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SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
ULUSAL KONGRE,FUAR ve SERGİSİ

ROTRASA
(ROAD AND TRAFFIC SAFETY CONGRESS FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION)

 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı girişiminde, 
7-8 Aralık 2015 tarihleri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği (ROTRASA) ulusal kong-
resi, ilgili fuar ve sergisi ile düzenlenmektedir.

AMAÇ 

 Kongre’nin amacı sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik güvenliği alanında, tek-
nik ve uygulamalı bilgilerin sunulması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmektir. Bir yıl 
ulusal diğer yıl uluslararası olarak düzenlenmek üzere, 2015 yılında birincisi Ulusal kongre olarak başlatılan 
bu kongre, daha önce Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi (TRODSA) adıyla 2001-2007 yılları arasında her yıl 
düzenlenmiştir. Bugüne kadar 7 yıl ara verilmiş olan Kongre, alanındaki bilgi birikiminin, yeni bilgilerin sunul-
ması ve tartışılması ortamında eksiklik oluşturan bu duruma son vermek amacıyla, Gazi Üniversitesi Trafik 
Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı ve Ankara Ticaret Odası ortak girişiminde, 7-8 Aralık 2015 tarih-
leri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği (ROTRASA) Ulusal Kongresi, fuar ve sergisi 
düzenlenmektedir.

VİZYON

 Ülkemizin yaşam kalitesi ölçütlerinde en zayıf olduğu ve ciddi insan varlığı ve maddi varlık kayıpları 
verdiği, elde edilen teknolojik ilerlemeye rağmen bunun yansıtılamadığı yol ve trafik güvenliği konusunda, 
yaşam kalitesini yükseltecek ilerlemenin sürdürülebilir ulaşım
kapsamında sağlanması. Bu temel vizyona göre, sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik 
güvenliği alanında, teknik ve uygulamalı bilgilerin sunul
ması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmek önem kazanmaktadır. Böylelikle sektör-
de ve ulaşım düzenlemelerinde genellikle arka sıraya düşen, engeller, engelsiz mekan, bisiklet kullanımı, 
parklanma, aktarma alanı, yatay ve düşey işaret, aydınlatma vb. ileri teknoloji, eko-teknoloji donatıları gibi 
konuların önemlerinin vurgulanması ve görüşülmeleri de öngörülmektedir. Kongre, yol ve trafik güvenli-
ğinde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerek akademik, gerekse kamu ve özel sektörde hizmet 
veren, faaliyet gösteren tüm kuruluşların buluşma noktası olarak Ankara’da düzenlenmektedir. Bu kongre, 
bu konuda da başkent kimliğini ortaya koymayı vizyona yönelik bir amaç olarak benimsemekte; Ankara’nın, 
Türkiye ulaştırma sektöründe bir bilgi birikim odağı ve ulaştırma sektörünün de başkenti olarak konumunun 
ele alınması gündeme getirilmektedir. Konu bu çerçevede üç bileşeni ile tartışmaya açılmak üzere sözlü 
sunum, poster sunum ve panel konusu olacaktır:

• Ülkesel demiryolu ağı, bu kapsamda yüksek hızlı tren ağı başkenti Ankara
• Ülkesel ve uluslararası havayolu ağında başkent Ankara
• Ülkemiz ulaştırma sektörünün sürdürülebilir ve güvenli ulaşım düzenlemeleri için akıllı ulaşım sistemleri ve 
ileri teknolojiler bilgi, buluş, üretim, ar-ge başkenti potansiyeli ile başkent Ankara.
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MİSYON

 Gazi Üniversitesi(GÜ) ülkemizde, trafik planlaması, trafik ile ilgili projelendirme ve uygulama-
lar konusunda, ‘’Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı’’ adı ile kurulmuş bir anabilim dalı 
kapsamında ‘’Trafik Planlaması ve Uygulaması ‘’ adına sahip programı ile lisansüstü eğitim veren 
özgün anabilim dalına
sahip üniversitemizdir. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Trafik Planlama-
sı ve
Uygulaması Anabilim Dalı ulaşım ve trafik çalışmaları konusunda gerekli çok disiplinli ortamın oluş-
turulduğu ve lisansüstü eğitimin verildiği özgün bir anabilim dalıdır. Bu çerçevede, Trafik ve Yol 
Güvenliği konusunda yapılmış olan inceleme ve araştırmaları  ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuo-
yunun dikkat ve bilgisine sunulmasını sağlamak, yapılması gereken çalışmaları ortaya çıkarmak ve 
bu konuda geleceğe yönelik kurumsal bir arşiv oluşturmak, konu ile ilgili ulaşılan bilimsel sonuçları 
akademik platformda tartışmak ve daha güvenli trafik koşullarının oluşturulmasına yönelik politika ve 
öneriler geliştirmek üzere; 2001-2007 yılları arasında ilk yıl ulusal takip eden yıl uluslararası olarak, 
Gazi Üniversitesi( GÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü(FBE) Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı 
önderliğinde “Trafik ve Yol Güvenliği” kongreleri düzenlenmiştir. Bu geçmişe sahip olarak, ROTRASA 
ulusal ve uluslararası kongre ve teknik sergilerle sürdürülebilir ulaşım planlaması ve yönetimi için yol 
ve trafik güvenliği konularında uzmanları bir araya getirmek, bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı 
arttırmak misyonunu yüklenmektedir. Bu geçmişe sahip olarak, ROTRASA ulusal ve uluslararası 
kongre ve teknik sergilerle sürdürülebilir ulaşım planlaması ve yönetimi için yol ve trafik güvenliği ko-
nularında uzmanları bir araya getirmek, bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak misyonunu 
yüklenmektedir.
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TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ VE EKONOMİK BOYUTU

Orhan YÜCE

TUVEGA – Trafik Ulaşım ve Güvenlik Araştırma Grubu
Ergazi mah. Şehit Soner Çankaya Sk. No:23/B-33 Batıkent-ANKARA

e-posta:info@tuvega.com

ÖZET

Trafik kazalarındaki can ve mal kayıpları, Avrupa Ülkelerinin çoğunda azalma trendi göstermesine rağmen 
hala yüksek seviyelerde olup kazalar sonucunda ciddi ekonomik kayıplar oluşmakta ve üretkenlik süreci 
kesintiye uğramaktadır.  Trafik kazalarının oluşturduğu kayıplar, trafiğin ekonomi içindeki maliyetinin en büyük 
bölümünü oluşturmaktadır. Kazaları azaltmak için birtakım önlemler ortaya konulacaksa bunlar ekonomiklik 
ve etkinlik temelinde şekillendirilecektir. Bu amaçla, başarılı güvenlik önlemlerini seçebilmek için etkilerinin 
düzeyini ölçmek gerekmektedir. Burada hedef mevcut kaynaklarla topluma en yüksek faydayı verecek çözüm-
lerin oluşturulması olup trafik kazalarının sıklığı, trafik güvenliğini arttırıcı önlemlerin ciddi bir ihtiyaç olduğunun 
göstergesidir. 

Trafik güvenliği önlemlerinin planlama çalışmaları, teknik ve teknik olmayan pek çok önlemi içerdiğinden ol-
dukça karmaşık bir süreçtir. Bunlar:
• Trafik güvenliğini artırmak için teknik önlemlerin potansiyeli henüz yeterli düzeyde değildir. Son yıllarda, tek-
nik yenilikler yol güvenliğinde sürekli bir artış sağlamışsa da aktif ve pasif güvenlik önlemleri teknik imkanlarla 
gelecekte daha da geliştirilebilecektir.
• Aktif güvenlik seviyesi ise eğitimler sonucunda insan davranışlarının geliştirilmesi ve sürücü veya yayaların 
oluşturduğu bireysel trafik problemlerinin çözülmesiyle istenen düzeye getirilebilecektir.
Bu kapsamda trafik güvenliği önlemleri; maliyet etkinlik, fayda / maliyet oranı ve tedbirin ihtiyaç duyulan za-
mandaki etkinlik düzeyine göre sıralanarak uygulanmalıdır.  

Anahtar kelimeler: güvenlik önlemleri, karayolu fonksiyonel sınıflandırması, önlemlerin fayda maliyet oranı

ABSTRACT

Even though losses on lives and property due to the traffic accident has a decreasing trend in European 
Countries, it has been bringing about crucial economic burdens on countries resulting economic interruption in 
economic life. The measure undertaken to prevent accidents has to be on the basis of economy and effecti-
veness. The main target is to find out the most beneficial measures on behalf on community and it is also a 
needs study oppose to the increase traffic accident rate.  

Key words: safety measures, road functional classification, cost benefit ratio of measures
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1.Giriş
Her yıl gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karayol-
larında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi ha-
sarlı kazalar meydana gelirken konuyla ilgili kurumlar 
yol ağında iyileştirmeler yaparak kazaları azaltmak 
için oldukça yüksek meblağda harcamalar gerçekleş-
tirmektedir.

Pekçok ülkenin ulaştırma politikasında karayolu 
güvenliği önemli bir yere sahip olup ulaşım politika-
larına ilişkin dökümanlarda trafik kazalarındaki ölüm 
ve ciddi yaralanmaların azaltılması veya ortadan 
kaldırılması en önemli stratejik hedefler arasında 
yer almaktadır. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla yeterli ve etkin şekilde karayolu güvenlik 
önlemlerinin tespitine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeterlilik 
değerlendirmesinin en önemli başarısı, kazalarda 
önemli oranda azalma sağlayan karayolu güvenlik 
önlemlerinin daha etkin öncelikler sıralamasında üst 
sıralara yerleştirilmesini sağlamasıdır. Böylece ka-
rayolu güvenlik önlemlerinin daha etkin kullanımı ile 
insan yaşamının korunması ve harcamaların azaltıl-
ması sağlanabilmektedir.
 
2. Karayolu Ağı
2.1 Sürdürülebilir Güvenlik Kavramı

Trafik güvenliği konusu pek çok ülkede ciddi bir prob-
lem olarak görülmekte ve çoğu zaman trafik güven-
liği politikaları korunmasız yol kullanıcılarına özel bir 
önem verilmesini veya daha yoğun şekilde gerçek-
leşen kaza tiplerinin (yol verme, aşırı hız ve alkollü 
taşıt kullanımı) dikkate alınmasını gerektiren kara 
noktaların belirlenmesi ve analizini esas almaktadır. 
Hollanda, İsveç, İngiltere ve Danimarka gibi ülkeler-
de kaza sayıları ile ölümlü kazaların azaltılmasında 
bu yaklaşımın başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

Ancak, ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki bu azal-
ma trendinin devam etmesini sağlamak için insan, 
taşıt ve altyapı arasındaki etkileşimleri esas alan 
daha yeni ve kapsamlı bir yaklaşımın geliştirilmesi-
ne ihtiyaç duyulmaktadır. Hollanda’da bu yaklaşım 
“Sürdürülebilir Güvenlik” terimi ile tanımlanmaktadır. 
Benzer yaklaşımlar diğer ülkelerde de geliştirilmiştir. 
Buna İsveç’in “Sıfır Vizyonu” (trafik kazalarında ölüm 
ve ciddi yaralanmaların olmaması) örnek olarak veri-
lebilir. Geçen on yılda elde edilen veriler bu pro-aktif 
yaklaşımın trafik güvenliği ve kaza sayılarında olum-
lu yönde bir gelişme sağladığını ortaya koymuştur. 
Sürdürülebilir Güvenliğin amacı, mevcut koşullarda 
ve gelecekteki trafik taleplerinin oluşturacağı kara-
yolu trafik kazalarını bugünden geleceğe doğru etkili 
biçimde azaltmak için ihtiyaç duyulan çalışmaların 
zamanında ve yerinde yapılmasını sağlamaktır. 
Tedavi yerine, oluşmadan önce önlem almak bu 
yaklaşımın temel felsefesidir. 

Sürdürülebilir bir trafik güvenliği ve ulaşım sistemi kap-
samında, altyapının güvenli ve doğru şekilde tasarımı, 
meydana gelecek trafik kazalarının olma olasılığını 
minimuma indirmekte, insan hatasının ürettiği kaza-
lar sonucunda ciddi yaralanma ve ölümler en düşük 
seviyelere çekilebilmektedir. Bu yaklaşımın temelinde 
doğru anlaşılabilen/algılanabilen bir karayolu altyapısı 
ve çevresinin teşkili yeralmaktadır.

Kavramın temelindeki referans noktası insandır. Bu 
sebeple sürdürülebilir ve güvenli bir trafik sistemi:
• İnsan kapasitesinin sınırları olduğunu kabul eden 
doğru şekilde tasarlanmış bir karayolu altyapısı,
• Mümkün olduğunca korunmasız haldeki insanı koru-
mak ve insanın görevlerini yapabilmesini kolaylaştırıcı 
şekilde techiz edilmiş taşıtlar, 
• Kontrollü davranışlar gösterilmesi gereken yerler ko-
nusunda bilgilendirilmiş ve eğitilmiş bir yol kullanıcısı-
na sahip olmayı gerektirmektedir. İnsanın korunmasız-
lığı ve yeteneği bu kavramın temel referanslardandır.
Sürdürülebilir ve güvenli trafik sisteminin elde etme-
nin anahtarı, tutarlı güvenlik prensiplerinin uygun ve 
sistematik şekilde uygulanmasıyla elde edilecek olup 
trafik güvenliğinin önemi her seviyede ele alınmalı ve 
kabul görmelidir.

2.2. Güvenlik Prensipleri

Sürdürülebilir güvenliğin başlangıç noktası fiziki 
olarak algılama sınırları olan insandır. Bu sebeple 
tüm trafik ve ulaşım sistemi, karayolu kullanıcılarının 
yetenek ve sınırlarına göre ayarlanmalıdır. Karayolu 
altyapısı farklı yönlerde büyük hız farkları ile hareket 
eden taşıtlar arasındaki hız ve kütlenin etkisiyle artan 
çatışmayı azaltacak şekilde tasarlanmalı, yol kulla-
nıcısına kendisinden beklenen davranışın ne olduğu 
yönünde bilgi verilmelidir. Bu çerçevede sürdürülebilir 
trafik güvenliği, güvenlik ve birbirini etkileyen ulaşım 
sisteminin tüm elemanlarını sistematik bir yaklaşımla 
ele alır. En genel kapsamıyla trafik kavramı; karayolu 
altyapısı, yönetmelikler, taşıt ve ana unsurları olarak 
trafik katılımcıları olan bir sistem olarak kabul edilebilir.
Optimum trafik güvenliğini sağlamak için önerilen sür-
dürülebilir trafik güvenliği konsepti; fonksiyon,
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tasarım ve kullanım olarak üç temel elemanın 
uyumlu olmasını gerektirir:
• Yolun fonksiyonu: İlgili yol kurumlarınca karayolu 
altyapısının kullanımı ile ilgili belirlenmiş hususları 
kapsar.
• Yolun tasarımı: karayolu altyapısının fiziksel ve 
geometrik tasarımı ile ilgili hususları içerir.
• Yolun kullanımı: karayolu altyapısının gerçek kul-
lanım şekli ve kullanıcı davranışları ile ilgili husus-
ları ifade eder.

Her yol sınıfı aynı anda optimum bir trafik güven-
liği sağlarken, fonksiyonu ile uyumlu bir karayolu 
sınıflandırması gerekir. Daha sonraki gereklilikleri 
karşılayabilmek için tüm yol sınıfları aşağıda veri-
len dört ana güvenlik prensibini sağlamalıdır:
• İşlevsellik:Altyapının istenmeyen şekildeki kulla-
nımının önlenmeli, trafik, belirlenmiş tüm karayolu 
ağı üzerinde yayılmış olmalı ve farklı tipteki yollar 
tasarlandığı trafik tiplerine uygun şekilde kullanıl-
malıdır.
• Homojenlik: Hız, sürüş yönü ve taşıtların kütleleri 
arasındaki yüksek farklılıkların azaltılması sağ-
lanmalı, aynı zamanda bir karayolu kesimi veya 
kavşaktaki ulaşım modları arasındaki kütle ve hız 
farklılıkların minimuma indirilmelidir.
•Tanınabilirlik:Karayolu kullanıcılarının arasında-
ki belirsizliğin giderilmesine çalışılmalı, mümkün 
olduğunca trafik akımı içindeki durumlar/olaylar 
tahmin edilebilir (öngörülebilir) olmalıdır. Karayolu 
kullanıcıları yolun geometrisi ve boyutlarını doğru 
şekilde algılayabilmeli/tahmin edebilmelidir.
•Affedebilirlik:Trafik içindeki hataların olumsuz 
sonuçlarının minimize edilebilmesi için karayolu 
altyapısı ve çevresinde insan hatalarını tolere 
edebilecek düzenlemelere gidilmelidir. Bu konuda 
yanal serbest alanlar oldukça önem arz etmektedir.

2.3. Karayolu Fonksiyonları

Karayolları ve caddeler çoğu kez tek tip trafik 
fonksiyonundan fazlasına sahiptir. Bu durum daha 
önce ifade edilen güvenlik prensipleri ile örtüşme-
mektedir. Bu tip fonksiyonel karışımlar trafik güven-
liğini olumsuz etkilemektedir. Çok fonksiyona sahip 
projeler birbiriyle çelişen tasarımlar ve yüksek kaza 
riskine sahip karayolu altyapılarının oluşmasına 
sebep olur. Sürdürülebilir güvenli karayolu ulaşımı 
kavramı fonksiyonları kombine hale getiren yakla-
şım ve tasarımlar yerine tek fonksiyonlu karayolu 
altyapısı mantığını oluşturmaktadır. Bu çerçevede 
belirlenen karayolu tipleri kesintisiz yollar, toplayıcı 
yollar ve erişme yollarıdır.

• Kesintisiz yollar – KY:Öncelikle uzun mesafeli 
akımlar için trafik akım fonksiyonuna sahiptir, hızlı 
ve kesintisiz bir trafik akımı sunmaya çalışır, uzun 

mesafeli ulusal/uluslar arası yollar bu grupta yer alır.
• Toplayıcı yollar – TY:Bölgeleri (ilçeleri) kesintisiz 
yollara (veya tersine), komşu bölgeleri birbirine (böl-
gesel yollara) bağlar.
•Erişme yolları - EY:Evlere ve işyerlerine erişimi 
sağlayan yollar olup, üzerinde çok miktarda yaya ve 
bisikletliler mevcuttur.

Bu üç yol sınıfı birlikte bir karayolu ağını teşkil eder 
(Şekil 3). Karayolu doğrusal trafik akımına hizmet 
verirken kavşaklar trafik akımının bir karayolu kesi-
minden diğerine bağlantıyı sağlar. Bir istisna olarak 
erişme yolunun ihtiyaç duyulan kesimlerinde durma 
ve dönüşlere izin verilebilir. Ayrıca kesintisiz yollar 
hemzemin kavşaklar içermez, kesintisiz akımın 
sağlanabilmesi amacıyla farklı seviyeli kavşaklar 
kullanılır.

Bunlara ilave olarak trafiğin erişim fonksiyonu gereği, 
kentsel alanlardaki erişme amaçlı cadde ve yollar 
yayaların evleri arasında ve çevresinde güvenli ve 
konforlu şekilde dolaşmalarına izin vermelidir. Bu 
sebeple, parketmiş taşıtlar, bisikletliler, oynayan ço-
cuklar ve diğer yayalar aynı alanları kullanabilmelidir. 
Söz konusu konut alanlarındaki bu yollar, yerleşim 
yerine ait bir yol olduğunu kolay ve anlaşılır şekilde 
ifade etmeli, kentsel alanlarda 30 km/saat’ten ve 
kırsal alanlarda da 60 km/saat’ten daha fazla hızlara 
engel olunacak şekilde tasarım yapılmalıdır.  Motorlu 
ve motorsuz taşıt trafiği arasında muhtemel çatış-
ma olasılığı yollarda daima mevcuttur. Bu sebeple 
erişme yollarındaki düşük hızlar olası problemleri ve 
tehlikelerin ortadan kaldırılmasına izin verdiğinden 
olası bir kazanın olumsuzluklarının azaltılması için 
gereken önlemlerin alınması gerekir.

2.4. Anlaşılır Karayolu Sınıfları
 
Sürdürülebilir bir trafik sistemi içinde karayolu kulla-
nıcıları, her bir yol sınıfından nasıl bir trafik davranışı 
beklendiğini bilir.  Her bir karayolu sınıfının tanınabi-
lirliğinin vurgulanması öngörülebilirliği artırmaktadır. 
Öngörülebilirliğin istenen seviyelere ulaşmasını 
sağlamak için iki husus önemlidir:
1. Karayolu kullanıcıları proje elemanlarının çok az 
bir adedi ile karayolu sınıfını hemen tanıyabilmelidir.
2. Eğitim ve tecrübeye dayalı olarak karayolu kulla-
nıcıları, karayolu sınıfıyla ilgili olası trafik durumlarını 
bilmelidir. 
Bu mekanizmanın amacı, sürücülerin iş yükünü 
(veya zihinsel yükünü) minimize etmektir. Bu durum 
sürüş performansı üzerinde olumlu bir etki göster-
mektedir. Tasarım özelliklerinin küçük bir kümesi 
altyapının tanınabilirliği ve trafik durumlarının öngö-
rülebilirliğini sağlamalıdır (Tablo 1). Bunlar arasında 
en önemli olanlar boyuna yol elemanları olup bunlar-
dan bazıları şunlardır:
•Boyuna karayolu işaretlemeleri,
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•Sürüş yönlerinin ayrılması,
•Kaplama tipi,
•Taşıt arıza alanlarının varlığı (otoyollardaki acil du-
rum şeritleri) ve yanal serbest alanlar,
•Yol sınıfını açık şekilde yansıtan kavşak türleri

Tablo 1: Şehirler arası Yollarda Karayolu Sınıflarının 
Temel Özellikleri

Özellikler Kesintisiz 
yol 

Toplayıcı yol Erişme yolu 

Hız sınırı 100-120 
km/saat 

80 km/saat 60 km/saat 

Boyuna 
kenar 
işaretlemesi 

Sürekli Noktalı Yok 

Enkesit 2x1, 2x2 
veya daha 
fazla 

2x2 veya 1x2 1x1 (her iki 
yöndeki 
trafiğe de 
hizmet veren 
küçük ve 
bölünmemiş 
bir şerit) 

İlerleyen 
trafik 

Fiziki 
ayırıcı 

Görsel ayırıcı Ayırıcı yok 

Acil durum 
önlemleri 

Acil durum 
şeridi 

Yarı kaplamalı 
banket 

Sınır 

Yanal serbest 
alan 

Geniş  
(8-13 m.) 

Orta (4,5-6 m.) Dar (1,5-2,5 
m.) 

Düşük hızlı 
trafik 

Ayrılmış Tercihen 
ayrılmış 

Karışık 

Kavşak Farklı 
seviyeli 

Hemzemin 
(öncelik 
işaretlemelerle 
belirtilir) 

Hemzemin 

 

Çevre ve tasarımın etkisi sürücü beklentilerinde ol-
dukça önemlidir. Araştırma ve tartışmalar sonucunda 
Hollandalı Karayolu İdareleri şehirler arası alanlarda-
ki karayolları için bazı temel karayolu rehber ilkelerini 
kabul etmiştir (Tablo 1). Şekil 2’de üç temel karayolu 
sınıfını gösterilmektedir.

2.5. Ağın Sınıflandırılması

Hemen hemen her ülkedeki mevcut karayolu ağı 
geçmişte yapısal olarak kısmi gelişmeler geçirmiştir. 
Örnek olarak, geniş bir şehir meydana getirmek için 
birleştirilmiş köyler ve köyler arasındaki yollar daha 
önceki orijinal fonksiyonlarını kaybetmeksizin yeni 
şehrin kentsel alanının bir parçası haline gelmektedir. 
Bu tip bir gelişme, yollar arasında fonksiyon, tasarım 
ve kullanım konusunda uyumsuzluğa yol açabilmek-
te ve pratikte bu tip olaylarla sık karşılaşılmaktadır. 
Karayolu otoriteleri için zorluk bütçe yetersizlikleri 
içinde mevcut karayolu ağının sürdürülebilir güvenli 
bir karayolu ağına dönüştürülmesidir. Yeni yollar 
projelendirildiği ve mevcut yollar yeniden inşa edildiği 
zaman karayolu trafik güvenliği; fiziksel boşluk, kara-
yolunun fonksiyonu, trafik akımının ihtiyaç duyduğu 
kapasite, çevresel konular ve finansman için gerekli 
bütçe gibi pek çok konu arasında oldukça önemli 
bir yere sahiptir. “Karayolu sınıflandırması” tüm ilgili 
hususlara optimum bir dengeleme sağlamayı hedef-
ler. Tekrarlı bir süreçte, her yolun bir yol kategorisine 
atanması tercihen yapılmalıdır. Bu sınıflandırma, 
her yola belirli bir işlev verilmesi  gerektiği anlamına 
gelmektedir. Karayolu ağının genel bir resmi elde 
edildikten sonra her yol için yapılan seçimler pratikte 
ulaştırma planları ve karayolu tasarımlarına dönüştü-
rülebilir. Yollar ve caddelerin fonksiyonel gereklilikleri-
ni karşılamak için (“kendini ifade eden yollar” kavra-
mı) ona uygun şekilde tasarlanması önemlidir.

Büyük bir alanı kapsayan, birbiriyle etkileşimde olan 
ve üç kategorinin de bir arada gösterildiği tipik bir ka-
rayolu ağı Şekil 3’de sunulmuştur. Unutulmamalıdır 
ki kesintisiz yollar ancak kendi eşdeğeri veya topla-
yıcı bir yola bağlanabilirken kesinlikle erişme yoluna 
bağlanamaz.
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2.6 Karayolu Kesimleri ve Kavşaklar

Sürdürülebilir bir trafik güvenliği ve ağ sınıflan-
dırmasının prensipleri hem karayolu kesimlerinin 
projelendirilmesine hem de kavşaklar için altyapı 
sunar (Tablo 2).
Ana yollar veya KY’ lar (otoyollar ve ekspres yollar) 
akım öncelikli bir fonksiyon üstlenmiştir. Bu sebep-
le, bu yollara ait karayolu kesimleri ve bu kesimleri 
birleştiren kavşaklar hızlı ve uzun mesafeli trafik 
akımlarına uygun şekilde tasarlanmalıdır. KY’ lar 
üzerindeki kavşaklar trafik akımının performansını 
artırmak ve farklı seyahat yönlerindeki çatışmaları 
ortadan kaldırmak için tercihen farklı seviyeli olma-
lıdır.  İki KY’ nun kesişim noktasında her bir kavşak 
kolunda tam kesintisiz akımların olduğu kavşaklar 
daha uygundur.

TY kesimleri öncelikli olarak güvenli bir trafik 
akımına uygun şekilde projelendirilir. Bisikletliler ve 
tercihen düşük hızlı motorlu taşıt trafiği (tarımsal 
trafik), mevcut trafikten ayrılmalıdır. Ancak, TY’lar 
üzerindeki kavşaklar öncelikle akım fonksiyonuna 
sahip olmayıp sadece farklı yönlerdeki akımın yön 
değiştirmesi işlevini üstlenir. Bu kapsamda hem-
zemin kavşaklardaki çatışma noktaları sebebiyle 
yaklaşımlardaki işletme hızlarının 50 km/saat’ i 
aşmaması gerekir.
EY’ rında trafik modları (yayalar, bisikletliler ve mo-
torlu taşıtlar) ayrıştırılmaz, hızlar düşüktür ve tüm 
karayolu kullanıcıları aynı platformu paylaşır. EY’ 
lardaki karayolu kesimleri ile kavşaklar yer ve yön 
değiştirme fonksiyonlarını üstlenmiştir. Karayolu 
ağındaki bir kavşağın fonksiyonu onun şekli ve tipi 
ile belirlenebilir. Yol sınıfı ve yerel koşullara göre 
kavşak tipinin farklı seçenekleri vardır. 

3.Trafik Güvenliği Önlemleri ve Etkinlik Değer-
lendirme Araçları

Fonksiyonel sınıflandırmaya uygun bir karayolu 
altyapısı oluşturulduktan sonra, sürdürülebilir bir 
karayolu güvenlik sistemi ve önlemlerin etkinli-
ği konusunda alınan kararların doğruluğunu ve 
uygunluğunu belirlemek için, bu kararların maliyet 
ve faydalarının değerlendirilmesinde kullanılacak 
araçlara ihtiyaç duyulmakta olup bu çalışma kap-
samında verimlilik değerlendirmesinde kullanıla-

bilecek “anlaşılır” ve “basit” araçlar incelenmektedir. 
Trafik güvenliğinin artırılması için sınırlı kaynakların 
maksimum verimle kullanılması ile ülkelerde müm-
kün olduğunca çok sayıda insan yaşamının kurtarıl-
ması, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların önlen-
mesi sağlanacaktır. 

Ekonomik değerlendirme çalışmaları trafik kazalarını 
azaltıcı potansiyel önlemlerin faydaları ile bu önlem-
lerin maliyetlerini karşılaştırmak için yapılmaktadır. 
Bir ekonomik değerlendirme çalışmasında, proje 
maliyetleri parasal olarak ele alınmaktadır. Ekonomik 
değerlendirmenin iki farklı türü fayda-maliyet analiz-
leri ve maliyet etkinlik analizleri, projenin faydalarını 
farklı şekillerde inceler. Her iki tür, önerilen projenin 
faydalarını uygulanan trafik güvenliği önleminin bir 
sonucu olarak, kaza şiddet ve sıklığının değişimini 
değerlendirmek için uygulanmaktadır. Fayda mali-
yet analizlerinde, ortalama kaza sıklık ve şiddetinde 
beklenen değişim parasal değerlere dönüştürülür, 
toplanır ve önlemin uygulama maliyeti ile karşılaştırı-
lır. Maliyet etkinlik analizlerinde ise kaza sıklığındaki 
değişim, önlemin uygulama maliyeti ile mukayese 
edilir. 

Trafik güvenliği önlemleri, uygulanma amacı, uygu-
lanma şekli, trafik kazaları, mobilite ve çevre, mali-
yetleri ile ekonomiklik değerlendirmesine yönelik ola-
rak Avrupa Birliği ülkeleri, Kuzey Avrupa ve ABD’de 
yapılan çok miktarda bilimsel çalışma mevcuttur. Bu 
çalışmalardan hareketle aşağıda verilen bazı önlem-
ler ve etkileri konusunda yapılacak değerlendirmeler 
bu alanda çalışan teknik uzmanlara oldukça geniş bir 
perspektif sunacaktır:

Tablo 3:Karayolu Tasarımı ve Yol Ekipmanlarının 
Kazalardaki Etkilerinin Değerlendirilmesi Yönelik 
Araştırmalar
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Tablo 3.te trafik kazalarının sayısı ve yaralanmalarda 
karayolu ekipmanları ve karayolu tasarımının etkile-
rinden elde edilen verilerin istatistiksel ağırlıklarının 
toplamı ve yapılan çalışmalar ile ilde edilen sonuçla-
rın sayısını göstermektedir. İstatistiksel ağırlıklar de-
ğerlendirme çalışmalarında kullanılan kaza örneğinin 
boyutunu esas almaktadır. En fazla çalışma karayolu 
aydınlatması ve enkesit geliştirme konusunda mev-
cutken, yol kenarı dinlenme ve servis alanlarındaki 
kaza sayıları konusunda etkileri değerlendirebilecek 
bir çalışma bulunmamaktadır.

3.1. Güvenlik Önlemlerinin Kazalar Üzerinde 
Etkileri

Kaza sayılarını azaltmak için uygulanan bazı önlem-
ler otoyollar, bypass yolları farklı seviyeli kavşaklar, 
kavşaklarda kanalize çalışmaları, modern dönel 
kavşaklar (MDK), yol kenarındaki düzenlemeler, 
otokorkuluklar ve çarpma yastıkları, hayvan kazası 
önlemleri ve karayolu aydınlatmasıdır. Otokorkuluk 
ve çarpışma yastıkları, yaralanmalı kazaların azal-
tılmasında etkiliyken maddi hasarlı kaza sayısında 
çoğu zaman beklenen etkiyi göstermez. Aynı za-
manda aliyman ve enkesitin geliştirilmesi, kazaları 
azaltmaktadır. Kavşaklardaki bazı kanalize çözümleri 
kaza sayısını azaltırken bazı tipler için bu durum 
geçerli değildir. MDK’lar yaralanmalı kaza sayılarında 
etkin bir çözümken maddi hasarlı kazalarda zaman 
zaman artış olabilmektedir.

Karayolu enkesiti ve yol aliymanının geliştirilmesi, 
kazaları azaltabilmektedir. Ancak bu durum yolun 
standardı, geometrik özellikler, trafik düzeyi ve kom-
pozisyon ve hızla ilişkili oldukça karmaşık bir yapıdır. 
Bu sebeple kazalar ve yolun geometrik özellikleri 
arasında basit bir ilişki kurmak oldukça zordur. Ancak 
geometrik özelliklerin kombinasyonu kazalar için 
oldukça önemli parametrelerdir. Biyolojik ve ekolojik 
faktörler trafik güvenliği önlemlerinin projelendiril-
mesinde dikkate alındığı zaman hayvanlara çarpma 
şeklindeki kazalarını azaltmak için bazı önlemler 
geliştirilebilmektedir.

3.2. Güvenlik Önlemlerinin Mobilite Üzerindeki 
Etkileri

Mobilite (hareketlilik) bir yol kesiminin kapasite 
sınırları içinde ortalama hız açısından trafik akımı-
nın kalitesini ifade etmektedir. Yeni bir trafiğin teşvik 
edilmesi mobilite de bir artış olarak kabul edilebilir. 
Yeni yapılan yollar trafiği tetikleme konusunda ön-
cülük yapabilir. Mobilite bisiklet yolları için, yürüme 
ve bisiklet kullanımının artışını, yeni yollar için daha 
fazla trafiği ifade etmektedir. Ancak, bu tür etkiler kü-
çük şehirlerin çevresindeki bypass yollar için önemli 
oranda değişkenlik gösterebilir. Çoğu önlemin trafik 
hacmi üzerindeki etkisi muhtemelen çok az ya da hiç 
yoktur. Bazı önlemler için de etkiler bilinmemektedir.

Çoğu önlem taşıt hızlarını artırırken MDK’larda 
genellikle hızlar düşmektedir. Buna rağmen bir 
MDK’daki toplam geçiş süresi çoğu zaman bir 
sinyalize kavşaktan daha kısadır. Hayvana çarpma 
kazaları için oluşturulan bazı önlemler hızı azaltmayı 
amaçlar. Ancak tüm önlemler hız azaltma konusunda 
başarılı değildir.

Bazı önlemlerin taşıt hızları üzerindeki etkisi bilinme-
mekte ise de çoğu durumda bu tip önlemlerin taşıt 
hızlarında artış oluşturduğu kabul edilmelidir. Bu 
duruma örnek olarak bisiklet şeritleri ve yol kenarın-
da yapılan düzenlemeler söylenebilir.

Tablo 4: Yapılan Karayolu Tasarımı ve Ekipmanları-
nın Mobilite Üzerindeki Etkileri

3.3. Önlemlerin Yapım Maliyetleri

Tablo 5’te gösterilen maliyetler ortalama değerler 
olup özel bir alanda yapılan önlemin maliyeti burada-
ki değerlerden oldukça farklılık gösterebilir. Otokor-
kuluklar ve yol aydınlatması maliyetleri işletme
ve bakım maliyetlerini de içerirken diğer önlemler 
sadece yapım maliyetlerini kapsamaktadır. 

Tablo 5: Önlemlerin Ortalama Yapım Maliyetleri
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3.4. Önlemlerin Fayda / Maliyet Oranları

Fayda-maliyet analizlerinin yetersiz olduğu durum-
larda mevcut veriler yeterliyse nümerik örnekler 
tipik fayda maliyet oranını göstermek için kullanı-
labilir. Tablo 5.te önlemlerin fayda maliyet değer-
lendirme sonuçlarını göstermektedir. Önlemlerin 
fayda-maliyet oranları önemli derecede farklılık 
göstermektedir.

Maliyet etkin olarak bulunan önlemler bypaslar, 
kavşak kanalize uygulamaları, MDK’lar, farklı sevi-
yeli kavşaklar, otokorkuluklar, kurp iyileştirmeleri ve 
karayolu aydınlatmasıdır. Bu önlemlerin maliyet – 
fayda oranları trafik hacmi, kaza sayısı ve şiddetine 
bağlıdır. Önlemlerin maliyeti farklı yol tipi ve arazi 
durumuna göre değişim gösterir. Bu sebeple, her 
zaman iki önlem arasında doğrudan bir karşılaştır-
ma yapılamaz. Örnek olarak, bir MDK yapımı için 
kavşak kanalize işleminden daha fazla bir alana ih-
tiyaç duyulur. Ancak, MDK gerek kapasite gerekse 
kazaların azaltılması konusunda oldukça etkili bir 
çözümdür.

Bazı önlemler için fayda – maliyet oranları bilin-
memektedir. Önlemlerin fayda ve maliyetleri büyük 
oranda trafik hacmi, tipi ve önlemin tasarımına 
bağlıdır. Bu sebeple, maliyet fayda oranları bazı 
uyarılarla birlikte kullanılmalıdır.

Tablo 6: Bazı Önlemlerin Fayda / Maliyet Oranları

4. Sonuç ve Öneriler

Son yıllarda pek çok ülkede karayolu trafik gü-
venliği sorunlarına çözüm olarak önerilen başarı 
sağlamış önlemler, kapasite, güvenlik ve maliyet 
açısından uygun özellikleri ile ülkemiz için de tercih 
edilebilecek nitelikler taşımaktadır. Avrupa Birliği 
ile müzakere aşamasındaki Türkiye’ nin Avrupa 
karayolu ağına entegrasyonu açısından kentsel ve 
kırsal karayolu ulaşımında bu tip çözümlerin uygu-
lamaya konulması kaçınılmaz bir gerekliliktir. 
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ULAŞIM PROJELERİNİN GAYRİMENKUL DEĞERİNE ETKİSİ

Ali Onuralp ÜNAL
EGO Genel Müdürlüğü

ÖZET
Türkiye’de e dünyada ulaşım yatırım ve projelerinin en önemli amaçlarından biri, kentteki mobilite ve erişilebi-
lirlik düzeyini arttırmaktır. Ulaşım sistemi altyapısındaki yatırım, kentsel alanlara ve ülke ekonomisine pek çok 
ekonomik fayda getirdiği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Yapılan ulaşım projelerinin somut faydaları 
otobüs ve metro istasyonları etrafındaki kentsel gelişim, istihdam ve gelirde büyüme, ev ile iş arasında azalan 
seyahat zamanı, artan erişilebilirlik düzeyi, ulaşım yatırımları ile ilgili ekonomik etkiler olarak sıralanabilir. Bu 
sebeple, ulaşım alanındaki yatırımın ekonomik etkilerini ölçmek, tüm dünyada karar verme sürecinde giderek 
artan öneme sahip olduğu bilinmektedir. Uluslar arası alanda bu doğrultuda birçok çalışma mevcuttur. Herhan-
gi bir destinasyonda ulaşım projelerinin gayrimenkul değerine hangi oranda etki ettiğinin bilinmesi hem gayri-
menkul yatırımları için hem ulaşım yatırımları için klavuz niteliğinde olacaktır. Türkiye’de gayrimenkul değerle-
me konusu yeni bir alan olup, yapılan çalışma sayısı çok kısıtlıdır. Bu çalışmanın altlık oluşturacağı Ankara’da 
hazırlanacak araştırmanın hangi yöntemlerle ve metodlarla, hangi destinasyonlarda hangi araçlar kullanılarak 
yapılması gerektiği anlatılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmanın amacı ulaşım projelerinin gayrimenkul değerine 
ve kullanımına etkisinin ölçülmesi ve analiz edilmesi, yapılacak ulaşım yatırımlarının planlamasında gayrimen-
kul piyasalarındaki karşılığına bakılarak hareket edilmesi ve bu etkinin bilinerek artan değerden pay alınması 
böylece ulaşım proje maliyetlerinin asgariye indirilmesini kapsayan bir modelin ülke genelinde oluşturulmasına 
zemin hazırlayabilmektir.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul, Ulaşım, Değer, Değerleme, Ulaşım Projeleri, Raylı Sistemler

1. GİRİŞ

Günümüzde artan ulaşım projelerine paralel olarak 
erişilebilirlik düzeyinin konut fiyatlarının üzerinde 
etkisi tartışma konusudur. Ulaşım yatırımlarıyla 
birlikte gelen erişilebilirlik düzeyindeki düzelme, 
ulaşım maliyetinde azalma ve seyahat zamanında 
kısalmayı getirecektir. Yer seçimi teorisine göre, 
kamu ulaşım altyapısındaki bir yatırımın gayrimen-
kul değerleri üzerine kapitalize olmaktadır. Ulaşım 
projeleri hazırlanırken dikkate alınması gereken 
hususlar ve bu hususların gayrimenkul piyasası 
üzerinde oluşturacağı etki ile ilgili çalışmalar Tür-
kiye’de çok kısıtlıdır.  Türkiye’deki yasal ve yapısal 
eksikliklerin tespiti ile yurt dışı uygulamalardan 
alınabilecek örneklerin analizi yapılarak çözüm 
önerileri geliştirmelidir. Ulaştırma projelerinin 
hazırlanması ve uygulanması, taşınmaz mülkiyeti 
ve kullanımını doğrudan etkilemekte ve bu etkinin 
derecesi ve yönü, özellikle gelişmekte olan ülke-
lerde bilinmemekte ve politika geliştirme sürecinde 
dikkate alınamamaktadır. Türkiye’de farklı statü-
lerle ulaştırma projelerinin arazi kullanımı, arazi 
piyasası ve değerlerine etkileri araştırılmalı ve 
hazırlanan politikalar bu çerçevede olmalıdır. Yapıl-
ması gereken araştırmada öncelikle mevcut durum 
analiz edilmeli, ulaştırma projeleri nevilerine göre 
sınıflandırılmalı ve ulaştırma projelerinin taşınmaz 
piyasası ve değerine etkisi ve malik açısından var-
sa karşılaşılan sorunlar hem genel, hem de alan 
araştırmasına dayalı olarak belirlenmeli, ulaştırma 

projelerinin taşınmaz değerine etkisinin tespitine yö-
nelik metodoloji geliştirmiş çalışmalar analiz edilmeli, 
uygulanabilirliği değerlendirilmeli ve daha sonra belir-
lenen temel sorunlar sistematik biçimde sınıflandırı-
larak çözüm önerilerinin geliştirilmesine çalışılmalıdır. 

Ulaştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanması, 
taşınmaz mülkiyeti ve kullanımını doğrudan etkile-
mekte ve bu etkinin derecesi ve yönü, özellikle geliş-
mekte olan ülkelerde bilinmemekte ve politika geliş-
tirme sürecinde dikkate alınamamaktadır. Türkiye’de 
yapılan ya da yapılması planlanan ulaşım projelerinin 
de gayrimenkul piyasası üzerinde meydana getirece-
ği etkileri ortaya koyan yeterli miktarda çalışma bu-
lunmamaktadır. Ulaşım projelerinin hazırlanmasında 
dikkate alınması gereken hususlar ve bu hususların 
gayrimenkul piyasası üzerinde oluşturacağı etki ile 
ilgili yapılacak ampirik araştırmalar dikkat çekecektir. 
Türkiye’de yapılması gerekli görülen bu çalışma ile 
ulaştırma projelerinin hazırlanmasına dayanak olan 
yasal düzenlemelerin ve yargı kararlarının da gay-
rimenkul piyasası üzerinde etkisinin olup olmadığı 
eğer etkiliyse ne düzeyde etkili olduğu ortaya çıkarıl-
maya çalışılmalıdır. 

2. KAMU ULAŞIM PROJELERİ

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre 2023 yılına gelir-
ken Türkiye’nin önünde ulaşım ve iletişim alanında 
100 tane projesi bulunmakta ve bu projelerin parasal 
hacmi 400 milyar dolar civarında olduğu bilinmekte-
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dir. Bu projeler enerji, karayolu, demiryolu, havayolu, 
denizcilik ve haberleşme yatırımlarını kapsamakta-
dır. Kentsel yaşamın sağlıklı olarak sürdürebilmesi, 
kentlilere çağdaş bir kent yaşamı ve kentsel ulaşım 
imkânları sunabilmesi, kentin doğal tarihi özellikleri-
nin korunabilmesi için yüksek kapasiteli elektrik ener-
jisi kullanarak çevreyi kirletmeyen ulaşım projelerinin 
oluşturulması önem taşımaktadır.

Kamu ulaşım projelerinin en büyük amacı şehirde 
hareketliliği, erişilebilirliği ve bireylerin sosyal hayata 
katılımlarını arttırmaktır. Tüm bunların yanında şehre 
ulaşım alt yapısının kurulması o şehre ekonomik 
getirileri de olmakta ve yatırım yapılmasını teşvik et-
mektedir. Seyahat zaman tasarruflarında artış, transit 
istasyonları etrafındaki kentsel gelişim, istihdam ve 
gelir de büyüme, ev ile iş arasında azalan seyahat 
zamanı, artan erişilebilirlik düzeyi, ulaşım (veya tran-
sit) yatırımları ile ilgili ekonomik etkilerdir (Yankaya 
ve Çelik 2007).

Önemli kamu yatırımlarından biri olan ulaşım yatı-
rımları, bir toplumun refahı ve kalkınması açısından 
önemli rol oynarlar. Bu yüzden olası etkilerin tamamı 
fayda – maliyet analizleri içinde yer almalıdır.

Yer seçimi teorisine göre, “Ulaşım altyapısına yönelik 
herhangi bir yatırımın, kısa dönemli bir kısmı den-
ge içinde arsa değerlerine kapitalize olacağı” (Mills 
1972) yönündeki teorik sav, farklı ampirik çalışmalar-
da farklı teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Böy-
lece ulaşım projelerinin ekonomiyi canlandırması ve 
bireylerin sosyal hayata katılımları gibi hayati sorun-
ları çözmesinin yanında arazı ve diğer gayrimenkul-
ler üzerinde de değer kazandırma etkisi yapmaktadır. 

2.1 Kamu Ulaşım Projelerinin Tarihsel Gelişimi

Türkiye’de ulaşım Anadolu’nun şeklinden ve üze-
rindeki yüzey şekillerinden dolayı doğu-batı doğrul-
tulu bir uzanış gösterir. Ancak teknik olanaklardaki 
ilerlemelere bağlı olarak kuzey-güney doğrultulu 
yollar da tarihi süreç içinde gelişmiştir. Türkiye’de 
varlığı bilinen en eski karayolu M.Ö. 2000 yılında 
Hititler tarafından yapılmıştır Osmanlılar ise genellik-
le Selçukluların yaptıkları yolları kullanmışlar, ancak 
Anadolu üzerindeki doğu-batı doğrultulu depresyon-
ların sağladığı kolaylıktan yararlanarak Bolu Amasya 
üzerinden Erzurum’a kadar uzanan bir kuzey yolu 
meydana getirmişlerdir. Anadolu’da karayolları Ümit 
Burnu’nun bulunması ve Avrupa’dan Hindistan’a 
doğrudan denizyoluyla gitmenin mümkün olması ile 
önemini kaybetmiştir (Ertin 2008).

Osmanlılar döneminde Ankara’ya gelmiş olan demir-
yolu doğuya doğru uzatılarak Kayseri (1927), Sivas 
(1930), Erzurum’a (1939) ulaşmıştır. Bu hattan ayrı-
lan yollar (Ankara-Zonguldak-1937, Sivas-Samsun 

1932) ile Anadolu’dan Karadeniz’e iki noktada ulaşıl-
mıştır. Diğer taraftan Kayseri-Ulukışla yolunun yapı-
mı ile İç Anadolu demiryolu halkası tamamlanmıştır. 
Sandıklı üzerinden Afyonkarahisar’a uzatılan bir hat 
(1936 yılı) tamamlanmış böylece İzmir-Aydın-Dinar 
hattı Afyonkarahisar’da Haydarpaşa-Konya hattına 
bağlanmış, Kütahya-Balıkesir arasında yapılan hat 
ile Batı Anadolu demiryolu güzergâhı da tamamlan-
mış oldu. Sivas’tan Malatya’ya ayrılan hat ile doğu 
illerimizle demiryolu bağlantısı kurulmaya başlan-
mıştır. Bu amaçla Sivas doğusunda Çetinkaya’dan 
ayrılan bir hat Malatya Fevzipaşa’dan gelen yolla 
birleştirilmiştir. Malatya’dan doğuya Kurtalan’a (1944) 
uzanan yol tamamlanmış, diğer taraftan Malatya 
Yolçatı’dan ayrılan bir hat Elazığ’a (1934) ulaşmış 
buradan Murat vadisini izleyerek Muş üzerinden Van 
Gölü kıyısında Tatvan’a varmıştır (Anonim 1992).

Son olarak Ulaştırma Bakanlığı 2008 yılı – 2012 
yılları arasında 2023 planını hazırlamış ve 10 yıl 
boyunca yapılacak yeni demir ve kara yollarının pro-
jelerinin planlarını tamamlamıştır. Ancak gayrimenkul 
sektörü olarak bu projelerden en fazla toplu taşıma 
projeleri önem arz etmektedir. Bu projeler gerek raylı 
sistem gerek karayolu projeleri olarak değerlendirilse 
de önemli olan raylı sistem projeleri üzerinde durmak 
ve Ankara özelinde bu projelerin gayrimenkullere 
değerinin etkilerini incelemektir.

2.2 Kamu Ulaşım Projelerinin Sınıflandırılması

İnsanların ve nesnelerin belirli bir amaca yönelik ola-
rak yer değiştirmelerine ulaşım denir (Akpınar 2010). 
Yararlı olduğu varsayılan bu yer değiştirme işlemleri-
nin yerine getirilmesine ulaştırma denir. 

Söz konusu alt yapının türüne göre; kara ulaştır-
ması, su ulaştırması, hava ulaştırması, boru hatları 
şeklinde sınıflandırılabilir. Kara ulaşımının içerisinde 
karayolu ulaşımı ve demiryolu ulaşımı ve yine su 
ulaştırmasının içerisinde denizyolu ulaştırması ve 
göl-nehir-kanal ulaştırmaları da sayılabilir. Önemli 
olan karayolu ve denizyolunda önemli bir pay sahibi 
olan yük ve insan taşımacılığı konusudur.

Şekil 3.1 Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığına ait 
dağılımı (Akpınar 2010).
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Şekil 3. 1’de de görüldüğü gibi 2010 verilerine göre 
Türkiye’de en çok karayolu ulaşımı ve demiryolu 
ulaşımı kullanılmaktadır. 

Demiryolları inşaatı ilk defa 1866’da İzmir-Aydın 
hattı ile başlamıştır. Cumhuriyet ilanındaki 2000 
km’ lik yol ağı 1940’lara kadar hızla geliştirilmiş, 
ancak daha sonra karayollarının gölgesinde 
kalmıştır. Türkiye’de Demiryollarının inşaatından 
Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı 
Genel Müdürlüğü sorumludur. İşletme işini ise Dev-
let Demiryolları yapmaktadır. Türkiye’deki mevcut 
demiryolu uzunluğu 10000 km’dir. Taşıma sistem-
leri arasında seyahat hızı, durağa yürüme, durakta 
bekleme, taşıttan indikten sonra ulaşılmak istenen 
noktaya varma açısından farklar vardır. 

Karayolu projelerinde ise Türkiye’de anayol 
özelliğindeki otoyollar, devlet yolları ve toplayıcı 
özellikteki il yolları ile ilgili her türlü çalışmayı daha 
önce belirtildiği gibi Karayolları Genel Müdürlüğü 
yapar. Yerel yollar niteliğindeki köy yolları, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün; orman yolları, 
Orman Bakanlığı’nın; Şehir içi yollar yerel yöne-
timlerin, sorumluluğundadır. Söz konusu çalışılan 
alan gayrimenkul olması sebebiyle bu ulaşım araç 
ve metotlarından şehir içi ulaşımının üzerinde 
durulması gayrimenkul değerine etkilerin daha net 
araştırılabilmesine imkan sağlar. Bilindiği üzere 
kara yolu ulaşımının bir kısmını toplu taşımacılık 
oluştururken şehir içi raylı sistemin tamamı toplu 
taşıma amaçlıdır bu yüzdendir ki raylı sistemlere 
ve onun istasyonlarına olan mesafe gayrimenkul 
değerlerinde daha belirgin rol oynamaktadır.

Şehir içi mobilitede en fazla kullanılan araçlar raylı 
sisteme entegre çalışan araçlardır. Bu aslında 
şunu da göstermektedir ki bir gayrimenkulün de-
ğerini yukarıdaki ulaşım türlerinden en çok metro, 
tramvay ve banliyö trenleri etkilemektedir.

Ulaşım projelerinde ve özellikle de toplu taşıma 
projelerinde kullanılan araçların ve bileşenlerinin 
tüm ihtiyaçlar içerisindeki payını görmek Şekil 
3.1’deki verileri daha da netleştirecek ve bunların 
kaç yılda bir yenilenmesinin fizibil olacağının görül-
mesine de imkân sağlayacaktır. Bu veri kafamız-
daki ulaşım projelerinin sınıflandırılmasında ne gibi 
detayların olduğunu da gösterecektir.

Çizelge 3.1 Toplu taşıma türleri içinde araç dağılı-
mı

Çizelge 3.1’de de görüleceği gibi otobüs ve raylı sis-
tem araçlarının ulaşımdaki payı çok yüksektir zaten 
kullanım oranlarının en fazla bu araçlarda olduğu-
nu bir önceki Çizelge 3.3’te görüldüğü üzere buna 
paralel olarak da yine yenilenme oranlarında en kısa 
periyotların bu araçlarda olduğu da görülmektedir.

2.3 Kamu Ulaşım Projelerinin Ekonomik Etki 
Analizi
Ulaşım imkanları sayesinde büyük sanayi bölgeleri 
ortaya çıkmıştır. Yurdumuzda da İstanbul, Kocae-
li, Sakarya illerinde sanayinin gelişme göstermesi 
ulaşımla doğrudan ilgilidir.Yapılan çalışmada şehir içi 
ulaşımın şehre kattığı ekonomik değerden bahsedile-
cektir. Bir şehrin kalkınmasında ve sosyalleşmesinde 
ulaşım tereddütsüz birinci etmendir. Gerek insanları 
işlerine taşıyarak ekonomik büyümeye katkı sağlar 
gerekse de ulaşım faydası sağladığı bölgelerin değe-
rini artırarak kişilere ekonomik katkı sağlanmaktadır.

Son on yıldır birçok çalışma taşımanın ekonomi 
üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Bunlardan birkaçı iş 
hayatındaki insanların taşıma ile gayrimenkul kirası 
dengesinde şehre ne kadar katkıda sağladığı ile 
ilgilidir. Bu işgücü ve üretim toplu taşımanın da etki-
siyle büyümekte olduğu üzerine duran çalışmalar da 
mevcuttur. Tartışmasız sonuç şudur ki bir şehir veya 
ülkedeki ulaşım projeleri o ülkenin ekonomisindeki 
mihenk taşlarındandır (Drennan and Brecher 2007).

Çizelge 3.2Toplu taşımadan kaynaklı ekonomik etki

Çizelge 3.2’de görülen araştırma 2009 yılında 
Amerika’da yapılmış olup toplu taşımadan kaynaklı 
ekonomi hareketliliğini özetlemektedir. Bu durumda 
ulaşım projeleri bir ülkeye istihdam, satış, değer 
kazandırma, iş gücü ve vergi alanlarında ekonomik 
katkı sağlamaktadır. Bu alanlardan sadece istihdam 
ele alınacak olursa bu alanın ekonomiye doğru-
dan ve dolaylı etki yaptığı görülecektir. Örneğin bu 
istihdamdan dolayı ulaşım sektörünün ekonomiye 
kazandırdıkları ve bu iş gücü sonucu oluşan istihda-
mın ekonomiye kazanımını Çizelge 3’te doğrudan ve 
dolaylı olarak ne kadar etki ettiğini görülmektedir.

Çizelge 3.3 Toplu taşımadan kaynaklı istihdamın 
doğrudan ve dolaylı şekilde ekonomiye etkisi
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Çizelge 3.3’te görüldüğü gibi dolaylı yönden de olsa 
toplu taşıma sektörünün istihdama katkısı yadsına-
mayacak kadar fazladır ve Amerikan toplu taşıma 
sektöründe bu istihdama ayrılan meblağ % 31,4 
ve diğer işletme giderleri % 68,6 olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

3. KAMU ULAŞIM PROJELERİNİN GAYRİMENKUL 
DEĞERİNE ETKİSİ

Ulaşım yatırımlarının etkileri, teorik ve pratik açıdan 
şehir plancılarını ve kamu sektörü karar vericileri 
yakından ilgilendirmelidir. Çünkü bu etkilerin tamamı, 
söz konusu yatırımların birer kamu yatırımı olmasın-
dan hareketle, toplumsal refahı ve kalkınma üzerinde 
doğrudan rol oynar. O nedenle, olası etkilerin tama-
mı, bu yatırımların fayda-maliyet analizleri içinde yer 
almalıdır. “Ulaşım altyapısına yönelik herhangi bir 
yatırımın, kısa dönemli bir kısmi kentsel denge içinde 
arsa değerlerine kapitalize olacağı” (Mills 1972) 
yönündeki teorik sav, pek çok araştırmacı tarafından 
farklı ampirik çalışmalarda, değişik teknikler kullanı-
larak test edilmiştir. 

Gayrimenkul piyasalarında ulaşım yatırımının ya-
rarları parasal (monetary) olarak değerlendirilmek-
tedir. Ulaşım yatırımından kaynaklanan erişilebilirlik 
düzeyindeki artış vekentsel bölgenin geri kalan kısmı 
ile iyi kurulan bağlantı nedeni ile yatırıma bir değer 
katacaktır. Bu hizmetten yararlanan arsaların firma 
ve konut birimleri için çekiciliği artacaktır. Bu yatırım-
ların etkileri; sanayi, ticaret, ofis veya konut birimleri-
nin satış veya kira fiyatlarındaki değişimler üzerinden 
ölçülebilir. Bu etkiler kısa ve uzun dönemli periyotlar 
alınarak incelenmektedir. Kamu ulaşım yatırımı hafif 
raylı hızlı transit, metro,otoyol gibi ulaşım yatırımı 
olabilir. Buna dönük literatürün gözden geçirilmesi 
çok büyük yer tutacağından ve çalışma alanımızın 
özelliklerinden kaynaklanan sınırlamalardan dolayı, 
tartışma sadece raylı sistem yatırımlarının konut 
değerleri üzerine olan etkisini inceleyen çalışmalar 
içindeki literatür ele alınmıştır. Bu literatür genelde 
gelişmiş ülkelerin kentlerine aitti. Türkiye’de sağlıklı 
veri tabanlarının oluşturulamaması ve kamu sektö-
rünün kararlarının hesap vermekten uzak kurgulan-
ması kent planlamayı daha çok fiziksel planlama ile 
sınırlandırmıştır (Yankaya ve Çelik 2007).

Amerika’da eyalet eyalet yapılan “The New Real 
Estate Mantra Location Near Public Transportationˮ 
isimli çalışmada kamu ulaşım projelerine yakın olan 
gayrimenkullerin değerleri ile ulaşım projelerine uzak 
olan gayrimenkullerin değerleri karşılaştırılmış ve 
yüzde artışları hesaplanmıştır. 

Şekil 4.1 Ulaşım ağına yakınlığın gayrimenkul değe-
rine etkisi (Becker 2013).

Şekil 4.1’de de görüldüğü gibi grafiğin kırmızı 
bölümleri ulaşım projelerine uzak gayrimenkullerin 
değerlerinin endeksini ve mavi olan bölümlerde 
ulaşım projelerine yakın gayrimenkullerin değer en-
deksini göstermektedir. Bu değer en fazla Boston’da 
%129’luk oranla en yüksek payı alırken Chicago’da 
%37’lik endeksle değere en az etki ettiği yer olarak 
görülmektedir.

Bu veriler ne kadar bir ülkedeki yapılacak ulaşım 
projelerinin ülkeye katma değerini gösterirken bu 
verilere Türkiye’de ulaşamıyor olmak Türkiye’deki 
fizibilite raporlarının hata oranının yüksek olması 
anlamına gelmektedir.

3. 1 Gayrimenkul Pazarının Genel Yapısı

2004 yılından sonra büyük şehirlerde kendini göste-
ren gayrimenkul piyasalarındaki artış, konut piyasası 
ile başlamış daha sonra ticari gayrimenkul piyasala-
rını da etkilemiştir, bu durum hemen ardından küçük 
şehirlerdeki konut ve ticari piyasalarda da kendini 
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göstermeye başlamıştır. 2004 – 2006 yılları arasın-
daki zaman diliminde gayrimenkul değerinin artış 
oranları enflasyon oranın üzerinde gerçekleşmiş ve 
kira gelirlerinde ise önemli artışlar olmuştur. 

2006 yılından, 2008 yılının son çeyreğinde ve 2009 
yılının tamamındaki global ekonomik krize kadar 
olan süreçte konuta talep artmış fakat krizin başla-
masıyla tüm gayrimenkullere olan taleplerde azal-
malar görülmüştür. Krizin hemen ardından durağan 
şekilde ilerleyen gayrimenkul piyasasında hareket-
liliğin 2011 yılından sonra tekrar başladığını TÜİK 
Yapı Ruhsatı İstatistiklerinde (2012) görülmektedir

Çizelge 4.1 TÜİK – 2012 Son çeyreği yapı izin 
istatistikleri

2012 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın ilk do-
kuz ayına göre belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı 
verilen yapıların bina sayısı % 5,6, yüzölçümü % 
28,7 değeri % 36,8 daire sayısı % 20,0 oranında 
artmıştır. 2012 yılının ilk dokuz ayında Yapı Ruh-
satına göre yapıların yüzölçümü 106.556,578m² 
iken bunun 60.487.850 m²’si (% 56,8) konut, 
27.782,375m²’si (% 26,1) konut dışı ve 18.286 
353 m²’si (% 17,1) ise ortak kullanım alanı olarak 
gerçekleşmiştir. 

Yine 2011 TÜİK Hane halkı istatistiklerine göre 
ortaya çıkan ekonomik krizlerin, azalan artan 
taleplerin ve değişen alım gücünün sonucun-
da değişmeyen tek unsurun hane halkının aylık 
harcamalarındaki en büyük payın kira harcaması 
olduğudur. 2011 Hane halkı Bütçe Araştırması’n-
dan elde edilen sonuçlara göre; Türkiye genelinde 
hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar 
içinde en yüksek payı % 25,8 oranıyla konut ve kira 
harcamaları alması bu durumun bir örneğidir.

3.2 Gayrimenkul Değerinde Konum ve Çevre 
Etkisi

Taşınmaz değerini etkileyen faktörleri analiz ede-
bilmek için öncelikle taşınmazları Konut amaçlı 
gayrimenkuller, Ticari Gayrimenkuller, Endüstriyel 
Gayrimenkuller, Tarımsal Gayrimenkuller ve Özel 
Amaçlı Gayrimenkuller şekilde 5 kategoride incele-
mek gerekmektedir. 

Öncelikle konut amaçlı gayrimenkullerin değeri-
ni etkileyen faktörlere baktığımızda Fatma Eban 
ARIKAN’ın (2008) yılında İstanbul’da yaptığı ve 
444 emlakçının katıldığı ankete göre konut değerini 
etkileyen faktörler; konutun alanı, konumu, toplu 
ulaşıma uzaklığı, oda sayısı, banyo sayısı, tuvalet 
sayısı, müstakil olup olmadığı, apartmandaki konu-
mu, cephesi, balkon sayısı, pencere yapısı, duvar 
boyası, duvar kağıdı, zemin özellikleri, çatı özellikleri, 
ısıtma sistemi, aspiratör, ışıklandırma, sıcak su, mut-
fak tezgahı, semt özellikleri, bahçe, garaj, asansör, 
havalandırma, panjur, kablolu tv, uydu, havuz, kamu 
ve alt yapı hizmetleri, site içerisinde olup olmadığı, 
cadde kenarında olup olmadığı, mutfak büyüklü-
ğü banyo büyüklüğü, eğitim kurumlarına yakınlığı, 
sağlık kurumlarına yakınlığı, alışverişe merkezlerine 
yakınlığı, semt pazarına yakınlığı, kültür merkezine 
yakınlığı, denize yakınlığı, toplu taşıma araçlarına 
yakınlığı, depozito miktarı ve aidat miktarı şeklinde 
sıralanabilir. 

Ticari gayrimenkullerin değerlerini incelediğimiz-
de pazar değerinin gayrimenkul değerlemelerinin 
çoğunun amacı olduğunu örülmektedir. Ancak değeri 
belirlemede öncelikle bilinmesi gereken noktalar 
ise İpotekli finansman (teminat değerleme), İflas / 
haciz işlemleri, Satın alma / satma yatırım analizleri, 
Yenileme / değiştirme, Zincir işletme olup olmama 
durumu, İstimlâk, Sigorta analizi, Vergileme temeli, 
Finansal tablolar için değer saptama, Tüm tesis için 
veya yalnızca arsası için olsun, bir kira işleminin 
müzakeresidir (Met 2007).

Fiyatların genel düzeyindeki sürekli artışa enflas-
yon denir. Enflasyonun taşınmaz değerlerine etkisi 
genellikle ters orantılıdır. Enflasyonun yükselmesi ile 
birlikte yatırımlar taşınmazdan, diğer yatırım araçla-
rına kaymaktadır (Anonim 2011). Enflasyon oranı-
nın artmasıyla birlikte taşınmaz fiyatları yükselişe 
geçmektedir.

Kişi başı milli gelir rakamı (Gayri Safi Milli Hâsıla) 
ülkede yaşayanların ortalama ne kadar üreterek 
karşılığında ne kadar gelire sahip olabildiklerini 
gösterir. Bu oranın diğer para birimlerine çevrilmemiş 
halinin kıyaslanması işine de satın alma paritesi adı 
verilir. Satın ala paritesi mutlak satın alma paritesi 
ve nispi satınalma paritesi olarak ikiye ayrılır. Mutlak 
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satın alma paritesi; iki ayrı ülkede, bir ürün grubu-
nun (özellikle TÜFE’nin) belirlenen kurda fiyatlarının 
eşitlenmesi demektir. Nispi satın alma paritesi ise iki 
farklı ülkede aynı ürün grubunun yıllar içinde fiyatla-
rındaki değişim hızının belirlenen kurda birbirine eşit 
olduğudur. Ülkenin gayrisafi milli hâsılasının artması 
ile birlikte yani kişi başı milli gelirin artması ile birlikte 
satın alma gücü artmakta, bu durumda taşınmaz 
değerlerinin yükselmesini tetiklemektedir. Etkin satın 
alma gücü kavramı ise tanım kişinin pazara katılma 
yeteneğidir.

Yine ulaşım projeleri kadar olmasa da faiz oranla-
rının da gayrimenkul fiyatlarına etkisini de değin-
meden geçmememiz gerekir. Bilindiği gibi birçok 
yatırımcı ve gayrimenkul sahibi mortgage kredilerinin 
faiz oranlarını takip etmekte ve bu oranlardan doğan 
sonuçları gayrimenkul fiyatlarına yansıtmaktadırlar. 
Bu faiz oranlarındaki artış ve azalış da aynı zamanda 
arz talep dengesini bozmakta ve bundan kaynaklı 
olarak da gayrimenkul fiyatları dalgalanmaktadır. Ge-
lişmekte olan ekonomilerdeki faiz riski de yine kendi 
başına gayrimenkul fiyatlarındaki değişimi tetikle-
mektedir (Stammers 2013).

Türkiye’de gayrimenkul fiyatlarına etki etmeyip 
dünyanın diğer yerlerinde gayrimenkul değerlerini 
hareketlendiren unsurlardan bahsetmek gerekirse 
bunlardan ilki şüphesiz rüzgar enerji santrallerine 
yakınlık kriteridir. Lawrence Berkeley Ulusal Labro-
tuvarı (Berkeley Lab) 27 ülkede 67 rüzgar enerji 
istasyonlarının bulunduğu şehirlerde yaklaşık 50.000 
konut üzerinde yaptığı araştırma bu kriterin o ülke-
lerdeki değeri etkileyen en önemli 3 kriterden biri 
olduğu savını doğrulamıştır (Chen 2013).

Görülüğü gibi gayrimenkul fiyatlarına etki eden birçok 
etmen mevcut, bu çalışmada üzerinde durmamız ge-
reken husus toplu taşıma merkezlerine ve anayollara 
yakın konutların ve diğer gayrimenkullerin fiyatların-
daki değişimin analiz edilmesi olacaktır.

Gayrimenkuller birçok bileşenden oluşan, tanımlan-
ması, varlığının ayırt edilmesi, sınırlarının çizilmesi 
ve değerinin tespit edilmesi; karmaşık verilerinin 
analizine dayanan varlıklardır. Her gayrimenkul türü-
nün kendine özgü farklı birçok özellikleri bulunması, 
zamana ve koşullara göre duyulan ihtiyacın değişiklik 
göstermesi bir taşınmazın değerine etki eden en 
önemli kriterlerdendir. 
Bulunduğu bölge, çevre, konum özellikleri bir gayri-
menkulün değerine etki eden ana kriterlerdir. Etra-
fındaki yapılarla bir tabloyu tamamlayan boyalardan 
farklı olmayan gayrimenkuller, kötü bir tabloda veya 
uygunsuz renklerin bulunduğu bir resimde mevcut 
olduğu değeri koruyamamaktadır. Sübjektif ve birçok 
çevresel etkilerden etkilenen gayrimenkul değerine 
etki eden bir diğer önemli faktör ise arz talep den-

gesidir. Bir bölgede gayrimenkule duyulan ihtiyaç ve 
bulunan gayrimenkullerin ihtiyaç limitinden az veya 
fazla olması, gayrimenkul değerinde büyük farklılıklar 
ortaya çıkarmaktadır. 

Gayrimenkullerin değeri ve gayrimenkullere duyulan 
talep ülke ve uluslararası sermaye piyasalarındaki 
değişmelere ve krizlere göre de şekil almaktadır. 
Türkiye’de iyi bir yatırım aracı olarak düşünülen gay-
rimenkuller bölgesel söylentiler gibi birçok subjektif 
kavrama göre değer değişimi göstermektedir. Bir 
arsanın imar durumunun değişmesi veya bulunan 
bölgede önemli bir yatırım yapılması, kamulaştırma 
yapılması bölgedeki gayrimenkullerin üzerine özel 
değer olarak etki etmektedir. Bununla birlikte aylık 
belirli bir nakit akışı sağlayan ve belirli bir süre zar-
fında nakit getirisiyle harcanan yatırımı amorti eden 
gayrimenkuller, ülke insanının yatırımı düşündüğün-
de ilk akla gelen yatırım aracı olmaktadır. 

Şehrin gelişim süreci, bölgenin ekonomik, etnik ve 
sosyal yapısı gayrimenkulün değerine katkıda bu-
lunan etmenlerdendir. İyi bir pazarlama stratejisiyle 
pazarlanan gayrimenkuller rayiç değerinden büyük 
bir farklılıkla satışa sunulabilir veya pazarlanabilirler. 
Unutulmamalıdır ki bir gayrimenkulün satılmak iste-
nen değeri onun alım satım değeri değildir.

3.3 Karayolu Ulaşım Projelerinin Gayrimenkul 
Değerine Etkisi

Taşınmazın konumu genelde sabitlik ve göreli konum 
özellikleri olarak belirtilmiştir. Sabit konum özellikleri, 
taşınmazın bulunduğu bölgenin tüm coğrafi alanla 
ilişkisi olarak ifade edilmektedir. Göreli konum özellik-
leri ise soysal-ekonomik sınıf, ırksal oluşum, estetik 
özellikler, kirlilik düzeyi, yerel özelliklere yakınlık vb. 
gibi ölçülerle değerlendirilmektedir. Belirtilebilecek en 
önemli sabit konum özelliği “yakınlıktır”. Yakınlık han-
gi biçimde (şehir merkezine yakınlık, ulaşım yollarına 
yakınlık, alış/veriş merkezlerine yakınlık vs) ölçülürse 
ölçülsün taşınmaz fiyatları üzerinde etkisi bulunmak-
tadır (Öztürk 2011).

Ulaşım yollarına yakınlık muhtelif çalışmalarda 
dikkate alınan özelliklerden biridir ve ulaşım süre-
si, maliyeti, rahatlığı ve ulaşım seçeneği sayısı ile 
ölçülebilmektedir. Kamu taşıma hizmetinin olumlu 
etkisini ölçen çalışmalar da bulunmaktadır. Ancak 4.4 
başlığında da görüleceği gibi ulaşım projelerinden 
kaynaklı davalar da mevcuttur.

Görüldüğü gibi gayrimenkullerin değerindeki reel 
artışta temelde ulaşım projeleri olmak üzere toplu 
taşıma ve ticari taşımacılık büyük rol oynamaktadır, 
hatta bu ulaşım olanaklarına mesafe miktarı da gay-
rimenkul üzerinde etki yapmaktadır.
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3.4 Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul De-
ğerine Etkisi
Yapılan çalışmalar göstermektedir ki yakınlık nasıl 
ölçülürse ölçülsün ve ulaşım alanında hangi unsu-
rundan bahsediliyor olursa olsun gayrimenkulün bu 
unsurlara yakınlığı değerini mutlaka etkilemektedir.

Raylı sistem yatırımlarının maliyetli olması bu 
yatırımların çoğunlukla zengin gelişmiş ülkelerde 
görülmesine sebep olmuştur. Raylı sistem ulaşım 
endüstrisi, artan ölçek ekonomisi ile karakterize 
olur. Bu nedenle, kısa dönemli karlılığı kırılgandır 
ve genellikle bu yatırımlar kamu sektörü kaynağına 
gereksinme duyar. 

Gelişmekte olan ülkelerin düşük sermaye birikimi 
göz önüne alındığında, raylı sistemler gibi pahalı 
altyapı yatırımları, genellikle elverişli bir finans 
kaynağı bulunana kadar ertelenmektedir. Böylelikle 
kamu sektörü toplu taşıma hizmetini, kısa dönemli 
yüksek maliyet yerine, kısa dönemde daha düşük 
maliyetleri olan, otobüs ve minibüs gibi alternatifleri 
kullanarak sunar ki, bu alternatifler de sabit ya da 
azalan ölçek ekonomileri altında çalışır ve ekono-
mik verimsizliğe sahiptir. Sonuçta, uzun dönemde 
toplu taşıma hizmeti çok daha pahalı olarak sunul-
muş olur  (Yankaya ve Çelik 20005).

Raylı sistem projelerinin gayrimenkul değerlerine 
etkileri üzerine yapılan bir araştırma olan “The 
Impact of Rail Transport on Real Estate Prices in 
Dutchˮ verilerine bakıldığında raylı sistem durak-
larına 15km’’den az olan konutların 15 km veya 
daha fazla olan konutlara göre % 25 daha değerli 
olduğunu görülmektedir. Yine aynı çalışmada 
gürültüden dolayı istasyonlara 250 metreden daha 
yakın olan konutlar 250 metreden daha uzak olan 
konutlara göre değer kaybına uğradığını görülmek-
tedir (Debrezion 2006).

San Diego’da hafif raylı sistemin gayrimenkul 
değerine etkisinin modellemesinde; İlk olarak 
Cervero’nun (2003) San Diego örneğinde parseller 
belirlenmiş, bu parsellerdeki gayrimenkulün türü 
araştırılmış ve bu bölgeden hangi bölgeye kaç 
dakikada gidilebildiği verileri ortaya konulmuştur. 
Seçilen pilot bölgede bu parseller ve parsellerdeki 
gayrimenkuller şu şekilde sıralanmıştır; 

Çizelge 4.2 Pilot bölgede aileler - parsel dağılımı

Bu araştırma 2000 kişi üzerinde yapılmış olup 
Amerika’nın Metroscan isimli gayrimenkul istatistik-

leri hazırlayan kurum tarafından organize edilmiştir 
ve en iyi sonucu hedonik modelleme ile yapılacağı 
belirtilmiştir. Böylece hedonik fiyat modellemesi gay-
rimenkullerin parsel parsel raylı sistem yatırımından 
nasıl etkilendiğini ortaya çıkaracağından bahsetmiş-
tir.

Cervero’nun (2008) yaptığı bu çalışmayla esas 
olarak ortaya konmak istenen raylı sistem projelerine 
yakın olan gayrimenkullerin nasıl kullanım amaçları-
nın değiştiğidir. Çizelge 4.3’de da görüleceği gibi bu 
projelere yakın olan gayrimenkullerin %65’lik oranla 
ofis niteliği taşıdığı ve en oranla da alışveriş merkezi 
ve bankalar bulunmaktadır. Araştırmanın yapıldığı 
San Diego’da raylı sistem projelerinden önce çoğu 
arazi niteliği taşıyan gayrimenkullerden oluştuğu 
görülürken araştırmada ulaşım hizmetinin gelmesin-
den sonra yapıların niteliklerinin çizelge 6’daki gibi 
değiştiği vurgulanmaktadır.

Bu çalışma aynı zamanda toplu taşımanın yoğun 
kullanıldığı yerlerde ulaşım hizmetlerinin gayri-
menkul değerlerini daha fazla etkilediği sonucu da 
irdelenmiştir. Tüm bu istatistiklerden görülmektedir 
ki bir gayrimenkul değerine en fazla etki eden husus 
gayrimenkulün raylı sistem projelerine yakınlığıdır 
ve şehirdeki toplu taşıma kullanım oranı ile raylı 
sistem projelerinin gayrimenkul değerine etkisi doğru 
orantılıdır.

4.  TÜRKİYE’DE YAPILMASI GEREKLİ OLAN 
DEĞER ETKİSİ ÇALIŞMASININ MATERYAL VE 
YÖNTEMİ

Ankara’da bulunan bütün metro hatları üzerinde 
demografik özelik, inşaatın yeni bitmesi, kullanım 
oranları ve alanları gibi kriterleri de göz önüne 
alarak belirlenecek sınırlar çerçevesinde çalışmalar 
yürütülecektir. Projede istasyon merkezli belirli bir 
yarıçaptaki gayrimenkullerin değerlerinin ve kullanım 
alanlarının ulaşım projesinden etkilenme oranlarını 
belirleme amaçlı anket çalışması yapılacaktır. Mo-
delde araştırma örneklemi niceliksel olarak, istatistiki 
analizler için yeterli büyüklükte olacaktır. Çalışma 
yapılması planlanan istasyonlarda da bu kriter aran-
mıştır.

Ankara’da farklı statülerle, hatlarda ve süreçlerdeki 
metro projelerinin gayrimenkul değerine ve kullanımı-
na etkisinin örnek olay çerçevesinde analizi yapıl-
malıdır. Araştırmada öncelikle mevcut durum analiz 
edilmeli, ulaştırma projeleri nevilerine göre sınıflandı-
rılmalı ve ulaştırma projelerinin taşınmaz piyasası ve 
değerine etkisi ve malik açısından varsa karşılaşılan 
sorunlar hem genel, hem de alan araştırmasına da-
yalı olarak belirlenmeli, ulaştırma projelerinin taşın-
maz değerine etkisinin tespitine yönelik metodoloji 
geliştirilmeli, uygulanabilirliği değerlendirilmeli ve bu 
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süreçte belirlenen temel sorunlar sistematik biçimde 
sınıflandırılarak çözüm önerilerinin geliştirilmesine 
çalışılmalıdır.

Metro projelerinin gayrimenkul değerine etkilerinin 
analiz edilmesi sürecinde kullanılabilecek teknik-
ler şu şekildedir; çoklu regresyon ve ekonometrik 
modeller, hedonik fiyatlama analizi, kapsamlı ulaşım 
modelleri, fayda-maliyet analizleri, girdi-çıktı analiz-
leri, ekonomik tahminleme ve benzetim modelleri, 
istatistiksel ve istatistiksel olmayan karşılaştırmalı 
modeller, etki grupları anket metotları, fiziksel durum 
analizi, gayrimenkul piyasa analizi ve mali etki ana-
lizleridir (Anonim 1998).

Bahsi geçen tekniklerden bu çalışma için en uygun 
olanı mevcut metro hatlarının konumuna, yakınındaki 
mahallelerin demogrofik durumuna ve diğer kriter-
lere göre belirlenecektir ayrıca bu çalışmada ismi 
geçecek olan metro istasyonları ve güzergahları da; 
A1 (Dikimevi  - AŞTİ), M1 (Kızılay - Batıkent), M2 
(Kızılay Çayyolu), M3 (Batıkent – Organize Sana-
yi Bölgesi), M4 (Kazım Karabekir Cd. - Keçiören) 
şeklindedir.

Her metro hattında belirlenen çalışma alanları tüm 
güzergah üzerindeki en fazla konut ve ticari alan 
olan istasyonlar veya ulaşım modlarından en fazla 
metro hattının kullanıldığı istasyonlar olarak seçilmiş 
olup hedonik modelde kullanılacak heterojen veri 
sayısı en fazla olan bölgelerdir. Bu istasyonlar; A1 
hattında Dikimevi ve Emek istasyonları, M1 hattında 
Atatürk Kültür Merkezi  ve Batıkent istasyonu, M2 
hattında Koru ve Beytepe istasyonları, M3 hattında 
Organize Sanayi Bölgesi ve Eryaman 5 istasyonu 
son olarak da M4 hattında ise Gazino ve Meteoroloji 
istasyonları olarak belirlenmiştir. Bu istasyonlara 
yakın konut alanları, yeni yapılar, eski yapılar, sanayi 
bölgeleri ve ticari alanlar mevcut olup çalışma için 
gerekli verilerin elde edileceği düşünülmektedir.

Araştırmada kullanılması gereken bu model malların 
heterojen olduğu varsayımına dayanarak her mal için 
bireysel niteliklerin veya karakteristiklerin toplamı ile 
alınmaktadır. Her kalite karakteristiği bir mal veya 
hizmet olarak ele alınır ve bu nedenle kendi fiyatına 
sahip olur. Yani karakteristikler tüketicinin algıladığı 
değerlerdir ve tüketicinin fayda fonksiyonunda da 
öyle görünürler (Yayar, 2014). Bu karakteristikler 
farklı konut modelleri ayırırlar ve böylece her konutun 
kalitesini tayin ederler (Üçdoğruk, 2001: 150). Hedo-
nik fiyatı üzerine teorik çalışmalara doğru iki temel 
yaklaşım büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. 

Hedonik fiyatlama modelleri, piyasa açık olduğunda 
konut özellikleri ve piyasa değeri arasındaki ilişkiyi 
analiz etmek için geniş bir şekilde kullanılmaktadır. 
Hedonik fiyatlama modelleri, her bir özelliğin fiyata 
katkısını ayırmak ya da konut için ödeme isteği gibi 

marjinal değeri çözmek için kullanılır. Piyasa değeri 
üzerine, fiziksel özellikler, konum, çevre ve hatta 
finansal faktörler ve işlem maliyetlerinin etkileri de-
neysel olarak çalışılmıştır (Yang, 2001). 

Tam rekabet koşulları altında, tüketicinin faydasını, 
üreticinin de karını maksimum kılma amacıyla hete-
rojen mal piyasasının kısa ve uzun dönem dengesini 
teorik olarak analiz etmiştir. 

 

𝑍𝑍 = 𝑓𝑓(𝑍𝑍İ)𝑖𝑖 = ⋯𝑛𝑛 … (1) 

 

Modelde mallar (Z), onlara ait n tane karakteristiğin 
toplamı olarak ele alınmaktadır. i, n tane karakteris-
tiği kapsamaktadır ve her karakteristiğin miktarını 
göstermektedir. Mallar Z’nin alabileceği sayısal 
değerler ile tanımlanır ve alıcılara farklı karakteristik 
bileşkeleri sunarlar. Ayrıca mal karakteristiklerinin 
farklılığından kaynaklanan mal farklılaştırılmasının 
varlığı, geniş bir alternatif karakteristikler bileşkesini 
ortaya koymaktadır. Dolayısıyla mal talep fonksiyo-
nu, fiyat (P) ve karakteristiklerle (z) ilişkili olarak şu 
şekilde gösterilebilir; 

 

𝑃𝑃(𝑧𝑧) = 𝑝𝑝(𝑧𝑧1, 𝑧𝑧2, … 𝑧𝑧𝑛𝑛) … (2) 

 

Bu fonksiyon farklı karakteristiklere sahip markala-
rının fiyatlarının karşılaştırılması sonucu elde edilen 
Hedonik fiyat regresyonunu verir. Diğer bir deyişle 
karakteristiklerin herhangi bir bileşiminin minimum 
fiyatını verir. Eğer iki marka aynı karakteristik bileşi-
mini farklı fiyatlarla arz ediyorsa tüketici daha ucuz 
olanı seçecektir ve satıcıların kimliği talebe etki 
etmeyecektir. Bu bağlamda her bir karakteristiğin 
fiyat üzerindeki etkisi (hedonik fiyat) (1) no’lu eşitliğin 
kısmi türevleri alınarak genel anlamda şu şekilde 
ifade edilebilir; 

           

𝑃𝑃𝑍𝑍İ =  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑍𝑍𝑖𝑖

           … (3) 
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Yani Lancaster’in Modeli, malların bütçe kısıtına 
bağlı olarak niteliksel bileşimlerden oluştuğunu ve 
bunların aynı grubun üyeleri olduğunu varsayar. 

Konut fiyatının, yaşına, ulaşım imkanlarına, oda 
sayısına, sahip olduğu ısıtma sistemi gibi özellik-
lere göre fiyatının da farklılaştığını, aynı zamanda 
hedonik fiyat hipotezine dayanan ürün farklılaşma-
sının (farklı özellik demetine sahip konutun farklı-
laşması) ise malların fayda, davranış nitelik veya 
özelliklerine göre değer aldığını söylemektedir Bu 
fonksiyon, bir alıcının (satıcının), farklı özelliklere 
sahip markaların fiyatlarını kıyaslaması ve alışveriş 
çevresinden elde edilen bir hedonik fiyat regresyon 
eşitliğidir. 

Genel olarak bakıldığında Hedonik Fiyatlama 
Fonksiyonu basit gösterimle aşağıdaki gibi yazıla-
bilir: 

𝑃𝑃(𝑧𝑧) = 𝑝𝑝(𝑧𝑧1, 𝑧𝑧2, 𝑧𝑧3 … 𝑧𝑧𝑛𝑛)  … (4) 

 

P belirli bir malın piyasa fiyatı, Z ise mal özellikleri 
vektörüdür. Bu fiyatlar “hedonik” fiyatlardır. Hedo-
nik Fiyatlama Fonksiyonları özellikle dayanıklı mal-
larla ilgili deneysel çalışmalarda da geniş biçimde 
uygulanmaktadır. Bu bağlamda, yapılan çalışma-
larda bir çok alanda kullanılmış örneğin Mersin ili 
kent merkezi konut piyasasında apartman daire-
lerinin sahip olduğu farklı niteliklerin konut satış 
fiyatı üzerindeki marjinal etkisi ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Sonuç olarak hedonik fiyat analizinde 
genel basit doğrusal hedonik fiyat fonksiyonu (5)’te 
göründüğü gibi ortaya çıkmaktadır.

𝑃𝑃 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3 + ⋯ . +𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 
…. (5) 
 
𝑃𝑃 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐾𝐾𝑓𝑓 
𝑋𝑋𝑛𝑛 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑠𝑠𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝐾𝐾ğ𝐾𝐾 ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑧𝑧𝑜𝑜𝑧𝑧𝑧𝑧 
𝛽𝛽𝑛𝑛 = 𝐻𝐻𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑧𝑧 ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓ğ𝑓𝑓𝐾𝐾 ℎ𝑧𝑧𝑜𝑜𝐾𝐾𝐾𝐾𝑓𝑓𝑧𝑧 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐾𝐾𝑓𝑓 
𝛼𝛼 = 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑏𝑏𝑓𝑓𝐾𝐾 𝐾𝐾𝑧𝑧𝑧𝑧𝑓𝑓𝑡𝑡 
𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝐻𝐻𝑓𝑓𝐾𝐾𝑓𝑓 𝐾𝐾𝑧𝑧𝑧𝑧𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓 
 

Belirtilen analizler ışığında gayrimenkul değeri 
üzerindeki etkileri, üretken etkiler olarak kabul edi-
lebilir ve çoklu regresyon, ekonometrik modeller ve 
istatistiksel karşılaştırma modelleri, hedonik fiyat 
analizi, bu etkileri ölçmek ve analiz etmek için en 
uygun metodlar olarak karşımızda durmaktadır. 

Gayrimenkullere yönelik zaman serisi verilerinin, 
Türkiye’de temin edilmesi zordur. Nitekim 1999 ve 
2000 yılındaki ekonomik krizler Türkiye ekonomisini 
etkilemiş, Türk lirasındaki şiddetli devalüasyon, gay-
rimenkul piyasaları başta olmak üzere tüm piyasalar-
daki fiyatların dengelerini alt-üst etmiştir. O nedenle, 
istatistiksel olarak yatırım öncesi ve yatırım sonrası 
karşılaştırmayı yapabilmek güvenilir veri olsa bile 
bu koşullar altında ekonomik şokların bugüne kadar 
sürmesi nedeniyle anlamlı olmayacaktır. Bu nedenle 
diğer bütün etkileri izole etmek için bu çalışmada, 
çoklu regresyon ve ekonometrik modellerin özel bir 
formu olan yatay-kesitli (crosssectional) bir hedonik 
fiyat modelin kullanılması daha uygun olduğu görülse 
de tek değişkenin değere etkisi araştırılacağından 
ötürü anket sorularında yine de zaman serisi mode-
line uygun olacak şekilde farklı zaman aralığındaki 
konut değerleri de sorulmuştur. 

Ampirik olarak erişilebilirlikteki değişimin fiyat üze-
rindeki etkisinin ölçülmesinde hedonik fiyat modeli 
kullanılacaktır ki en yaygın model de budur. Model 
genel olarak, kentsel rantın tespitinde ve özelde ise 
ulaşım altyapısındaki yatırımın taşınmaz değerleri 
üzerine etkilerinin modellenmesinde kullanılan ista-
tistiksel bir tekniktir (Wrigley ve Wyatt, 2001). Modele 
yönelik ilk çalışmalar, fiyat üzerinde kalite faktörünün 
değişiminin etkisini istatistiksel olarak analiz eden 
çalışmalardır (Waugh,1929). Rosen’in teorisinde ko-
nutun, farklı özelliklerin bir araya gelmesinden oluşan 
heterojen bir mal olduğu varsayımı vardır. Heterojen 
bir malı oluşturan karakteristiklerin her birinin fiyat 
üzerindeki etkisi tanımlanabilir. Buna göre bileşik bir 
malın fiyatı, onu oluşturan farklı niteliklerin piyasada 
verilen fiyatlarının toplamıdır. Dolayısıyla, hedonik 
fiyat modeli heterojen bir malı oluşturan farklı özellik-
lerin zahiri fiyatlarını tahmin etmek için kullanılmakta-
dır. Dolayısıyla Ankara’da belirlenmiş metro istas-
yonları merkezli ve yine belirlenecek bir yarıçaptaki 
konutların istasyona uzaklık – fiyat dengesi hedonik 
fiyatlama modeliyle analiz edilmesi planlanmaktadır.
Raylı transit yatırımlarının yararları konusunda yapı-
lan son çalışmalarda, kentsel ve bölgesel açıdan pek 
çok getirisinin olduğunun altı çizilmiştir. Hane halkı 
perspektifinden toplu taşımada kullanılan raylı tran-
sitin, yatırım üzerinde pozitif ekonomik geri dönüş 
yarattığı yapılan çalışmalarda görülmektedir. Nitelikli 
raylı transitin kişi başına ortalama 100 dolar ilave 
vergi borcu getirse de, kişi başına yıllık yaklaşık 450 
dolarlık doğrudan tüketici ulaşım maliyeti tasarrufu 
sağladığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Gayrimenkul değeri birçok unsurdan etkilenebilen 
hassas bir dengedir. Özellikle bir gayrimenkulde de-



33

ğeri belirleyen faktörlerin en önemlileri genellikle dış 
faktörlerin oluşumudur buna çevre etkisi de denebilir. 
Bu çalışmada da görülmektedir ki bir taşınmazın 
değerini arttıran en önemli faktörlerden bir tanesi de 
ulaşım sistemlerine yakınlıktır. Bu konu defalarca 
kamu ve özel davalara konu olmuş ve birçok bilirkişi 
raporu sunulmuştur ancak Türkiye’de maalesef bir 
gayrimenkulün değerine bir ulaşım projesinin ne 
kadar etki yapacağı bilimsel olarak bölge bölge ele 
alınmamıştır. Bu yüzden bilirkişi raporları da emsal 
taşınmazlar üzerinden yapılmakta ve sağlıklı so-
nuçlar verememektedir. Bu çalışma hangi ulaşım 
aracının ne tür istasyonlarının hangi mesafelerde 
gayrimenkullere ne kadar etki yapabileceği üzerine 
yapılacak çalışmalara temel niteliği taşımaktadır. 

Bu çalışma temel alınarak belirlenen materyal ve 
yöntemler kullanılarak hazırlanacak bir çalışma 
Türkiye’deki ulaşım politikalarını değiştireceği gibi 
gayrimenkul sektörü için de önemli bir bilimsel kay-
nak oluşturacaktır.

Tüm bunların yanında son yılarda gündemde olan 
gayrimenkul değer vergisi çalışmaları için de kaynak 
niteliği taşıyabilecek bu çalışma ile ilerleyen yıllar-
da hazırlanan ulaşım projelerinin de kaynağının bu 
vergilerden alınması sürecinde de öncülük yapması 
öngörülmektedir.

Yapılması gerekenler hususunda ise Türkiye’de bir 
an önce kamulaştırma çalışmalarında daha net ve 
doğru bilgiye ulaşılabilmesi, emlak vergilerinin kamu 
yararına uygun olacak şekilde düzenlenmesi adına 
bir şehir veri tabanı hazırlanmalı, hazırlanan bu veri 
tabanında yapılacak simülasyonla planlanan ulaşım 
projelerinin ekonomiye katma değerinin ne olacağı 
öngörülmeli ve kalkınma planları dahil tüm planlama-
larda bu faktör göz önünde bulundurulmalıdır.  
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ÖZET
Dünyada meydana gelen ekonomik ve endüstriyel gelişimin sonucu olarak karayolu ve demiryolu ağı hızla 
gelişmektedir. Özellikle yurdun dört bir yanını saran otoyol ve bölünmüş yollar insanların hayatlarını kolaylaş-
tırırken, yaşam alanlarının bölmeleri nedeniyle yaban hayatı türlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ekolojik 
bariyer oluşturmak suretiyle hayvan hareketlerine tamamen veya kısmen mani olmak, yaban hayvanlarının 
yollarda ölmesi ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının yol açtığı can ve mal kayıpları bu etkilerin en 
önemlileri arasındadır. Her yıl küçük ve büyük birçok hayvan türü yollarda ölüm ya da ciddi yaralanma ile karşı 
karşıya kalmaktadır. 

Bu bildiride, Türkiye genelinde yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının gerçekleştiği noktalar ve ölen türlere 
ilişkin bilgiler görselleştirilmiştir. Ayrıca ulaşım altyapılarının hayvan hareketleri üzerindeki negatif etkilerine 
ilişkin literatür taraması yapılmış ve bu etkilerin indirgenmesi için dünyada uygulanan olası çözüm önerileri 
açıklanmıştır.   

Anahtar  Kelimeler: Ulaşım altyapısı, yaban hayatı, trafik kazaları, yaban yaşamı geçitleri.

ABSTRACT 
The highway and railroad network has gone through rapid expansion as a result of recent economic and in-
dustrial development that occurred in the world. In particular, highway and divided roads all across the country 
facilitate human life whereas wildlife species are adversely affected by them due to habitat fragmentation in 
their home range. They constraint the movement of animals totally or partially by creating ecological barriers 
and cause death of animals on the roads as well as wildlife-related traffic accidents leading to loss of life and 
property are among the most important negative effects. Each year, a number of small and large animal spe-
cies are subject to death or to be critically injured on the roads.

In this study, the data relevant to species and the places where wildlife related traffic accidents took place in 
Turkey was visualized. In addition, the literature on the effects of transport infrastructure on wildlife was re-
viewed and possible solutions used in the world to reduce these negative impacts were explained.  

Key Word: Traffic infrastructure, wildlife, traffic accidents, wildlife passages.
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yapılan bir araştırmada, ülkenin toplam yüzölçümü-
nün üçte birinin ekolojik olarak ulaşım altyapısının 
olumsuz etkisi altında olduğunu göstermektedir [9]. 
Habitat parçalanması sonucunda yol kenarındaki ha-
bitat değişime uğramakta ve yeni bitki türleri oluşabil-
mektedir. Hayvanların yaşam alanları içinde hareket 
etme ve beslenme fırsatları azalacağından, doğal 
habitatlarını terk etme eğilimine girmekte, bu da on-
ların üreme oranlarını düşürmekte, buna karşın ölüm 
oranlarını arttırmaktadır [10]. Özellikle orman alan-
larının içinden geçen yollar habitat parçalanmasına 
sebep olmakta, birçok yaban hayvanının hareketini 
önemli derecede kısıtlamaktadır [11].  

Bireylerin yayılma yetenekleri, türlerin hayatta kala-
bilmeleri için en elzem unsurlardan birisidir. Hayvan-
lar, doğal çevre içerisinde yiyecek, barınak, eş bulma 
ve benzeri faaliyetler için kullandıkları geleneksel 
yolları önlerine çıkan engeller nedeni ile terk ederek 
yeni yollar bulma arayışı içine girmektedirler. Yol 
kenarlarındaki çit ve duvarlar ile yolda seyir halindeki 
taşıtlar yaban hayvanlarının karşıdan karşıya geçişi 
engelleyerek bariyer etkisi yaratmaktadırlar. Taşıt 
yoğunluğu da bariyer etkişini artırmaktadır (Tablo 1). 
Aynı zamanda ulaşım altyapıları hayvanların görüş-
lerini sınırlandırmaktadır [12]. 

Bu belirgin etkilere ek olarak, ulaşım altyapılarından 
kaynaklı gürültü ve titreşimler sürüngenlerin, kuşların 
ve memelilerin iletişim, av tespiti veya avcı hayvan-
lardan kaçış yeteneklerine engel teşkil etmektedirler. 
Yollar ayrıca taşıtların tekerlek veya kasalarında 
farklı bitki tohumları ve hayvanların taşınmasına ara-
cılık etmeleri sebebiyle egzotik türlerin yayılmasının 
artışına neden olurlar. Yapılan bir araştırmada, bir 
yılda taşıtların yol kenarlarındaki 300 ile 800 egzotik 
tohumu (metrekare başına) birkaç kilometre uzağa 
taşındığı belirlenmiştir [13]. Otoyol aydınlatmasının 
da hayvanlar üzerinde önemli etkileri vardır. Özel-
likle taşıtların farları ve yol aydınlatmaları canlıların 
diurnal ritmini bozmakta ve aktivite saatlerinin değiş-
mesine neden olmaktadır [14]. Yol aydınlatmasında 
kullanılan ışıklar bazı böcek ve yarasa türlerini cez-
bettiklerinden, yoğunluklarının arttığı yollar boyunca 
türlerin ölümü de kaçınılmaz olacaktır [12]. 
 

GİRİŞ

Farklı coğrafi konumlardaki yerlerin birbirine bağlan-
tısını sağlayan karayolları, ulaşım sisteminin temel 
alt yapısını oluşturmaktadır. Endüstriyel ve teknolojik 
gelişmeler, nüfus artışı ve hızlı kentleşme sadece 
ülkemizde değil tüm dünyada karayolu ağlarının 
hızla gelişmesine neden olmaktadır. Bu gelişmeler 
insanların hayatını kolaylaştırırken, doğal alanlar ve 
özellikle de yaban hayatı üzerindeki baskıları her 
geçen gün artırmaktadır. Doğal alanlar içerisinden 
geçen otoyol ve bölünmüş yollar bariyer oluşturmak 
suretiyle hayvan hareketlerini önemli ölçüde kısıt-
lamakta, habitat parçalanmasına sebep olmakta, 
ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarına neden 
olarak insan ve hayvanlarda can ve mal kayıplarına 
yol açmaktadır [1]. 

2003 yılında Kanada’nın Ontario Eyaleti’nde meyda-
na gelen yaban hayvanları kaynaklı trafik kazaların-
da 4 kişinin öldüğü, 510 kişinin yaralandığı ve 13321 
taşıt zarar görmüştür [2]. Benzer şekilde ABD’ de 
günde 1 milyon omurgasız hayvanın yollarda araç 
çarpması sonucu öldüğü tahmin edilmektedir [3]. 
Karayolları Genel Müdürlüğü [4] ve Türkiye İstatistik 
Kurumu [5] bilgilerine göre de ülkemizde, 2011 ile 
2014 yılları arasında meydana gelen ölümlü ve yara-
lanmalı toplam 594170 kazadan 2897’si hayvanlara 
çarpma şeklinde gerçekleşmiştir. 

Büyük habitat alanlarının bölünmesi ya da kaybı 
olarak nitelendirilen habitat parçalanması, bitki ve 
hayvan türlerinin ekolojik açıdan bağlantılarının azal-
masını ve izolasyonunu da beraberinde getirmektedir 
[6]. Küçük ve izole populasyonların kendileşmesi ve 
buna bağlı genetik varyasyonlarının azalması sonu-
cunda adaptasyon kapasitesi düşeceğinden türlerin 
iklim değişikliği, doğal afetler, salgın hastalıklara kar-
şı da dirençleri azaltacaktır. Bu durum uzun vadede 
lokal popülasyonların soyunun tükenmesine sebep 
olmakta ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli 
bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır [7].

Ulaşım altyapısının habitat parçalanması özellikle 
doğal alanlar ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisi 
endişe verici boyutlara ulaşmaktadır [8]. ABD’nde 

Tablo 1. Trafik yoğunluğu ve yaban hayatı üzerinde bariyer etkisi arasındaki ilişki.

Trafik Yoğunluğu  (taşıt/gün)         Geçirgenlik 

Trafik yoğunluğu 1000 den az yollar         Birçok yaban hayvanı için geçirgenlik     

        sağlar. 

Trafik yoğunluğu 1000 ile 4000 arasındaki 

yollar 

        Hassas türler hariç diğer türlere    

        geçirgenlik sağlar 

Trafik yoğunluğu 4000 ile 10000 arasındaki 

yollar 

        Gürültü ve hareketlilik bireylerin için    

        bariyer etkisi yaratır. Karşıdan karşıya  

        geçmek isteyen birçok hayvan için  

        yaralanma yada ölüm kaçınılmazdır. 

Trafik yoğunluğu 10000 den fazla olan otoyollar         Birçok tür için geçirgenlik söz konusu değildir. 
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  Ulaşım altyapılarının bulunduğu çevrenin mikrok-
lima ve hidrolojisi üzerinde de bir takım olumsuz 
etkileri mevcuttur. Yol kenarında yapılan kanal, 
panel ve duvarlar hava akımını engelleyebilmekte 
veya hava akımlarının yönünü değiştirebilmektedir. 
Yol yüzeyindeki ısıya bağlı olarak hava sıcaklığı 
artabilmekte ve yollardan geçen taşıtlardan ötürü 
hava türbülansları oluşabilmektedir. Bunlara ilave-
ten yer altı su akımlarının rejimlerinin değişikliğe 
uğramasında, yüzey sularının yığılmasına neden 
olarak sel riskinin arttırılmasında ve doğal drenaj 
akımlarının engellenmesi ve/veya kurumasında 
etkenlerdir [15], [16].  

Bu çalışmada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün “Ka-
rayolları ve Dışında Yaban Hayvanı Ölümleri Pro-
jesi (KARAYAP)” kapsamında elde edilen istatiksel 
verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktarılarak 
ülkemizde yaban hayvanı bağlantılı trafik kazaları-
nın olduğu yerler tespit edilmiş ve tür bağlamında 
değerlendirilmesi yapılmıştır. 
 

 
YÖNTEM

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2014 yılında başta 
korunan alanlar olmak üzere tüm ülke sathında 
ulaşım altyapısının yaban hayatına olan olumsuz 
etkilerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alın-
ması adına Karayolları ve Dışında Yaban Hayvanı 
Ölümleri Projesi (KARAYAP) başlığı altında yeni bir 
çalışma başlatmıştır.

Bu projede öncelikle yaban hayvanı bağlantılı trafik 
kazalarının sık olduğu yerlerin tespit edilmesi, olay 
yeri ve zamanını bu program üzerinden (bir kara-
yolları haritasına) kayıt edilerek istatiksel verilerin 
toplanması ile oldukça güvenilir (ölü hayvan bizzat 
görüldüğünden) bir varlık-yokluk anket çalışmasının 
yapılması hedeflenmiştir. Veri girişleri İl Şube Müdür-
lüklerinde İl Şube Müdürleri, Milli Park Müdürlükle-
rinde ise Milli Park Müdürü tarafından gerçekleştirile-
cektir. 

Bu bildiride 2014-2015 yılları arasında KARAYAP 
Projesi kapsamında elde edilen istatistiki veriler 
ArcGIS 10.1 CBS programına aktarılarak, Türkiye 
genelinde yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının 
gerçekleştiği noktalar ve ölen türlere ilişkin bilgiler 
görselleştirilmiştir. Ayrıca ulaşım altyapılarının hay-
van hareketleri üzerindeki negatif etkilerinin indir-
genmesi için gereken olası çözüm önerilerine ilişkin 
literatür incelenmiş, dünyada yapılan çalışmalar de-
ğerlendirilmiş ve türler için en uygun yaban yaşamı 
geçişleri tanımlanmaya çalışılmıştır.  

BULGULAR 

Bu bildiride 2014 yılında gerçekleşen yaban hayva-
nı bağlantılı trafik kazalarının Türkiye genelindeki 
dağılımı Şekil.1 de gösterilmiştir. Bu türlerden yaban 
keçisi (Capra aegagrus) ve çizgili sırtlan (Hyaena 
hyaena), Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN)’nin 
‘Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmı-
zı Listesi’nde yer almaktadır [17].
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Türkiye coğrafi konumu nedeniyle, dünyadaki 8 gen 
merkezinin ikisinin (Akdeniz ve Yakın Doğu) kesiştiği 
bir noktada yer almaktadır [18]. Bu nedenle ülkemiz 
hem bitki hem de hayvan türleri açısından çok zen-
gin biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Özellikle ülkemizde 
80.000 civarında hayvan türünün varlığından bahse-
dilmektedir [19]. Ülkemiz yaban hayvanları çeşitliliği 
açısından oldukça zengin olmasına rağmen, yaban 
hayatına ilişkin bilimsel çalışmalar veri yetersizliği 
nedeniyle son derece sınırlı sayıdadır. 

Her ne kadar KARAYAP Projesi kapsamında hayvan 
ölümlerine ilişkin bir takım istatistiki veriler yakın 
geçmişte toplanmaya başlanılmış ise de,  bu verilerin 
yetersiz olması sebebiyle trafik kazalarının yoğun 
olarak gerçekleştiği güzergahlar ve inşa edilmesi 
gereken yaban hayatı geçitlerinin hangi noktalarda 
konumlandırılması gerektiği hususunda herhangi bir 
çıkarımda bulunmamıza imkan sağlamamaktadır.  

Emniyet Genel Müdürlüğü, hayvanlara çarpma sonu-
cun meydana gelen kazaları “kaza tespit tutanağı” ile 
kayıt altına alsa da ölen ya da yaralan hayvan türleri-
ne ilişkin bilgi herhangi bilgilendirme yer almamakta-
dır. Ayrıca, meydana gelen kazalar sonucunda taşıt 
sahipleri ve yaban hayvanları açısından ne kadarlık 
bir kaybın söz konusu olduğuna dair herhangi bir 
istatistiki bilgi de mevcut değildir.

Ulaşım altyapılarının hayvan hareketleri üzerindeki 
negatif etkilerinin azaltılabilmesi için gereken olası 
çözüm öneriler 3 alt grupta toplanabilir  [20],
1. Hassas türlerin yaşadığı alanlardan geçen rotala-
rın değiştirilmesi ve bu alanı by-pass etmesi,
2. Güzergah üzerinde yapılacak olan yapıların 
(viyadük, tünel, sulama kanalları, karayolunun 
altından geçen diğer karayolu ve demiryolu hatları 
vb.) hayvanların kullanımı için uygun olacak şekilde 
tasarlanması,
3. Ekolojik köprülerin inşa edilmesidir.
 
Hassas Türlerin Yaşadığı Alanlardan Geçen Rota-
ların Değiştirilmesi ve Bu Alanı By-Pass Etmesi

Bir ulaşım hattı oluşturulurken farklı disiplinlerden 
uzamanların katılımı ile uygunluk çalışmalarının de-
taylı bir şekilde yapılması ve elde edilen tüm verilerin 
nihai güzergah revizyonlarında da dikkate alınması 
gerekmektedir. Bu durum hem ileride ortaya çıkabile-
cek olumsuz sonuçların önüne geçebilmesi hem de 
daha sonra yapılması gerekli olacak geçiş noktaları-
nın maliyetinin çok daha fazla artmasının önlenmesi 
açısından önemlidir. 

Haziran 2014 tarihinde Huber ile yapılan kişisel 
görüşmede “Hırvatistan’da toplam 11 adet ekolojik 
köprünün bulunduğunu, bu köprülerin konumlarına 
henüz karayolu inşasına başlanmadan karar veril-
diğini, tamamlanmasının otoyolun inşası ile pararel 

götürüldüğünü ifade etmiştir. İnşası tamamlanan 
bir yolda daha sonra geçiş yapmanın çok zor ve 
maliyetli hatta imkansız olduğunu bu nedenlerle 
uzmanların ortak görüşlerinin planlama aşamasında 
alınması ve  gerekli geçiş noktalarının  Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) raporlarında mutlaka yer 
alması gerektiğini belirtmiştir”.

 Güzergah Üzerinde Yapılacak Olan Yapıların 
Hayvanların Kullanımına Uygun Olarak Tasarlan-
ması

Bir karayolu geçtiği güzergahta, coğrafik yapılara 
bağlı olarak farklı yapıların (viyadük, tünel, sulama 
kanalları, karayolunun altından geçen diğer karayolu 
ve demiryolu hatları vb.) kurulmasını gerektirir. Tüm 
bu yapılar gerekli önlemlerin alınması ile asıl kuru-
luş amacı dışında birer hayvan geçidi olarak hizmet 
verebilir ve çok önemli bir ekolojik fonksiyonu yerine 
getirebilir. 5 farklı yapı yaban hayvanı geçidi olarak 
görev yapabilir.

i. Sulama Kanalları ve Su Drenaj Boruları

Bu kanallar çok farklı genişlik ve şekilde olabilmek-
le birlikte yılın büyük bir bölümünde kuruduğundan 
farklı memeli hayvan türlerinin geçişleri, su bulundu-
ğu zamanlarda ise kurbağa, semender, su kaplum-
bağası ve yılanlar tarafından kullanılabilir. Bu türlerin 
özellikle mevsimsel göçlerini gerçekleştirdikleri 
ilkbahar (kış uykusu sonrası eş bulma amacıyla su 
kaynaklarına göçerler) ve sonbahar (kışlama alanla-
rına geri dönerler) aylarında kanallar sıklıkla kulla-
nılır. Bu nedenle otoyol yapılmadan önce bu türdeki 
hayvanların göç yolları ve geçiş noktaları uzmanlar 
tarafından tespit edilmeli ve gerekli görülen yerlere 
bu yapılar inşa edilmelidir. 

Dikdörtgen geçitler yuvarlak olanlara göre daha fazla 
geçiş alanı sunduklarından hayvanlar daha fazla 
tercih edilmektedirler. Her ne şekilde olursa olsun bu 
geçitlerin yan taraflarına yerden yüksek ve raf ben-
zeri patika yolların yapılması, hayvanların (özellikle 
de tilki, sansar, porsuk, gelincik gibi) kanalda su olsa 
dahi geçişlerini olanaklı kılmaktadır. Bu kanalların bi-
timinde kaya ve kum konulması yapay kıyılar oluştu-
racağından hayvanların kanaldan toprağa geçişlerini 
kolaylaştıracaktır. 

ii. Alt Geçitler

Alt geçitler, mevcut bir karayolu ile demiryolu üze-
rinden yeni bir otoyolun geçmesi durumunda veya 
mevcut eski yol ile yeni yolun bağlandığı noktalarda 
yapılırlar. 
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Asfalt kaplı olmayan ve sık kullanılmayan tali yollar 
küçük memeliler dışında orta büyüklükteki etçiller 
ve karacalar tarafından da kullanılabilir. Bu yapıla-
rın yaban hayvanlarınca kullanımını kolaylaştırmak 
için alt geçitteki yol kenarlarında boşluk bırakılma-
lıdır. Şayet alanda endemik veya tehdit altında bir 
tür yaşıyor ise uzman görüşleri doğrultusunda alt 
geçit modifiye edilmelidir. Genel olarak 4-4.5 metre 
yükseklik pek çok tür için uygun bir yüksektir ancak 
gürültü ve ışık kirliliği için bu geçiş noktalarında 
önlem alınmalıdır.  
Sık kullanılan ve asfalt kaplı alt geçit yollarının 
yaban hayvanlarınca kullanımı son derece kısıtlı-
dır ve bu hayvanların taşıt çarpması sonucu ölme 
riskleri bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda alt geçit 
daha geniş tutulabilir. Ayrıca yol kenarlarına ‘yeşil 
çit’ çekilerek hayvanların yola atlamaları engellene-
bilir ve gürültü ve ışık kirliliği azaltılabilir.  

iii. Üst Geçitler

Eski bir yol ile yeni bir otoyolun veya duble yolun 
kesiştiği noktalarda her iki yolun üzerinden geçiril-
diği durumlarda üst geçitler yapılır. Yol kenarlarında 
bir miktar mesafe bırakıldığında (tercihen 2 metre) 
ve yeşil çit ile hayvanlar yönlendirildiğinde bazı 
yaban hayvanı türlerince bu geçitler kullanılabilir. 
Ancak geleneksel, asfalt kaplı, dar ve uzun üste 
geçitlerin pratikte yaban hayatı için hiçbir önemi 
yoktur.

iv. Viyadük ve Köprüler

Viyadük ve köprüler karayolunun geçtiği alanda 
doğal olarak büyük çukur ve çöküntülerin var olma-
sı ve yola meyil vermenin uygulanabilir olmadığı 
durumlarda yapılırlar. Şayet çöküntü ve çukur su 
ihtiva ediyorsa yapı köprü olarak adlandırılır.
Tüm köprü ve viyadükler doğal yaban hayatı geçiş 
noktası olarak hizmet verebilir. Ancak bu yapıları 
çevreleyen habitatın zarar görmemiş, doğal yapı-
sını yitirmemiş olması büyük önem taşımaktadır. 
Ayrıca geçidin altında hayvanların geçişini engel-
leyecek yapı ve aktiviteler bulunmaması, ışık ve 
gürültü kirliliğini azaltacak tüm tedbirlerin alınması 

gerekmektedir. 

v. Tüneller 

Tüneller yaban hayatı için en uygun yapılardır. Hem 
tünellerin yapımı sırasında hem de kullanımında 
yaban hayatı en az zararı görür. 100 metreden daha 
uzun tüneller büyük etoburlar da dahil tüm yaban 
hayvanları için çok iyi birer geçit oluştururlar. 200 
metreden daha uzun tünellerin bulunduğu alanlarda 
yaban hayvanları trafikten hiç etkilenmeden geçiş 
yapabilmekte ve hatta bu alanları doğal habitatları-
nın bir parçası olarak kullanabilmektedirler. Ancak 
tünellerin üstünde kalan parçalarda baz istasyonu, 
rüzgar türbinleri, avcılık faaliyetleri ve yerel yolların 
yapımından kaçınılmalıdır.
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3. Ekolojik Köprülerin İnşası 

Özellikle büyük memeli türlerin geçişini sağlamak, 
popülasyonlarda demografik dalgalanmaları önlemek 
ve popülasyonların uzun dönemde hayatta kalabilir-
liklerini garanti altına almak için ekolojik köprülerin 
kurulması gerekir. Ekolojik köprüler, yaban hayvan-
larının yapay engelleri (karayolu, demiryolu) aşarak 
doğal  göçlerini gerçekleştirmelerine olanak sağla-
yan geniş yapılardır. Ekolojik köprüleri böceklerden 
büyük etçillere kadar tüm faunistik öğeler kullanır. 
Bu köprülerin sahip olması gereken en kısa genişliği 
tespit etmek güçtür ancak 100 metreden daha dar 
yapılar ekolojik rollerini yerine getirememektedirler. 

Ekolojik köprüler, üstleri araziyle aynı seviyede 
bulunan ve bitkilerin yetişmesine olanak sağlamak 
amacıyla toprakla örtülmüş yapay tünellerdir. Köprü-
lerin yeri seçilirken doğal bitki örtüsünün hayvanları 
yönlendirdiği noktalar seçilmelidir. Projelendirme 
aşamasında, yapının üzerinde inşa edileceği otoyol 
güvenliğini tehlikeye atmaması ve geçit genişliğinin 
taşıtların geçişine olanak verecek şekilde tasarlan-
ması gerekir. Köprüden geçiş yapacak hayvanların 
açık alanlara maruz kalmasını engelleyecek yerli 
vejetasyon türleriyle örtülü olmasına ve bu alanın 
köprünün her iki tarafındaki vejetasyon türleri ile 
uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.  

Köprünün otoyola bakan kenarları görsel ve işitsel 
bir bariyer oluşturması amacıyla 1.5 metre yüksek-
liğinde toprak yükseltileri ile sonlandırılmalıdır. Bu 
kısımlar yine ışık ve gürültü bariyeri oluşturması 
amacıyla ağaçlandırılmalıdır. Otoyoldan uzanan çitler 
bu yükseltinin bitim noktasından geçmelidir. 

SONUÇ

Küresel anlamda birçok gelişmenin yaşandığı günü-
müzde, ulaşım altyapılarının önemi her geçen artma-
sına karşın ölümlü veya yaralanmalı trafik kazaları, 
habitat parçalanması, kirlilik, mikroklima ve hidrolojik 
değişimler bu yapıların inşasının sonuçlarıdır. ABD, 
Kanada, Fransa, Hollanda, Hırvatistan ve Çek Cum-
huriyeti’nin bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde yaban 
hayatını korumak ve olumsuz  etkileri en aza indir-
gemek için yaban hayatı geçişleri inşa edilmektedir. 
Ülkemizde ise bu tür yapılar son derece sınırlıdır.

Hem yaban hayatının korunması hem de trafik 
güvenliğinin arttırılmasını hedefleyen KARAYAP 
Projesi ülkemizde ilk defa hayata geçirilen bir proje 
olması nedeniyle çok önemlidir. Ancak son bir yıldır 
hayata geçirilen bu projeden elde edilen veriler ile 
ülkemizdeki yaban hayatı geçiş güzergahları ve bu 
güzergahlar üzerinde inşa edilecek yapıların (alt-
geçit, üstgeçit, viyadük, ekolojik köprü vb.) tespitini 
şu aşamada mümkün kılamamaktadır. Bu projenin 
amacına  ulaşması, gerekli olan verilerin düzenli bir 
biçimde tutulması ile mümkündür. 

Özellikle yaban hayatı popülasyonlarının tespiti, yo-
ğunluk ve dağılımlarına ilişkin envanter çalışmasının 
yapılması elzemdir. Yaban hayatı ve trafik güvenli-
ğinden sorumlu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 
KARAYAP Projesi ile birlikte koordineli bir şekilde 
gerçekleştirecekleri çalışmalar gerekli olan verilerin 
temin edilmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca hay-
van türlerinin dolaşım alanları, geçmiş oldukları yol 
ve patikalar ile mevsimlik ve günlük aktivitelerinin za-
man ve mekanlarının izlenmesi uydu vericili tasmalar 
ve uzaktan kumandalı kameralarla yapılmalıdır. 

Otoyolların inşa edilecek güzergahlarının özenle 
seçilmesi ve yaban yaşamı geçitlerinin hayvanla-
rın geçişini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır. 
Huber’in de belirttiği üzere geçit yerlerinin konumuna 
otoyol inşasına başlanma önce karar verilmesi, inşa-
at faaliyetleri ile birlikte götürülmesi ve ÇED raporla-
rının desteklenmesi gerekmektedir. 
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„Herkes için yüksek hız, toplumun sahip olduğu zamanın daha büyük bir bölümünü insan 
taşımak için harcarken, herkesin kendine ayıracak daha az zamanı olduğu anlamına geliyor ”

Ivan Illich

ÖZET
Kentsel sistem içerisinde ulaşım ve buna bağlı olan trafik yönetimi en önemli unsurların başında gelmektedir. 
Özellikle, Sürdürülebilir ve Entegre –Bütünleşik ulaşım ve yönetim olgusu tüm trafik biçimlerinin kendi içinde ve 
kendi aralarında entegre bir biçimde çalışması ile mümkün olabilmektedir. Bu amaçla, başta toplu taşım yolu ile 
yolcuların ve yüklerin hızlı, güvenlikli bir biçimde taşınması ve erişebilir kılınması ile sağlanabilmektedir. Esa-
sen başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş tarafından bilimsel ve teknik çalışmalarda, 
sürdürülebilirlik eksenli ulaşım ile trafik ve güvenlik kavramlarına yer verilmektedir. Bu yaklaşımın tersine gele-
neksel yaklaşım yolu ile mevcut sorun ve sorunlar alternatif üretilmeden ve karşılaştırılmadan yapılan çözümleri 
kapsamaktadır. Bu tür çözümler her ne kadar o an için sorunları çözümler gibi görünse dahi, sorunların niteliği 
değişebilmekte ve sorunlar çözülmemektedir. 

Şehirlerimizin alt yapıları sürekli bir biçimde değişikliğe uğradığından, alt yapı ve üst yapı arasında koordinas-
yonun sağlanması bir planlama meselesidir. Bu bakımdan, kent merkezleri kapsamında,  ele alınan Kayseri 
kent merkezinde bütüncül olmayan bir yaklaşımda uygulamalar gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, kent merke-
zinde belirlenen sorunlardan yaya-araç trafiği çatışması, otopark, toplu taşım güzergahları yer seçimi, hafif raylı 
sistem ve otobüs hatları, bisiklet ve yaya yollarındaki düzensizlik ve güvensizlik, kent meydanının yayadan çok, 
araç trafiğinin yoğunluğu nedeni ile kullanılamaması gibi olarak sıralanabilir.

Her bir sorun ve sorunların birbirleri ile bağlantılı bir biçimde çözülmesine olanak sağlamak üzere yukarıda 
belirtilen hususların her biri için mevcut istatistiki verilerde değerlendirilerek kent merkezi için olması gereken 
ulaşım ve trafik yönetimi tanımlanmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede, ana kent belediyesi ile ilçe belediyelerine 
de önemli görevler düşmektedir. Bu çalışma tamamen kent merkezinde tespit edilen sorunların çözülmesine 
yönelik önlemlerin neler olması gerektiği konusunda odaklanmaktadır. Bu nedenle, Metropoliten ölçekli bir kent 
konumunda olan ve ekonomik, sosyal yönlerden gelişme kaydeden Kayseri kentinin merkezinde yaşanan so-
runlar için alternatifler üretmek amacını taşıyan bir çalışma niteliğindedir. Yöntemi geliştirmek için bu bağlamda, 
alandaki görsel tespitlerden de yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Hareketlilik Planları,  Bütünleşik Ulaşım, Şehir merkezi, Kayseri, 

ABSTRACT
Transportation and trafic management as an important elements exist within the urban system. Especially, 
Sustainable and Integrated transportation fact as an possible to work witin and between all traffic modes 
integratedly. With the  Mass transit system , passengers and freights  have been carried  rapidly, safely so 
that enable to the accesible. However, European Union and other  international organizations  have given 
importance to the scientific and technical works based on sustainability  with traffic and safety on road. On the 
contrary that conventional approach comprises  solving to many problems without the producing alternatives.. 
This kind of solvings are not sufficient to problems radically.Because, problems allways change.



45

1. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlik ve Hareket-
lilik Planları Kavramı

Bütünleşmiş arazi kullanımı ve ulaşım planlaması 
çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir 
kentsel gelişme için gereklidir. Kentsel yerleşimlerin 
tasarım ve yer seçimi tercihi aşağıda belirtilen husus-
ları amaçlamaktadır.

-Araba seyahatlerinin gelişim oranını azaltmak,
-Yolcular ve mallar için kamusal ulaşımı destekle-
mek, yürüyüş yapmak ve bisiklete binmek,
-Yaşam için sağlıklı koşulları sağlamak, gibi

Temel prensipler ise aşağıda özetlenmiştir.
-Büyük, ana gelişmeler kamusal ulaşım tarafından 
sağlanan yerlerde gerçekleşmektedir.
-Gelişme planının parçası olarak trafik yönetim şe-
maları uygulanmalıdır. (park etme politikaları ve has-
sas bölgeler için trafik kısıtlılıkları uygulaması gibi)
-Planlama otoriteleri ve geliştiricileri yaya ve bisikletli-
ler için güvenlik koşullarını sağlamalıdır.
-Kamusal ulaşım stratejisi tasarlanmalı ve uygulan-
malıdır. [1]

Avrupa Yol Güvenliği Eğitim Programı (2010-2020) 
kapsamında belirlenen hedefler ise şunlardır: 

a)Kaza sayısını azaltmak,
b)Kazaların tehlikesini azaltmak,
c)Trafik kazalarında ölenlerin sayısını %40 azaltmak 
olarak belirlenmiştir. 

While, Infrustructure of Turk cities contionusly change and transform. Planning issue  as named as ensuring 
coordination with infrustructure and structure.. In this respect, city center context, Kayseri city center case has 
experience on partial implementations insted of comprehensive approach. In this paper, There are foolowing 
problems conserned with the conflicts with vehicle and pedestrian, otoparks, location of mass transitt system 
routes, cycling and pedestrain roads irregularities. in ampirical works. Finally, city centrres have an identity whi-
ch vehicle traffic primarily has intensively used than pedestrian traffic. This case leads to urban mobility is low

Every one problem and problems may be solved using exist statistical datas evalutaion by municipalities and lo-
cal authorities . So Transporttaion and traffic management for city center should be described and tools for imp-
lementtaion should be discussed. In this framework, Kayseri büyükşehir municipality and province municipalities 
have importatnt responsibilities for arrengement of transportation and traffic systems.  For this reason, Kayseri 
an  metropoliten city which has  developing on economical and social aspects . This study aims that producing 
alternatives to living problems in city center. At the same time,  We will use the visual works  as photographs  
taken from the center tin order to develop the methodology.  

Key words: Urban mobility plans, Integrated  Transportation, City center, Kayseri

Bu belirlenen hedefler kapsamında; trafikte yol gü-
venliği sağlanarak öncelikle kaza sayılarının etaplar 
halinde azaltılması planlanmaktadır.

Ülkemizde bir türlü entegre ulaşım, sürdürülebilir ula-
şım ve ilkelerinin uygulanamama nedenleri arasında, 
“Türkiye kentlerindeki trafik sıkışıklığının asıl nedeni 
yoğunluk ve eski sistemden kaynaklanmaktadır.”[2] 
Diğer bir neden olarak ise “Kentsel ulaşımda gittikçe 
otomobile bağımlı hale gelen bir sistem oluşmuştur. 
Otomobil kullanımı sürekli artıyor, Ancak otomobil 
sahipliliği görece olarak düşüktür.” [3] Bu eğilimle her 
şeyden önce çevresel nedenlerle sürdürülemez. Oto-
mobile bağımlı bir kentsel ulaşım sisteminin emisyon 
etkisi nedeni ile yerel hava kirliliğine, küresel ısın-
maya, iklim değişikliğine katkısı nedeni ile sürekli 
kentsel yayılma ve doğal olanın asfalta dönüşmesine 
yol açması nedeni ile sürdürülemez. Bu açıdan eko-
nomik olarak kaza ve kaybedilen maliyetlerin herkes 
tarafından ödenebilir düzeyde olduğu erişebilirliği 
sağlayan bir ulaşım sistemi olmalıdır.[4]
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Toplu ulaşımın yaygın hale getirilmesi gerekmek-
tedir. Özellikle, kent içi raylı sistemi maksimum dü-
zeyde kullanarak, kentsel gelişmeyi kontrol altında 
tutmak mümkün olabilecektir.

Son yıllarda Kentsel hareketlilik kavramına özel bir 
vurgu yapılmaktadır.Kentsel Hareketlilik kavramı 
ise, Avrupa Birliği tarafından üye ülkelerce başarı 
ile uygulanmaktadır. Yapılan araştırmalar sırasında 
Avrupa’da yer alan kentlerin büyük bir bölümünde 
“modal split” (farklı kullanıcılar tarafından gerçek-
leştirilen ulaşım türleri) saptanarak kentsel hareket-
liliğin dağılımı belirlenmektedir. Bu çalışmaya ilişkin 
olarak veri ve kullanım dağılımı hakkında  Türkiye 
kentlerinden herhangi birine ilişkin bilgiye  rast-
lanmamıştır. Ancak, İstanbul’a ilişkin geçtiğimiz yıl 
yayımlanan ulaşım ana planı çalışması mevcuttur. 

2013 yılında tanımlanan Kentsel hareketlilik paketi 
içinde sırası ile paydaşlar arasında paylaşım esaslı 
olmak üzere modern ve sürdürülebilir kentsel 
hareketlilik ve ulaşım planı kavramları tanımlan-
maktadır. Amaçlar ve objektifler arasında, kentsel 
araçların sürdürülebilirliği ile sürdürülebilir hareket-
lilik ve ulaşımın  yüksek kalitede sağlamaktadır. Bu 
işlevsel dağılım bir şehrin gereksinimlerini tanımlar 
ve kentin art bölgesini idari bir bölgesel otorite 
olarak görür.

Uzun dönemde ise, vizyon ve açık uygulama planı 
olmalıdır. Sürdürülebilir Kentsel hareketlilik planları 
kentsel alanın gelecekteki gelişmesi ve mevcut 
uzun dönemli stratejileri ile bağlantılıdır. Bu strateji 
kapsamında,  uygulama yapmak için zamanlama-
nın belirlenmesi, açık bir biçimde sorumlulukların 
bildirilmesi, kaynakların ve mali gücün tanımlan-
ması gerekmektedir. 

Bugünkü ve gelecekteki performansın değerlendir-
mesi aşamasında ise   dengeli ve bütünleşik tüm 
ulaşım türlerinin geliştirilmesi şarttır.

Bunun için de;

*Kamusal ulaşım,
*Yürüme ve bisiklet ile ulaşım,
*Türler arasındaki geçişler ve bağlantılar,
*Kentsel yol güvenliği,
*Yol ulaşımı (akış ve durak)
*Kentsel Lojistik,
*Hareketliliğin yönetimi /işletmesi
*Akıllı ulaşım sistemleri
 Olarak tanımlanabilir.

Yatay ve düşey bütünleşme ise katılımcı bir yakla-
şımı kapsamakta olup, kalite güvencesi sağlanmak 
zorundadır.[5 ]Bu bağlamda, “Kentsel hareketlilik 
planları güvenlik, etkinlik ve erişebilir kentsel ulaşım 
sistemlerini ölçebilen ve amaçları olan planlardır. 
Sürdürülebilir kent planlaması insana odaklanan, 
erişebilir, bütün gerekli ulaşım türleri için dengeli 
gelişmeye sahip, maliyet-etkinlik çözümleri için bü-
tünleşik eylemler kümesine sahip olan, kısa ve uzun 
dönemli planları bulunan, disiplinler arası planlama 
ekibini bünyesinde barındıran, katılımcı bir yaklaşı-
mın yaygın olduğu bir yapı ortaya koymaktadır”.[6]

Kentsel hareketlilik planları aşağıda belirtilen temel 
on kategoriyi içermek durumundadır.

-Metropoliten bölgelere yönelik kentsel hareketlilik 
kavramı kullanılmaktadır
-Kamusal ulaşımın niteliği ve etkinliği,
-Bütünleşik raylı sistemin varlığı,
-Erişe bilirlik,
-Yol Güvenliği,
-Şehirde bisiklet kullananların varlığı,
-Park etme politikaları,
-Akıllı hareketlilik,
-Kentsel yük lojistiği,
-Şehrin engelsiz kılınması,
 Olarak sayılabilir. [7] 

Avrupa şehirlerini desteklemek üzere oluşturulan AB 
Komisyonu, Sürdürülebilir Kentsel hareketlilik planla-
rı hakkında çeşitli sorunlar üzerine aşağıda belirtilen 
projeler yardımı ile çözümler üretmeye çalışmaktadır. 
Bunlar ise,

1. Değişimi ve kapasitenin inşasını destekle-
mek,
2. Kentsel ulaşım sistemleri üzerine yapılan 
çalışmalar için istatistiki verilerin hazırlanması, kulla-
nılması ve kalitenin geliştirilmesi,
3. 2020 CIVITAS programının bir parçası 
olarak gerçek yaşam koşulları altında yeni kentsel 
yaklaşımların test edilmesi ve uygulanmasında yerel 
ortaklığın desteklenmesi,
4. HORIZON 2020 Programı kapsamında kent-
sel hareketlilik projelerine mali destek de bulunulma-
sıdır.[8 ]
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Dolayısı ile insanı ve yayı merkeze alan ulaşım ve 
trafik yaklaşımı tamamen bütüncül bir perspektifle 
kent içinde ve kentler arasında hareketliliğin arttırıl-
masını ve bu hareketliliğin önündeki tüm engellerin 
kaldırılmasını amaçlamaktadır. Böylece, günümüz 
kent insanını tehdit eden başta kalp ve dolaşım 
rahatsızlıklarının, obezitenin-şişmanlığın önüne 
geçilmesinde kent içinde belirli noktalarda (parklar-
daki yürüyüş parkurları, yaya aksları) yapılan gün-
lük hareketlerin önemi çok büyüktür. Çoğu Avrupa 
ve ABD’de yer alan kentler bu konuda çok büyük 
aşamalar kat etmişlerdir. Bu nedenle, Sürdürülebi-
lirlik bağlamında ülkemiz kentleri ve kent yönetici-
leri tarafından belirtilen bu planların uygulanması, 
izlenmesi gerekmektedir.

2. Kayseri Kent Merkezi, Sorunlar ve Tespitler:

Kayseri büyükşehir statüsünde olan nüfusu 
1250.000 civarında olan bir ticaret ve sanayi 
kentimizdir. Genellikle, imar planı kararları ve imar 
yönetmelikleri doğrultusunda maksimum 15 kat 
üzerinden inşa edilen yapılar kentin siluetinde (silu-
et etkisi bakımından olumsuz bir görünüme sahip-
tir) yer alan en önemli kapalı mekanlardır. 

Merkezde yer alan aslında trafik ile kesilmiş olan 
Cumhuriyet meydanı kale ile sınırlanmıştır. Kale 
içinde kapalı çarşı ve hanlar olmak üzere birkaç 
geleneksel merkezi ifade eden yapı dışında yapı 
kalmamış olup, ticaret, finans ve diğer iş kolları 
ile ilgili modern yapı kullanımları yer almaktadır. 
Merkezler gündüz ve gecede aktif olarak kullanıl-
ması gereken mekanlardan oluşması gerekirken, 
gündüz ve gece nüfusu arasında büyük farklar 
oluştuğu gözlemlenmektedir. Esasen, Türkiye 
kentlerindeki merkezlerinin genel karakteristik özel-
liklerinden birisi de budur. Bu nitelik,  Kayseri için 
de aynıdır. Birkaç ana cadde üzerinde yer alan ve 
kentsel rantın en yoğun olduğu bölgelerdeki konut 
altı ticaret olarak kullanılan iş yerleri dışında bir 
hareketlilik bulunmamaktadır. Kent içinde yer alan 
AVM’ler en yoğun yaya ve araç dolaşımının olduğu 
yeni merkezler durumundadır. Çünkü, bu mekanlar 
günümüzde ticaret ve sosyal-kültürel  aktivitelerin 
gerçekleştiği tüketim mekanları konumundadır. 

Halen, Cumhuriyet meydanı bir kısmı yaya bir kısmı 
araç trafiğinin egemenliğinde olan bir kavşak konu-
mundadır. Bu da iki farklı yüzey üzerinde hareket 
eden yaya ve araç trafiğinin ayrıştırılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Toplu taşımın ana toplanma ve dağılma 
noktasının da Cumhuriyet meydanı olması  merkez 
için avantaj olduğu kadar dezavantaj da oluşturabil-
mektedir.

İş yeri kiraları kent genelinde oldukça yüksektir. Mer-
kezde yer alan mülk sahipleri işletmelerinin faaliyet-
lerini sürdürmekte ya da çok yüksek fiyatlardan kira-
ya verebilmektedir. Eski geleneksel çarşı yapılarında 
olduğu gibi. Ayrıca, AVM’ lerin şehir merkezlerinde 
yapılmış olması kira ve mülk değerlerinin artmasına 
neden olmuştur. Örneğin, Forum AVM eskiden stad-
yumun bulunduğu alan üzerinde  gerçekleşen turizm, 
konut ve ticaret komplekslerinden meydana gelen 
imar hakkı uygulamasının bir sonucu olarak 2011 
yılında inşa edilmiştir. 

Kent merkezi içinde kültür yolu projesi uygulamaya 
sokulmuştur. Bu proje kapsamında pek çok tarihi ve 
kültürel yapıya yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından 
ulaşılması, yaya ve bisiklet gibi araçlar kullanılarak 
erişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak, otomobil 
kentin merkezine kadar girdiği için bu güzergahların 
birbirleri ile ilişkilendirilmesinde zorluklar yaşanmak-
tadır. Toplu ulaşım daha az yolcu kapasiteli olan 
tramvaylar ile sağlanmakta, tramvayların yer üstün-
den gitmesi akan trafiğin durmasına neden olabil-
mektedir. Birim zamanda taşınan yolcu sayısı da 
diğer toplu taşım türlerine göre daha azdır.

Kent merkezi bu kez yeni alanlara yeni açılan yollar 
ya da çöküntü bölgesi haline gelmiş bölgelerin kent-
sel dönüşüme kapsamında ele alınması ile birlikte 
büyüme eğilimi içindedir. Son yıllarda, kentin kuzeyi-
ne doğru açılan geniş caddeler üzerinde ticaret, idari 
ve diğer servis faaliyetlerinin yer almaya başladık-
ları tespit edilmektedir. Bir dönem  endüstriyel alan 
olarak işlev gören “kentin kahverengi bölgesi” Sümer 
bez dokuma fabrikası artık eğitim ve kültür amaçlı te-
sislere dönüştürülmeye başlanmış olması çok önemli 
bir kentsel rejenerasyon örneğidir. Bu durum, kent 
merkezinin yeni gelişme gösteren  bölgeleri arasında 
bir çekim merkezi oluşturmaya başalmıştır. Bölgede 
Adliye ve Emniyet gibi kamu kurum binalarının bu-
lunması bu yönde merkezin gelişmesinde etkendir. 
Buna karşın,  Sahabiyenin belediye tarafından iş ve 
finans merkezi haline getirilmek istenmesi yönündeki 
proje çalışmaları ile bölgenin ulaşım ve trafik yükü ve 
yoğunluğu artabilecektir. Bu bağlamda,  ulaşım ana 
planı kararları kapsamında Sahabiye bölgesinin özel 
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Kuşkusuz, ulaşım ve trafik yönetimi bakımından ista-
tistiki veriler her zaman gelecekte yapılması gereken 
planlama ve projelendirme çalışmaları için ön görü 
niteliğindedir. Kayseri Kent merkezini ilgilendiren 
ulaşım ve trafik ile ilgili istatistiksel veriler ise aşağıda 
verilmektedir. Ülkemizde hane halkı gelirleri artmaya 
devam ettiği için kişi başına düşen GSYH’den daha 
fazla oranda kişi başına düşen otomobil sahipliliği 
artmıştır. Kayseri’de örneğin 1000 kişi başına otomo-
bil sayısı 225 iken bu rakam Konya için 240 dır. [9]
2013 verilerine göre trafikte hali hazırda toplam 
302566 araç seyrü-sefer yapmaktadır. Bu yıl bu ra-
kam 322547 araç olarak gerçekleşmiştir. Özel ulaşım 
bakımından araç sahipliliği yüksek sayılabilir.

Kayseri’de toplu taşıma ağı oldukça gelişmiştir. İlde 
17,5 km hat uzunluğuna sahip 28 duraktan oluşan 
raylı sistem hattı sağlanmaktadır. Bu otobüs ağı ile 
birlikte toplu taşıma  sisteminin günlük yolcu taşıma 
miktarı yaklaşık 320.000 kişidir. Toplu ulaşım bakı-
mından ise otobüs ve raylı sistem olan tramvay ile 
yolculuklar gerçekleşmektedir. Toplu taşıma seya-
hatleri içinde hafif raylı sistemin payı %20 dir. Toplu 
taşıma seyahatleri içinde belediye otobüslerinin payı 
ise %5dir. Cirit’in uzmanlık tezinde ise “2012 yılı 
verileri baz alındığında ortalama 314000 toplu taşı-
ma yolculuğu yaklaşık %71.8, özel halk otobüsü ile 
%5.6, Belediye otobüsleri ile %22.6 sı raylı sistemler-
le yapılmaktadır.” [10]

Bu çerçevede, belediyece yaptırılan 2008 tarihinde 
onaylanan ulaşım ana planı raporu gözden geçi-
rildiğinde; kent merkezine ilişkin aşağıda belirtilen 
hususlara dikkat edileceği belirtilmektedir.

Kentsel Ulaşım sistemleri önceliklidir.
Toplu taşım sistemleri kapasitelerine uygun talep 
koridorlarında hizmet vermelidir.
Farklı toplu taşım türleri sistem bütünlüğü ve eşgüdü-
mü içinde çalışmalıdır.
Toplu taşım hizmetleri bir kamu hizmeti anlayışı çer-
çevesinde bir işletme planına göre ücretlendirmelidir.
Toplu taşım sistemleri az sayıda  işletme altında top-
lanmalı  ortak muhasebe ve  ölçek ekonomilerinden 
yararlanılmalıdır.
Toplu taşım sistemleri diğer ulaşım sistemleri ile 
bütünleştirilmelidir. Merkezi alanlarda ise toplu taşım 
sistemleri  açısından özel otomobille ulaşımdan arın-
dırılmış ve kent merkezine erişe bilirliğin arttırıldığı 
bir düzenek oluşturulmalıdır. Ayrıca,
Kent merkezi yaya ve toplu ulaşım sistemlerinin 
buluşma noktası olarak planlanmalıdır. [10]

Aşağıdaki şekillerde Kayseri Ulaşım Ana planı ile 
Toplu Taşım için alternatif sentez çalışması gösteril-
mektedir.

Şekil 1:Ulaşım Ana planı 
Kaynak:http://www.kayseri.bel.tr/web2/index.php?pa-
ge=ii-ulasim-ana-planinin-hazirlanmasi

Şekil 2: Ulaşım Ana planı Toplu Taşım için 5. Alterna-
tif sentez çalışması
Kaynak:http://www.kayseri.bel.tr/web2/index.php?pa-
ge=ii-ulasim-ana-planinin-hazirlanmasi
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Şekil 3: Kayseri Raylı sitem güzergahı ve etapları
Kaynak: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım ve   
Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, 2012

Şekil 4: Öneri Bisiklet Şebekesi
Kaynak: Ulaşım Ana plan raporu, 2008

Şekil 5: Kayseri Arazi kullanımı ve ulaşım sentez    
paftası, merkezi iş alanının durumu
Kaynak: Ulaşım Ana planı raporu, 2008

Şekil 6 ve 7’de Toplu ulaşım sisteminin; tramvay 
hattının merkezdeki kullanımlar ve özel araçların 
geçiş yaptığı yol ile kurduğu ilişkiyi anlatmaktadır. 
Bu resimlerde de görüldüğü gibi tramvay gidiş-ge-
liş yolunun ortasında hareket eden ve toplanma ve 
dağılma noktasının Cumhuriyet meydanı olduğu 
bir raylı sistemdir. Yer yer belirli noktalarda tramvay 
hattı yerin altına inebilmekte ve daha sonra yüzeyde 
hareket etmektedir. Kentin en yoğun yaya akımının 
olduğu Forum Alışveriş merkezine bağlantı da asan-
sörler ile sağlanmakta olup, durak yerinde bisiklet 
park yeri mevcuttur.

Şekil 6: Forum Alışveriş merkezi önündeki battı-çıktı 
uygulaması
Kaynak: Foto arşivim, Kasım 2015

Şekil 7: Tramvay ile diğer araçların merkeze doğru 
gidişteki ilişkisi
Kaynak: Foto arşivim, Kasım 2015.
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3. Sonuç

Kentsel hareketlilik kavramı son  yıllarda Avrupa bir-
liği üyesi olan ülkelerde  ve kentlerinde çeşitli göster-
geler yardımı ile tespit edilen ve bu tespitler uyarınca 
gerçekleştirilen ulaşım çalışmalarından meydana 
gelmektedir. Toplu taşım kapsamında demiryolu 
odaklı yol ve yolcu taşıma sistemleri  (metro, hafif 
raylı sistem, tramvay gibi) ile lastik tekerlekli toplu 
ulaşım sistemi olan otobüs uygulamasından oluş-
maktadır. Bunun yanı sıra  bisiklet ve yaya olarak da 
gerçekleşmektedir. Özel otomobilin yaygın kullanımı 
yerine;  geliştirilen bu sistemlerin kendi aralarında 
entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu en-
tegrasyon yolu ile kentsel hareketlilik araç kullanımı 
ile yaya bazında arttırılabilir. 

Bu bağlamda, kentin formu da mobilitenin  (ha-
reketliliğin) artmasında temel etken olmaktadır. 
Kentin kompakt büyümesi mesafenin azalmasına 
dolayısı ile yol ve yolcu akımının artmasına neden 
olmaktadır. Bu çerçevede, bisikletin kent mekanın-
da kullanılması ve yaygınlığı yaya ve çevre dostu 
uygulamalar  arasında sayılabilir. Yaya kullanımı ise 
kısa mesafelerin tanımlandığı  belirli noktalar (iş ve 
konut arasında )  arasında gerçekleşmekte olup, 
bu hareketlilik ise  yaya yolları, yeşil yollar üzerinde 
gerçekleşmektedir. Özellikle, kent merkezlerinden 
yaya sokağı ve yayalaştırma uygulamaları yaya 
mekanı olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda, toplu 
taşımın güzergahı üzerinde yer alan kent merkezi, alt 
merkez gibi iş ve ticaret aktivitelerinin yoğun olarak 
gerçekleştiği bölgelerde yaya toplanma ve dağılma 
noktaları olması bakımından önemlidir. 

Doğaldır ki  ki özel ulaşıma göre toplu taşım sistemi 
ile daha fazla yolcu hızlı bir biçimde taşınmakta  bu 
durum  da erişilebilirliği  arttırmaktadır.  Bilhassa, 
kentin farklı noktalarından çeşitli amaçlar için kent 
merkezine gelen farklı sosyal sınıfların kullanmış 
oldukları kent merkezinin analizi şarttır.

Kayseri kenti tek merkezli bir kent olması ve line-
er kent formunda gelişme göstermesi  nedeni ile 
toplu ulaşımın kullanılması gereken bir kent kimliği 
niteliğindedir. Ancak kentte yaygın bir biçimde özel 
otomobil kullanımı olduğu ve trafiğe kayıtlı araç 
sayısının 322547 ( bu rakamın günümüzde 400.000 
üzerinde olduğu öğrenilmiştir.) olduğu hesaba katıldı-
ğında; kent merkezi ile ilgili arazi kullanımı ve ulaşım 
bağlantılı ele alınması gereken önlemler şunlar 
olmalıdır. 

Özel ulaşım ile çok sınırlı sayıda taşımacılık olmak-
ta merkeze olan trafik akımından ötürü yoğunluk 
olmakta, trafik akışı olmadığından dolayı da trafikte 
gecikmeler meydana gelmektedir. Bu bakımdan, 

özel ulaşıma dayalı sınırlamalar getirilerek kent 
merkezine olan yoğun trafik akımı önlenebilecektir. 
Esasen, dünyada pek çok kentte olduğu gibi, örne-
ğin; Londra’da özel araçla kent merkezine gelinmesi 
halinde yerel yönetime ücret ödenmektedir. Bu du-
rum kullanıcılar açısından caydırıcı bir unsurdur. Bu 
bakımdan, kent halkı genellikle kent merkezine toplu 
taşımayı kullanarak ulaşmaktadır. Bu durum, yolcu 
kapasitesinin artmasını ve enerjiden tasarruf sağlan-
masını mümkün kılmaktadır. 

Yaya ölçeğinde yapılan uygulamalar ile de insanlar 
arasında sosyal ve kültürel etkileşim artmakta bu 
durum ticaretin ağırlıklı olduğu kent merkezinin her 
zaman canlı kalmasına neden olmaktadır. Özellikle, 
Kayseri’de sadece Bankalar caddesi iş bölgesinde 
bu tarz yaya mekanlarının olduğu görülmektedir.  
Yaya alanlarının artması ile birlikte kent halkının ya-
rarlanabileceği ortak kamusal mekanlar meydanlar, 
park gibi yaygınlaşabilir. 

Bisiklet kullanımının kamunun desteği ve teşviki ile 
yaygınlaştırılması kapsamında kent merkezlerinde 
örnek alanlar tespit ederek araç trafiğinden arındırıl-
mış sadece bisikletlilerin kullandığı bölgeler oluştu-
rulmalıdır. Böylece, kent mekanının kullanımı da bu 
uygulama ile entegre edilebilir. Halbuki, kent merke-
zinde bisiklet kullanımının olduğu alt bölgeler olma-
dığı gibi mevcut yol güzergahları ve yüzeyleri diğer 
araçlar tarafından kullanıldığı için kullanılmamakta 
kullanılsa da trafik güvenliği sağlanamamaktadır. 

Kent merkezi eski ve yeni olarak ayrıştığında , çeşitli 
medeniyetlere ait olan çok önemli tarihi ve kültürel 
yapıların yer aldığı tespit edilmektedir. Bu yapılara 
erişmekte planlanan bir kültür yolu projesi olumlu 
olmakla birlikte kent ve merkez imajında oynadığı 
rolün daha üst çerçevede ele alınarak tanıtılması 
yerinde olacaktır. Bu rotanın kullanımında ise bisiklet 
yolu ve yaya yolu uygulamaları ile desteklenmeli-
dir. Bunun yanı sıra büyük AVM’ lerin kent merkezi 
sınırları  içinde yer alıyor olması yanlış olup, trafik 
yoğunluğunu arttırdığı gibi  sokak boyu ticaretin canlı 
kalmasını engellemekte ve bu bölgelerin cazibesini 
yitirmesi ile birlikte çöküntü bölgesi olmasına yol 
açmaktadır. Bu tarz yerlerde sosyal sınıfların tercih-
lerine göre farklılaşan alt merkez oluşumlarından söz 
edilebilir. Örneğin, Düvenönü ve civarı.

Lineer bir güzergah üzerinde çalışmakta olan tram-
vay hattı ise genellikle yer üstünde hareket etmek-
tedir. Ancak, Sivas caddesinin belirli bölümlerinden 
battı-çıktı ile yerin altında yer alan iki istasyon ile 
hizmet vermektedir. Özellikle, Kayseri için prestijli 
bir bulvar niteliğinde olan Sivas caddesindeki çeşitli 
işlevdeki ticari faaliyetler bu durumdan olumsuz et-
kilenmişlerdir. Kentin merkez işlevleri ana akslar bo-
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yunca gelişme göstermekte olup, konut altı ticaret 
ile sonlanmaktadır. Bu durum başta otopark olmak 
üzere toplu taşıma sisteminin belediye otobüsle-
rinin yeterli genişlikte yollar olmaması nedeni ile 
trafikte tıkanıklığa yol açmaktadır. Otopark kullanı-
mının az ve yetersiz oluşu yada çok katlı otopark-
ların kullanılamaması nedeni ile  “park et bin ve 
öde” uygulamasının yaygın bir biçimde kullanıldığı 
görülmektedir. Bu sistem doğru gibi görünse de 
özel otomobilin güvenlikli ve yürüme mesafesi 
içindeki bir yere park edilmesi sorununun önüne 
geçememektedir. Bunun için merkeze gelişte toplu 
ulaşım haricinde özel oto kullanımına sınırlamalar 
getirmek daha rasyonel bir karar olacaktır.

Halbuki, merkezin iç çeperlerinde de ticaret ve 
diğer kullanımların yoğunlaşması gerekmektedir. 
Sahabiye mahallesi bu açıdan konut alanlarının 
(rantın düşük olması  ve merkeze yakın olması 
nedeni ile ) iş yerine dönüşmeye devam ettiği bir 
bölge niteliğindedir. Ancak, yapılar çok eski olup, 
çoğunlukla yapılar fiziksel ömürlerini tamamlamış-
tır. Bu bakımdan, koruma ve yenilemeye dayalı bir 
strateji ile  bu bölge merkezi iş alanı kapsamında 
değerlendirilmelidir. 

Kentin kuzey çevre yolu olarak bilinen ancak za-
man içinde şehir içi bir yol kimliğinde olan iç çevre 
yolunun üzerinde belirli noktalarda üst geçit yol 
uygulaması ve inşaatının sürdürüldüğü gözlemlen-
mektedir. Trafiği rahatlatmak amacını taşıyan bu 
uygulama ile trafiğin süreklilik göstermesi sağlan-
maya çalışılsa dahi, artan özel oto sayısı ile birlikte 
yol kapasitesi bu yükü kısa zamanda kaldırama-
yacak boyutlara ulaşacaktır. Dolayısı ile bu tür 
çözümler dünyada başka şehirlerde denenmiş ve 
sonrasında vazgeçilmek durumunda kalınmıştır. 
Bunun yerine, kentin tüm bölgelerine erişebilecek 
boyutta toplu taşım sistemi uygulanmalıdır. Uzun 
vadede, kentlerin ulaşım ve trafik sorunlarını radi-
kal bir biçimde çözüme kavuşturacaktır. 

Henüz nüfusu çok yüksek olmayan bir kent için bu 
şekli ile uygulamalar yapılması daha uygun olacak-
tır. Kentin iklim yapısı itibarı ile ılıman bir bölgede 
yer almaması nedeni ile toplu taşımın kent halkı ta-
rafından özel ulaşıma nazaran ağırlıklı olarak kulla-
nılması daha uygun olacaktır. Kent merkezinin gün 
ve gece kullanımına göre kullanımında değişiklikler 
söz konusudur. Pek çok Türk kentinde olduğu gibi, 
Kayseri’ de merkezin gece kullanımının düştüğü 
bir gerçektir. Gündüz kullanımındaki sayısal veriler 
değerlendirilerek; araç kapasitesi, yol ve yolcu ka-
pasiteleri özel ve toplu ulaşım bazında ele alınarak 
planlama ve projelendirme çalışmalarında kulla-
nılmalıdır. Klasik ulaşım planı yerine yayayı odak 
alan kentsel hareketlilik planlarının çıkarılarak, 
sürdürülebilirlik ile ilişkilendirilerek gereken teknik 
çalışmalar başlatılmalı diğer kentlerdeki çalışmalar 

ile ortak projeler geliştirilmelidir.  Böylece, kentsel 
hareketlilik, erişe bilirlik ,  ulaşılabilirlik gibi temel 
kavramların uygulanabilirliği arttırılacaktır. 

Ulaşımdan bağımsız bir biçimde arazi kullanımın da 
değişiklik olması mümkün değildir. Ulaşım da yer 
alan aktörlerin trafik üzerinde gerçekleştirdikleri dav-
ranışların kodlanarak güvenli ulaşımın (Akıllı ulaşım) 
sağlanmasına dönük önlemlerin alınması ve rasyo-
nel çözüm önerileri geliştirilerek uygulanması kentsel 
mobiliteyi arttırıcı bir unsurdur. Çünkü, trafik bölge-
sinin güvenilir kılınması kullanıcılar açısından büyük 
bir rahatlık sağlayacak, geçişlerinin daha kolay ve 
daha az zaman harcayarak gerçekleştirmelerine ne-
den olacaktır. Bunun içinde trafikte önce yaya güven-
liği sonrasında ise, araç güvenliği oluşturulmalıdır.  
Bunun yanı sıra, Türkiye nüfusunun yaklaşık %10 luk 
bir kesimini oluşturan engellilere yönelik olarak da 
ulaşım modlarının buna uyumlu hale getirilmesi ve 
her türlü entegrasyonun kurulması bütünleşik bir ula-
şım sistemi için önemlidir. Bu bakımdan, adı geçen 
bu kesimlerin mobilitelerinin arttırılması için gereken 
fiziksel düzenlemelerin yapılması şarttır.

Kayseri kent merkezi bu anlamda örneklenebilir 
düzeydedir. Kayseri Ulaşım planında bu yukarıda 
belirtilen hususların giderilmesi yönünde; kısa, orta 
ve uzun vadede yapılması gerekenler ve önlemler 
belirlenmiştir. Bu çerçevede, kent merkezinin kimli-
ğinin ortaya çıkması ve gelişmesinde önemli işlevler 
görebilecektir. Kayseri kenti yerel yönetimleri toplu 
ve sürdürülebilir ulaşım konusunda isim yapmış 
dünya şehirlerindeki deneyimleri izlemeli ve gelecek 
yılları da kapsayacak şekilde ulaşım bazlı  amaçlar, 
hedefler ve stratejiler  belirleyerek gerçekleştirmelidir. 
Kent merkezi bu kapsamda daha detaylı ele alınması 
gereken öncelikli kentsel bölge olarak düşünülmeli 
ve kentsel hareketlilik vurgusu yaya ölçeğinden baş-
layarak incelenmeli, buna dayalı mekânsal örüntüler 
oluşturularak güvenli, sürdürülebilir, esnek ulaşım 
gerçekleştirilmelidir.
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ÖZET

Erzincan’da trafiğe kayıtlı yaklaşık 50 bin araç bulunmakta ve her geçen gün artan trafik hacmine karşılık yol 
kapasitelerinin sabit kalması, kaza sayılarının artışına yol açmaktadır. Ülkemizdeki trafik kazaları üzerinde 
yapılan istatistiksel çalışmalar, şehir içindeki ölümlü ve yaralanmalı kazaların % 47’sinin kavşaklarda meydana 
geldiğini göstermektedir. Bu oran Avrupa ülkelerinde %27’dir. Türkiye’de standartlara uymayan ve sürücüle-
rin algılamasını güçleştiren kavşakların, karayolları üzerinde önemli kaza noktaları olduğu bilinmektedir. Son 
istatistiklere göre Erzincan’da yılda yaklaşık 750 kaza olurken, bu kazalarda 1400 yaralı ve 20 ölüm meydana 
gelmiştir. 
Bu bilgilerin ışığında; yol ve kavşak kullanıcılarının temel beklenti ve ihtiyaçlarının öncelikle ortaya konulması, 
kapasite ve güvenlik parametrelerinin dengelenmesi, buna uygun karayolu ve özellikle kavşak altyapısının 
oluşturulması, hem rasyonel hem de güvenlik ilkelerini yerine getiren teknik bir yaklaşım biçimidir.

Bu çalışmada, yaklaşık 25000 araçlık YOGT değerine sahip Erzincan ili Halit Paşa Cad.- Mengüceli Cad. - 
Emek Cad. - Menderes Cad. kesişim noktasında olan Nedim Muratoğlu Meydanı kavşağında yaşanan kaza 
sayıları dikkate alınarak, gerek sinyalizasyon gerekse yol geometrisi açısından farklı alternatifler oluşturulup, 
bu alternatifler mikrosimülasyon modelleme tekniği ile değerlendirilmiştir. Yerleşim yeri içinde meydana gelen 
toplam kazaların %12 si bu kavşakta meydana gelmiştir. Kazalar genelde doğu-batı istikametinde yaşanmak-
tadır. İlgili kavşaktaki 21 kaza MOBESE kameralarından incelenmiş ve analiz edilmiştir. Modelleme için VIS-
SIM programı kullanılmıştır. Sürücü ve yaya davranışları da dikkate alınıp değerlendirme parametreleri olarak 
seyahat süresi ve gecikme ele alınmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre optimum alternatif önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trafik, Kavşak, Mikrosimülasyon, VISSIM

ABSTRACT

There are about 50 thousand vehicles registered to traffic in Erzincan city. Although the increased traffic 
volume in every day, road capacity remains constant. Therefore, accident numbers are increasing every day. 
According to study of the number of accident in Turkey, fatal and injury accidents in city centrum occurred, 
especially,  at junctions in the percent of 47%. In every year, about 750 accident that is 1400 ınjured and 20 
deaths occurred in Erzincan. 
In this study, taking into consideration for number of accidents in the junction which has 25000 AADT at N. 
Muratoğlu Square that is intersection of Halit Paşa Street-Mengüceli Street-Emek Street-Menders Street in Er-
zincan, different alternative solutions were modelled by changing road geometries and signalizations.  These 
alternatives were evaluated by micro simulations technique. 12% of total accidents occurred in the junction for 
centrum. Accidents were usually experienced in east-west direction. These accidents were analyzed according 
to the MOBESE camera records.  VIISM program was used for modeling. Travel time and delay parameters 
were considered as evaluation criteria. As s result, optimum alternative was proposed. 

Keywords: Traffic, Junction, Microsimulation, VISSIM 
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GİRİŞ

Ülkemizde her geçen gün artan ve bugünlerde 20 
milyon sınırına dayanan araç sayısı, beraberinde 
kaza sayılarında da artış meydana getirmektedir. 
Bu artışta  geçen yıla göre %33 artış gösteren araç 
sayısının yanında önemli bir faktör de kenstel plan-
lamalardaki görülen eksikliklerdir. Ülkemizde insan 
ölümleri nedenleri içinde trafik kazaları ön sıralarda 
yer almaktadır. Sahip olduğumuz karayolu ağında 
2014 yılında toplam 1 milyon 199 bin 10 adet trafik 
kazası meydana gelirken bu kazaların 1 milyon 30 
bin 498 adedi maddi hasarlı ve 168 bin 512 adedi ise 
ölümlü yaralanmalı trafik kazası şeklinde vuku bul-
muştur. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralan-
malı trafik kazalarının %75,1’i yerleşim yeri içinde ve  
%24,9’u ise yerleşim yeri dışında meydana gelmiştir 
[1]. Erzincan ili nüfusu il merkezinde 98.000 olup, tra-
fiğe kayıtlı araç sayısı ise 30.000’dir. Bu rakamlar kişi 
başına yaklaşık 3 araç düştüğünü göstermektedir [2]. 
Son istatistiklere göre Erzincan’da yılda yaklaşık 750 
kaza olurken, bu kazalarda 1400 yaralı ve 20 ölüm 
meydana gelmiştir. Yerleşim yeri içindeki ölümlü ve 
yaralanmalı kazaların da % 47’sinin kavşaklarda 
meydana geldiği bilinmektedir. Avrupa ülkelerinde ise 
bu oran %27 seviyesindedir [3].

Kavşaklar, farklı yönlerden gelen trafik akımlarını 
barındıran ve geçiş, birleşme veya ayrılma noktası 
oluşturan, dolayısıyla dikkatli bir şekilde kapasite-e-
konomi-güvenlik kriterleri çerçevesinde planlanması 
gereken bir yapıdır. Aksi halde tıkanıklıklara sebep 
olan, çok kazanın yaşanabileceği ve yakıt tüketimle-
rinin fazla olduğu bir kavşak haine gelmektedir [4].  

Kavşak planlamaları, özellikle gelişmekte olan ülke-
lerde, kavşak tipinin seçiminde analitik modelleme-
ler ve denemeler yapılmadan dizayn edildikleri için 
beklentiler tam olarak karşılanamamaktadır. Örnek 
olarak, düşük trafik hacimli bir kavşak trafik işaretleri 
ile kontrol edilebilecek durumda iken sinyalize yapılıp 
gecikmeler artırılmakta veya benzer bir durumla yük-
sek trafik hacimli kavşaklarda uygun sinyal süreleri 
oluşturamayınca yine aşırı gecikmelere ve tıkanma-
lara sebebiyet verilmektedir. Kavşak planlamada; 
trafik kapasitesi, şerit genişliği, şerit sayısı, gecikme, 
seyahat süresi ve yapım maliyeti gibi kriterler dikkate 
alınmaktadır [4]. 

Yapılacak bir planlamanın veya düzenlemenin ne 
derece verimli olacağının önceden tahmin edilebil-
mesi  trafik ve ulaşım alanında son derece önemlidir. 
Bu bağlamda, mikro simülasyon modelleme ulaşım 
alanında yapılacak müdahalelerde ve trafik yöneti-
minde oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Çünkü 
simülasyon güvenli, ucuz ve kolay

uygulanabilir bir yöntemdir. Bu modelleme ile alterna-
tif çözümler etkili bir şekilde analiz edilebilmektedir. 
Örnek olarak bir kavşağın sinyalizasyonu yerinde 
uygulanmadan önce değerlendirilip farklı sürelerin et-
kisi incelenebilmektedir [5]. Mikrosimülasyon alanında 
yaygın olarak kullanılan programlardan birisi de VIS-
SIM programıdır [6]. VISSIM, model ulaşım planlama 
ve operasyon analizi için diğer programlara nazaran 
birçok üstün özellikleri olan bir programdır. Bu yazılım 
ile yol kapasitesini ve aynı zamanda trafik ve ulaşım 
talebini gerçekçi bir şekilde simüle etmek mümkün 
olmaktadır [7, 8]. Dong vd. çalışmasında VISSIM 
programı kullanılarak Çin’de bir yol ağı üzerinde 
farklı alternatif çözüm önerileri değerlendirilmiştir [9]. 
Dört farklı alternatifin değerlendirildiği bu çalışmada 
seyahat süresi, gecikme ve kuyruk uzunluğu gibi pa-
rametreler değerlendirme kriteri olarak alınmıştır. Gai 
(2005) çalışmasında, VISSIM’ in en gelişmiş ve en 
çok kullanılan program olduğu ifade edilerek Çin’de 
kullanımı önerilmiştir [10]. Bayrak vd. (2015) çalışma-
sında, Üniversite yerleşkesinde yapılması planlanan 
yarım yonca yaprağı kavşağın trafik yönetimine etki-
lerini mikro simülasyon modelleme ile araştırmışlardır 
[11]. Muhammad and Robert (2009) çalışmalarında, 
yayaların yol ağı üzerindeki geçişlerini ve araç-yaya 
etkileşimlerini VISSIM ile incelemişlerdir [12]. Yan vd. 
(2015) çalışmalarında, kentsel ağ için trafik akımında 
bir sinyal kontrol stratejisi önermişlerdir [13]. Öner-
dikleri sistemi VISSIM kullanarak analiz etmişler ve 
sonuçta bu yeni sistemin birikmeleri dağıttığını ve ağ 
hareketliliğini geliştirdiğini ifade etmişlerdir. 
 Bu çalışmada,  yaklaşık 25000 araçlık YOGT değeri-
ne sahip Erzincan ili Halit Paşa Cad.- Mengüceli Cad. 
- Emek Cad. - Menderes Cad. kesişim noktasında 
olan Nedim Muratoğlu Meydanı kavşağında yaşanan 
kazalar dikkate alınarak farklı alternatifler modellen-
miştir. Bu kavşak için, sinyalizasyon düzenlemesi, 
modern dönel kavşak ve katlı kavşak yapılması alter-
natifleri oluşturulup, bu alternatifler mikrosimülasyon 
modelleme tekniği ile VISSIM programı kullanılarak 
değerlendirilmiştir.

METOT
Çalışma Alanı
Erzincan ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 11900 
km2 alana sahip ve şehir merkez nüfusu 98000 olan 
bir şehrimizdir. Türkiye’nin Doğu – Batı istikametindeki 
geçiş noktalarından birisidir. Kente ulaşım, tren, kara-
yolu ve havayolu ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada, 
yaklaşık 25000 araçlık YOGT değerine sahip Erzin-
can ili Halit Paşa Cad.- Mengüceli Cad. - Emek Cad. 
- Menderes Cad. kesişim noktasında olan Nedim 
Muratoğlu Meydanı kavşağı çalışılmıştır  (Şekil 1). Bu 
kavşak şehir merkezindeki en yoğun kavşaklardan biri 
olup, yerleşim yeri içinde
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meydana gelen toplam kazaların %12 si bu kav-
şakta meydana gelmiştir [14].

Şekil 1. N. Muratoğlu Meydanı Kavşağı ve Caddeler

MOBESE kameralarınca tespit edilen ve internet 
ortamında yayınlanan kazaların genel ekseriyeti, 
Doğu-Batı istikametinde aşırı hız, sinyalizasyona 
uyulmaması veya flaşörlerle kontrolün sağlandığı 
zamanlarda geçiş üstünlüğü ihlalleri nedeniyle ortaya 
çıktığı görülmektedir. Bu kazalara ait görüntülerden 
iki tanesi Şekil 2’de verilmiştir. 

Mikrosimülasyon Model Oluşturulması
Kavşağın reel durumdaki yakın plan görünümü Şekil 
3’de verilmiştir. Bu kavşağın VISSIM ortamındaki 
mevcut duruma ait model görüntüsü ise şekil 4’te 
verilmiştir. 

Şekil 2. MOBESE kaza görüntüleri

Şekil 3. Kavşağın gerçek zamanlı görüntüleri

Şekil 4. Kurulan mevcut durum modeline ait 
görüntüler
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Kavşakta dört kolda sinyalizasyon olmakla beraber 
aynı zamanda kavşak içinde de 4 sinyalizasyon daha 
bulunmaktadır. Çalışılan kavşağın 670 m ilerisi ve 
1155 m gerisinde diğer kavşak noktaları bulunmak-
tadır. N. Muratoğlu Meydanı kavşağını Doğu-Batı 
istikametinde geçen Halit Paşa Caddesi üzerinde 
kavşağın doğu tarafında tek sıra parka izin verilmek-
tedir. Bu yüzden kavşağa gelen yollarda trafik kapa-
sitesi düşmekte ve normalde 2 şeritli olan bu yolda 
tek şerit kullanılabilmektedir. Batı tarafında ise 3 
şeritli yollarda park izni bulunmamaktadır. Ayrıca yine 
aynı istikamet üzerinde otobüs durakları yer almakta 
ve bu duraklar otobüs cebi şeklinde dizayn edilmiştir. 
Yoldaki parklanma durumu ve otobüs durakları kuru-
lan modelde gerçekleştirilmiştir. Kavşağa gelen kollar 
için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

Verilerin Toplanması
Kavşaktaki trafik hacminin tespiti için çeşitli zaman-
larda trafik sayımları yapılmış ve sayımlar sonucu 
öğlen saatleri arasındaki sayımların yüksek olduğu 
görülmüştür. Tablo-1’ de kavşak kollarında gerçekle-
şen trafik sayım sonuçları verilmiştir. 

Tablo 1. Taşıt sayım sonuçları

Kavşağa ait geometrik bilgiler (kavşak yarıçapı, şerit 
sayısı ve şerit genişliği vb.) ve diğer detaylar saha 
çalışmalarıyla elde edilerek simülasyon modeli oluş-
turulmuştur. Mikro simülasyon modelin oluşturulması 
için VISSIM programı kullanılmıştır. Mevcut datalar 
kullanılarak oluşturulan modelin kalibrasyonu yap-
mak üzere seyahat süresi için saha bilgileri toplan-
mıştır. VISSIM kullanılarak oluşturulacak modellerde 
arazi ölçümleriyle kalibrasyon yapılması gerekmek-
tedir [5]. Model kalibrasyon ve doğrulama testi için 
GEH  (Geoffrey E. Havers) formülü kullanılmıştır [15, 
16]. Kalibrasyon ve doğrulama ölçümleri için Halit 
Paşa Cad. ’de Doğu-Batı ve Batı-Doğu istikametinde 
yaklaşık 1600 m için ölçüm yapılmıştır. Modifiye edil-
miş Ki-kare testi olarak da bilinen GEH formülünün 
kullanımına ilişkin detaylı bilgiler Russo (2008) ve 
Shanktar vd. (2013) çalışmasında verilmiştir [17, 18]. 
VISSIM ile kurulan modelde veri toplama noktaların-
dan alınan seyahat süresi ölçüm sonuçları Havers’in 
çalışmasına göre kalibre edilmiştir.  Tablo 2’ de 
verilen sonuçlara göre GEH kriterleri sağlanmaktadır 
ve kurulan VISSIM

Kavşakta Gözlenen Problemler
Çalışma konusu olan kavşak, Erzincan ilinde en çok 
kaza olan yerlerden birisidir. MOBESE kayıtlarındaki 
kazalara bakıldığında, Doğu-Batı istikametli kazların 
sıkça yaşandığı görülmektedir. Kavşağa yaklaşım 
kollarında var olan sinyalizasyondan sonra kavşağın 
içinde tekrar bir veya bazı durumlarda iki kez sin-
yalizasyona girilmesi sürücülerde hata yapma veya 
kurallara uymama eğilimi doğurmaktadır. Ayrıca 
kavşakta yapılan gözlemlerde, sinyalizasyon prog-
ramında yaya fazının olmadığı ve dolayısıyla yaya 
geçişlerinde tereddütler yaşanmasından kaynakla-
nan kazalar yaşandığı tespit edilmiştir. 

Kavşağın içinde yer alan 4 adet sinyalizasyonda 
yaşanan beklemelerde, pik trafik saatlerinde kavşak 
depolama sahasının yetersizliği nedeniyle diğer 
kollardan trafik akışında çakışmalar yaşanmakta ve 
dolayısıyla kuyruklanmalar ve gecikmeler artmakta-
dır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA
Önerilen çözüm alternatifleri aşağıda alt maddelerde 
verilmiştir. Önerilen alternatiflerde E5 istikametinden 
gelip direkt olarak Halit Paşa Cad.’ne olan katılımlar 
son derece tehlikeli olduğundan, bu katılım planlama 
dışında tutulmuş ve bu katılımlar ana yola paralel 
yollardan giriş sağlanmıştır. 

• Sinyalizasyon programının değiştirilmesi
Mevcut durumda kavşağa yaklaşım kollarında ve 
kavşak içinde sinyalizasyon varlığı sürücüleri farklı 
davranışlara itmektedir. Yapılan gözlemlere göre 
sürücüler birkaç kez üst üste kırmızı ışığa takılınca 
kurallara uymama yönünde eğilim göstermektedir-
ler. Bu duruma çözüm üretmek üzere sinyalizasyon 
programına müdahale edilmiştir. Şekil 5’de verilen

Tablo 2. Kalibrasyon ve doğrulama değerleri
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simülasyon görüntüsünde görüldüğü gibi, mevcut 
durumda 2 fazlı ve dört adet olan kavşak içerisindeki 
sinyalizasyondan ikisi kaldırılmış ve kavşak 4 fazlı 
hale getirilmiştir. Nihai durum için kavşağa yaklaşım 
kolunda yeşil ışıkla karşılaşan sürücü ileri gidiş ve 
sola dönüş istikametinde tekrar kırmıza ışığa takıl-
mamaktadır. Yeni durum için önerilen sinyalizasyon 
optimize edilmiş ve süreler Şekil 6’da verilmiştir. Yeşil 
ışıkta daha çok araç geçişine izin veren sinyal yöne-
timinin daha iyi olduğu bilinmektedir [19]. Bu alterna-
tifte, yeşil ışıkta kavşağı tamamen boşaltan stratejiye 
uygun tasarım yapılmıştır. Kavşakta kuyruk oluşma-
sına rağmen yeşil ışıkta tamamen geçiş sağlanmak-
tadır. Mevcut durum ve yeni durumda ortaya çıkan 
gecikmelerin karşılaştırması ise Şekil 7’de verilmiştir.  
Gecikmeler kıyaslandığında yeni durumda küçük bir 
artış olmamakla beraber tercih edilebilir bir değerlen-
dirme olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, eğer sinyalizasyon mevcut haliyle devam 
edecek ise kavşak yarıçapı artırılarak depolama 
alanının kapasitesi artırılmalıdır. 

Modern Dönel Kavşak (Roundabout) yapılması 

Roundabout diye bilinen modern dönel kavşaklar, 
sürücüleri kavşağa girerken mecburi olarak yavaş-
latıp hızın azalmasını sağlayarak muhtemel olu-
şabilecek kazaların önüne geçmeyi veya kazanın 
şiddetini azaltmayı hedefleyen kavşak yapılarıdır 
[20]. Bu çalışmada ele alınan kavşakta sıkça kazalar 
yaşandığından, yeni bir alternatif olarak rounda-
bout tarzı kavşak yapılması önerilmektedir. Yapılan 
araştırmalarda bu tip kavşakların kazaları azalttığı ve 
trafik yönetiminin daha etkili olmasına imkan tanıdığı 
ifade edilmektedir [21]. Dönel kavşaklar, sinyalize 
kavşaklardaki kırmızı ve sarı ışıktaki zaman kaybı-
nın olmaması sebebiyle, daha yüksek kapasite/şerit 
imkanı sunabilirler [20]. Önerilen alternatifte etraftaki 
yapılaşmaya ve genişletilmeye müsait alanlara dikkat 
edilerek Şekil 8’deki gibi bir geometri oluşturulmuş-
tur. Dönel kavşak adanın yarıçapı 17 m alınmakla 
beraber merkez noktası mevcut yerleşimler dikkate 
alarak kaydırılmış ve giriş çıkış bağlantıları yeniden 
düzenlenmiştir.  Gecikme sonuçlarının mevcut du-
rumla karşılaştırılması Şekil 9’ da verilmektedir.

Genel gecikme muhtemelen eşit hacimli sinyalize 
kavşaktakinden daha az olması beklenen bir durum-
dur [20]. Burada da Doğu-Batı istikametinde birbirine 
çok yakın olmakla beraber Batı-Doğu istikametinde 
yeni alternatif daha uygun olmaktadır. Kavşağın 
yapılabilmesi için mevcut durumda istimlak edilecek 
az bir alan gereklidir.



59

Bu da maliyeti kısmen artırmaktadır.

Alt Geçit şeklinde katlı kavşak yapılması 

Mevcut durumdaki trafik kompozisyonuna ve 
yönlere dağılımına bakıldığında en yüksek trafiğin 
Doğu-Batı ve Batı-Doğu istikametinde (%71 ve 
%61) olduğu görülmektedir. Bu dağılım dikkate ala-
rak yapılabilecek alternatiflerden birisi de doğu-batı 
istikametli bir alt geçit uygulamasıdır. Şekil 10’ da 
verilen simülasyon görüntüsünde bu durum görül-
mektedir. Görüntüde daha koyu gösterilen bölüm-
ler alt geçit kesimini ifade etmektedir. Alt geçidin 
geometrisi oluşturulurken yine mevcut durumdaki 
yerleşimler dikkate alınmıştır. Şekil 11’ de bu alter-
natife ait seyahat süresi karşılaştırması verilmiştir. 
Gecikme oluşmadığı için bu sonuç verilmemiştir.

Şekil 11’de görüldüğü üzere, beklendiği gibi seya-
hat süresi değerleri düşmüştür.  Bu parametrelere 
göre en uygun alternatif olmakla beraber maliyet 
açısından en uygunsuz olanıdır. Yatırımcı kuru-
luşlar tarafından uzun vadeli bir programa dâhil 
edildiğinde yapılabilirliği bulunmaktadır. 

SONUÇLAR

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda veril-
miştir;
• Mevcut durumda sıkça kazalar yaşanmaktadır. 
Kaza sayısını azaltabilmek için çeşitli alternatifler 
önerilmiştir.
• Sinyalizasyon programının 4 faza dönüştürülmesi 
durumunda gecikmeler az miktarda artmaktadır 
fakat tercih edilebilir miktardadır. Bu durum sürücü 
davranışı açısından daha uygundur

• Modern dönel kavşak (Roundabout) alternatifinde 
gecikmeler bir istikamet için çok yakın diğeri için 
daha düşük çıkmaktadır. Tercih edilebilir bir alterna-
tiftir
• Alt geçit alternatifi en uygun alternatif olmakla bera-
ber yapım maliyeti açısından uygun değildir.
• VISSIM programı kavşağın mevcut durumunu mo-
dellemede ve alternatifleri değerlendirmede uygun 
bir programdır
• Alternatifler arasında en yapılabilir olan seçenek 
roundabout alternatifidir.  
• Erzincan ilinde doğu batı istikametindeki tüm kav-
şakların bir koridor boyunca ele alınması gerekmek-
tedir.
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ÖZET

RFID teknolojisi, kablosuz iletişim teknolojilerinde gelişimini hızla sürdüren ve birçok sektörde uygulanabilen 
bir teknolojidir. Bu teknoloji temel olarak okuyucu, etiket ve bunlara bağlı antenlerden oluşur. Radyo frekansı 
aracılığı ile etiketten bilgi okunur ve yazılır. Bu şekilde nesnelere yerleştirilen ya da taşınabilir etiketler sayesin-
de birçok alanda bilgi saklama, kontrol ve takip işlemi gerçekleştirilir.
Bu çalışmada; RFID teknolojisi kullanılarak, özellikle yakıt istasyonlarında, yakıt dolumu esnasında oluşan 
yanlış yakıt dolumu ve yanlış pompa kullanımı sorunlarına çözüm sağlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 
geliştirilen sistemde araçların yakıt dolum noktalarına yerleştirilen ve yakıt bilgisini de içeren RFID etiketler 
kullanılmıştır. Sistemin görsel takibi için C# programlama dili kullanılarak bir arayüz tasarlanmıştır. Gelişti-
rilen arayüz, RFID uygulama geliştirme kiti ile entegre çalışmaktadır. Etiketlere okuma ve yazma işlemi bu 
kit aracılığı ile yapılmaktadır. Sonuçlar arayüz ekranında gösterilmektedir. Bilgi saklama işlemi, hem etiketin 
kendi hafızasında hem de sunucu sistem üzerinde oluşturulan bir veritabanı aracılığı ile yapılmaktadır. Yine bu 
çalışma kapsamında yapılan mini anket sonucunda, böyle bir sistemin yakıt istasyonlarındaki maddi kayba ve 
istasyonun değer kaybına çözüm olacağı görüşüne varılmıştır. 
Sonuç olarak bu çalışmada geliştirilen sistemle yakıt dolum hatalarına karşın pratik ve etkin bir çözüm getiril-
miştir. Böylece bu tür hatalar sonucu oluşabilecek trafik ve araç sorunlarının da önüne geçilmiş olunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kablosuz Teknolojiler, RFID, Yakıt Kontrol Sistemi

ABSTRACT

RFID technology, which continues to grow rapidly in wireless technology, can be applied in many sectors. Ba-
sically this technology consists of the reader, the tag and the antenna. The information from the tag is read or 
written via the radio frequency. In this way, with the help of the tags placed on the objects, information storage, 
control, and the tracking operation is performed in many areas. 
In this study, using RFID technology, especially fuel stations, filling the wrong fuel and the use of incorrect 
pump that occurs during refuelling is intended to provide a solution to the problems. In line with this, the RFID 
tags were used that placed to fuel filling points of vehicles and fuel and contains the fuel information in the 
proposed system. An interface is designed using the C# programming language for Visual tracking of the sys-
tem. The developed interface is worked with the integrated RFID application development kit. The read and 
write operations on label are performed via this kit. The results are shown in the interface display. Information 
storage process is done by means of a database created on both server systems as in its memory of the la-
bel. Also in the mini-survey results made under this paper, it was concluded that would be opinion the solution 
of that a system to the financial loss at fueling stations and to the depreciation of the station. 
As a result, it has been an effective and practically solution in front of the fuel filling fault with system develo-
ped in this study. So will be prevented of traffic and vehicle problems that can occur these types of errors as a 
result.

Keywords: Wireless Technologies, RFID, Fuel Control System
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1.Giriş
(Introduction)
Kablosuz teknolojiler günlük hayatımızda büyük öne-
me sahiptir. En temel olarak kablosuz iletişimde WiFi 
[1], Bluetooth [2], NFC [3], IrDA [4] ve ZigBee [5] gibi 
teknolojiler birçok alanda kullanılmaktadır. Günümüz-
de kullanımı hızla artan akıllı telefonlar sayesinde, bu 
teknolojiler birçok kullanıcıya ulaştırılmış durumdadır. 
Kablosuz sistemlerin bu gelişimi; savaş teknolojileri 
[6], bilgi gizliliği gerektiren uygulamalar [7], üretim 
faaliyetleri gibi alanlarda da büyük yer bulmuştur. 20. 
yüzyıl ortalarında yine savaş teknolojisinde kullanıl-
mak için geliştirilen RFID (Radio Frequency Idenf-
tificaton- Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi 
de kablosuz sistemlerde yerini almıştır. Fiziksel 
nesneleri tanımlamak için geliştirilen bu teknolojinin 
hızlı gelişimi üretim faaliyetlerinde de önemli katkılar 
sağlamıştır. Bugün gelişerek büyüyen RFID sistem-
leri üretim faaliyetleri ve tedarik zincirlerinde maliyet, 
üretim süresi gibi önemli kıstaslar açısından tercih 
edilmektedir. Günümüzde RFID sistemleri özellikle 
barkod sistemlerine alternatif olarak kullanılabilecek 
yapıdadırlar.

2.RFID Teknolojisi Nedir?
(What is the RFID Technology?)
RFID’nin temel bileşenleri okuyucu, etiket ve an-
tenden oluşur. Okuyucular; nesnelere yerleştiril-
miş etiketler sayesinde nesneye ait bilgileri, radyo 
dalgalarını kullanarak sayısal bir kod şeklinde alan 
bileşenlerdir. Etiketler, bilgileri saklayan bileşenler-
dir. Etiket ve okuyucu arasındaki iletişim antenler 
aracılığı ile gerçekleşir ve buna bağlama (coupling) 
adı verilir. Okuma mesafesini genişletmek için ekstra 
antenler kullanılabilir. RFID’nin temel çalışma prensi-
bi Şekil 2.1’de gösterilmiştir.

RFID sistemlerinde bağlama iki türlü gerçekleşebilir: 
Elektromanyetik veya manyetik [9]. Hangi yöntemin 
kullanılacağı; etiket maliyeti, büyüklüğü, okuma hızı 
ve uzaklığı gibi uygulama gereksinimlerine bağlı 
olarak belirlenir. Manyetik bağlama, genelde kısa 
mesafe RFID sistemlerinde giriş kontrol uygulamala-
rında [10] kullanılır.

Elektronmanyetik bağlama ise etiket ve okuyucu 
arasındaki veri iletişiminde kullanılan en yaygın 
bağlama türüdür. Bu yöntemde okuyucunun yaydığı 
elektromanyetik dalgalar antenle buluşmakta ve eti-
ket içindeki devreleri harekete geçirmektedir. Etike-
tin içinde yer alan kondansatör, okuyucudan gelen 
dalgalardaki enerjiyi alır, mikroçip bu enerjiyi kulla-
narak dalgaları okuyucuya geri gönderir ve okuyucu 
da yeni dalgayı dijital veri haline dönüştürür. Böylece 
okuma işlemi gerçekleşmiş olur. 
RFID, Auto-ID (Automatic Identification- Otomatik 
Tanımlama) Grubunun bir parçasıdır. Auto-ID genel-
likle otomatik veri toplama ile birlikte anılır. Diğer bir 
deyişle; varlıkları tanımlamayı, onlar hakkında bilgi 
toplamayı ve toplanan bilgileri el ile saymadan bilgi 
teknolojileri ortamında hızla değerlendirmeyi ifade 
eder [11]. 

3.RFID Uygulamaları
(RFID Applications)

RFID sistemlerinin hızlı gelişimi, hayatı kolaylaştı-
ran, sistemlere sağladığı imkânları ve maliyeti gibi 
etkenlerle RFID uygulamalarının sayısı her geçen 
gün artmaktadır. Havaalanı bagaj takibi [12], askeri 
uygulamalar [13], hızlı paketleme, bilet yönetimi, ta-
şıma ve lojistik yönetimi, güvenlik uygulamaları, atık 
yönetimi, posta takibi, elektronik eşya izleme (EAS), 
perakende giyim satışı, hırsızlığa karşı değerli eşya 
koruması, araçlara kontrollü erişim (hız kontrolü [14], 
yön kontrolü, araç yıkama, yakıt ikmali, sıcaklık kont-
rolü, kaza önleme sistemleri, park alanları ve yakıt 
istasyonları tespiti), akıllı ev sistemleri ev izleme ve 
yönetimi, araç kilitleme sistemi, aracı hırsızlığa karşı 
koruma [15], kutulanmış/paketlenmiş yiyecekler, ilaç 
ve medikal cihazlar, personel takibi, müşteri takibi, 
demirbaş takibi [16], evrak kayıt ve sahtecilik takibi, 
hastaneler ve sağlık kurumları, kuyumculuk ve an-
tikacılık, kütüphaneler, otopark sistemleri [16], araç 
takip sistemleri, otoyol ve köprü ücretli geçiş sistem-
leri, canlı hayvan takip sistemleri RFID sistemleri ile 
yapılmış uygulamalara örnek olarak verlebilir [17].

4.Sistem Mimarisi ve Çalışma Şekli
(System Architecture and Operation Form)

Yakıt dolum istasyonlarında karşılaşılan en temel 
sorunlardan birisi de; araçlara yanlış yakıt doldurul-
masıdır. Bunun yanı sıra pompa görevlisinin araçla 
ilgili bilgileri edinirken vakit kaybetme durumu da söz 
konusudur. Bu sorunlara çözüm olması amacıyla 
bu çalışmada geliştirilen sistemin işleyiş senaryosu 
Şekil 4.1’de gösterildiği gibidir.
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İlk olarak antenin yaydığı elektromanyetik dalgalar 
etiketi harekete geçirir. Bilgiyi bitsel olarak alır (1). 
Daha sonra etiket antenden aldığı uyarımla bilgiyi 
bitsel olarak geri gönderir (2). Okuyucu, bağlı oldu-
ğu anten sayesinde bilgiyi bitsel olarak okur. Veri 
dönüşümü gerçekleşir (3). Etiketten okuyucuya 
gelen bilgiler middleware aracılığı ile uygulama ya-
zılımı kullanılarak veri tabanına aktarılır (4). Daha 
sonra veri tabanındaki bilgi uygulama yazılımı 
sayesinde liste halinde görüntülenir ve monitörlere 
aktarılır (5). Son olarak istasyon çalışanı, etiketten 
gelmiş olan bilgileri (yakıt türü, plaka gibi) monitör-
de görür (6).  Böylece istasyon çalışanı monitörde 
gördüğü bilgilerle, araca yakıt dolum işlemini daha 
hızlı ve daha güvenilir bir şekilde yapabilir (7).
Bu çalışmada geliştirilen sistemin temel mimarisi 
Şekil 4.2’de gösterilmektedir.

C# programlama diliyle tasarlanan uygulama 
arayüzü, RFID geliştirme setiyle iletişime geçerek 
çalışmaktadır. Geliştirilen programın ana giriş ekra-
nı Şekil 4.3’te gösterilmektedir.

Geliştirilen arayüzde bulunan yeni etiket tanımla 
butonuna tıklanarak açılan formda yeni etikete kayıt 
edilecek bilgiler girilir. Bu bilgiler adı, soyadı, araç 
türü, markası, modeli, rengi, yakıt türü ve plakadan 
oluşmaktadır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanında 
tutulmaktadır. Araç etiketlerine bilgiler kayıt edildikten 
sonra; etiketler, okuyucuların rahatlıkla okuyabile-
cekleri bir şekilde araçlara monte edilir. Yeni etiket 
tanımlama formu Şekil 4.4’te gösterildiği gibidir.

Araçlarda bulunan etiketleri okumak için arayüzde 
bulunan etiket oku butonu kullanılır. Oku butonuna 
bir kere tıklandıktan sonra açılan etiket okuma formu, 
yeni etiket bilgisi geldikçe yenilenmektedir. İstasyo-
na gelen araçta bulunan etiket uzaktan okunarak 
ekranda gerekli bilgileri gösterilmektedir. Pompa 
görevlisi tarafından ekrandaki etiket bilgisine göre 
araca dolum yapılır. Etiket okuma formu Şekil 4.5’te 
gösterilmektedir.

Etiket üzerinde değişiklik yapılmak istenirse arayüz-
de bulunan etiket düzenle butonuna tıklanır. Açılan 
formda öncelikle oku butonuna tıklanarak etiketin 
içinde var olan bilgiler görüntülenir. Gerekli düzeltme-
ler yaptıktan sonra güncelle butonuna tıklanır. Etiket 
güncelleme formu Şekil 4.6’da gösterilmektedir.
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Bu çalışmada Alien ALR 9900+ RFID geliştirme seti 
kullanılmış olup geliştirilen program arayüzü, setin 
API’leri aracılığı ile donanımla haberleşmektedir.

5.Anket Çalışması
(Survey Study)

Bu çalışma kapsamında toplamda 50 yakıt dolum 
istasyonu ile mini bir anket çalışması yapılmıştır. 
Yapılan anket çalışmasında öncelikle “Yıl içerisinde 
kaç kere yanlış dolum yapıldığı” sorusu sorulmuş 
ve verilen cevaplara ilişkin sonuçlar Şekil 5.1’deki 
grafikte olduğu gibidir.

Daha sonra “Bu tip hatalara karşı nasıl bir çözüm 
getiriliyor” diye sorulmuştur. Bu soruya genel olarak 
iki tip cevap alınmıştır. İlk olarak; eğer araç hare-
ket etmemişse bir usta vasıtasıyla depo boşaltılıp 
yeniden dolum yapıldığı belirtilmiştir. İkinci olarak; 
eğer araç hareket etmiş ise bu durumda aracın ilgili 
servise yönlendirildiği cevabı alınmştır. 
Aracın hareket etmeyip depodaki yakıtın yenilenme-
sinde oluşan maliyetlere ilişkin grafik
Şekil 5.2’de gösterilmiştir.

Tam tersi durumda araç hareket etmişse servise 
yönlendirme sonrası oluşan maliyetler ise
Şekil 5.3’teki grafikte gösterilmiştir.

Bu hataların istasyonlara verdiği zararlar sorulduğun-
da genel olarak aynı cevaplar verilmiş olup bunlar 
aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir;
• İstasyonun imaj kaybı
• Maddi kayıplar
• İstasyonun bağlı olduğu sigorta şirketine 
yaptığı ödeme limitinin artması

Bu hataları ortadan kaldırmak için bir sistem yapılırsa 
ve bu sistem araca ait bilgiler verirse (plaka, renk, 
marka, model, yakıt türü v.b.) en çok hangi bilgiye 
ihtiyaç duyarsınız diye sorulduğunca verilen cevaplar 
ağırlıklı olarak; plaka, marka ve yakıt türü olmuştur. 
Sistemin geliştirilmesi aşamasında bu bilgilerden 
faydalanılmıştır.
İstasyonlara son olarak “Bu bilgileri veren bir sistem 
olsa almayı düşünür müsünüz?” sorusuna verilen 
cevaplara ilişkin grafik ise Şekil 5.4’te gösterilmiştir.
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Şekil 5.4’teki grafikten de anlaşılacağı üzere, böyle 
bir sistemin geliştirilmesinin ne denli önemli olduğu 
açıkça anlaşılmaktadır.

6.Sonuç
(Conclusion)

Kablosuz sistemler geliştikçe, birçok soruna çözüm 
bulunmakta ve kullanım alanları gittikçe artmakta-
dır. Bunda esnek, güvenilir, uygulanabilir ve ucuz 
maliyetli ve birçok kablosuz sistemle entegre edile-
bilen RFID sistemlerinin payı da büyük olacaktır. 
Bu çalışmanın gerekliliğine dair yapılan mini anket 
sonucuna göre, yakıt istasyonlarında yanlış dolum 
sonucu yıl içinde ortaya çıkan maddi kaybın ve de-
ğer kaybının farklı boyutlarda olduğu kanaatine va-
rılmıştır. Bu maddi kayıp minimum olarak bir depo 
benzinin fiyatı olabilirken, maksimum olarak aracın 
motorunun yenilenme maliyeti de olabilmektedir. 
Bunun yanında istasyonların müşteri kaybı da 
yadsınamaz boyutlarda olmaktadır. Anket sonucu 
ortaya çıkan grafiklere bakılacak olursa; yıl içeri-
sinde yapılan yanlış dolum sayılarının maliyetlerle 
çarpılması neticesinde ortaya çıkan maddi zararlar, 
bir kereye mahsus verilmek kaydıyla, geliştirilen bu 
sisteme verilecek olan ücretten fazlaca büyük ola-
cağı kanaatine varılmıştır. İstasyonların bu sisteme 
talebi ise %96’lık bir oran olarak görülmektedir.
Projenin önemli faydalarından bir diğeri de pompa 
görevlisinin araca ait bilgileri edinmede yaşadığı 
zaman kaybının önlenmesidir. 
Çalışmanın gelişme durumuna bakılırsa, yazar 
kasa ile bütünleştirildiği zaman pompa görevlisinin 
plaka bilgilerinin girmesine gerek kalmayıp farklı 
plaka girişleri de önlenmiş olacaktır.
dolumu yapan pompacı kavramı devre dışı bıra-
kılarak kullanıcıların kendi yakıtlarını kendilerinin 
doldurdukları durumlar için gerekli güncellemeler 
yapılacaktır.

7. Teşekkür
(Thanks)

Bu çalışma, Bitlis Eren Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri Birimi (BEBAP) tarafından BEBAP 
2014.14 nolu proje ile desteklenmiştir. Vermiş olduğu 
katkılardan dolayı BEBAP birimine teşekkür ederiz.



67

[17] Akın A., «rfidturkey.com - Türkiye’nin RFID 
Merkezi,» [Çevrimiçi]. Available: http://www.rfidtur-
key.com. [22.05.2014 tarihinde erişilmiştir].

KAYNAKÇA

[1] Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Alliance, [Çevrimiçi]. 
Available: http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/15-ye-
ars-of-wi-fi. [19.04.2015 tarihinde erişilmiştir].
[2] Xydis T. G. P.  ve Blake-Wilson S., «Secu-
rity Comparison: BluetoothTM Communications vs. 
802.11,» 10 11 2001. 
[3] NFC Forum, «http://nfc-forum.org,» [Çev-
rimiçi]. Available: http://nfc-forum.org/what-is-nfc/
about-the-technology/. [19.04.2015 tarihinde erişil-
miştir].
[4] Knutson C. D. P., «Infrared Data Communi-
cations with IrDA». 
[5] Franklin L. P., «ZigBee Overview,» ZigBee 
Alliance, 19 01 2009. [Çevrimiçi]. [20.04.2015 tarihin-
de erişilmiştir].
[6] M. P. M. D. L. C. F. F. Lord Bowden of 
Chesterfield, «The story of IFF (identification friend 
or foe),» IEE PROCEEDINGS, no. 135, pp. 435-437, 
10 1985. 
[7] Şahin Ö. E., «RFID Teknolojisinde İnsan 
Bilgisayar Etkileşimi,» p. 3. 
[8] Want R., An Introduction to RFID Techno-
logy, cilt IEEE Pervasive Computing, Santa Clara, 
2200 Mission College Blvd: IEEE CS and IEEE Com-
Soc, Intel Research, 2006. 
[9] Bhuptani M.  ve Moradpour S., RFID Field 
Guide: Deploying Radio Frequency Identification 
Systems, New Jersey: Sun Microsystems Press, 
2005. 
[10] Pala Z., RFID Teknolojisi İle Otomasyon Bir 
Uygulama Olarak: Otopark, 2007, p. 33.
[11] Demirel F., Tedarik ve Lojistik Yönetiminde 
RFID Uygulamaları, İstanbul: İTÜ, 2007, p. 44.
[12] Boer Bilişim, Boer Bilişim A.Ş., [Çevrimiçi]. 
Available: http://boer.com.tr/tr/cozum-155-0-havaala-
ni-ve-hava-yollari.asp. [24.04.2015 tarihinde erişil-
miştir].
[13] Aybil Bilişim, «Gerçek Zamanlı Yer Belirle-
me,» Aybil Bilişim, [Çevrimiçi]. Available: http://www.
aybilbilisim.com.tr/asp/index.asp?frmkodu=urun.
asp?bno=35!dil=Tr!Sayfa=Ger%E7ek%20Zaman-
l%FD%20Yer%20Belirleme. [24.04.2015 tarihinde 
erişilmiştir].
[14] Leena T., Swetha A. J., Seril J., Arya K., 
Tedik N.  ve Obang P., «Automatic Speed Control of 
Vehicles Using RFID,» International Journal of Engi-
neering and Innovative Technology (IJEIT), cilt 3, no. 
11, pp. 118-120, 05 2014. 
[15] Li Z., G. Rajit ve B. Prabhu, «Applications 
of RFID Technology And Smart Parts In Manufactu-
ring,» Salt Lake City, 2004.
[16] http://www.teknopalas.com.tr, «Çözüm-
ler,» Oylum Tekstil Elektronik LTD. ŞTİ, [Çevrimiçi]. 
Available: http://www.teknopalas.com.tr/cozumler/. 
[23.10.2015 tarihinde erişilmiştir].



68

BÖLÜNMÜŞ KARAYOLLARINDA KAZA TAHMİN MODELİNİN HSM ÇERÇEVESİNDE
 DEĞERLENDİRİLMESİ 

Abdülbaki KARAÇALI1, Yrd.Doç.Dr.Salih BEKTAŞ2 
1Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, abdulbakikaracali@hotmail.com

2Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Aksaray, salihbk-
tsg@hotmail.com

ÖZET

Karayolu trafik güvenliğinin değerlendirilmesinde, 2010 yılında Amerikan Karayolları Birliği (AASHTO) tara-
fından basılan Karayolu Güvenliği Kılavuzu (HSM) son yıllarda artan bir eğilimle dünyada kullanılmaktadır. 
HSM güvenlik ölçümü ve yönetiminde güvenilir yöntemler ortaya koymakta, bu da trafik mühendisliğinde hem 
uygulayıcılara hem de planlayıcılara yol göstermektedir.
Ülkemizde trafik güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını azaltmak için 2003 yılında açıklanan Acil Eylem Planı 
çerçevesinde bölünmüş karayolu yapımına başlanmış ve halen devam etmektedir. Bu çalışmada; ülke ça-
pındaki bölünmüş karayolları ağında, çeşitli yoğunlukta ve uzunlukta 44 adet karayolu kesimi seçilmiş ve bu 
kesimlerin üç yıllık (2010, 2011 ve 2012) kaza verileri (ölü, yaralı ve kaza sayıları) yıllık ortalama günlük trafik 
( YOGT) ve yol uzunluğu değerleri kullanılarak, beklenen kaza sayıları HSM yöntemi ve elde edilen yeni bir 
model ile hesaplanmıştır. Her iki modele göre elde edilen sonuçlar kıyaslandığında, önerilen modelin HSM 
modeline yakın fakat ondan daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bölünmüş karayolu, YOGT, HSM, Kaza frekansı tahmin modeli

ABSTRACT

In the assessment of road safety, Highway Safety Manual (HSM) published by the American Association of 
Highway in 2010 is used  in the world with an increasing trend in recent years. HSM provides reliable metho-
ds in safety measurements and management, therefore it provide guidence to practitioners and traffic engine-
ering planners.
In order to improve traffic safety and to reduce traffic accidents and in the framework of Emergency Action 
Plan announces in 2003, divided road construction work has been started in our Country. In this study; vari-
ous intensity and length of 44 units of road sections were selected in the divided road network of the country, 
and three years (2010, 2011 and 2012) of accident data (dead, wounded and accident numbers) annual 
average daily traffic (AADT) and the path length values were used for the evaluation of expected number of 
accidents calculated both by using the HSM method and a proposed new model. When the results of both 
models are compared,, the proposed model gave very close to HSM model and show beter results for some 
margins.

Key Words: Divided road, AADT, HSM, Crash Prediction Model 

1. Giriş. (Introduction)
HSM Devlet Karayolu ve Taşımacılık Görevlileri 
Amerikan Derneği (AASHTO) tarafından 2010 
yılında yayımlanmıştır. Amaç olarak mevcut tek-
nolojileri ve bilimsel bilgileri daha faydalı kullana-
rak Amerika’daki kaza sayı ve şiddetini azaltmak 
olarak belirlenmiştir Bu kılavuz karayolları trafik 
güvenliği araştırmaları ve güvenlik iyileştirme 
uygulamaları arasındaki boşluğu doldurmaktadır. 
Kılavuzda yer alan önemli kısımlardan biri, güven-
lik performans fonksiyonu (SPF) ve kaza değişim 
faktörleri (CMF) yardımıyla yüksek kaza olan yol 
kesimlerini belirlemek ve bunlar için gerekli önlem-
leri almada yardımcı olmaktır. 

Ancak, HSM belirtilen temel yöntem yalnızca birkaç 
eyalet verilerine bağlı olarak kalibre edilmiştir, özel 
bir alana uygulanmadan önce daha fazla kalibre edil-
mesi gerekmektedir. Kılavuzda iki şeritli, bölünmüş 
ve bölünmemiş çok şeritli ve kavşaklarda meydana 
gelen kazaların sayılarını tahmin etmede kullanılan 
modeller ve hesap yöntemleri bulunmaktadır. HSM 
yöntemleri kullanılarak
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Oregon Eyalet Karayollarında yapılan çalışma-
larda, Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayıları HSM 
modeline göre daha fazla tahmin edilmiş, ancak 
maddi hasarlı kazaları da içine alan tahminlerde 
daha uygun sonuçlar bulunmuştur [2]. 

Washington için yapılan kırsal iki şeritli 5000 mil 
uzunluğundaki yollarda 2002-2004 yıllarındaki 
kaza verilerini kullanarak yapılan çalışmada, kaza 
sayısı 150’den fazla kesimlerde modelin daha 
uygun olduğu bulmuştur [3]. Louisiana’da çok şeritli 
karayolları için yapılan çalışmada, karayolu geo-
metrik özelliklerine ve trafik değerlerine bağlı ola-
rak bölümlere ayrılmış ve kalibrasyon parametresi 
bölünmemiş çok şeritli yolda 0.98 ve bölünmüş ka-
rayolunda ise 1.25 olarak bulunmuştur. Bu sonuç-
ların HSM’de belirtilen beklenen kaza sayılarının 
altında bir değere karşılık geldiği belirtilmiştir [4]. 
Kansas Eyaletinde kırsal iki şeritli karayolları için 
yapılan çalışmada, HSM modeline göre daha farklı 
sonuçlar bulunmuş, bunun sebebi olarak çalışma 
yapılan bölgede hayvana çarpma sonucu oluşan 
kazaların çok fazla sayıda olması gösterilmiştir. 
Bu kaza türünü de içeren bir model geliştirilmiştir 
[5]. Yatay kurblarda meydana gelen kaza tahmin 
etmek için yapılan çalışmada, üç farklı veri seti 
kullanılarak oluşturulan modellerde, YOGT, kurp 
açısı ve kurp uzunluğuna bağlı modellerin daha 
iyi sonuçlar verdiği görülmüştür [6]. Ampirik Bayes 
(EB) yöntemi ile HSM yönteminin sonuçları top-
lam kaza sayısı ve sadece ölümlü ve yaralanmalı 
kaza sayıları için karşılaştırılmış, her iki modelinde 
kaza tahmininde benzer sonuçlar verdiği bulun-
muştur [7]. Kümeleme analizi kullanılarak, güvenlik 
performans fonksiyonu için dört aşamalı bir pro-
sedür geliştirilmiş, kaza frekansını tahmin etmede 
HSM’ye göre daha doğru sonuçlara ulaşılmıştır [8]. 
iki ve dört şeritli karayollarında HSM öngörü yön-
temlerinin uygulanabilirliği araştırılarak modellerin 
doğruluğu belirlenmiştir [9]. İtalya’da bölünmüş 
karayolları için HSM yöntemi ile kendi geliştirdikleri 
yöntem karşılaştırılmış, YOGT ve karayolu uzun-
luğuna ek olarak yatay kurb yarıçapı ve açısını da 
hesaba katan model, HSM’ye göre daha iyi sonuç 
vermiştir [10].

2.1. Yöntem (Method)
HSM güvenlik tahmin modeli üç bölümden oluşur, 
verilen şartlar altında karayolu faaliyeti ile ilgili 
geliştirilen Güvenlik Performans Fonksiyonu (SPF), 
Kaza Modifikasyon Faktörü (CMF) ve modeli yerel 
koşullara uyarlamak için hesaplanan Kalibrasyon 
Faktörü (Cr).
 

NTahmin = NSPF ×(CMF1× CMF2×…× CMFj) ×Cr 
(1)

Burada;

NTahmin =  Düzeltilmiş tahmin edilen ortalama kaza 
frekansı, NSPF = Temel şartlarda tahmin edilen 
(düzeltilmemiş) ortalama kaza frekansı, CMFi = Kaza 
düzeltme faktörleri, Cr = Kalibrasyon faktörü 

Her karayolu tipi ve faaliyeti için farklı SPF ve 
CMF’ler dikkate alınır. Bu çalışmada kırsal bölünmüş 
çok şeritli karayolları esas alınmıştır. Kaza raporla-
rında kaza sonuçları farklı şekillerde tanımlanabil-
mektedir. Kaza sonuçları: Ölüm ve/ veya yaralanmalı 
kazalar veya KAB ölçeği ile değerlendirilerek tanım-
lanabilir. (KAB ölçeği K: Ölüm, A: ağır yaralı  B; hafif 
yaralı olarak tariflenir.). Genellikle Türkiye’deki kaza 
raporlarında kazalar ölümlü, yaralanmalı ve maddi 
hasarlı olarak raporlanmaktadır. Kırsal bölünmüş 
karayolları kesimleri için HSM’nin tahmin modeli 
denklem 2’de verilmiştir.

NSPF = e[a+b·ln(YOGT) + ln(L)]    (2)

Burada ;

NSPF= Temel şartlarda tahmin edilen ortalama kaza 
frekansı, YOGT = Yıllık ortalama günlük trafik, 
L = karayolu uzunluğu (mil).

Eşitlik 2’de verilen katsayılar HSM’de öngörülen 
katsayılardır [1].

Kaza frekansı üzerinde trafik hacminin etkisi doğru-
dan SPF’de hesaba katılırken, geometrik tasarım ve 
trafik kontrol özellikleri CMF’de hesaba katılır. Özel-
likle, Temel SPF durumuna göre daha fazla ortalama 
kaza frekansına sahip olan yollarda CMF birden 
(1.00) daha büyüktür, aksi durumda birden küçüktür.  
Kalibrasyon faktörü, yerel ve coğrafik şartlara göre 
tahmini belirlemeye olanak sağlar ve Denklem 3 ile 
açıklanır;

Cr = Σ gözlenen kaza / Σtahmin edilen kaza (3)

SPF ile ilişkili olan aşırı dağılım parametresi, yol 
uzunluğunun bir fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi 
verilir.

k = 1/ (ec +Ln (L))   (4)

Burada;
k = karayolu kesiminin aşırı dağılım parametresi, L = 
karayolu kesiminin uzunluğu (mil)Nam quodit. Vas-
dam aurnihi, Catum probusu lvivideatus consult oritia 
denatum publis. Riterisque conloculis. Eps, nos pris.
Effre cla Simus octus, suliusquem tasdacc iemorum 
me tum Palia nuntimo diorum mo unte enatumus se-
silib untemedem deris hem dieniti, C. Sus, facieneri, 
consum sulius hostam perunum sina rei conos nos 
ompl. Nostres sedicio nvehebat, se consin sum
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k parametresi beklenen kaza frekansının tahminin 
hesaplanmasında önemli bir rol oynayan ağırlık 
parametresinin (w) hesabında kullanılır. HSM Yön-
teminin son aşamasında tahmin edilen kaza sayıları 
aşağıda verilen Denklem 5 ve Denklem 6 ile düzelti-
lerek beklenen kaza sayıları bulunur.

İncelenen kesitlerdeki yıllara göre ölü, yaralı ve kaza 
sayıları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Yıllara göre kaza, ölü ve yaralı sayıları (Table 1. Number 
of accidents, fatality and injuries)

YILLAR KAZA 
SAYISI

ÖLÜ YARALI

2011 3989 251 9019
2012 4268 243 9714
2013 4010 175 8903

3. Analiz ve Bulgular (Analysis and Findings)
HSM yöntemine göre Denklem 7’nin kullanılmasıy-
la elde edilen tahmini kaza sonuçları, aşırı dağılım 
parametresi (k) ve ağırlık ortalamasının (w) kullanıl-
masıyla beklenen kaza sayıları bulunmuştur.

w = 1 / (1+ k ΣNSPF)  (5)

NBeklenen = w NSPF + (1-w) NGözlenen  (6)

NBeklenen; HSM yöntemine göre beklenen yıllık 
kaza sayısı, w ;Ağırlık katsayısı, NGözlenen; Gözle-
nen yıllara göre gerçek kaza frekansı ortalaması.

2.2 Veri (Data)
Bu çalışmada, Türkiye genelinde 44 adet farklı ke-
sitlerden elde edilen 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait 
bölünmüş karayolu verileri kullanılmıştır.

Bu veriler; yol uzunluğu, YOGT, kaza sayısı, ölü ve 
yaralı sayılarıdır. Kullanılan verilere ait kesitlerin 
yerleri Şekil 1’de verilmiştir.  

Elde edilen sonuçlar ise gözlenmiş kaza frekansı ile 
karşılaştırılmıştır. 

NSPF = e[-8,837+ 0.958·ln(YOGT) + ln(L)]  (7)

Ayrıca önerilen modeli oluşturmak için HSM yönte-
minde öngörülen katsayılar yerine yerel kaza verileri 
ile Denklem 2’de verilen katsayılar yeniden düzenle-
nerek Denklem 8 elde edilmiştir. Bu katsayılara göre 
tahmin edilen kaza sayıları Denklem 5’de verilen 
ağırlık katsayıları ile düzeltilerek beklenen kaza 
sayıları hesaplanmıştır. HSM yöntemine göre ve 
Denklem 8’de verilen önerilen modele göre yapılan 
tahminler ile, gözlenen kaza frekanslarının 3 yıllık 
ortalaması alınarak yapılan karşılaştırmalar Şekil 
2’de verilmiştir. 

NSPF = e[-4,037+ 0.47·ln(YOGT) + ln(L)]  (8)

Şekil 2 incelendiğinde HSM modeli kaza frekansı 
30’dan az olan ve 250’den fazla olan yol kesimleri 
için, önerilen modele göre daha kötü sonuç

Şekil 1. Çalışmada kullanılan yol kesitlerine ait yer bildirim haritası (Figure 1. Map of road sections of the study)
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HSM ve Önerilen Model Karşılaştırması

0

50

100

150

200

250

300

350

0 50 100 150 200 250 300 350
Gözlenen

B
ek

le
ne

n

HSM 

Önerilen Model

Modellerin doğruluklarının istatistik olarak karşılaş-
tırılmaları Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre ki-kare 
(R2) ve Nash-Sutcliffe (NS) oranına göre her iki 
modelde birbirine çok yakın doğrulukta sonuç 
verirken Ortalama karesel hata (RMSE) dikkate 
alındığında Denklem 8’de önerilen model daha iyi 
sonuç vermektedir. Önerilen modelin hata miktarı 
daha azdır. 

Tablo 2 Modellerin istatistik değerlendirmesi (Table 
2. Statistical evaluation of the Models)

HSM Önerilen 
Model

R2= 0,998149 0,999701
NS= 0,997924 0,998981
RMSE= 3,178459 2,226851

Yapılan çalışmada 44 adet bölünmüş karayolu 
kesiminde 3 yıllık kaza verileri kullanılarak kaza 
frekansını tahmin eden yeni bir model geliştirilmiş-
tir. Önerilen model HSM tarafından belirlenen mo-
dele göre daha iyi sonuçlar verdiği istatistik ölçüm 
metotlarıyla da gösterilmiştir. Ayrıca kaza frekansı 
30 kaza/yıl ‘dan az olan ve 250 kaza/yıl’dan çok 
olan karayolu kesitlerinde önerilen model daha iyi 
tahmin yapabilmektedir. Ülkemizde karayolunun 
YOGT ve uzunluklarının yanında diğer karayolu 
parametrelerini de hesaba katan modellerin ge-
liştirilmesi çok daha doğru modellere ulaşmamızı 
sağlayacaktır. İtalya’da yapılan çalışmada [10] 
HSM modelindeki parametrelere ek olarak karayo-
lundaki yatay kurb uzunluğu ve açısını dikkate alan 
model daha iyi sonuç vermiştir.

Şekil 2 HSM ve Önerilen Modelin karşılaştırılması 
(Figure 2. Comparison the results of HSM and Proposed Model)

4. Sonuçlar (Results)
Amerikan Devlet Karayolu ve Taşımacılık Görevli-
leri Derneği (AASHTO) tarafından hazırlanan Kara-
yolu Güvenliği Kılavuzu (2010), karayolu güvenlik 
ölçümü ve yönetiminde güvenilir sonuçlar verdiği 
birçok araştırmada ortaya konulmuştur. Ancak 
her karayolu ve bölge için düzeltme faktörlerinin 
belirlenmesi modelin tahmin etmedeki doğruluğunu 
daha da artırmaktadır. 
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TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI(ADR)

Atilla KOÇHAN(atilla.kochan@mynet.com.tr), Serdar MEMİLİ(serdar@segmenler.com.tr)

ÖZET

Kimyasalların güvenli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, taşınması ve yok edilmesi diğer bir değişle kimyasal 
risklerin kontrol altında tutulabilmesi için ilk ve en önemli adım kimyasalların özelliklerinin ve aynı zamanda da 
çevreye ve insana olan zararlarının bilinmesidir. 
Tehlikeli maddelerin taşınmasında oluşan aksaklık ve kazalar neticesinde onlarca ölüme ve milyonlarca do-
larlık maddi hasarlara sebebiyet verilmektedir. Bu nedenle; zaman içerisinde taşımaların dünya çapında ortak 
düzenlenmiş kanun ve kurallara göre yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Bu amaçla ADR Konvansiyonun 1957 kurulmuştur. ADR devletlerarası bir anlaşma olup genel bir uygulatıcı 
üst mercii bulunmamaktadır. Amaç; Uluslararası karayolu taşımacılığında güvenliğin arttırılması, BM Tavsi-
yelerine dayanarak tehlikeli atıklar dâhil olmak üzere tehlikeli malların sınıflandırılması, paketlenmesi, etiket-
lenmesi ve test edilmesiyle ilgili olan hükümlerin, diğer taşıma türleri ile uyumlu bir şekilde ortaya konması, 
karayollarında tehlikeli madde taşıyan araçların yapımı, donanımı ve işleyişine yönelik koşulların ortaya 
konmasıdır. Türkiye, 48 üyesi olan ADR’ye 2010 yılında katılmıştır. 
Bu alanda faaliyette bulunan işletmelere Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yönerge ile zorunluluk haline geti-
rilmiştir. Bu belgeye sahip işletmeler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmak zorundadır. Tehlikeli 
maddeleri taşıyan sürücülere uygun mesleki eğitimleri vererek uluslararası sertifika almalarını sağlamıştır. 
Ayrıca tehlikeli malları taşıyan tüm araçların ADR araç uygunluk belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. 
ADR’ye üyeliğimizin, ülke ekonomisine çok önemli yansımaları beklenmektedir.

AnahtarKelimeler:ADR,SRC-5,TMGD,TMKTHY,TÜİK

Kaynakça:ADR2015,TÜİK2014İstatistikleri 

Kimyasalların üretilmesi ve kullanımı gelişmişlik 
düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerin ekonomik 
gelişmelerinde temel faktördür.
Evren milyarlarca yılda kendine bir sistem ve 
denge oluşturmuştur. Kimyasalların üretilmesi, 
kullanımı, doğal ortamından alınarak değiştirilme-
si, yeniden üretilmesi veya sentetik yollarla yeni 
kimyasallar üretilmesi bu dengeye müdahaledir. 
Bu müdahale yaşamın kolaylaşması gibi olumlu 
sonuçlar yaratabileceği gibi zararlı sonuçlarda 
yaratabilir. 
Kimyasallar sadece kimya sanayinde çalışanlar 
için değil sanayinin tüm faaliyet alanlarında çalı-
şanlar için risk oluşturduğu gibi, solunan havayı, 
içilen suyu, yiyecekleri kirleterek, ormanları ve 
gölleri etkileyerek ekosistemi değiştirebilirler ve 
çevreyi olumsuz yönde etkileyebilirler.
Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında kimya sanayi, 
tüm sanayi ile karşılaştığında çok hızlı bir büyüme 
gerçekleştirmiştir. Dünyada, yedi milyon civarında 
kimyasal madde tanımlanmıştır. Her sekiz saat-

te bir yeni bir kimyasal madde daha insanoğlunun 
kullanımına sunulmaktadır.50 yıl önce yılda sadece 1 
milyon ton kimyasal üretilirken, bugün bu rakam 400 
milyon tona ulaşmıştır. 
Kimyasalların güvenli bir şekilde üretilmesi, kulla-
nılması, taşınması ve yok edilmesi diğer bir değişle 
kimyasal risklerin kontrol altında tutulabilmesi için 
ilk ve en önemli adım kimyasalların özelliklerinin ve 
aynı zamanda da çevreye ve insana olan zararlarının 
bilinmesidir. 
Tehlikeli maddelerin taşınmasında oluşan aksaklık 
ve kazalar neticesinde onlarca ölüme ve milyonlarca 
dolarlık maddi hasarlara sebebiyet verilmektedir.
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülke-
leri; bu tehlikeli maddelerin(kimyasalların) taşınması 
konusunda 1957 yılından itibaren çeşitli çalışmalar 
yapmaktadır. 
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En önemli çalışma ise; ADR Konvansiyonun kurul-
muş olmasıdır. Amaç; Uluslararası karayolu taşıma-
cılığında güvenliğin arttırılması, BM Tavsiyelerine 
dayanarak tehlikeli atıklar dâhil olmak üzere tehlikeli 
malların sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlen-
mesi ve test edilmesiyle ilgili olan hükümlerin, diğer 
taşıma türleri ile uyumlu bir şekilde ortaya konması, 
karayollarında tehlikeli madde taşıyan araçların ya-
pımı, donanımı ve işleyişine yönelik koşulların ortaya 
konmasıdır.
Geçilen ülkeler değişmesi sonucunda kuralların 
değişmesi taşımayı zorlaştıracak ve imkânsız hale 
getirecektir. Bu nedenle; zaman içerisinde taşıma-
ların dünya çapında ortak düzenlenmiş kanun ve 
kurallara göre yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 
ADR devletlerarası bir anlaşma olup ADR’ ye 48 üye 
ülke bulunmaktadır. Genel bir uygulatıcı üst mercii 
bulunmamaktadır. Karayolu denetimleri devletler 
tarafından uygulanmakta ve ihlal durumunda ulusal 
makamlar kendi iç mevzuatlarına göre yasal işlem 
uygulamaktadır. ADR Anlaşması bizzat para cezası 
öngörmemektedir. ADR Anlaşmasına üye devletler 
her 6 ayda bir toplanır ve değişiklikler konusunda 
fikir alışverişinde bulunur. ADR Anlaşması diğer 
ulaşım türleriyle uyumun devamı ve yeni bilimsel/
teknolojik gelişmelere dayalı olarak her 2 senede 
bir yenilenmektedir.(ADR 2013,ADR 2015) ADR AB 
Müktesebatının bir parçasıdır. AB’ne girmek isteyen 
üye ülkeler bunu iç taşımacılıklarında uygulamak 
zorundadır.(AB Direktif 2008/68)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
taşımacılıkta ilgili tüm uluslararası sözleşmelere veya 
konvansiyonlara taraf olması iradesi doğrultusunda, 
karayolu güvenliğinin arttırılması, karayolu taşıma-
cılığının uluslararası standartlara göre düzenleme 
politikası ve sektörden gelen talepler dikkate alına-
rak; Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Ta-
şımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na(ADR) taraf 
olma sürecini 2010 yılında tamamlanmıştır. Bakanlık; 
Tüm ulaşım modlarındaki tehlikeli madde taşımacı-
lığı ve kombine taşımacılık ile ilgili düzenlemelerin 
tek bir genel Müdürlük altında birleştirilmesi amacıyla 
Tehlikeli Mal Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürlüğü Kurulmuştur. Bu genel müdürlük ilk 2007 
yılında yayınlanan Tehlikeli Malların Karayollarında 
Taşınması Hakkındaki Yönetmenliği 2013’de ADR 
şartlarına uygun olarak revize etmiştir. Başta tehlikeli 
malları taşıyan sürücüleri eğitimleri düzenlemiş ve 
sınavlarla SRC-5 Belgeleri verilmeye başlanmıştır. 
Bunun yanında; tehlikeli madde taşımacılığı sürecin-
de yer alan taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, 
dolduran ve boşaltan işletmeleri görev ve sorumlu-
lukları düzenlenmiştir. 

Amaç; Tehlikeli Malların taşınması sırasında insan 
sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar ver-
meden, güvenli bir şekilde malların adrese teslimidir. 
Bu alanda faaliyette bulunan işletmelere Tehlikeli 
Madde Faaliyet Belgesi yönerge ile zorunluluk haline 
getirilmiştir. Bu belgeye sahip işletmeler Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmak zorunda-
dır. Ayrıca Tehlikeli malları taşıyan tüm araçların ADR 
araç uygunluk belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. 
TSE, bundan iki yıl önce Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı tarafından ADR Belgelendirilmesi 
konusunda yetkilendirildi.
Türkiye’de Tehlikeli Maddelerin Taşıması ile ilgili bazı 
veriler:
- Türkiye’de her 235 kişiye bir tehlikeli madde taşıyan 
araç düşmektedir. Ülke içerisinde çeşitli yollarla teh-
likeli madde taşımacılığı yapan araç sayısı 325.000 
ve bunların 40.000’inin de tanker olduğu tahmin edil-
mektedir. Bir yılda 38 milyon tonluk tehlikeli madde 
taşımacılığı yapılmaktadır.

Tablo 1. Araç Sayısı ve İthal Edilen Ham Petrol Mik-
tarları ve Değerleri, TÜİK, 2015

Yıl 
(Ocak-Haziran) Araç Sayısı İthal Edilen 

Ham Petrol(ton) 
Ham Petrol İthalatı 

(milyon dolar) 
2002 8.655.170 11.567.858 4.088 
2004 10.236.357 12.069.164 6.092 
2006 12.227.393 11.230.333 10.706 
2008 13.765.395 11.364.011 15.639 
2010 15.095.603 7.577.992 9.647 
2012 17.033.413 9.187.558 16.133 
2014 18.828.721 7.789.318 12.683 
2015 19.407.326 11.198.738 4.791 
 

- Türkiye’de 51 Akaryakıt Dağıtım Şirketine bağlı 
14.600 civarında Petrol İstasyonu bulunmaktadır.
(araç başına düşen bayii sayısı Avrupa’nın 3 katı)
- Ülkemizde geçen yıl 28 milyon ton akaryakıt ve 
LPG tüketilmiştir.
- Türkiye’de istasyon başına satış 4.000 litre/günlük. 
(İngiltere’de 13.000 litre/günlük) Ağrı ve Bitlis gibi 
bazı illerde ise bu oran 600 litre/günlüktür.
- Türkiye’de sanayicinin ihtiyaç duyduğu on numara 
yağ miktarı yıllık 237 bin ton civarındadır. Fakat bu 
yağın ülkemizdeki yıllık kullanımı 1,2 milyon tona 
yaklaşmıştır. Demek ki 963 ton yağ araçlarda kaçak 
olarak kullanılmaktadır.
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Yıl Toplam kaza 
sayısı 

Ölümlü 
yaralanmalı 
kaza sayısı 

Maddi hasarlı 
kaza sayısı Ölü sayısı(1) Yaralı sayısı 

2005 620.789 87.273 633.616 4505 154.086 
2008 950.120 104.212 845.908 4236 184.468 
2011 1.228.928 131.845 1.097.083 3835 238.074 
2014 1.199.010 168.512 1.030.498 3524 285.059 
 

Tablo 2. Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, TÜİK, 
2014

(1) Kaza yerinde ölümleri kapsar.

Tablo 3. Araç Türüne Göre Karayolu Trafik Kaza 
İstatistikleri, TÜİK, 2014

Taşıt cinsi Trafiğe kayıtlı 
taşıt sayısı 

Ölümlü 
yaralanmalı 

kazaya karışan 
taşıt sayısı 

Ölen sürücü sayısı Yaralanan sürücü 
sayısı 

Kamyonet 3.062.479 42.047 175 13.697 
Kamyon  576.510 8.275 66 2.645 
Çekici 197.218 5863 56 1.903 
 

*(Tehlikeli maddeler en çok yukarıda taşıt cinsi 
belirtilen araçlarla yapılmaktadır)

Türkiye ADR’ ye üye olmakla:
- Hem uluslararası taşımalarda hem de yurt içi 
taşımalarında tehlikeli madde taşıması çok daha 
güvenli yapılmaktadır.
- İşverenlere (Yükleyen, depolayan, taşıyan, 
dolduran, paketleyen, gönderen) yönelik olarak 
bir dizi tedbiri zorunlu kılmıştır. Tehlikeli Madde 
Faaliyet Belgesi alma ve Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.
- Tehlikeli maddeleri taşıyan sürücülere uygun 
mesleki eğitimleri vererek uluslararası sertifika 
almalarını sağlamıştır.
- Taşımacılıkta kullanılan araçların teknik özellik-
lerinin uluslararası düzeyde kabul edilen kriterlere 
uygunluğunu ve belgelendirerek sistem içerisine 
almaya başlamıştır.
- Araçların Tasarım Onay, test, belgelendirme ve 
kontrol süreçleri yurtdışında yapılmayarak ülkemi-
ze zaman ve maliyet tasarrufu getirecektir.
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ÖZET

Enerji üretimi, tıbbi ve endüstriyel uygulamalar Radyoaktif maddelerin en yoğun kullanım alanları olarak bilin-
mektedir. Radyoaktif maddelerin sahip oldukları tehlike potansiyelinin bilinmesine rağmen enerji ihtiyacındaki 
sürekli artış, söz konusu radyoaktif kaynakları vazgeçilmez kılmaktadır. Bir olumsuzluk anında Radyoaktif 
kaynaklı enerji üretiminin canlılar ve çevre üzerindeki etkisi, bu süreçteki bütün aşamalarda yüksek güvenlik 
önlemlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır.  
Bu süreç içerisinde şüphesiz en önemli aşamalardan birisi de ulaştırma ve taşımacılık faaliyetlerini kapsayan 
evredir. Radyoaktif davranış sergileyen maddelerin kullanım alanlarına, imha veya atık depolama alanlarına 
ulaştırılması; kamuoyunun ve doğanın kabul edebileceği güvenlik seviyeleri kapsamında son derece dikkatle 
gerçekleştirilmelidir.
Bu kapsamda tehlikeli maddelerin yer değiştirmesi faaliyetleri Ulusal ve uluslararası alanda belirlenen pro-
sedürler dahilinde hazırlanan yasal düzenlemeler ile koruma altına alınmışlardır. Karayolunda tehlikeli mad-
delerin taşınmasına yönelik bu prosedürler; Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen ve Tehlikeli 
Maddelerin Uluslararası Karayolu Taşınmasına Dair Avrupa Anlaşması (ADR) adı altında hazırlanan bir kon-
vansiyon ile belirlenmiştir. Bu çalışma ile; Radyoaktivite ve önemi ile kullanım alanlarına yönelik sınırlı bilgiler-
den bahsedilerek, karayolu taşımacılığındaki güvenlik parametresinin önemi ile Ülkemizin (ADR) konvansiyo-
nuna geçişi hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Radyoaktivite, Tehlikeli madde taşımacılığı, ADR.

ABSTRACT

Generations of power, medical and industrial operations are known as the most intensive uses of radioactive 
materials. Despite the knowledge of the potential hazards of radioactive materials, the increase of energy 
requirements makes radioactive sources indispensable. At a pinch; the impact of the energy production, via 
radioactive sources, on the living creatures and environment requires the adoption of high security measures 
at all stages in this process.

The phase, including transportation and shipping activities, is obviously one of the most important steps in this 
process stage. Transporting the radioactive materials to their usage, destruction or waste storage areas has to 
be carried out under the vital security measures that are acceptable by the public and the nature. 

In this respect, translocation activities of hazardous materials are protected by legal regulations which are 
determined in compliance with the procedures in national and international stages. The procedures for the 
transporting of dangerous goods by road are determined with the convention, organized by the European 
Economic Commission, by the name of European Agreement concerning the International Carriage of Dange-
rous Goods by Road (ADR). With this study; limited information regarding the radioactivity and its importance 
is mentioned, also importance of security parameters in road transportation and the information concerning 
transition period of our country to ADR are shared. 

Key words: Radioactivity, Carriage of Dangerous goods, ADR.
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KARAYOLUNDA GÜVENLİ RADYOAKTİF MAD-
DE TAŞIMACILIĞI

Son yıllarda radyoaktif maddelerden faydalanılarak 
yapılan üretim ve çalışmalar, yaşam standartlarının 
gelişmesine yönelik önemli katkılar sağlamıştır. 
Radyoaktif maddelerin en yoğun kullanım alanları 
olarak; enerji üretimi, tıbbi uygulamalar ve endüst-
riyel üretimler başta gelmektedir.

Radyoaktif madde kullanımının geleceğine etki 
eden faktörler düşünüldüğünde; enerji ihtiyacında-
ki sürekli artış, enerji üretiminin çevre üzerindeki 
etkileri ile bu etkilere karşı kamuoyunun tutumu ve 
tehlike katsayısı yüksek olan yakıtların güvenli bir 
biçimde nakli ve depolanması gibi faktörler akla ilk 
gelenlerdir.

Radyoaktif maddelerin tıbbi, endüstriyel veya 
reaktörlerde enerji üretimi amacıyla kullanımı 
sonucunda radyoaktif atıklar oluşmaktadır. Söz 
konusu atıklar; kullanıldıktan sonra dahi kendilik-
lerinden parçalanma özelliklerine sahip oldukları 
için bozunarak, etrafa alfa, beta, gama gibi ışınlar 
yayarlar ve bu şekilde radyasyonu oluştururlar. 
Bu bozunma süreci kontrol altına alınamayan bir 
durum olduğu gibi, aynı zamanda yavaşlatılamaz 
ve durdurulamaz.

Radyoaktif maddelerin oluşturduğu radyasyonun, 
canlı hücre ile karşılaşması sonucu hücre üzerinde 
kalıcı veya geçici biyolojik ve kimyasal etkiler orta-
ya çıkar. Aşırı düzeyde radyasyona maruz kalma 
neticesinde ise canlı hücrenin DNA’sı üzerinde 
tahribat gerçekleşir. Bunun sonucunda doku üze-
rinde zarar oluşur ve ilerleyen süreçte de olumsuz 
kalıtsal etkiler meydana gelir. Nihayetinde radyoak-
tif parçalanma sonucu çevreye yayılan ışınlar, canlı 
hücreleri doğrudan etkileyerek mutasyon olarak 
nitelendirilen kalıtsal bozukluklara sebep olurlar. 

Radyoaktif maddelerin sahip olduğu tehlike potan-
siyeli, bir kaza anında telafisi mümkün olmayan 
zararlara yol açma ihtimalini doğurmaktadır. Kont-
rol altına alınamadıkları taktirde özellikle insan, 
hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etkiler oluştura-
rak çevreyi ve ekolojik dengeyi bozarlar. 
Kullanım alanları ile ilgili olarak radyoaktif madde-
lere duyulan ihtiyaç; bu maddelerin yer değiştirme-
si zorunluluğunu oluşturmuş, bu maddelerin doğası 
gereği sahip oldukları potansiyel tehlike ise; yer 
değiştirme işlemi kapsamında da ekstra güvenlik 
önlemlerinin alınmasını zorunlu kılmıştır.

Bunun bir sonucu olarak da radyoaktif davranış 
sergileyen maddelerin kullanım alanlarına, imha 
veya atık depolama alanlarına sevkiyatları; kamu-
oyunun ve doğanın kabul edebileceği bir güvenlik 

kalkanı içinde son derece hassas bir biçimde gerçek-
leştirilmek zorundadır.

Yakıt olarak nükleer enerji üretiminde kullanılan ve 
doğası gereği yüksek oranda radyoaktiviteye sahip 
olan radyoaktif maddeler kullanımlarından sonra atık 
niteliğine dönüşmektedirler. Radyoaktif yakıt olarak 
sahip oldukları tehlike yine aynı şekilde atık ola-
rak da devam etmekte olup, sahip oldukları tehlike 
potansiyeli yine atıkların da yüksek seviyede alına-
cak güvenlik önlemleri eşliğinde uzun yıllar boyunca 
canlılara zarar vermeyecek şekilde depolanmasını 
zorunlu kılmaktadır.

Halen yüksek aktiviteye sahip olan radyoaktif atıklar; 
özel olarak belirlenmiş jeolojik özelliklere sahip böl-
gelerde, yerin birkaç yüz metre altına kazılmış kaya 
mağaralarında güçlendirilmiş materyaller eşliğinde 
yüksek güvenlikli konteynırlar içerisinde muhafaza 
edilerek sürekli olarak gözlemlenmelidirler.

Taşımacılık faaliyetleri esnasında meydana gelebi-
lecek bir olumsuzluk anında; bu maddelerin canlılar 
ve çevre üzerinde onarılamaz etkilere sebep olması, 
taşımacılığın çok ciddi prosedürler dahilinde kontrol 
altında tutulmasını gerekli kılmıştır.

Ulaştırma faaliyetlerini karayolu, denizyolu, havayolu 
ve demiryolu taşımacılığı olmak üzere dört ana mod 
altında değerlendirdiğimizde; bu modlar arasında 
karayolu taşımacılığının gerek ulusal gerekse ulus-
lararası alanda en yoğun olarak kullanılan ulaştırma 
modu olduğu görülmektedir. Bu yoğunluk kaza riskini 
artırmakta olup, güvenlik için yapılan yatırım ve de-
netlemeleri de ciddi oranda artırmaktadır. 

Günümüzde birçok ülke tarafından nükleer enerjinin 
kullanılıyor olması, nükleer enerjinin geleceğin enerji 
kaynakları arasında yerini almasını sağlamıştır. 
Ülkemizde de artık nükleer enerjinin alternatif enerji 
kaynağı olarak düşünülmesi, her geçen gün santral 
kurulumu içinaraştırma ve incelemelerin hızlanma-
sını sağlamıştır. Bu kapsamda da ayrıca üzerinde 
ciddiyet gösterilmesi gereken konulardan en önem-
lilerinden birisi de şüphesiz radyoaktif yakıt ve/veya 
atıkların taşıma faaliyetleri olmaktadır.

Ulusal ve uluslararası alanda tehlikeli maddelerin 
taşınmasına yönelik prosedürleri belirlemek için bazı 
yasal düzenlemeler hazırlanmıştır. Tehlikeli maddele-
rin karayolu ile taşınmasına yönelik uyulması gere-
ken kurallar ve tanımlar Avrupa Ekonomik Komis-
yonu tarafından düzenlenen ve Tehlikeli Maddelerin 
Uluslararası Karayolu Taşınmasına Dair Avrupa 
Anlaşması (ADR) adı altında hazırlanan bir konvan-
siyon ile belirlenmiştir. 

1957 yılında Cenevre’de imzalanarak, 1968 yılında 
yürürlüğe giren ADR Konvansiyonu; taraf ülkelerin 
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toprakları üzerinden ya da sınırları arasında gerçek-
leştirilen tehlikeli madde taşımalarını kapsamaktadır. 

ADR ile uluslararası taşımacılıkta tehlikeli madde-
lerin karayoluyla taşınması hususunda güvenliğin 
artırılması amaçlanmıştır. Tehlikeli maddelerin 
karayolunda taşınmasına yönelik; tehlikeli malların 
sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve test 
edilmesiyle alakalı hükümlerin diğer taşıma şekilleri 
ile uyumlu biçimde ortaya koyulması sağlanmış ve 
karayoluyla tehlikeli mal taşıyan araçların yapımı, 
donanımı ve işleyişine yönelik koşullar belirlenmiştir.

Konvansiyon kapsamında Tehlikeli madde taşımacı-
lığı konusunda sorumlular, belirli kısımlara ayrılarak 
sorumluluk alanları belirlenmiştir. Bu kapsamda 
tehlikeli maddeyi;

1. Gönderen,
2. Paketleyen,
3. Yükleyen,
4. Dolduran,
5. Taşımacılığı gerçekleştiren,
6. Taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevliler,
7. Teslim alan,
8. Tank /konteyner/depo işletmecisi konvansiyonla 
belirlenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
 
ADR Konvansiyonuna taraf ülkeler her 6 ayda bir 
toplanır ve yapılabilecek değişiklikler hakkında görüş 
alışverişinde bulunarak kararlar alırlar. Teknolojide 
meydana gelen gelişmeler ve değişen sanayi uy-
gulamaları gibi koşullar göz önünde bulundurularak 
alınan kararlar ışığında Konvansiyon her 2 senede 
bir yenilenmektedir. Hali hazırda 2015 versiyonu 
geçerli olup, 1 Ocak 2015 tarihi itibarı ile yürürlüğe 
girmiştir.Kamu sağlığı, emniyeti ve güvenliği açısın-
dan oldukça büyük bir öneme sahip olan karayoluyla 
uluslararası tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin 
mevzuat olan ADR, Ülkemizde Avrupa Birliğine uyum 
sürecinde gündeme gelmiş olup, 2010 yılında Resmi 
Gazete’ de yayımlanarak anlaşmanın yürürlülük tarihi 
onaylanmıştır. 

Ulusal mevzuatımızda radyoaktif maddelerin taşın-
masına yönelik;  Radyoaktif maddelerin güvenli ta-
şınması yönetmeliği ile Tehlikeli maddelerin karayo-
luyla taşınması hakkında yönetmelik düzenlenmiştir. 
Ülkemizde tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması 
ile ilgili ana yetkili otorite Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı olup, işlemler söz konusu Ba-
kanlığa bağlı Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacı-
lık Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 
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European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), page 
57-60 (General provisions concerning radioactive 
material), 204-234 (Radioactive materials).





82

TRANSPONDER BİRİMLERİ İLE ÖNCELİKLİ ARAÇLARIN ALGILANMASI 
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ÖZET: 

Şehirleşme sonucu günden güne artan ulaşım problemi, özellikle büyük yerleşim yerlerinde insanların güvenlik 
ve zaman verimliliği açısından yadsınamaz bir önem kazanmaktadır. Bu problemin kavşak noktalarında mey-
dana getirdiği tıkanıklıklar ise öncelikli geçiş hakkı olan araçların bölgeden ayrılmasını git gide daha zor hale 
getirmektedir. Çalışmada öncelikli geçiş üstünlüğü olan araçların asfalt üstü transponder birimlerle algılanması 
ve taleplerin kavşak kontrol cihazlarına iletilmesi sağlanmıştır.

Tasarlanan sistemde asfalt üzerine yerleştirilen algılama birimleri ile geçiş önceliği olan araçlardan gelen 
taleplerin yakalanması ve bu taleplerin RS-485 protokolü ile kavşak kontrol cihazına iletilmesi hedeflenmiştir. 
Taleplerin toplanmasında öncelikli araçların altına yerleştirilen cihazlardan yapılan yayının alınması sağlanmış-
tır. Araç üstü ve yer transponder birimlerine özel tasarlanan yönlü antenler sayesinde öncelikli araç taleplerinin 
yalnızca ilgili koldan geçen araçlardan alınması düşünülmüştür. Böylece olası yayın ve veri girişimleri engel-
lenmiştir.

Uygulaması yapılan kavşak öncelikli araç geçiş sistemi için kavşak kontrol cihazı kullanılmış ve RS-485 pro-
tokolü üzerinden gönderilen taleplerin cihaz tarafından algılanması sağlanmıştır. Bir diğer adım da ise talebin 
geldiği kavşak koluna göre işletilmesi gereken programlar cihaza tanıtılarak sistem çalışmaya hazır hale geti-
rilmiştir. Gelen talebe uygun olarak, geçiş üstünlüğü olan aracın kavşak noktasından çıkartılması ile çalışma 
başarıya ulaşmıştır.

Yapılan uygulama ve testler sonucunda yer transponder noktalarının her kavşakta değiştiği izlenmiştir. Bu de-
ğişikliğin sebebi, çoğu zaman kavşak yapıları olsa da bölgedeki araç yoğunluğunun da etkili olmasıdır. Bu etki 
bölgedeki araç kuyruklanma uzunlukları ve şehir içi parklanmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çalışmanın diğer şehir içi kavşak noktalarında devreye girmesi ile öncelikli geçiş hakkı olan araçların ulaşım 
sürelerinin kısaldığı görülmüştür. Bu sayede gecikmelerden kaynaklı muhtemel can ve mal kaybı oranları dü-
şürülebilecektir. Sistemin bir diğer faydası ise öncelikli araçların gelmesi halinde kırmızı ışıkta geçmek zorunda 
kalan araçların kavşak noktalarında oluşturdukları tehlikenin ortadan kaldırılması olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Güvenli Kavşak Geçişi, Öncelikli Kavşak Geçiş Kontrolü, RF Teknolojisi, Transponder, 
Yönlü Antenler

ABSTRACT: 

Fast paced urbanization trend and advancements in production technologies are causing serious societal 
changes in today’s world. As personal vehicles become widespread and vehicle per capita increases rapidly, 
current infrastructures have been falling behind, causing massive traffic problems. Specifically, emergency 
action with prioritized vehicles poses a great risk to traffic safety. Congestion arising at intersections making 
it harder for prioritized vehicles to get through to their destinations. In this work, detection of the prioritized 
vehicles via over-the-pavement transponders and transmitting transit requests to intersection control devices 
is achieved.
Aim of the designed system is to grab requests coming from the prioritized vehicles via over-the-pavement 
transponders and to transmit the requests to intersection control devices over RS-485 communication proto-
col. Requests are broadcasted with the transmitters located under the prioritized vehicles.
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1.GİRİŞ
Şehirleşme ve araç sayısındaki artış, gittikçe büyü-
yen bir trafik sorununu beraberinde getirmiştir. Trafik-
te meydana gelen bu yoğunluklar gün geçtikçe doğru 
orantılı olarak insan sağlığını da tehlikeye atmakta-
dır. Bu tehlike en ihtiyaç duyulan zamanlarda acil ön-
celiği olan araçların ulaşmalarındaki gecikmelerden 
kaynaklanmaktadır. Bu soruna yönelik akıllı ulaşım 
sistemleri geliştirilmekte ve sektördeki firmalar birçok 
çözüm üzerine Ar-Ge çalışmalarını yapmaktadır. 
Kamu kuruluşlarının bu alanlardaki yatırımları açısın-
dan en önemli etken çoğunlukla bütçedir. Bu sebeple 
trafik sorununun gün geçtikçe arttığı ülkemizde acil 
önceliği olan araçların üzerindeki çalışmaların arttı-
rılması ve daha cazip daha akılcı çözümlerin ortaya 
çıkartılması gerekmektedir.

Bu çalışmada raylı sistem uygulamalarında kullanı-
lan transponder birimlerinin karayolu öncelikli geçiş 
üstünlüğü olan araç algılamalarında da kullanımı 
hedeflenmiştir.
Böylelikle geçiş üstünlüğü olan araçların yüksek 
güvenlik seviyesi olan ürünlerle algılanması sağla-
nacaktır. Çalışmada transponder birimleri kavşak 
kontrol cihazı ile sürekli iletişim altında olacak ve 
bulundukları noktada geçiş üstünlüğü olan araç de-
dektörleri gibi çalışacaklardır. Kavşak kontrol ciha-
zına iletilen bilgiler sayesinde ise kavşak noktasının 
geçiş üstünlüğü olan araçlar doğrultusunda açılması 
sağlanacaktır. Böylelikle kavşak noktalarına yaklaşan 
öncelikli araçların trafikte tehlike yaratmasının da 
önüne geçilecektir.

Geçiş üstünlüğü olan araçların tamamına eklenen 
transponder birimlerinin yer cihazları ile konuşması 
ve bu iletişim sonucunda bilginin kavşak kontrol ci-
hazına aktarılması hedeflenmiştir. Yapılacak çalış-
mada 19 byte veri ile kodlanmış bilgi ISM bandında 
2.4GHz frekansta araçtan yer cihazına aktarılacaktır. 

Çalışmada tasarımı yapılan yönlü mikroşerit anten 
birimleri sayesinde sadece üst üste gelen cihazların 
haberleşmesi mümkün olacaktır.

2.TRANSPONDER BİRİMLERİ KABLOSUZ HA-
BERLEŞME YAPISI

Transponder cihazları yer cihazı ve araç üstü cihaz 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Transpondur üzerindeki 
kablosuz haberleşme birimlerinin modülasyon ve 
demodülasyon işlemleri için entegre devre teknolojisi 
kullanılacaktır. Çalışmada kullanılacak yönlü şerit 
anten biriminin analizleri ve çizimleri tamamlanarak 
bütün halde sistemdeki yerini almıştır.

2.1.Mikroşerit Anten Çalışma Prensibi

Geleneksel mikroşerit yama anten dielektrik zemin 
üzerindeki ışıyan metal yama ile diğer tarafındaki 
toprak zemin düzleminden oluşmaktadır (Şekil 2.1).

Metal yama genelde bakır, gümüş veya altın olan 
iletken malzemeden yapılabilmektedir ve çok fark-
lı şekiller alabilmektedir örneğin kare, dikdörtgen, 
dipol, dairesel, eliptik, üçgen, disk dairesel dilim, dai-
resel çember ve çember dilim bunlardan bazılarıdır.
Ancak bu çalışmada kare yama biçimi kullanılmıştır. 
Çünkü analizlerin ve performansın önceden tahmin-
lerini kolaylaştırmaktadır. Yine de, geleneksel kare, 
dikdörtgen ve dairesel mikroşerit yama antenleri ara-
larında en ünlü tipler olarak bilinirler. Çünkü fabrikas-
yonları kolay olmakla birlikte çapraz polarizasyon gibi 
ışıma karakteristiği ön planda tutmaktadır. Yamaların 
bulunduğu dielektrik zemin manyetik değildir. Önemli 
parametre olarak göreli permitivite bilinmektedir. Ba-
ğıl permitivite saçak (kenar) alanlarını çoğaltmaktadır 
ki bu ışımayı etkilemektedir. Bu tip anten L uzunlu-
ğuyla, W genişliğiyle ve H kalınlığıyla karakterize 
edilir (Şekil 2.1). [1]

Specially designed unidirectional antennas are used on the transmitters of prioritized vehicles, which enable 
transponder of the relevant intersection leg to detect the signal, while preventing transponders of the other 
intersection legs. Possible broadcast and data interference is hindered hereby.
An intersection control device is used at the intersection which received requests over RS-485 protocol. Inter-
section signaling control software is updated with phase and signalization changes required to respond to the 
requests. Test is successfully completed after the request is received, put into effect and successful transit of 
the prioritized vehicle is achieved.

Successful transponding is observed to take effect in different locations at each intersections. These differen-
ces are found out to be the result of the intersection structure and vehicle density. Vehicle density is found out 
to be variable and occupancy and parking density are found out to be the main contributors.

When intersections are coordinated, intersection management that enables prioritized vehicles is found out to 
decrease travel time of the prioritized vehicles. Life and property loss at emergency situations is expected to 
decrease due to mitigation of travel time of prioritized vehicles. Risks that are posed by the vehicles that cros-
ses the intersection at red light to give way to the prioritized vehicles are expected to mitigate as well.

Keywords: Safe Intersection Transition, Prioritized Intersection Transition Control, RF Technology, Transpon-
der, Unidirectional Antenna
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2.2.Mikroşerit Anten Tasarım ve Simülasyonları

Çalışmada mikroşerit anten tasarımı ANYSYS 
firmasının HFSS yazılımı üzerinden yapılmıştır. 
“High frequency structural simulator” yazımının 
kısaltması olan HFSS; elektromanyetik yapıları 
sonlu elemanlar yöntemi ile çözen yazılımsal bir 
simülatördür [2].

Açıklık anten tasarımı için gerekli parametreleri 
literatür taramalarından çıkartılarak [3], HFSS çizim 
bileşenleri sayesinde platforma aktarılmıştır. Bu 
sayede çeşitli analizlerin yapılması sağlanmıştır. 
Yapılan analizler sonucunda anten parametreleri 
devam eden adımlarda ifade edilmiştir. Antenin S 
parametre çizimi sonucunda 2.41 GHz için rezo-
nans frekansı oluştuğu tespit edilmiştir (Şekil 2.2).

Sisteme eklenen anten parametreleri aşağıda ifade 
edilmiştir.

Anten Parametreleri;

Mikroşerit Hat (W) : 49.41 mm
Mikroşerit Hat (L) : 41.36 mm
Besleme Hattı (Wf) : 4.852 mm
Besleme Hattı (Lf) : 38.075 mm
Besleme Girintisi (w) : 2.426 mm
Besleme Girintisi (l) : 12.633 mm

Sisteme eklenen anten çizimi ise Şekil 2.3’de 
verilmiştir.

Sisteme eklenen anten ışıma deseni Şekil 2.4’de 
verilmiştir.

2.1 Lisans Gerektirmeyen ISM Bandı

Çalışmada transponder birimlerinin haberleşmesi 
için 2.4GHz çalışma frekansında ISM bandı kul-
lanılmıştır. ISM bandı sınai, bilimsel ve tıbbi cihaz 
bandı olarak kullanılmakta, birçok ülkede telsiz 
iletişimi için belirli çıkış gücü sınırlamalarına uyarak 
kullanılmaktadır. Ülkemiz de geçerli kısa mesafe 
erişimli telsiz yönetmeliğine göre geçerli frekanslar 
aşağıdaki gibidir.
•6765-6795 kHz
•13.553- 13.567 MHz
•26.957-27.283 MHz
•40.660-40.700 MHz
•433.050-434.790 MHz
•2400-2483.5 MHz
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•5725-5875 MHz
•24.00-24.25 GHz
•61.0-61.5 GHz
•122-123 GHz
•244-246 GHz
 
3.TRANSPONDER İLE KAVŞAK KONTROL CİHA-
ZI ARASINDAKİ HABERLEŞME

Kavşak kontrol cihazı ile yer cihazları arasında 
RS485 protokolü kullanılmış ve uygulamada tüm 
data sadece 2 kablo üzerinden alınmıştır. Böylelikle 
kurulum ve kablo maliyetleri düşürülmeye çalışılmış-
tır.

3.1RS-485 Protokolü

RS485 EIA tarafından tanımlanmış çok yönlü bir seri 
haberleşme standardıdır. Yukarıda belirtilen ihtiyaç-
ların hepsini sağlar. Bu yüzden birden fazla cihazın 
birbirleriyle haberleşmesi gereken veri işleme ve 
kontrol uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılır.
RS232 nin en temel problemi sinyal hattı üzerindeki 
gürültüden kolay etkilenir olmasıdır. RS232 protoko-
lü alıcı ve verici arasındaki data ve handshake line 
voltajlarını ortak bir toprak hattı kullanarak karşılaştı-
rır. Toprak hattındaki herhangi bir voltaj artımı felaket 
sonuçlar doğuracaktır. Bu yüzden RS232 tetikleme 
seviyesi +/- 3volta ayarlanmıştır. Bu nedenle mesafe 
arttığında gürültü hızla artar. RS485 standardında 
ise sinyal referansı için ortak sıfır kullanılmaz. Bu 
sebeple RS485 alıcı ve verici ünite arasındaki voltaj 
seviye farkı bir problem oluşturmaz. RS485 sinyal-
leri değişkendir ve her bir sinyal Sig+ ve Sig- hatları 
üzerinde iletilir. RS485 alıcısı sinyal hattı üzerindeki 
kesin voltaj seviyesi yerine iki hat arasındaki voltaj 
farkını karşılaştırır. Bu sayede bir çok haberleşme 
sorunun temeli olan toprak döngüsü önlenmiş olur.

RS485 in network yapısı data işleme ve kontrol uy-
gulamalarında yoğun bir şekilde kullanılmasının ana 
nedenidir. 12 kΩ giriş direnci ile ağ 32 cihaza kadar 
bağlantı yapılabilir. Daha yüksek giriş direnciyle bu 
sayı 256 ya kadar çıkarılabilir.

RS485 tekrarlayıcıları ile bağlanabilecek cihaz sayısı 
birkaç bine, haberleşme mesafesi ise birkaç kilo-
metreye çıkabilir. RS485 yapısı bunun için ayrıca bir 
donanım istemez. Yazılım bölümü ise RS232 kadar 
kolaydır.

RS485 network yapısı Şekil 3.1’de verilmiştir. N 
kadar düğüm çok noktalı RS485 networküne bağlan-
mıştır. Hattın iki ucundaki R dirençleri 100 Ω seçile-
rek yansıma önlenmiş olur böylece daha yüksek hız 
ve daha uzun mesafeye erişilmiş olur [4].

3.2 Kavşak Kontrol Cihazı Entegrasyonu

Çalışmada Rayennur Matador marka kavşak kontrol 
cihazları kullanılmıştır (Şekil 3.2.). Kullanılan kavşak 
kontrol cihazı arayüz birimi sayesinde istenilen plan 
ve çalışma yapısı sisteme tanıtılabilmektedir. Uygu-
lamada gerekli olan talep ve işletim mantığı arayüz 
birimi ile sisteme tanıtılarak gelen araç talebinin yö-
nüne göre kavşak noktasının o kolda yeşile dönmesi 
sağlanmıştır. 

Öncelikle RS485 gibi protokol uygulamalarının 
çoğuna uyumlu olan kavşak kontrol cihazına gerekli 
verinin sağlanması için transponder birimleri (Şekil 
3.3.) üzerinde gerekli geliştirmeler sağlanmıştır. Ar-
dından kavşak kontrol cihazı kullanıcı arayüzü üze-
rinden gelen verilere uygun çalışma şekilleri sisteme 
tanıtılmıştır. Yer cihazları ve kavşak kontrol cihazları 
arasındaki bağlantılar bu şekilde tamamlanmıştır.
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3.3. Araç Üstü Ekipman Konfigürasyonları

Araç üstü ekipmanlar sadece yayın yapması ama-
cıyla geliştirilmiş bir trasmitter cihaz içermektedir 
ve aracın yer cihazları ile haberleşmesi için yönlü 
anten birimleri kullanılmıştır. Yönlü anten birimleri, 
kavşak kolları arasındaki mesafeler ve düşük yayın 
gücü sayesinde sensörler arasında herhangi bir 
girişimin olmaması sağlanmıştır.

4.SONUÇLAR

Çalışmada, kavşak kontrol cihazının, yer sensörle-
rinin ve geçiş üstünlüğü olan araçlara eklenen araç 
üstü ekipmanların birbiriyle iletişiminin sağlanması 
sayesinde sistem gerekliliklerinin yüzde seksenlik 
bir kısmı tamamlanmıştır. Sistemin tamamlanma-
sı için ise sadece bu protokollerin kavşak kontrol 
cihazı tarafında işlenmesi kalmıştır. Saha sensör 
yerleşimlerinin kavşak kontrol cihazı tarafında 
ID bazlı tanımlanmalarıyla birlikte cihazın gelen 
sensör bilgisine göre çalışma modları da cihaza 
girilerek tüm sistemin çalışması sağlanmıştır.

Asfaltın üstüne monte edilen yer sensörlerinin 
dayanımı ve bu sayede uzun süreli kullanımı için 
daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunun sağlanması ile birlikte sistemin ticarileşebil-
mesi mümkün olacaktır. Sensör birimlerinin maliyeti 
ise kablolama ve kazı maliyetlerinin bile altında 
tutulabilecektir. Bu da sistemin yaygınlaşması için 
hedeflenen başarı kıstaslarından birisidir.
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YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN LOJİSTİK MERKEZ OLUŞUMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ ÖRNEĞİ
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ÖZET
Küreselleşme hareketleri ile daha eski yıllarda Avrupa’da oluşmaya başlayan lojistik merkezler, Ülkemizde ilk 
olarak 2004 yılında Ankara Lojistik Üssü’nün kurulması ile oluşmaya başlamıştır. Çalışmanın amacı; Ankara 
Lojistik Üssü’nün, yol ve trafik güvenliği açısından şehir trafiğine ve Üs içerisinde yer alan lojistik firmalarının 
da üretim firmaları için kullanıcı güvenliğine ilişkin katkılarını değerlendirmektir. Çalışmanın hedefi ise; Ankara 
Lojistik Üssü ve içerisindeki lojistik firmaların taşımacılık için kullandıkları ulaşım modları ile Üssü’n Ankara 
şehir trafiğine katkılarının ve Üs içerisindeki lojistik firmaların üretim firmalarına yol, trafik ve kullanıcıya ait 
malların güvenliği açısından sağlamış olduğu katkıların değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda çalışma içerisinde 
kullanılan yöntemler; lojistik merkezlere ilişkin literatür taramasının yapılması, TCDD ve T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile yüz yüze görüşmelerin yapılması ve Ankara Lojistik Üssü ile içerisinde yer alan firmalar-
la mülakat yapılması, trafik ve yol güvenliği çerçevesinde Üssü’n mevcut ulaşım ve imar planlarındaki yerinin, 
TCDD Lojistik Merkezler Projesi ile Kalkınma Planları’nın ve İtalya-Bologna, Almanya-GVZ Bremen ve ABD-
New Jersey-Raritan Center örneklerinin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Yol ve Trafik Güvenliği, Taşımacılık, Lojistik Merkezler

ABSTRACT
With the globalization movement, the logistics centers, having started to be formed in Europe in the previous 
years, began to be formed in our country for the first time with the foundation of Ankara Logistics Base in 
2004. The objective of the study is to evaluate the contribution of Ankara Logistics Base to the city traffic in 
terms of the road and traffic safety and of the logistics companies within the base to the production company 
in terms of the user safety. And the aim of the study is to evaluate the transportation mods used by Ankara 
Logistics Base and the logistics firms within the base and the contributions of the base to Ankara city traffic 
and of the logistics firms to the production firms in terms of road, traffic and safety of the products belonged 
to users. In accordance with this, the methods used in the study are making the literature review; making 
face-to-face interviews with TCDD and Republic of Turkey the Ministry of Science; negotiating with the firms 
in the Ankara Logistics Base; making the analysis, comparison and evaluation of the base’s current location of 
transportation and construction plans; TCDD Logistics Centers Project and Development Plans and Italy-Bo-
logna, Germany-GVZ Bremen and USA-New Jersey-Raritan Center within the frame of traffic and road safety.
 
Keywords: Road and Traffic Safety, Transportation, Logistics Centers
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1. Giriş
Küreselleşme faaliyetleri içerisinde imalat sanayi 
firmalarının rekabet gücünü arttırıcı ve dış ticaret 
kapasitesini geliştirici unsurlara yöneldiği göz-
lemlenmektedir. Bu unsurlar içerisinde lojistik 
faaliyetlerin ve hizmetlerin önemli olduğu açıktır. 
İmalat sanayi tarafından üretilen mamul ya da 
yarı mamul ürünlerin veyahut malların bu ürün ya 
da malları talep eden firmalara istenilen zaman-
da minimum maliyetle sunulması, firmaların kar 
oranlarını ve aynı zamanda pazardaki paylarını da 
arttırmaktadır. Bu sebeple, sayıları artan lojistik 
hizmet sağlayıcı firmalar, son yıllarda sanayi fir-
maları gibi yığılma ve ölçek ekonomilerinin yanı 
sıra dışsallıklardan faydalanmak amacıyla belirli 
coğrafi alanlarda toplanmaktadırlar. Bunlar da, 
farklı ülkelerde farklı kavramlarla anılan lojistik 
üs (logistics base), lojistik merkez (logistics cen-
ter) ve lojistik köy (freight village) gibi oluşumla-
rın meydana gelmesinde etkili olmaktadır. Avrupa 
Ülkeleri’nde 1960’larda ortaya çıkan bu oluşumlar 
ve kavramlar, Ülkemizde 2000’li yıllardan itiba-
ren meydana gelen dış ticaret hacmindeki artış, 
endüstriyel ve ekonomik yapının gelişmesi ile 
üretimin artması, ulaştırma, haberleşme ve deniz-
cilik sektörlerindeki gelişim sonucu 2004 yılında 
Ankara Lojistik Üssü’nün ve 2006 yılında TCDD 
Lojistik Merkezler Projesi’nin oluşturulmaya baş-
lanması ile ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Lojistik hizmet sağlayıcı firmalar, üretim firma-
larına mal ve ürünlerin ulaştırılması konusunda 
izlenebilirlik, güvenlik ve kalite sağlarken; lojistik 
merkezler ise, kent ve bölge ölçeğinde yol ve 
trafik güvenliğine en başta nakliye araçlarının 
şehir merkezine girmemesini sağlayarak, trafik 
sıkışıklığı ile kaza riskini azaltarak katkıda bulun-
maktadırlar. 

2. Lojistik Merkez Kavramı

Lojistik faaliyetlerin gerçekleştirildiği bölgelere 
ilişkin literatürde çeşitli kavramlar kullanılmakta 
olup; günümüzde en çok kullanılan kavramlar-
dan birisi lojistik merkezlerdir (logistics centers). 
Buna ek olarak literatürde, lojistik köy (freight 
village) ve lojistik üs (logistics base) gibi kavram-
lar, lojistik merkezleri tanımlamak için kullanıl-
maktadır. 

Lojistik Merkez; yük hareketi içerisinde gerek-
li olan tüm aktiviteleri en iyi şekilde yönetmek 
için planlanan ve inşa edilen bir lojistik köydür. 
Lojistik merkezleri, yerel konsolidasyon, intermo-
dal taşımacılık ve bölgesel ekonomik faaliyetin 
rehberleri olarak görülmektedir [1].

Lojistik Merkezler; lojistik ve taşımacılık şirketleri 
ile ilgili resmi kurumların içinde yer aldığı, her türlü 
ulaştırma moduna etkin bağlantıları olan, depolama, 
bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, 
yükleri bölme, birleştirme, paketleme vb. faaliyetle-
rini gerçekleştirme imkanları olan ve taşıma modları 
arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan 
ve donanımlarına sahip bölgelerdir [2]. 

Lojistik Üs; taşımacılık, dağıtım, depolama, elleçle-
me, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, 
ithalat ve transit işlemler, altyapı hizmetleri, sigorta 
ve bankacılık, danışmanlık ve üretim gibi birçok 
entegre lojistik faaliyetin belirli bir bölgede gerçekleş-
tirilmesini ifade eder  [3]. 

Lojistik Köyler; ulusal ve uluslar arası taşımacılık, 
dağıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrış-
tırma, gümrükleme, ithalat-ihracat ve transit işlemler, 
altyapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, danışmanlık 
ve üretim gibi lojistik ve lojistiğe bağlı faaliyetlerin 
ticari amaçlarla çeşitli ileticiler tarafından yerine geti-
rildiği merkezlerdir [4].

3. İtalya-Interporto Bologna Örneği

Bologna Lojistik Köyü, 1 055 dönüm büyüklüğün-
dedir. Demiryolu ve karayolu bağlantısı olan Lojistik 
Köy, 1 500 kişi istihdam ve içerisindeki 100 adet 
taşıma ve lojistik şirketi ile Avrupa’daki en işlek 
lojistik platformlardan birini oluşturmaktadır. İçerisin-
de gümrük, depolama, dağıtım gibi çeşitli lojistik ve 
konaklama gibi çeşitli bireysel hizmetleri karşılaya-
cak tesisleri barındıran Bologna Lojistik Köyü Projesi, 
şehirdeki yoğun kamyon trafiğini azaltmak için inter-
modal demiryolu taşımacılığını geliştirmek, malların 
dağıtımını geliştirmek ve sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmayı sağlamak gibi birçok kamusal hedefin bir 
sonucu olarak 1971’de kurulmuştur. Bologna Lojistik 
Köyü, yük taşınan modlardaki dağılımın değişimine 
imkan vermektedir. Demiryolu hizmeti ve yönetimini 
getirmek için, İtalyan demiryolu şirketi Ferrovie dello 
Stato ile 1973 yılında iletişim kurulmuş ve bu şirket 
adını Interporto Bologna SpA olarak değiştirmiştir. 
Bologna Lojistik Köyü, Bologna’nın banliyösünde, 
Ülkedeki alışverişi yapılan tüm malların %75’ini 
taşımakta olan demiryolu güzergahları ve İtalya’nın 
otoyolu ağı tarafından direkt olarak hizmet almak-
tadır. Lojistik Köy, Şekil 1’de de görüldüğü üzere, 
şehir merkezine 12 km uzaklıkta, demiryolu hattı ile 
otoyolu ağına yakınlığı ve yine ticari bölgeye yakın 
bir şekilde stratejik olarak yer seçmiştir.



90

Bu ticari bölge içerisinde 2010 yılı itibariyle 
600’den fazla şirket bulunmaktadır. 2005 yılında 
Bologna Lojistik Köyü’nde yaklaşık 4,5 milyon ton 
mal elleçlenmiş olup; bunun yaklaşık 2,3 milyon 
tonunu karayolu tabanlı olarak taşınan mallar oluş-
turmaktadır. Geri kalan malların çoğu demiryolu ile 
ve yaklaşık 6 000 tren aracılığıyla elleçlenmiştir. 
Lojistik Köy’den geçen malların tamamının yakla-
şık %25’i Bologna Metropoliten alanına; geri kalan 
%75’i ise; İtalya ve Avrupa’ya dağıtılmaktadır. Lo-
jistik Köy’de gerçekleştirilen taşıma faaliyetlerinin 
büyük bir kısmını kentsel dağıtım oluşturmaktadır. 
Lojistik Köy, kentsel malların dağıtımını teşvik et-
mek için kentsel alanlarda ağır vasıta trafiğine ya-
sak getirmek, sıkışıklığı, hava kirliliğini ve teslimat 
sürelerini azaltmak için çeşitli programlar oluştur-
mak ve alternatif yakıtlı araçların kullanımını teşvik 
etmek gibi politika hedeflerinden faydalanmıştır [5].

ŞŞekil 1. Bologna Lojistik Köyü’nün Kara ve Demir-
yolu Bağlantıları (Higgins, C.D. ve Ferguson,  M.R.,  
An  Exploration   of the   Freight  Village   Concept  
and its Applicability to Ontario, McMaster Institute  
of Transportation  and  Logistics, 2011:45, McMas-
ter  University,   Hamilton,  Ontario  and http://www.
bo.interporto.it, http://www.interporto.it, 2012)

4. Almanya-GVZ Bremen Örneği

Bremen Lojistik Köyü, 895 dönüm alana sahiptir. 
Lojistik Köy içerisinde 150 taşımacılık ve lojistik 
firması ile 8 000 kişilik bir istihdam barındırmak-
tadır. Lojistik Köy, karayolu, demiryolu, denizyolu 
taşıma modlarının yanı sıra havayolu taşıma 
modunun da yakınında yer almaktadır. İçerisinde 
gümrük, depolama, dağıtım gibi çeşitli lojistik ve 
konaklama gibi çeşitli bireysel hizmetler verilen 
GVZ Bremen Lojistik Köyü, 1985 yılında kurul-
muş olup; Almanya’daki en eski lojistik köy ve 
Almanya’daki diğer tesislere kıyasla performans 
açısında yüksek oy alarak en büyük ve en yüksek 
tesistir. Proje, yoğun kamyon trafiğini azaltmak 
ve intermodal taşımacılığı (modlar arası) art-
tırmak için başlatılmıştır. GVZ Bremen Lojistik 
Köyü, üç modlu (tri-modal) bir tesis olarak, 
Lojistik Köy alanındaki Deutsche Bahn ile zengin 
demiryolu ağlarına, 2 büyük otoyolu bağlantıları-
na ve bir iç suyolu ile 7 km uzaklıktaki uluslarara-
sı havalimanı aracılığıyla havayolu bağlantısına 
ve havayolu taşıma kapasitesine sahiptir. Ayrıca, 
Bremen şehir merkezi ile 8 km’lik bir mesafede 
olan Lojistik Köy’ün yaklaşık 2 km uzaklıktaki 
Neustädter Hafen Limanı’na da bağlantısı bulun-
maktadır. GVZ Bremen Lojistik Köyü, daha geniş 
bir lojistik köyler ve/veya lojistik merkezler ağın-
da önemli bir terminal olarak çalışmaktadır. Şekil 
2’de GVZ Bremen Lojistik Köyü’nün ulaştırma 
bağlantılarını ve yerini göstermektedir. Weisbrod 
ve diğerlerinin (2002) raporuna göre, Lojistik Köy 
hemen hemen %15 oranında Bremen Merkezi’ne 
olan kamyon yolculuklarını tüm üyeleri arasında 
alım ve yük teslimini gerçekleştirerek azaltmıştır. 
Buna ek olarak, yıllık olarak yaklaşık 1,6 milyon 
ton sadece Hamburg ve Bremen arasındaki mal 
aktarım miktarı olup; Hamburg Limanları’na 
gelen mallarda artış eğilimi bulunmaktadır. Bu 
artışın gelecekte Bremen aracılığı ile uluslara-
rası nihai noktalara akışı ve yük trafiği akışının 
artarak devam etmesi durumunda da Bremen 
Limanları aracılığı ile bu yük trafik akışının ithalat 
ve ihracat tonajı olarak 70 milyon tonu aşması 
beklenmektedir. Lojistik Köy, prodüktivite açısın-
dan Alman Lojistik Köyleri arasında 1 numarada 
Avrupa’da 2 numarada yer almıştır [6]. 
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Şekil 2. GVZ Bremen Lojistik Köyü ve Bağlantı-
ları (German Trade and Invest, 2009. Germany: 
Europe’s Logistics Hub:21 Crossroads Accelera-
ting your Business,http://en.calameo.com/read/
0000469923b3a5982dc30)

5. ABD- Raritan Center Örneği
Raritan Center, 2 350 dönümlük bir alana sahip 
olup;  demiryolu ve karayolu ulaşım modlarının 
bulunduğu, 15 000 kişiden daha fazlasına istih-
dam sağlayan ve 391 lojistik firmadan oluşan 
bir lojistik köydür. Raritan Center, başlangıçta 
bir lojistik merkez olarak kurulmuştur. Ancak, 
ilerleyen zaman içerisinde kademeli bir şekil-
de gelişmiş ve bir lojistik köy haline gelmiştir. 
2000’li yılların başlarında ise; Raritan Center 
yönetimi, Lojistik Köy içerisindeki iade de-
miryolu yük hizmetlerine odaklanmıştır. 1964 
yılında New Jersey’in dışındaki kullanım dışı 
bırakılmış ordu cephaneliği iki kardeş tarafın-
dan satın alınmış ve Raritan Center burada ku-
rulmaya başlanmıştır. İlk plan, alanı bir endüstri 
parkına dönüştürmek olsa da bunun yerine 
öncelikle büyük otoyolların yanındaki araziler 
üzerine 5 otel ve 1 konferans merkezi eklen-
miştir. 1984 yılında ise; Raritan Center, 9 000 
000 metrekarelik bir sanayi alanında 8 000’den 
fazla çalışana ev sahipliği yapmıştır. 2000 yılı 
öncesinde demiryolu Raritan Center içerisin-
de yoğun olarak kullanılmamış olup; 2000 yılı 
sonrasında Raritan Merkezi Demiryolu (Raritan 
Central Railway), 

Raritan Center içindeki demiryolu hatlarını satın 
almış ve böylece lojistik köy günümüzdeki faaliyetle-
rini gerçekleştirmeye başlamıştır. İçerisinde gümrük, 
depolama, dağıtım gibi çeşitli lojistik ve konaklama 
gibi çeşitli bireysel hizmetler verilen Raritan Center 
içerisine daha fazla kiracı çekebilmek için, 7 000 
000 dolarlık bir maliyetle demiryolu hattının 18 mile 
kadar geliştirilmesi için bir pazarlama kampanya-
sı başlatılmıştır. Bu girişimler sonucunda, Raritan 
Center geleneksel bir endüstri parkından bir lojistik 
köye dönüşmüştür. Projenin gelişiminde bir sonraki 
adım, demiryolu dağıtım altyapısının genişletilmesi 
olmuştur. Depolara yapılan tali demiryolları ile diğer 
şirketleri buraya çekmek hedeflenmiş ve böylece 695 
000 metrekarelik bir alanda 2003 yılından itibaren 
faaliyet göstermekte olan Trammel Crow Food 
Dağıtım Merkezi, Raritan Center’e gelmiştir. Bunlara 
ek olarak; Newark Limanı ile Raritan Center arasın-
da bir demiryolu transfer hizmeti başlatmak ve kısa 
mesafeli deniz nakliyesini teşvik etmek için Lojistik 
Köy’ün su ile ilişkili cephesini yenilemek amacıyla 
planlar yapılmaktadır. Alan itibariyle Raritan Center, 
New Jersey Turnikesi’ni  (I-287), Garden State Park 
Yolunu ve büyük yerel karayollarını içeren birkaç 
büyük otoyolun kesiştiği noktada yer almaktadır. 
Raritan Center ayrıca, Raritan Nehri’ne bağlantılara 
da sahip olup;  direkt olarak Raritan Merkezi Demir-
yolu’na erişebilmekte ve Newark’ın en büyük limanı 
ve Liberty Uluslararası Havalimanı’na yaklaşık 20 
dakika mesafede yer almaktadır. Raritan Center’ın 
demiryolu hizmetlerinin yenilenmesi içerisinde yeni 
bir demiryolu alanı,  95 000 metrekarelik raydan 
kamyona intermodal bir rıhtım da yer almaktadır. 
Ayrıca, Raritan Merkezi Demiryolu kısa hattı CSAO, 
NS ve CSX demiryolu sistemlerine de bağlanmak-
tadır. Raritan Center’ın demiryolu raylarının yenilen-
mesinden itibaren, demiryolu taşımacılık hacimleri 
2007 yılında yıllık olarak yaklaşık 700 vagondan 7 
000 vagona artış göstermiştir. Hizmetin başlama-
sından itibaren, Raritan Merkezi Demiryolu yaklaşık 
24 000 vagon dolusu elleçleme hizmeti gerçekleştir-
miştir. Kamu hedeflerinin büyük bir rol oynadığı bazı 
Avrupa örneklerinden farklı olarak Raritan Center, 
kar maksimizasyonu amacıyla özel sektör aktör-
leri tarafından oluşturulduğu için Raritan Center’ın 
yönetimi, hızla değişen eğilimlere adapte olma ve 
teki vermesi noktasında olanak sağlamıştır. 2008’den 
itibaren, Raritan Center, sayıları 3 000’in üzerinde 
olan kiracıyı içerisinde barındırmaktadır. Küçük bir 
endüstri parkından tam donanımlı ve kar odaklı bir 
lojistik köye dönüşen piyasa gerçeklerine dayalı 
Raritan Center’ın bu dönüşümündeki temel etkenler; 
yönetimin yenilikçi adımları ve demiryolu hizmetinin 
yeniden başlatılması olmuştur [7].
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Şekil 3. Raritan Center Lokasyonu (http://donsno-
tes.com/sierraclub/RaritanValley/issues/raritan_
center/raritan_logistics_center.png, 05.15.2015).

6. TCDD Lojistik Merkezler Projesi ve 
Kalkınma Planları 

Lojistik merkezler ilk olarak T.C. Kalkınma Bakanlı-
ğı tarafından yapılan ve 2007-2013 dönemini kap-
sayan 9. Kalkınma Planı’nda dört madde içerisinde 
ele alınmıştır. Bunlardan bir tanesi olan Madde 
415’te; ulaştırma türlerinin teknik ve ekonomik 
açıdan en uygun yerlerde kullanıldığı dengeli, akılcı 
ve etkin bir ulaştırma altyapısının oluşturulmasında, 
sistem, bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak; yük 
taşımalarının demiryollarına kaydırılmasını, önemli 
limanların lojistik merkezler olarak geliştirilmesini 
sağlayan, taşıma modlarında güvenliği öne çıkaran 
politikalar izlenecektir denmektedir. Yine 2014-2018 
dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı’nda yer 
alan 1.18. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Prog-
ramı kapsamında; şehirlerde belirli alanların lojistik 
faa-liyetler için ayrılarak lojistik merkezlerin oluştu-
rulması ve demiryollarında yapımı devam eden 19 
lojistik merkezin tamamlanması ve trafiğin yoğun 
olduğu kesimlerde çift hat demiryo¬lu yapımlarının 
gerçekleştirilmesi şeklinde ifadeler yer almaktadır. 
Bu doğrultuda TCDD ile yapılan yüz yüze gö-
rüşmelerde Şekil 4’te gösterilmekte olan Lojistik 
Merkezler Projesi içerisindeki Lojistik Merkezler’in 
Haydarpaşa, Derince, Mersin, İskenderun, Sam-
sun, Zonguldak, Bandırma ve Tekirdağ Limanları’na 
direkt olarak demiryolu bağlantısı bulunması ile bir-
likte temel olarak demiryolu bağlantılarının olduğu 
yerlerde yer seçtiği ve yük potansiyeli yüksek olan 
illerde bahsi geçen Lojistik Merkezler’in kurulma-
sına öncelik verildiği belirtilmiştir. Ayrıca, Lojistik 
Merkezler’in, bulunduğu bölgelerde bölge trafiğini 
düzenlemesi planlanmakta olduğu belirtilmiştir.

Şekil 4. TCDD Lojistik Merkezleri (http://www.tcdd.
gov.tr/Upload/Files/ContentFiles/2010/yurticibilgi/lo-
jistikkoy.pdf, 15.05.2015

7. Ankara Lojistik Üssü ve Mevcut Planlar 
İçerisindeki Yeri ve Yer Seçimi

Ankara Lojistik Üssü, Ankara’nın kuzey batısında, 
şehir merkezine 30 km, Kazan İlçe Merkezi’ne 10 
km, sanayi alanlarına 15–25 km, Esenboğa Hava-
limanı’na yaklaşık 38 km, TAİ Askeri Havalimanı’na 
ise 3 km uzaklıkta konumlanmıştır.

Şekil 5. Ankara Lojistik Üssü (https://www.google.
com/maps/, 24.11.2015)

Şekil 5’te görüldüğü üzere; Üssü’n çevresel olarak 
arazi kullanımına bakıldığında, çevresinde tarım 
alanlarının yer aldığı ve Ankara Havacılık ve Uzay 
Sanayi İhtisas OSB, Ankara Lojistik Üssü’nün hemen 
yakınında yer seçtiği görülmektedir. T.C. Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerden elde edilen 
verilere göre; 2014 yılında Yer Seçimi Komisyonuna 
üye kurum ve kuruluşların oy birliği kararı ile Şekil 
5’te gösterilmekte olan yer, Ankara Havacılık ve 
Uzay Sanayi İhtisas OSB yeri olarak kesinleştirilmiş-
tir. 2015 yılında ise; yer seçimi çalışmaları tamamla-
nan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Kuruluş 
Protokolü Bakanlık tarafından onaylanarak; OSB’nin 
tüzel kişiliği tescil edilmiştir. Dolayısıyla OSB, henüz 
yer seçimini tamamlamış olup; yasal kurulum aşama-
sındadır.



93

Ankara Lojistik Üssü’nün çevresel kullanımı ve yer 
seçiminin yanı sıra imar ve ulaşım planlarındaki yeri-
ne bakıldığında; Ankara 2015 Ana Ulaşım Planı’nda 
Üssü’n yeri gösterilmediği, 2023 Başkent Ankara Na-
zım İmar Planı’nda Tır/Kamyon Parkı-Otoparkı olarak 
gösterildiği görülmektedir. 2023 Başkent Ankara 
Nazım İmar Planı’nda gösterilen bu alanın kuzeyinde 
ise; depolama alanları öngörülmüştür.

Şekil 6. Ankara kent bütünü ve yakın çevresinin arazi 
kullanımı (2005) (Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar 
Daire Başkanlığı Metropoliten Nazım Planlama Şube 
Müd.)

Şekil 7. 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı 
kuzey batı paftası (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Raporu)

Şekil 8. Ankara 2015 Ulaşım Ana Planı (Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, 1994)

Ankara Lojistik Üssü’nün 2023 Başkent Ankara 
Nazım İmar Planı’nda bu şekilde gösterilmesinin ve 
Ankara 2015 Ana Ulaşım Planı’nda gösterilmemesi-
nin temel sebebi; Ülkemizde lojistik merkezlere ilişkin 
özellikle planların yapıldığı tarihlerde henüz bir yasal 
mevzuatın bulunmuyor olmasıdır. Dolayısıyla planlar 
yapılırken mevzuat içerisinde tanımı olmayan lojistik 
merkezler, planlarda gösterime dahil edilmemiştir. 
Lojistik merkezlerle ilgili olarak Ülkemizde halen bir 
yasal mevzuat yer almamaktadır. Ancak, 2014 yılın-
da yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönet-
meliği’nin 5. Maddesi’nde lojistik bölge kavramı yasal 
olarak tanımlanmıştır.

8. Ankara Lojistik Üssü 

Ankara Lojistik Yatırımları ve Akaryakıt Tic. A.Ş. Ma-
yıs 2004 tarihinde çoğunluğu Ankara’da yerleşik 45 
uluslararası nakliye şirketi tarafından bölgenin coğ-
rafi, ticari önemi ile sektörün ihtiyaçları ve sektörden 
gelen yoğun talepler dikkate alınarak, küresel reka-
bette avantaj ve güç birliği oluşturabilme çabalarının 
sonucu ve ortak girişimleri ile kurulmuştur. Ankara 
Lojistik Üssü olarak adlandırılan proje, Avrupa stan-
dartlarında hedeflenen ve gerçekleştirilen Türkiye’nin 
ilk uluslararası taşımacılık üssüdür. Ortaklarının 
yanı sıra, tüm uluslararası ve yurt içi lojistik, gümrük 
müşavirliği ve ithalat, ihracat şirketlerine, bağlantılı 
olarak kamu kurum ve kuruluşlarına, ambalajlama ve 
dağıtım sektörlerine açık kiralanabilir bir proje olarak 
planlanmıştır.
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Projede; 
•Asya ve Ortadoğu’nun doğal limanı konumunda 
olan Ülkemiz üzerinden gerçekleşen ticari mal 
sirkülasyonunda, sektörün ihtiyaç duyduğu altyapı 
eksiğinin giderilmesi, 
•Ankara’nın ithalat, ihracat, transit ve iç lojistik 
ihtiyaçlarına yönelik çözüm getirmek ve coğrafi 
konumu nedeniyle Anadolu’nun merkez üssü olma-
sını sağlamak,
•Şehir içinde dağınık olarak konuşlanmış olan 
ortakların ve Ankaralı nakliyecilerin, şehir dışında 
çağdaş, modern ve şehir hayatını olumsuz etki-
lemeyecek bir lojistik üssünde bir arada sinerji 
yaratarak faaliyette bulunmaları, 
•Diğer yandan, düzenli, güvenli ve denetlenebilir 
bir lojistik üssü oluşturularak, Ankara’nın yoğun 
ağır vasıta trafiğinden görmüş olduğu zarar ve 
çevre kirliliğinin önemli ölçüde azaltılması,
•Taşımacılık üssünde planlanan Gümrük İdaresi 
denetimi altındaki antrepo, depo ve diğer tesislerin 
yerinden hizmetleri sayesinde ile yük getiren yerli 
ve yabancı plakalı ağır taşıtların şehir merkezine 
girmelerine gerek kalmaması, 
•Ankara Lojistik Üssü’ndeki; tamir, bakım, onarım, 
hizmet ihtiyaçlarına yönelik işletmeler nedeniyle, 
araçların Ankara içinde dolaşmadan, kaza, ha-
sar ve kayıp risklerinin minimum seviyeye inmesi 
amaçlanmıştır [8].  

Ankara Lojistik Üssü Yönetim Birimi ile yapılan 
mülakat sonuçlarına göre; Üs içerisinde iki bölüm 
yer almaktadır. Yurt dışı bölümü 79 kiracıdan  oluş-
makta olup; aktiftir. Yurt içi bölümünde ise henüz 
faaliyette olmayıp; çoğunluğu Ankara Şaşmaz’da 
yer alan nakliye firmalarından oluşan 108 kira-
cı bulunmaktadır. Bu 108 kiracının önümüzdeki 
günlerde Üsse taşınması beklenmekte olup; Üs 
içerisinde henüz aktif olmayan gelişim alanlarında 
depolama alanları ve tır parkları yer almaktadır. Bu 
alanların faaliyete geçmesi ve bahsi geçen kiracıla-
rın faaliyete geçmesi ile Üs içerisindeki tır ve/veya 
kamyon hareketliliğinin ve taşımacılık faaliyetlerinin 
de artması beklenmektedir. Üs içerisinde, nakliye 
araçlarının gümrük, depolama, tır parkı, akaryakıt, 
bakım ve onarım tesisleri gibi dış ticaret ve lojistik 
ile ilişkili gerekli işlemlerin ve konaklama gibi bi-
reysel ihtiyaçlara ilişkin hizmetlerin hemen hemen 
tamamı gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple nakliye 
araçları, şehir içerisine ve şehir trafiğine girmeden 
seyahatlerine devam etmektedir.

Yine Ankara Lojistik Üssü Yönetim Birimi ile yapılan 
mülakat sonuçlarına göre; Üs’te mevcut olarak 1 020 
çalışan ve 80’e yakın işletme yer almaktadır. Üs’teki 
yoğunluk, ziyaretçiler ile birlikte ortalama 1 500 kişi/
gün olup; araç trafiği yoğunluğu ise 500-600 araç/
gündür. 

9. Ankara Lojistik Üssü ve İçerisindeki Firmalarla 
Yapılan Mülakat Sonuçları

Ankara Lojistik Üssü içerisinde lojistik sektörü ile 
direkt ilişkili olarak 13 adet taşımacılık firması, 13 
adet dağıtım ve depolama firması ve 2 adet taşıma-
cılık, dağıtım ve depolama firması yer almaktadır. 
Bu firmaların içerisinde taşımacılık firmalarından 
birisi tasfiye edilmekte ve bir firma da Üs içerisindeki 
çalışma biriminin faaliyetine son vermiştir. Dolayı-
sıyla,  Üs içerisinde aktif olarak taşımacılık, dağıtım 
ve depolama alanlarında faaliyette olan 26 firma yer 
almaktadır. Üs içerisinde yer alan bu 26 firmadan 15 
tanesi ile görüşme gerçekleştirilebilmiş; geri kalan 
12 firma veri gizliliği sebebiyle görüşmeyi ve bilgi 
vermeyi kabul etmemiştir.  Görüşme gerçekleştirilen 
15 firmadan 12 tanesi taşımacılık firması olup; 3 
tanesi depolama ve dağıtım firmasıdır. Çizelge 2’de 
görüldüğü üzere bu firmaların kullanmış oldukları 
taşımacılık modları görülmektedir. Üs içerisinde 
yer alan bu firmaların tamamı kaza riskinin en fazla 
olduğu modlardan biri olan karayolu modunu taşıma-
cılıkta kullanmaktadır. Öyle ki; bu firmalar arasında 
sadece karayolu modunu kullanarak; ulusal ve ulus-
lararası taşımacılık faaliyetlerini yürüten firmalar yer 
almaktadır. Her ne kadar Üssü’n günümüzde sadece 
karayolu bağlantısı olsa da firmalar ürünlerin/malların 
nihai noktaya kadar olan teslimatı içerisinde farklı 
ulaşım modlarını kullanabilmektedirler. Üs’ten çıkış 
yapan ve Üsse giriş yapan taşımacılık araçları, bu 
sebeple karayolu modunu kullanarak diğer modlara 
geçiş yapmaktadır.  Ankara Lojistik Üssü yönetimi 
ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilere göre; 
Üsse eklemlenmesi beklenen demiryolu hattı ile kul-
lanılması planlanan Mürted Havalimanı’ndan kargo 
taşımacılığında faydalanılması ileri vadede Üssü’n 
birden farklı modda taşımacılık yapmasını mümkün 
kılacaktır. Yine kaza riski daha düşük olan ve Üsse 
eklemlenmesi beklenen demiryolu modunun faaliyete 
geçmesi ile de risklerin azalması beklenmektedir. 
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Çizelge 1’de görüldüğü üzere Ankara Lojistik Üs-
sü’nden elde edilen 2012 ve 2014 yılları arasında 
Üsse giren ve çıkan tır sayılarına bakıldığında her 
ne kadar 3 yıl içerisinde tır sayılarında bir azalma 
söz konusu olsa da tır sayılarına ait hareketliliğin 
fazla olduğu görülmektedir. Üs çevresinde yer seçen 
Ankara Havacılık ve Uzay Sanayi İhtisas OSB ile 
Üsse eklemlenmesi beklenen demiryolunun yanı sıra 
Üssü’n yurt dışı bölümüne gelecek 108  kiracı  ve bu 
kiracılar içerisindeki nakliye şirketleri ile Üs’te tır sa-
yılarına ait  hareketliliğin artacağı açıktır. Bu sebeple, 
lojistik firmalarının bir arada ve meskun alan dışında 
bulunduğu Ankara Lojistik Üssü gibi lojistik merkez-
ler tırların ve yük taşımacılığı amacıyla kullanılan 
yüksek tonajlı ve uzun ticari araçların şehir trafiğine 
girmemesinde ve böylece de trafik sıkışıklığı ile kaza 
riskinin azalmasında etkendir. Çünkü Üs içerisinde 
gümrükleme ve depolama gibi lojistik ve dış ticarete 
ilişkin gerekli tüm işlemler gerçekleştirilmektedir. Tüm 
bu verilere ek olarak, Üs içerisinde görüşme yapılan 
15 firmadan 11 tanesi, araç izleme, tedarik, stok vb. 
lojistik faaliyetler için özellikle nakliye işlemlerinin 
hemen her aşamasında ürünlerin ve aracın izlenmesi 
amacıyla çeşitli yazılımları kullandığını belirtmiştir. 
Üs’te ayrıca, depolama alanları başta olmak üzere 

Çizelge 1. Yıllar İtibariyle Ankara Lojistik Üssü’ne 
Giren ve Üs’ten Çıkan Tır Sayıları

 2012 2013 2014 
Ankara Lojistik 

Üssü’nden çıkan tır 
sayısı 

16 971 15 507 13 996 

Ankara Lojistik 
Üssü’ne giren tır 

sayısı 

13 453 11 410 8 855 

TOPLAM 30 424 26 917 22 851 

 Kaynak: Ankara Lojistik Üssü, 2015.

24 saat izlenebilen kamera görüntüleri ile güvenlik 
ve kontrol hizmetlerinin yanı sıra Jandarma Karakolu 
da bulunmaktadır. Tüm bu hizmetler, gerek Üssü’n 
gerekse de Üsse giren ve çıkan tırlar ile malların ve/
veya ürünlerin izlenebilirliğini ve güvenliğini sağla-
maktadır.

Çizelge 2. Anket Yapılan Taşımacılık, Depolama ve Dağıtım Firmalarının Kullandıkları Taşımacılık Modları

Taşımacılık Firmaları* 
Ulusal Taşımacılıkta Kullanılan 

Modlar Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Modlar 
1 Sadece Karayolu Sadece Karayolu 
2 Karayolu+ Demiryolu+ Denizyolu Karayolu+Denizyolu+Demiryolu+Havayolu 
3 Sadece Karayolu Sadece Karayolu 
4 Sadece Karayolu Karayolu+Denizyolu 
5 *** Sadece Karayolu 
6 Sadece Karayolu Karayolu+Denizyolu+Demiryolu+Havayolu 

7 Sadece Karayolu Sadece Karayolu 
8 Sadece Karayolu Karayolu+Denizyolu 
9 *** Karayolu+Denizyolu 

10 Sadece Karayolu *** 

11 Sadece Karayolu 
Sadece Karayolu/Sadece Denizyolu/Sadece 

Havayolu/Karayolu+Denizyolu/Karayolu+Demiryolu 

12 
Sadece Karayolu/Sadece 

Demiryolu/Karayolu+Demiryolu Sadece Demiryolu/Karayolu+Demiryolu 
Depolama ve Dağıtım Firmaları   

13 Sadece Karayolu *** 
14 Karayolu-Demiryolu *** 
15 Sadece Karayolu *** 

 Kaynak: Ankara Lojistik Üssü, 2015. *Firmalar, verilerin güvenliği için numara ile gösterilmiştir.  ***Firma tarafın-
dan belirtilmemiştir.
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10. Sonuç ve Değerlendirme

Ülkemizde yük taşımacılığında ağırlıklı olarak kul-
lanılan karayolu taşımacılık modu için artan talep 
sebebiyle trafik ve yol güvenliği önem kazanmıştır. 
Lojistik merkezlerin oluşturulması T.C. Ulaştırma 
Bakanlığı Türkiye Ulaşım ve İletişim Strateji’nin 
yanı sıra 9. ve 10. Kalkınma Planları’nda da ele 
alınmıştır. Bu noktada, literatürde farklı kavramlarla 
anılan lojistik merkezler, yük taşımacılığı konusun-
da yol ve trafik güvenliğinin sağlanması açısından 
faydalıdır. Bologna ve Bremen örneklerinde de 
görüldüğü üzere; lojistik merkezlerin kurulması 
temelde kent içerisindeki trafik yükünün ve böylece 
kaza riskinin azaltılması çerçevesinde intermo-
dal taşımacılığı (modlar arası) arttırarak kamyon 
trafiğini azaltmaktır. Benzer politika hedefi TCDD 
Lojistik Merkezler Projesi için söz konusudur. 
Yine TCDD Lojistik Merkezler Projesi’ne bakıldı-
ğında, lojistik merkezlerin yer seçimlerinin daha 
çok demiryolu bağlantıları ile ilişkili olması esas 
alınmıştır. Raritan Center Örneği ise; Ülkemizdeki 
Ankara Lojistik Üssü ile sadece özel sektör tarafın-
dan kurulmaları açısından benzerlik taşımakta olup 
özel sektörün talepleri ve merkezlerin bulundukları 
alanlarda yer alan kullanılabilir taşımacılık modları 
ön planda tutulmuştur.

Çalışma içerisindeki örneklerin yanı sıra dünya-
daki lojistik merkezler bu anlamda bünyesinde 
gümrük, bakım onarım, akaryakıt ve diğer lojistik 
konuları ile bireysel ihtiyaçlar için çeşitli hizmetler 
vermektedir. Lojistik merkezlerin yer seçimleri, 
gerek politikalar gerekse de özel sektör taleple-
ri doğrultusunda, trafik güvenliğinin sağlanması 
noktasında kentsel meskun alanlara taşımacılık 
amacıyla kullanılan ağır tonajlı ve uzun araçların 
girmemesi noktasında bir katkı sunmaktadır. Bu 
da, örneklerde de görüldüğü üzere sayıca fazla 
olan nakliye araçlarının farklı ulaştırma modları 
kullanılarak kent trafiğine girmesinin engellenmesi 
sonucu kent içerisinde gerçekleşen kaza oranla-
rını ve kaza risklerini azaltabilir. Yine hemen her 
örnekte demiryolu bağlantılarının bu merkezlere 
eklemlenmesi söz konusudur. Dolayısıyla kaza ris-
ki daha düşük olan demiryolu taşımacılık modunun 
kullanılması da kaza risklerinin azaltılması ve diğer 
ulaşım modları ile risk paylaşımının oluşmasına 
imkan vermektedir. 

Ankara Lojistik Üssü’nde yer alan firmaların tama-
mının karayolu modunu kullandığı görülmektedir. 
Karayolunun yanı sıra ulusal ve uluslararası taşı-

macılıkta firmalar tarafından diğer taşımacılık modla-
rı da kullanılmaktadır. Bu da nakliyesi gerçekleştirilen 
ürünler/mallar ile bunları taşıyan araçların izlenebilir 
olması günümüzde güvenli, kaliteli ve izlenebilir 
hizmet sağlanması için önem arz etmektedir. Bu 
sebeple Ankara Lojistik Üssü firmalarının da çeşitli 
araç izleme yazılımlarını kullandıkları görülmektedir. 
Bu da gerek taşımacılık araçlarının gerekse de ürün-
lerin/malların güvenliği açısından önemli bir katkıdır. 
Bunlara ek olarak Üs içerisindeki güvenlik mekaniz-
maları ve Jandarma Karakolu ile de taşımacılık ve 
depolama konularında güvenlik sağlanmıştır.

TR510 Ankara İlinde yıllar içerisindeki kaza oran-
larının yerleşim yeri içerisinde Üssü’n kurulma ve 
faaliyete geçme tarihinden itibaren azalış gösterme-
si dikkat çekici olup; Üs’e giren ve Üs’ten çıkan tır 
sayılarına bakıldığında, farklı taşımacılık modlarının 
kullanılması ile birlikte Bologna, Bremen ve Rari-
tan Center örneklerinde olduğu gibi Ankara Lojistik 
Üssü’nün de taşımacılık araçlarından bir bölümünün 
şehrin içerisine girmesini engelleyerek; kaza risklerini 
azalttığı ve ileri vadede kendisine eklemlenmesi bek-
lenen demiryolu ile kargo taşımacılığında kullanılma-
sı planlanan Mürted Havalimanı’ndan faydalanılması 
sonucu daha az kaza riskine sahip demiryolu modu-
nun taşımacılıkta kullanılması, kaza risklerinin daha 
da azalması ve taşımacılık modları arasında kaza 
riskinin paylaşılması noktasında katkıda bulunacağı 
söylenebilir.

Sonuç olarak; lojistik merkezler, ciddi yük miktar-
larının dağıtılması, depolanması, elleçlenmesi, 
taşınması gibi faaliyetlerinin yapıldığı merkezler 
olarak kent içerisindeki yük taşımacılık araçlarının 
ve firmalarının ihtiyaç duyduğu tüm işlemlerin ve 
faaliyetlerin gerçekleştirildiği bölgeler oldukları için 
taşımacılık modları içerisinde kullanılan araçların 
şehir içerisine girmesine gerek kalmamaktadır. Buna 
ek olarak, lojistik merkezlerde intermodal (modlar 
arası) taşımacılığın teşvik edilmesi sonucu kentsel 
trafik kazalarının ve kaza risklerinin azaltılmasında 
ve içerisindeki firmaların kullandıkları yazılım araçları 
ile de araç ve malların/ürünlerin güvenliği noktasında 
katkıda bulunmaktadır.
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ESKİ ARAÇLARIN HURDAYA AYRILMASINA İLİŞKİN İSTATİSTİKSEL 

MODEL ÇALIŞMASI

Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR

Ayşe F. DİNLER

ÖZET

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 18 milyon taşıttan yaklaşık 3.6 milyon taşıt 21 yaş üzerindedir. Yaşlı taşıtların trafikten 
çekilmesi ile trafik  ve yol güvenliği sağlanması ve taşımacılık sektörünün güvenirliğinin artırılması sağlan-
maktadır. Birçok ülkede trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ömrünü tamamlamış taşıt programları düzen-
lenmektedir. Ülkemizde mevzuat ile 20 yaş üzerindeki taşıtlar hurdaya ayrılırken, AB ülkelerinde bu yaş sınırı 
10’dur. Bu çalışmada ömrünü tamamlamış taşıt programında kullanılmak üzere kullanılabilecek karar destek 
sisteminin temelleri açıklanmaktadır. Böylece sadece yaşa bağlı değil aynı zamanda teknolojik, ekolojik, eko-
nomik ve  teknik bakış açısı ile de hurda programının güçlendirilmesi düşünülmektedir. İstatistiksel yöntemler 
kullanılarak araçlar için özel katsayı belirlenmektedir. Katsayının değerine göre aracın durumu belirlenmekte-
dir. Önerilen bu hurda taşıt programı ile ülkemizde eksikliği bulunan bir program gerçekleştirilmiş olmaktadır.

ABSTRACT

In Turkey, 18 million vehicle is registered in traffic. 3.6 million of these vehicles are older than 21 years old. Re-
moval of old vehicles from traffic; road and traffic safety also transport sectors reliability is increased. In many 
countries to ensure roax safety, the end of life vehicle programs are implemented. In our country with legislati-
ons 20 years old and more older vehicles are seperated to scrap. However, in EU countries this limit age is 10 
years old. In this study, the basis a decision support system for scrap vehicle program is introduced. With this 
program will be depend not only on vehicle age but also technological, ecological, economical and technical 
point of views. By this way scrap vehicle programme will be more strong. Special coefficients for vehicles are 
determined using statistical methods. Condition of the vehicle is determined by the value of this coefficient.The 
offered decision support system is also cover the lack of scrap vehicle program.

 GİRİŞ

Her ürünün bir kullanım ömrü olduğuna göre 
araçların da bir kullanım ömrü bulunmaktadır. 
Bu 18 milyon aracın trafikte seyrettiği göz önüne 
alındığında,taşıtların hayatımızdaki önemini ortaya 
çıkartmaktadır. Bu bağlamda kullanılan taşıtlar ne 
kadar güvenli olursa insan can ve mal güvenliği de 
o kadar güvende olacaktır. Bu çerçevede araçların 
güvenli olması önem arz etmektedir.  
Araç ve yol güvenliğinin artırılması için bir çok 
çalışma yapılmaktadır. Yalnız çalışma yapılması 
yeterli olmayıp, çalışma sonuçlarının yaygınlaştırıl-
ması da önem arzetmektedir.  Yıllara göre üretilen 
taşıtlar daha güvenli, daha çevreci olduğuna göre 
yıllar önce üretilen taşıtlar günümüz şartlarını taşı-
madığına göre ve yıllar içerisindeki yıpranmaları, 
aşınmaları, eskimeler göz önüne alındığında eski 
araçların yenilenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 
Fakat, kullanılabilecek durumda olan araçlar ile 
hurdaya ayrılması gereken araçların belirlenmesi 
kolay değildir. Bu çerçevede uygulanmasını öner-
diğimiz hurda araç programı daha nesnel şekilde 
karar vermeyi kolaylaştıracak bir Karar Destek 
Sistemidir.  

Bahse konu Karar Destek Sisteminde, Yaşam Sür-
dürme Analizi yöntemlerinden faydalanarak karar 
verilmesi planlanmaktadır. 

SAĞKALIM (YAŞAM SÜRDÜRME) ANALİZİ

Yaşam sürdürme analizi ilk olarak 17. yüzyılda kul-
lanılmaya başlanmıştır. 1687-1691 yılları arasında 
Edmund Halley ilk yaşam tablosunu tasarlamıştır.[1] 
Sağ kalım analizi, biyolojik sistemlerde ölüm zaman-
larıyla, mekanik sistemlerde ise başarısızlık zaman-
larıyla ilgilenen bir analiz çeşididir.[1] Sağ kalım 
analizi, yapısı itibarı ile, kitlede yaşamını sürdürmeyi 
başarmış kişilerin niceliklerinin anlaşılması, belli 
yaşa gelmiş bireylerin, yaşamlarını hangi sıklıkta kaç 
yaşına kadar sürdürdükleri, hangi koşulların, başarı-
sızlık zamanına ulaşmayı hangi oranda etkilediği gibi 
sorulara cevap aramaktadır.[1]
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   Tıp alanında sağkalım analizi, hastalıkların ölüm 
riskleri ve bu riskler üzerine etkide bulunan prognos-
tik faktörleri saptamak amacıyla tıbbın çeşitli dalların-
da sıklıkla kullanılan bir analiz yöntemidir. Sağkalım 
analizi, belirli bir hastalığa tutulan ve bu hastaya 
uygulanan tedaviden sonra, hastalığın nüks etme ya 
da kişinin beklenen yaşam süresinin tahmin edilmesi 
ve tedavi tiplerinin etkinliklerini belirlemeyi amaçla-
maktadır. [3]

   Yaşam analizinin temel amaçları aşağıdaki gibi üç 
başlık altında toplanabilir [4]:
• Yaşam karakteristiklerini tahmin etmek ve yorumla-
mak
• Farklı gruplardaki yaşam sürelerini karşılaştırmak 
için
• Bağımsız değişkenler ile yaşam süresi arasındaki 
ilişkinin incelenmesi. [2]

Sağkalım analizleri için özel yöntemler kullanılması-
nın nedenlerini şu şekilde sıralanabilmektedir:

1. Sağkalım verileri genellikle simetrik olmayan 
dağılımlara sahiptirler. Bundan dolayı birçok istatis-
tiksel yöntemin temel varsayımlarından olan normal 
dağılım varsayımı sağlanamamaktadır. Bu sorunu 
çözebilmek için veriler daha uygun simetrik dağılım-
lara dönüştürülebilmektedir. Ancak orijinal veri setinin 
alternatif dağılım
modelleri ile analiz edilmesi daha çok tercih edilmesi 
gereken bir yöntem olmaktadır.
2. Veri setinde sansürlü gözlemlerin bulunmasından 
dolayı sağkalım analizlerine standart istatistiksel 
yöntemleri uygulamak mümkün olmamaktadır.
3. Tüm bireyler çalışmaya aynı anda girmiyor olabilir. 
Farklı zamanlarda çalışmaya katılan bireylerin alı-
şılmış istatistiksel yöntemlerle analize dahil edilmesi 
mümkün değildir.[3]

Yaşam analizinin bağımsız değişkenleri normal 
dağılmazlar; ayrıca bu değişkenler arasında oransal 
ilişkiler söz konusudur yani değişkenler bağımsız de-
ğildir. Değişkenlerin bu özelliklerinden dolayı yaşam 
verilerinin analizinde klasik çoklu regresyon değil, 
Cox regresyon yöntemi kullanılmaktadır.[2]

Çoklu regresyon analizi, sonuç değişken ve bu 
değişkenin değişimi, üzerinde etkili olan bağımsız 
değişkenlerin etki düzeylerini ortaya koymayı amaç-
layan bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanacağı veri 
yapılarının uyması gereken bir takım varsayımlar 
bulunmaktadır.

   Bu varsayımlardan en önemlisi bağımlı ve bağım-
sız değişkenlerin normal dağılım göstermesi
ve bağımsız değişkenlerin birbirleriyle bağlantılı 
olmaması, etkilerinin birbirlerine orantısal bir bağımlı-
lık göstermemesi koşuludur. Faktör değişken olduğu 
düşünülen etmenler, normal dağılım göstermemekte, 
birbirleri ile korelasyon göstermekte ve aralarında 
orantısal ilişkiler bulunmaktadır. Bu nedenle yaşam-
sal verilerin neden sonuç ilişkilerini araştırırken çoklu 
regresyon analizi uygulanmamaktadır. Eğer yaşam-
sal veri setlerinde neden – sonuç ilişkilerinin ortaya 
konması isteniyorsa Cox regresyon yöntemleri adı 
verilen özgün regresyon modellerinden yararlanılma-
sı gerekmektedir (62).

SAĞ KALIM ANALİZİNDE KULLANILAN FONKSİ-
YONLAR
Sağ kalım analizi, aşağıdaki üç fonksiyon temel alı-
narak oluşturulmuştur.
1. Sağ kalım fonksiyonu
2. Tehlike fonksiyonu
3. Olasılık yoğunluk fonksiyonu

Sağ kalım Fonksiyonu

Sağ kalım süresi, belirli bir hastalığa maruz kalan 
bireyin iyileşmesine veya ölmesine kadar geçen sü-
redir. Bireyin veya sistemin sağ kalım süresi(ömrü) T 
değişkeni ile gösterilir. T değişkeni tesadüfi bir değiş-
kendir. Bir bireyin belli bir t zamanından daha fazla 
yaşaması olasılığına sağ kalım fonksiyonu denir. Sağ 
kalım fonksiyonu

şeklinde ifade edilir.

 Dağılım fonksiyonu ile yaşam fonksiyonu arasındaki 
ilişki,

ifadesi ile verilmektedir.
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Olasılık Yoğunluk fonksiyonu
Birey için yaşam süresi T rastgele değişlken olmak 
üzere yoğunluk fonksiyonu;

Biçiminde gösterilmektedir. Yaşam süresinin t’ye 
eşit veya t’den küçük olma olasılığı olan birikimli 
dağılım fonksiyonu,

biçiminde tanımlanır. Buna karşılık gelen olasılık 
yoğunluk fonksiyonu f(t)=dF(t)/dt’dir.

Tehlike Fonksiyonu
Tehlike Fonksiyonu h(t), t zamanına kadar yaşayan 
bir birimin (t+∆t) zamnına kadar yaşamın sona er-
mesi riskidir. İlgilenilen özellik bakımından başarı-
sızlık eğiliminin bir ölçüsüdür. Tehlike Fonksiyonu 
aşağıdaki 

formül ile ifade edilir. h(t)≥0 ve ∫_t^∞▒〖h(t)dt=0〖 
özelliklerini sağlar. [4]

Yaşam çözümlemesinde kullanılan fonksiyonlar 
arasında aşağıdaki ilişki verilmektedir.

Yaşam fonksiyonu tehlike fonksiyonu cinsinden 
aşağıdaki denklemle de ifade edilebilir.

setlerine sahip olan iki birimin sağkalım fonksiyonları 
oranı zamana bağlı olmayıp, ölüm riskleri de orantı-
sal olmaktadır.

Cox Regresyon modeli aşağıda yeralmakta olup; 

burada β, regresyon modelinin katsayılarını, X ise 
açıklayıcı değişkenlerdir. h_0 (t); Temel Tehlike (ha-
zard) fonksiyonu ifade etmektedir.
Cox modeli sağkalım/yaşam fonksiyonu;

Burada, çok değişkenli Cox analizi yapılırken  S_0 
(t) Temel sağkalım fonksiyonu ile β (Kısmi Benzerlik 
Fonksiyonu, En Küçük kareler yöntemleri vb. yön-
temlerden birisi kullanılarak çözümlenmekle birlik-
te) β katsayıları bilgisayar programları kullanılarak 
hesaplanmakta, X değişkenleri araştımacı tarafından 
sağlanmaktadır. [5]

UYGULAMA

Sağkalım analizi uygulaması için piyasaya arz edil-
miş araç verileri kullanılmaktadır. 
Analiz aşamasında, Araç Muayene Kusurlar tab-
losunda kullanılan emniyetsiz, ağır kusurlu, hafif 
kusurlu vb. sınıflandırmalar dikkate alınmaktadır. 
Bununla birlikte ağırlık katsayılarının belirlenmesinde 
istatistiksel yönetemler kullanan paket programlar 
kullanılmaktadır.
Yapılan araştırmada incelenen bağımlı değişken, 
araçların gözlem süreleri, açıklayıcı değişkenler ise 
aracın hurdaya ayrılmasında etkili sayılan yaş, kilo-
metre değeri vb. kriterlerdir. 
Bu çalışmada yaşam sürecinde araçların özellikleri 
araştırılarak değerlendirme yapılmaktadır. 

Araç Karar Destek Sistemi
Model Özellikleri 
Araç Karar Destek Sistemi dört ana kriter ve bunların 
alt ana başlıkları çerçevesinde oluşturulmaktadır. 
Bunlar Teknik, Ekonomik,Çevresel ve Teknolojik 
başlıklar altında değrlendirilmektedir. Hurda Araç 
Karar Destek Sistemi Akış Şeması Şekil 1’de göste-
rilmektedir.
Her bir başlık/modül için bir araç katsayısı belirlene-
cek ve seçilen modüllere bağlı olarak nihai bir Araç 
Kullanılabilirlik Değeri (Rating Factor) berlirlenmek-
tedir. 
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Şekil 1. Hurda Araç Karar Destek Sistemi Akış Şe-
ması

Teknik Değerlendirme Modülü:

Araçların kaza geçmişleri, hasar durumları dikkate 
alındığı bölüm olmakla birlikte dört kriterden en bü-
yük ağırlığa sahip olan inceleme konusudur. Burada 
aracın şasi, gövde, motor, aks, fren vb. aksam ve 
sistemlerin dikkate alındığı kısımdır. Buradaki en 
önemli özellik hasarın durumuna göre ilave özellik 
aramadan sistemin doğrudan pert kararı verebilmesi-
dir. (Örneğin şaside kırılma vb.)  burada önemli nokta 
aracın can güvenliğini tehlikeye attığı bir durumu 
algılayarak hurda kararı verebilmesidir.
Araç Ömrünü Etkileyen Faktörler aşağıdaki gibi 
belirlenmiş olup her aracın durumuna göre skorlama 
yapılması planlanmaktadır. 

1. Araç Yaşı
2. Kilometre sayacı değeri
3. Yapı/Şasi durumu
4. Gövde karakteristikleri
5. İç donanımın durumu(araç içi kaplamaların plastik-
lerin durumu, koltukların durumu, taban döşemesinin 
durumu)
6. İklimlendirme sistemlerinin durumu
7. Elektrik sistemlerinin durumu
8. Motor ve ateşleme sistemlerinin durumu
9. Akslar ve diferansiyel karakteristikleri (yaylar, 
süspansiyon)
10. Fren karakteristikleri
11. Kaza durumu

Şekil 2.Teknik Modül Arayüzü

Ekonomik Değerlendirme Modülü:

Günümüzde de sigorta şirketlerinin kullandığı sistem 
benzeri bir sistem kullanılarak aracın ekonomik du-
rumunun karara dahil edildiği bölümdür. Burada araç 
için bakım/onarım maliyetleri, araç değeri ile karşı-
laştırılarak kullanıcıya ekonomik göstergeler sunul-
maktadır. Bu çerçevede sistem kullanıcısının karar 
vermesinde kolaylık sağlamaktadır. Bununla birlikte 
araç kullanılabilirlik katsayısının hesaplanmasında 
önemli bir rol oynamaktadır.

Çevresel Değerlendirme Modülü:

 Bu modül ile araçların çevreye olan etkileri değer-
lendirilmekte, meri mevzuat şartlarını sağlayamayan 
araçlar negatif değerlendirilmektedir. Burada araçlar-
dan kaynaklanan egzoz emisyonları en büyük ağırlı-
ğa sahip iken araçlardan kaynaklanan yağ sızdırma, 
vb. kaçak durumlarıda sorgulanmaktadır. 
Katalitik konvertör 2000’li yıllarda zorunlu uygulan-
ması, emisyon seviyelerine dikkate dilmesi vb etken-
ler de değerlendirilebilir kriterer olarak veri ekranında 
sorgulanmaktadır.

Teknolojik Değerlendirme Modülü:

Bu modül ile araçların sahip oldukları güvenlik 
sistemlerinin dikkate alındığı bir modüldür.Geliş-
miş güvenlik sistemlerinin araçta bulunması Araç 
Değerlendirme Katsayısına olumlu etki yaparken, 
meri mevzuat ile uygulamada zorunlu tutulan fakat 
mevzuat şartlarını sağlamayan -mevzuat yürürlüğe 
girmeden önce üretilmiş- araçlar için katsayıya olum-
suz etki yapmaktadır. 



104

Şekil 3.  Teknolojik Modül Arayüzü

Araç Karar Destek Sistemi, Arka planda kompleks

SONUÇ

   Araç Karar Destek Sistemi, eski araçların tra-
fikten çekilmesinde fikir sağlayan bir karar destek 
sistemidir. 
Bu çalışmamızda, sağlakım analizi ve yarı pa-
rametrik Cox regresyon modeli tanıtılmaktadır. 
Bununla birlikte araç ömürlerinin belirlenmesinde 
kullanılabilecek risk faktörleri kısaca açıklanmıştır. 

Yapılan analizin sonucunda araç ömrünü etkileyen 
değişkenlerin ağırlıkları hesaplanmakta, aracın 
tarfikte kalma/çekilme olasılığı hesaplanmaktadır. 
Sonuç olarak hesaplanan değere göre aracın du-
rum belirlenmektedir.

Yaşam analizi kullanılarak, Yaşam karakteristikleri-
ni tahmin etmek ve yorumlamak, farklı gruplardaki 
yaşam sürelerini karşılaştırmak için ve bağımsız 
değişkenler ile yaşam süresi arasındaki ilişkinin 
incelenmektedir. [2]

   Bu çerçevede analiz kullanılarak araçların yalnız-
ca ömürleri değil, değişkenlerin arasınaki ilşkinin 
de karşılaştırılabilir olması ile araç tasarımı yapı-
lırken göz önüne alınması gereken kriterler açısın-
dan da fayda sağlaması beklenmektedir.
Bir diğer husus da sigorta şirketlerinde de hurda 
kararı verirken yalnızca ekonomik açıdan değil 
teknik açıdan da değerlendirilebilecek sistem kul-
lanılabileceği öngörülmektedir. Ayrıca  ikinci el bir 
analiz işlemleri sonucunda oluşturulmakla birlikte 
kullanıcı dostu arayüzü ile bilgisayar kullanmayı az 
bilen kişiler tarafından bile rahatça kullanılabilecek 
durumdadır. Bununla birlikte, analiz sonucunu göre 
anında verilmekte sonuçlara hızlı ulaşım imkanı 
sunulmaktadır. Ayrıca  ayrık modüller ile emisyon, 
teknoloji vb. gibi ayrı analizlerde de kullanılabil-
mektedir.

   Araç Karar Destek Sistemi, Ömrünü tamamlamış 
araçların hurdaya ayrılmasında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş bir program olmakla birlikte, Sigorta 
şirketleri tarafından kaza sonucu pert kararı veril-
mesinde, Hurda programlarında kullanılacak teşvik 
sistemlerinde de kullanılabilecek yapıya sahiptir.   
 
   Araçların trafikten çekilmesinde en etkili ve en dik-
kat çeken yol teşviklerdir. Araçların ömrünü tamam-
ladığında aracın meri mevzuat şatrlarına göre aracın 
yaşı ve kütlesine bağlı olarak ödeme yapılmaktadır. 
Araç Karar Destek Sistemi (AKDS), aracın bakım 
onarım maliyetlerini dikkate alan ekonomik durumu-
na, aracın teknik ve teknolojik durumuna göre araç 
bazlı teşvik miktarlarının belirlenmesinde kullanılabi-
lecek esnek yapıya sahiptir.

Araç alım satım işelmlerinde de kullanılılabileceği 
öngörülmektedir.

Sistem kullanılarak trafikten çekilecek araçların 
belirlenmesi ile trafiğin daha güvenli olması beklen-
mektedir.
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SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KARAYOLU 
TRAFİK KAZALARININ MODELLENMESİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Darçın AKIN, Prof. Dr.
 Gediz Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü, Menemen, İzmir, Türkiye. E-posta: darcin.akin@

gediz.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmada, sosyo-ekonomik değişkenlere bağlı olarak karayolu trafik kazalarının tahmin edilmesi 
amaçlanmıştır. Nüfus, yoğunluk, göç oranları, ithalat ve ihracat, işsizlik, hava kalitesi, ev sahipliği, 
hastane ve yatak sayısı, havaalanı uçak kalkış ve inişleri, internet kullanıcı sayısı gibi çok sayıda 
farklı sosyo-ekonomik değişkenin varlığı göz önüne alındığında, trafik kazalarının modellenmesinde 
istatistiksel analizleri basitleştirmek için burada bahsedilen ve bahsedilmeyen değişkenleri içeren 
bir indeks kullanılmıştır. Bu indeks, ülkemizdeki iller için 32 ekonomik ve 17 sosyal değişkeni içe-
ren “gelişmişlik indeksi, Gİ” olarak literatürde tanımlanmış olup, indeksin değerleri 0 ile 100 ara-
sında normalize edilmiştir. Karayolu trafik kazaları (KTK) TÜİK’in veri tabanından alınmıştır. Gerek 
GI, gerekse KTK verileri 2012 yılına aittir. KTK’nın bağımlı değişken, Gİ’nin de bağımsız değişken 
olduğu basit doğrusal ve doğrusal olmayan iki regresyon denklemi kurulmuştur (doğrusal denklemin 
R2=0,8503, doğrusal olmayan 3. derece parabol denklemin R2=0,9656’dır). Literatürde de yer alan 
benzer çalışmalarla uyumlu olarak, bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki; gelişmişlik indeksi (Gİ) 
artarken trafik kazaları (KTK) da artmaktadır. Gİ≤15 ile İstanbul hariç bütün illerin kaza sayıları Gİ ile 
doğrusal olarak artar iken (doğrusal denklem R2=0.8503, 2. derece parabol denklemin R2=0,9469), 
İstanbul (Gİ=35,56 ve KTK= 50.554 ile) bu eğilimin tek istisnası olup, yüksek Gİ düşük KTK’nı netice 
vermiştir.

Bir eşik eşdeğerden (Gİ=26,5) sonra, Gİ’nin artması ile trafik kazalarında azalma görülmüştür. 
Ancak, İG değerleri [-5,+5] aralığında kalan çok sayıda değer olduğu görüldüğünden yatay eksenin 
logaritması alınarak tekrar değerlendirildiğinde ise, artan Log (Gİ) değerleri ile KTK’ı da yüksek bir 
korelasyonla artarak anlamlı bir şekilde modellenmiştir (R2=0,8503). Buna göre yüksek gelişmişlik 
düzeyi ile trafik kazaları arasında hala yüksek bir korelasyonun olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın 
sonuçlarının, karayolu mühendislerinin ve politika geliştiren yöneticilerin makro ölçekte (ilçe, kent, 
bölge, vb.) trafik kazalarının tahmin edilmesinde sosyo-ekonomik değişkenleri de dikkate alarak 
daha isabetli kaza tahminlerinde bulunmalarını teşvik etmesi beklenmektedir. Bunun yansıra, trafik 
kazalarının sadece mühendislik eksiklikleri ya da yol tasarım problemi olmayıp, aynı zamanda geliş-
mişlik göstergesi olan sosyo-ekonomik değişkenlere de bağlı olabileceği ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler: Karayolu trafik kazaları, Bölgesel gelişmişlik indeksi, Doğrusal ve doğrusal olma-
yan regresyon, Türkiye.
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GİRİŞ

Dünya sağlık örgütü (DSÖ) tarafından yakın za-
manda yayınladığı raporlarda, düşük ve orta-ge-
lirli ülkelerde trafik kazalarının sayısında hayret 
edici bir artış rapor etmiştir. Karayolu trafik kaza-
larından dolayı meydana gelen ölümlerin %90’ı 
düşük ve orta-gelirli ülkelerde gerçekleşmiştir. 
Hatta yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde, 
göre daha düşük sosyo-ekonomik temele sahip 
bireylerin bir trafik kazasına karışma ihtimal-
leri daha zengin olanlara göre daha yüksektir 
(WHO, 2013).

Karayolu trafik kazaları bireylerden toplumlara 
ve uluslara kadar tüm düzeylerde ciddi kayıplara 
neden olmaktadır. Bir trafik kazası sonucunda 
her yıl yaklaşık olarak 1,24 milyon kişi ölmekte-
dir. 20 ila 50 milyon arasında insan da ölümcül 
olmayan, ancak pek çoğu engelliliğe yol açan 
yaralanmalardan zarar görmektedir. Karayolu 
trafik kazaları 15-29 yaş arası gençler arasında 
en önde gelen ölüm nedenidir. Dünyada ka-
rayollarındaki ölümlerin %91’i dünyadaki araç 
sayısının yaklaşık yarısına sahip olan düşük 
ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir 
(WHO, 2013). Bu nedenle, toplumların insan ve 
ekonomi kaynaklarına dair kayıpların önlene-
bilmesi için hedef bazlı stratejilerin geliştirilmesi 
amacıyla, karayolu trafik kazalarının oluşumun-
da sosyo-ekonomik değişkenlerin etkilerinin 
incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Düşük 
ve orta gelirli ülkelerdeki karayolu trafik kazası 
ölümlerinin aktif nüfus arasında başlıca ölüm 
nedeni olması ve buna bağlı ekonomik kayıp-
ların yüksek olmasına rağmen, karayolu gü-
venliğinin ekonomik sonuçları ve belirleyicileri, 
özellikle yol kullanıcılarının davranışlarını etkile-
yen faktörler hakkında çok az şey bilinmektedir 
(Grimm and Treibich, 2010).

MATERYAL VE METODOLOJİ

Karayolu trafik kazaları (KTK) 2012 yılına ait 
TÜİK ulusal istatistik veri tabanından elde edil-
miştir. Ülkemizde illerin gelişmişlik indeksi (Gİ) 
de bir özel bankanın ekonomik analiz çalış-
masından ödünç alınmıştır (İşbank, 2014). Gİ 
(bağımsız değişken) ile KTK (bağımlı değişken) 
arasındaki korelasyon doğrusal ve doğrusal 
olmayan ilişkilerle incelenmiştir. Denklem (1) de 
KTK ve Gİ arasındaki doğrusal ilişki tanımlan-
mıştır:

KTK=a+b.Gİ                                                                               
(1)
Burada; 
a ve b en küçük kareler yöntemi il elde edilen 
regresyon parametreleridir.

İllerin Gelişmişlik İndeksi (İGİ)
İGİ hesaplamasında toplamda 49 değişken (32 
ekonomik, 17 sosyal gösterge) kullanılmıştır.

Tablo 1. İllerin Gelişmişlik İndeksi Verileri (İş-
bank, 2014)
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Ekonometrik analiz öncesinde, değişkenler nor-
malize edilmiştir. Bu sayede, farklı büyüklükte olan 
değişkenlerin daha sağlıklı bir şekilde değerlen-
dirilmesi amaçlanmıştır. Böylece, normalizasyon 
sonrasında illere her bir değişken bakımından 
0-100 aralığında değer verilmiştir.

Gelişmişlik düzeyinin çok boyutlu bir kavram 
olduğu dikkate alındığında, son yıllarda bu tür 
endekslerde “temel bileşenler analizi”nin (principal 
components analysis-PCA) geniş ölçüde kullanıl-
maya başlandığı görülmektedir. Böylece, gelişmiş-
lik düzeyinin yorumlanmasında tek bir değişkene 
(GSYH, nüfus vb.) bağlı kalmak yerine daha fazla 
faktörün değerlendirmeye katılması sağlanmak-
tadır. Nitekim, kamu kuruluşlarının yaptığı benzer 
çalışmalarda da temel bileşenler analizi yöntemi 
benimsenmiştir.

Tablo 2. Değişkenlerin Gelişmişlik İndeksindeki 
Ağırlığı (İşbank, 2014)

Tablo 3. İllerin 2012 Gelişmişlik İndeksi Sıralaması 
(İşbank, 2014)

İllerdeki gelişmişlik seviyesini ölçmeye yönelik oluş-
turulan endekste iktisadi faaliyete ilişkin veri sayısı-
nın fazla olduğu ve söz konusu verilerin gelişmişlik 
seviyesini güçlü bir şekilde açıkladığı görülmektedir. 
Bu nedenle, İGE genel olarak illerdeki ekonomik 
aktiviteye paralel bir seyir izlemektedir. 2012 yılı için 
oluşturulan endeks sonuçlarına göre ilk üç sırada 
İstanbul, Ankara ve İzmir yer almaktadır. Bu illeri 
Antalya, Bursa, Kocaeli ve Muğla takip etmektedir. 
Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Ağrı, Ardahan ve 
Hakkari ise endekste son 3 sırada bulunmaktadır.

Tablo 4. İllerin 2012 Gelişmişlik İndeksi Gruplaması 
(İşbank, 2014)

Şekil 1. İllerin 2012 Gelişmişlik İndeksi Gruplaması 
(İşbank, 2014)

Gelişmişlik endeksinin oluşturulmasının ardından ille-
rin almış olduğu endeks değerleri arasındaki farkların 
incelenmesi de yararlı görülmektedir. Bu kapsamda, 
iller aldıkları endeks değerlerine göre en gelişmiş-
ten en az gelişmişe doğru 5 farklı gruba ayrılmıştır. 
Böylece, birbirine yakın endeks sonuçları alan iller 
aynı grupta değerlendirilerek, gruplar arasındaki ge-
lişmişlik düzeyi farklılıklarının daha detaylı bir şekilde 
incelenmesi amaçlanmıştır.
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Tablo 4. Trafik Kaza ve Sonuçlarının İllere Göre Dağılımı (Polis Sorumluluk Bölgesi)

 

İLLER KAZA ÖLÜ YARALI IGE-2012  İLLER KAZA ÖLÜ YARALI IGE-2012 

ADANA 9.585 50 5.950 2,09  KONYA 12.137 131 9.465 2,07 

ADIYAMAN 1.101 10 1.293 -2,22  KÜTAHYA 1.594 28 1.716 -0,54 

AFYON 2.951 44 2.645 -0,90  MALATYA 2.384 29 2.108 -0,77 

AĞRI 1.063 34 1.048 -3,02  MANİSA 5.144 47 4.890 0,39 

AMASYA 1.607 38 1.735 -1,47  K.MARAŞ 3.164 20 3.153 -0,96 

ANKARA 44.498 169 17.964 12,54  MARDİN 1.482 18 1.302 -1,86 

ANTALYA 13.594 117 9.095 6,85  MUĞLA 4.691 41 4.148 2,64 

ARTVİN 482 10 329 -1,62  MUŞ 516 4 436 -2,98 

AYDIN 3.949 41 3.711 0,37  NEVŞEHİR 1.323 10 1.323 -0,89 

BALIKESİR 4.684 35 4.144 0,49  NİĞDE 1.145 20 1.032 -1,73 

BİLECİK 965 5 819 -1,06  ORDU 2.096 34 1.854 -1,55 

BİNGÖL 601 7 624 -2,67  RİZE 1.045 10 910 -1,10 

BİTLİS 879 27 733 -3,02  SAKARYA 3.291 22 2.982 0,52 

BOLU 1.668 32 1.405 -0,09  SAMSUN 6.013 63 4.224 0,43 

BURDUR 1.104 18 1.043 -1,18  SİİRT 528 3 451 -2,72 

BURSA 12.520 60 6.965 4,14  SİNOP 641 13 699 -1,84 

ÇANAKKALE 1.765 16 1.451 0,13  SİVAS 2.930 31 2.739 -1,12 

ÇANKIRI 1.035 33 1.262 -1,98  TEKİRDAĞ 3.231 39 2.493 0,65 

ÇORUM 2.437 30 2.268 -1,48  TOKAT 1.997 27 2.013 -1,47 

DENİZLİ 4.647 36 4.153 1,28  TRABZON 2.717 23 2.084 0,76 

D.BAKIR 3.720 43 3.310 -1,05  TUNCELİ 257 5 255 -2,47 

EDİRNE 1.452 17 1.091 -0,24  ŞANLIURFA 3.167 49 3.198 -1,29 

ELAZIĞ 2.499 35 1.659 -0,51  UŞAK 1.480 24 1.406 -0,98 

ERZİNCAN 1.292 7 1.177 -1,57  VAN 1.869 30 2.090 -2,16 

ERZURUM 2.665 36 2.179 -0,91  YOZGAT 1.433 25 1.714 -2,28 

ESKİŞEHİR 4.119 41 2.843 1,74  ZONGULDAK 1.327 11 1.152 -0,56 

GAZİANTEP 6.040 50 4.948 1,79  AKSARAY 1.658 14 1.776 -1,56 

GİRESUN 1.353 6 992 -1,71  BAYBURT 262 3 199 -2,34 

GÜMÜŞHANE 448 19 549 -2,19  KARAMAN 1.144 6 1.070 -1,08 

HAKKARİ 305 9 263 -3,15  KIRIKKALE 1.654 14 1.567 -1,01 

HATAY 4.172 30 3.982 0,37  BATMAN 944 4 804 -1,80 

ISPARTA 1.790 19 1.783 0,23  ŞIRNAK 773 17 530 -2,54 

MERSİN 7.280 61 6.470 1,26  BARTIN 583 3 551 -1,43 

İSTANBUL 50.554 226 21.898 35,56  ARDAHAN 224 1 125 -3,04 

İZMİR 27.188 93 11.742 8,84  IĞDIR 462 5 344 -2,91 

KARS 695 9 648 -2,39  YALOVA 989 5 661 -0,05 

KASTAMONU 1.125 16 1.188 -1,64  KARABÜK 787 21 927 -0,97 

KAYSERİ 7.329 38 5.975 1,17  KİLİS 503 3 524 -1,97 

KIRKLARELİ 1.142 23 1.085 -0,64  OSMANİYE 1.770 17 1.938 -1,63 

KIRŞEHİR 979 16 1.111 -1,44  DÜZCE 1.834 19 1.585 -0,96 

KOCAELİ 6.975 60 5.140 3,40  TOPLAM 325.446 2.555 221.108  
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Şekil 2. İllerin 2012 Yılı Gelişmişlik İndeksi (Gİ) ile 
Karayolu Trafik Kazalarının (KTK) Modellenmesi

Şekil 3. İllerin 2012 Yılı Gelişmişlik İndeksi (Gİ) 
ile Karayolu Trafik Kazalarının (KTK) Logaritmik 
Modellemesi

Tablo 4’deki Gİ ve KTK verileri Şekil 2’de grafiksel 
olarak gösterilmiştir. Karayolu trafk kazaları (KTK) 
ve illerin gelişmişlik indeksi (Gİ) arasında basit 
doğrusal ve doğrusal olmayan iki regresyon denk-
lemi kurulmuştur (doğrusal denklemin R2=0,8503, 
doğrusal olmayan 3. derece parabol denklemin 
R2=0,9656’dır). Literatürde de yer alan benzer ça-
lışmalarla uyumlu olarak, bu çalışmanın sonuçları 
göstermiştir ki; gelişmişlik indeksi (Gİ) artarken tra-
fik kazaları (KTK) da artmaktadır. Gİ≤15 ile İstan-
bul hariç bütün illerin kaza sayıları Gİ ile doğrusal 
olarak artar iken (doğrusal denklem R2=0,8503, 
2. derece parabol denklemin R2=0,9469), İstan-
bul (Gİ=35,56 ve KTK= 50.554 ile) bu eğilimin tek 
istisnası olup, yüksek Gİ düşük KTK’nı netice ver-
miştir. Bir eşik eşdeğerden (Gİ=26,5) sonra, Gİ’nin 
artması ile trafik kazalarında azalma görülmüştür. 
Ancak, İG değerleri [-5,+5] aralığında kalan çok 
sayıda değer olduğu görüldüğünden yatay eksenin 
logaritması alınarak tekrar değerlendirildiğinde ise, 
Şekil 3’deki grafik elde edilmiştir. Buna göre, artan 
Log (Gİ) değerleri ile KTK’ı da yüksek bir korelas-
yonla artarak anlamlı bir şekilde modellenmiştir 
(R2=0,8503). Yüksek gelişmişlik düzeyi ile trafik 
kazaları arasında hala yüksek bir korelasyonun 
olduğu görülmektedir.
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SONUÇ VE YORUMLAR

Bu çalışmada, sosyo-ekonomik değişkenlere bağlı 
olarak karayolu trafik kazalarının tahmin edilmesi 
amaçlanmıştır. Karayolu trafk kazaları (KTK) ve 
illerin gelişmişlik indeksi (Gİ) arasında basit doğrusal 
ve doğrusal olmayan iki regresyon denklemi kurul-
muştur (doğrusal denklemin R2=0,8503, doğrusal ol-
mayan 3. derece parabol denklemin R2=0,9656’dır). 
Literatürde de yer alan benzer çalışmalarla uyumlu 
olarak, bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki; 
gelişmişlik indeksi (Gİ) artarken trafik kazaları 
(KTK) da artmaktadır. Gİ≤15 ile İstanbul hariç bütün 
illerin kaza sayıları Gİ ile doğrusal olarak artar iken 
(doğrusal denklem R2=0,8530, 2. derece parabol 
denklemin R2=0,9469), İstanbul (Gİ=35,56 ve KTK= 
50.554 ile) bu eğilimin tek istisnası olup, yüksek Gİ 
düşük KTK’nı netice vermiştir. Bir eşik eşdeğerden 
(Gİ=26,5) sonra, Gİ’nin artması ile trafik kazaların-
da azalma görülmüştür. Ancak, İG değerleri [-5,+5] 
aralığında kalan çok sayıda değer olduğu görüldü-
ğünden yatay eksenin logaritması alınarak tekrar 
değerlendirildiğinde ise, artan Log (Gİ) değerleri ile 
KTK’ı da yüksek bir korelasyonla artarak anlamlı 
bir şekilde modellenmiştir (R2=0,8503). Buna göre, 
yüksek gelişmişlik düzeyi ile trafik kazaları arasında 
hala yüksek bir korelasyonun olduğu görülmektedir. 
Bu çalışmanın dünya kentlerinden örneklerle bera-
ber genişletilerek tekrarlanması ve sonuçların dünya 
kentleri örnekleriyle karşılaştırılması, genel bir yargı-
nın oluşması için gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu 
çalışmanın sonuçlarının, karayolu mühendislerinin 
ve politika geliştiren yöneticilerin makro ölçekte (ilçe, 
kent, bölge, vb.) trafik kazalarının tahmin edilmesin-
de sosyo-ekonomik değişkenleri de dikkate alarak 
daha isabetli kaza tahminlerinde bulunmalarını 
teşvik etmesi beklenmektedir. Bunun yansıra, trafik 
kazalarının sadece mühendislik eksiklikleri ya da yol 
tasarım problemi olmayıp, aynı zamanda gelişmişlik 
göstergesi olan sosyo-ekonomik değişkenlere de 
bağlı olabileceği ortaya konulmuştur.
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ÖZET

Trafik kazaları, ciddi can ve mal kayıplarına, olumsuz sosyal ve psikolojik etkilere ve maddi kayıplara sebep 
olduğu için kazaya etki eden faktörler dikkatle irdelenmeli ve çözüme yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. 
Petrol-doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinde yapılan işin sürekli yer değiştiren hareketli doğası gereği yol 
güvenliği ve dolayısıyla trafik kazalarının önlenebilmesi çok daha ayrı bir öneme sahiptir. Trafik kazalarının çok 
büyük oranda sürücü ve/veya yaya hatalarından kaynaklandığı, yol ve araç kusurlarının da sebep olan diğer 
unsurlar olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki trafik kazası istatistikleri, kurum ve sektör dâhilindeki trafik kazaları 
bilgileri, kurumda yapılan anket çalışması ve trafik kazaları kök sebep analizi verileri neticesinde kurum içeri-
sindeki trafik yönetiminde planlama ve uygulama açısından geliştirmeye açık alanların olduğu tespit edilmiştir. 
Kök sebep analizi özellikle insan davranışları, eğitim, risk yönetimi, liderlik ve değişim yönetimi parametreleri-
nin önemini ortaya çıkarmıştır. Bu boşluğu doldurmak için “Yol Güvenliği Talimatı” ve “Seyahat Yönetim Planı” 
oluşturulmuştur. Ayrıca hazırlanan talimat ve planın uygulanabilirliğini görmek açısından yapılan pilot saha uy-
gulamasından başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Özetle bu araştırma ülkemize, petrol sektörüne ve ilgili kuruma 
trafik kazalarının nedenlerine ilişkin dinamiklerinin yönetimi hususunda yol gösterici bir görev üstlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Araç güvenliği, trafik güvenliği, trafik kazası, petrol sektörü,  kök sebep.

ABSTRACT

Since traffic accidents causes serious life losses, asset damages and social -pyhschological effects, factors 
that triggers traffic accidents must be investigated and solution resulted attemps needs to take place. Due to 
continuous change of the working environments, road safety and therefore to prevent traffic accidents play sig-
nificant role for the sake of oil and gas exploration and production activites. Trafic accidents mostly caused by 
driver(s) and/or pedestrian(s) as well as road and vehicle defects. After analyzing traffic accident datas of Tur-
key, relevant company and oil and gas sector, questionnarre findings and root cause analysis results, it is deci-
ded that there are some areas needs to be improved for traffic management especially during, planning and 
implementation phases. Especially, root cause analyses findings proved that how important human behaviour, 
training, risk management, leadership, and management of change parameters are. In order to fill that gap, 
“Road Safety Procedure“ and “Journey Management Plan” were created and in order to see their performance 
on safety, they were tested in a case study. Succesfull results were gained. Briefly, this study aims undertaking 
a pioneer role for the management of dynamics hidden behind the traffic accidents causes to prevent them for 
relevant company, oil and gas sector and for most importantly for our country Turkey. 

Keywords: Vehicle safety, traffic safety, traffic accident, oil and gas sector, root cause.
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1.GİRİŞ 

Günümüzde; teknolojik gelişmelere bağlı olarak, 
trafik kazalarının ülkemizde ve dünyada giderek ön-
lenebilmesi beklenirken; henüz bu sağlanamamakta-
dır. Trafik kazaları, beklenmedik yerde, beklenmedik 
şekilde can ve mal kaybına veya zararına sebep 
olabildikleri için can ve mal güvenliğini tehdit eden en 
büyük sorunlardan biridir. Hızlı nüfus artışı, plansız 
kentleşme ve motorlu araç sayısındaki artışlar da 
kaza riskini arttırmaktadır [1].

Trafik kazaları ülkemizde ölümle ve sakatlanma ile 
sonuçlanan kazaların temel nedenini teşkil etmekte-
dir. Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Baş-
kanlığı verilerine göre son on yılda 41544 insanımız 
hayatını trafik kazalarında kaybetmiştir [2]. Kazalar, 
ciddi can ve mal kayıplarına, olumsuz sosyal ve 
psikolojik etkilere ve maddi kayıplara sebep olduğu 
için kazaya etki eden faktörler dikkatle irdelenmeli ve 
çözüme yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. 
 
Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılıp, önlen-
mesine yönelik çeşitli sektörlerde olduğu gibi petrol 
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde de çalış-
malar yapılmakta ve politikalar uygulanmaktadır. Bu 
çalışmada amaç petrol ve doğalgaz arama ve üretim 
faaliyeti gösteren bir kurumda yaşanmış olan trafik 
kazalarının araştırılması ve kazalara neden olan fak-
törlerin belirlenerek, çalışma sonunda trafik kazaları-
nı azaltmaya yönelik bir uygulama geliştirmektir. 

• Ülkemizde meydana gelen trafik kaza bilgilerinin 
incelenmesi ve değerlendirilmesi.
• Kurum dâhilinde meydana gelen trafik kaza bilgileri-
nin detaylı incelenmesi ve değerlendirilmesi.
• Trafik kazalarını etkileyen faktörlerin ve kazaya ne-
den olan kusurların ayrıntılı olarak ortaya konulması.
• Kurum dâhilinde meydana gelen trafik kazalarının 
analizi için anket çalışması yapılması ve sonuçlarının 
değerlendirilmesi.
• Sektörde çalışan diğer kurumların trafik ile ilgili 
iç mevzuatı, araç kullanımı, eğitim vb. konularda 
mevcut uygulamalarının incelenmesi ve değerlendi-
rilmesi.
• Araç güvenliği konusunda aktif ve pasif güvenlik 
tedbirleri ile araç güvenlik donanımlarının değerlen-
dirmesini içeren EURO NCAP standardı ve araştırma 
raporlarının incelenmesi. 
• Çalışma sonunda, tüm analiz ve değerlendirmeler 
ışığında kurum dâhilinde trafik kazalarını azaltmaya 
yönelik ve sektördeki diğer kurumlara örnek teşkil 
edecek “Yol Güvenliği Talimatı” ve “Seyahat Yönetim 
Planının” oluşturulması.

Bu çalışma trafik kazalarının detaylı olarak incelen-
mesi sonucunda kazalara sebep olan gerçek kök 
sebeplerin tespit edilmesini sağlamakta ve kazaze-
delerle yapılmış olan anket sonuçlarının değerlen-
dirilmesiyle de ilgili kuruma trafik kazalarının neden-
lerine ilişkin dinamiklerinin yönetimi hususunda yol 
gösterici bir görev üstlenmektedir. 
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2. YÖNTEM VE GELİŞME

2.1. Kaza İstatistikleri

2.1.1. Türkiye’deki Kaza İstatistikleri

Ülkemizde son on yılda trafiğe çıkan sürücü ve 
araç sayısındaki artış elbette kaza sayılarında 
önemli bir unsurdur. Buna bağlı olarak artan bölün-
müş yol mesafeleri, trafik denetimleri ve denetimler 
sonucu verilen cezalar, toplumu eğiten bilgilen-
dirmeler vb. unsurlar elbette kazaların azaltılması 
noktasında önemli bir paya sahiptirler.  Bu bağlam-
da kazaya etki eden faktörler de dinamik açıdan 
düşünülmelidir. Örneğin bölünmüş yolların artması 
hatalı sollama vb. kaza nedenlerini azaltabileceği 
gibi, hız ihlalleri kaynaklı kazaları da artırabilmek-
tedir. Bu bağlamda trafik kazaları daha karmaşık 
bir yapıda ele alınmalı ve kazaya etki eden faktör-
ler birbirleri ile etkileşim halinde analiz edilmelidir. 
Toplam kazanın taşıt sayısına oranına ilişkin yıllar 
bazında istatistiki bilgiler Şekil 2.1’de verilmiştir[3].

Şekil 2.1. 1990-2013 Yılları arasındaki toplam 
kaza-taşıt sayısı oranı

1996-2010 dönemini kapsayan 15 yılın verileri 
incelenerek, trafik kazası sonucu kaza anında 
bir gündeki ölüm sayılarının poisson dağılımını 
gösterdiği bulunmuş ve bu dağılımdan trafik kazası 
sonucu herhangi bir kimsenin hayatını kaybetme-
mesi olasılıkları hesaplanmıştır. Bu hesaplama 
sonucunda yılın herhangi bir gününde yerleşim 
yerinde trafik kazası sonucu hiçbir vatandaşın ha-
yatını kaybetmemesi olasılığı 1996 yılında 0,0010 
(on bin kişide on) iken, 2003 yılında 0,0450 (on bin 
kişide 450) ye yükselmiştir. 2004-2007 döneminde 
ise 0,0300 (on bin kişide üç yüz) ve 0,0240 (on bin 
kişide iki yüz kırk)’a düştüğü bulunmuştur. 2010 
yılında tekrar 0,0450 (on bin kişide dört yüz elli) 
değeri ile 2003 yılı benzeri bir sonuç görülmüştür 
[4].

Şekil 2.2. 1995-2013 Yılları arasında ölenlerin yaş 
dağılımları

Şekil 2.2 ve Şekil 2.3 incelendiğinde yaralı sayısı-
nın artarken, ölü sayısının azalması araçlarda artan 
güvenlik sistemlerine (hava yastığı, emniyet kemeri 
vb.) ve sürücülerde artan güvenlik bilincine (emniyet 
kemeri kullanımı vb.) bağlanabilir. Unutulmamalıdır 
ki emniyet kemeri kullanımı hayat kurtararak birçok 
ölümün gerçekleşmesini engellemekte ve kazazede-
lerin kazalarda sağ kalmalarını sağlamaktadır. 0-17 
yaş grubunda ölenlerde ciddi bir azalma vardır [3]. 
Bu gelişme elbette çok olumlu ve önemi yadsına-
mazdır.  0-17 yaş grubundaki ölümlerdeki bu azalma 
elbette kaza raporlarının detaylı olarak incelenmesi 
neticesinde belirlenebilir. Ancak yasalarla belirle-
nen ve arka koltukta kullanımı zorunlu olan çocuk 
araç koltukları, emniyet kemeri kullanımı ve ailelerin 
konu hakkındaki hassasiyetleri etkili olmuş olabilir. 
2012-2013 yılları arasındaki kazalarda ise 0-24 yaş 
aralığında ölümlerde ise maalesef artış söz konusu-
dur [3].
  

Şekil 2.3. 1995-2013 Yılları arasında yaralananların 
yaş dağılımları
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Ancak bu verilerde ölü sayısı verilerinde ölü sayısını 
sadece kazazede kaza yerinde olaydan hemen son-
ra vefat etmiş ise göz önüne almaktadır. Daha sonra 
hastanede gerçekleşmiş olan ölümler bu kategoriye 
eklenmemiştir. 

2.1.2. Sektör Dâhilinde Trafik Kazası Bilgileri

ABD’de 2013 yılında sadece petrol ve doğalgaz ara-
ma ve üretim şirketlerinin kaza istatistiklerini incele-
yen bir çalışma yapılmıştır [23]. Bu çalışma 2003 ve 
2009 yılları arasında ABD’de gerçekleşen tüm petrol 
ve doğalgaz sektöründeki trafik kazalarını içermek-
tedir.  Bu sektörde motorlu taşıt kullananların ölüm 
oranı diğer tüm sektörlerin ortalamasının 8,5 katıdır 
[5]. Yani eğer ABD’de bir petrol ve doğalgaz arama 
şirketinde çalışıyorsanız, diğer tüm sektör çalışan-
larına göre trafik kazasında ölme olasılığınız 8,5 kat 
daha fazladır. Araştırmada elde edilen diğer önemli 
veriler şunlardır [5];

• Motorlu taşıt kazaları ile ilgili ölümlerin %28’i tüm 
petrol ve gaz çıkarma işlerindeki ölümlerden kaynak-
lanıyor.
• 2003 ve 2009 arasındaki yıllarda, motorlu taşıt ka-
zalarında petrol ve gaz çıkarma sektöründe çalışan 
202 işçi yaşamını yitirdi. 
• Ölenlerin %40’ı 35 yaşından gençtir.
• Ölümlerin %31’i işverenleri için 1 yıl veya 1 yıldan 
az yıl çalışmış olan işçilerdendir.
• Motorlu taşıt kazasında ölümcül yaralanan işçiler 
çoğunlukla petrol çıkarma alanında istihdam edilen-
lerdir.
• Küçük petrol ve doğalgaz işletmelerinde (<20 
çalışan) çalışan işçilerin ve kuyu servis şirketlerinde 
çalışan işçilerin motorlu araç kazasında ölme riskleri 
çok daha fazladır. 
• Pikap kamyonları vefat edenler arasında en çok 
kullanılan araçtır (%51,5) ve ardından (%26,7) ora-
nıyla yarı kamyonetler gelir. 
• Bu endüstride, özellikle küçük işletmelerde, hafif 
hizmet araçları süren petrol çıkarma çalışanlarına 
odaklanmak gerekir. 
• Kazalara tanık olanlar, ölümcül derecede yaralanan 
petrol ve doğal gaz işçilerinin %38,1’inin kaza anında 
emniyet kemeri kullanmadıklarını ifade etmişlerdir.  

Bu çalışma sektörde trafik kazalarının azaltılması 
için; pikap ve yarı kamyonet kullanımının azaltılması, 
kullanım durumunda bu araçların daha özenli takip 
edilmesi, bir yıl veya bir yıldan daha az tecrübeli 
çalışanların araç kullanımının kontrolü ve 35 yaşın-
dan genç çalışanların araç kullanımının kontrolünün 
önemini vurgulamaktadır.

2.1.3. Kurum Dâhilinde Trafik Kazası Bilgileri

Kurum dâhilinde araç kullanımı yapılan işin doğası 
gereği önemli düzeydedir. Belli dönemlerde sürekli 
olarak yer değiştiren onlarca sondaj ve kuyu tamam-
lama kuleleri, birbirlerinden ve merkezden uzak olan 
onlarca üretim kampları güvenli araç kullanımının 
önemini artırmaktadır. Yılın 365 günü 7/24 faaliyet 
gösteren bu kurumda sadece 2014 yılında kuruma 
ait araçlar toplamda yaklaşık olarak 27 000 000 km 
yol almışlardır [24]. Konu ile ilgili istatistiki bilgiler 
Tablo 2.1’de verilmiştir[6]. 

Tablo 2.1. Kurum dâhilindeki trafik kazası bilgileri

 

Yıllar 
 

Toplam 
Kaza 
Sayısı 

Ölümlü ve 
Yaralanmalı 
Kaza Sayısı 

Ölü 
Sayısı 

Yaralı 
Sayısı 

Kaybedilen  
Toplam  
İş Günü 

2008 28 4 0 5 249 
2009 40 11 0 14 201 
2010 35 1 0 1 156 
2011 45 9 0 11 160 
2012 31 3 0 24 140 
2013 35 11 0 13 130 

2.2. Kazalara Etki Eden Faktörler 

Büberci (1995), tarafından yapılan çalışmada; trafik 
kazalarının oluşumuyla ilgili temel kavramlar veril-
miş, bu kapsamda insan, yol, çevre, araç dinamiği 
konuları, trafik kazalarındaki bilgilerin toplanması, 
kaza tiplerine, kaza tespit tutanağına göre sonuçların 
değerlendirilmesi anlatılmıştır [7]. Öztürk (2009) ça-
lışmasında ise trafik kazalarına neden olan faktörleri 
(sürücü, yaya, yolcu, yol ve araç) yıllara göre analiz 
ederek kaza nedenlerini araştırmış ve kazalara se-
bep olan faktörleri belirlemiştir [8]. Trafik kazalarının 
nedenlerini; insan, yol, taşıt ve çevre olarak dört ana 
unsur altında ele alınabiliriz. 

Şekil 2.4. Trafik kazaları kusur oranları
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Şekil 2.4’de görüldüğü üzere 1995-2013 yılları 
arasında yaşanan trafik kazalarındaki,  kusur 
oranları incelendiğinde, kazalar ortalama olarak 
%95 oranında sürücülerden kaynaklanmaktadır. 
Ancak son yıllara doğru sürücü hatalarında azalma 
olduğu,  yolculardan, yayalardan, yol durumundan 
ve aracın kendisinden kaynaklanan kazalarda ise 
%5 e varan artış olduğu tespit edilmiştir[3].

Şekil 2.5’de sürücü dışındaki nedenlerden kay-
naklanan kazalar kendi içerisinde incelendiğinde 
ise kazaların nedeni olarak en fazla yayalar dikkat 
çekmektedir. Yol ve araç kaynaklı kazalarda 
azalma gözlemlenirken, yayaların kusurlu bulun-
duğu kazalardaki artış ise dikkat edilmesi gereken 
önemli bir tespittir[3].

Şekil 2.5. Trafik kazaları sürücü harici kusur yüz-
deleri

2.2.1. İnsan Faktörü

İnsan faktörü; genel olarak sürücüleri, yayaları ve 
yolcuları kapsamaktadır. İstatistiklere bakıldığında 
en önemli etkenin, insan olduğu ve kazaların ço-
ğunlukla da insanların trafik kurallarına uymama-
sından kaynaklandığı görülmektedir. Kişinin yaşı, 
cinsiyeti, sürüş tecrübesi, fiziksel özellikleri, sosyal 
hayatı, eğitim seviyesi ve sağlık durumu, aynı 
zamanda uyku kalitesi ve ilaç kullanımının kazalar 
üzerinde yadsınamaz etkisi vardır. Türkoğlu (2002) 
çalışmasında ülkemizde ve dünyada sürücüler 
için uygulanan eğitim sistemi ile trafik konusunda 
verilen eğitim uygulamalarını incelenmiş, analiz 
sonuçlarında elde edilen veriler ile karşılaştırma 
yapmıştır İnsan faktörünün kazalara olan yüksek 
etkisi düşünüldüğünde yol ve trafik güvenliği konu-
sunda eğitimlerin, bilinçlendirme çalışmalarının ve 
denetlemelerin etkin biçimde yapılması gerekliliği 
açıktır [9]. 

İstatistiklere göre; araç hızını yol, hava ve trafiğin 
gerektirdiği şartlara uydurmama, manevraları dü-
zenleyen genel şartlara uymama, dönüş kurallarına 
uymama, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, em-
niyetli takip mesafesine uymama, şerit ihlali, kırmızı 
ışık ihlali, alkollü araç kullanma ve arkadan çarpma 
gibi sürücü kusurları, trafik kazalarına yol açan en 
yaygın hatalardır. 2013 yılı Emniyet Genel Müdür-
lüğü trafik kaza verilerine bakıldığında; % 41,04 ile 
araç hızının mevcut çevre koşullarına uygun olma-
ması, sürücü kaynaklı en yaygın kaza sebebi olup, 
% 12,53 ile kavşak geçiş önceliğine uymama ve 
% 6,88 ile manevraları düzenleyen genel şartlara 
uymamanın diğer önemli ihlallerden olduğu ortaya 
konulmaktadır [2]. Yayaların, geçit ve kavşakların 
bulunmadığı yerlerde geçme kurallarına uymamaları, 
kusur oranlarına bakıldığında en yüksek yüzdeye 
sahip kusur olarak görülmektedir. Ancak bu kusur 
dağılımında yayaların yanı sıra, yol düzenlemelerini 
yapan kurumların da sorumluluğu olup, yayaların 
güvenli geçişlerinin sağlanması için yeterli çalışma-
nın da yapılmamış olduğunun göstergesidir. Bunun 
yanı sıra yayaların da taşıt yoluna girmeleri, karşıdan 
karşıya geçişlerde kurallara uymamaları ve diğer 
trafik kuralları konusunda hassasiyet göstermemeleri 
kazalara sebebiyet vermektedir. 

2.2.2. Yol Faktörü

İnsan faktörünün yanında yol durumunun sebep ol-
duğu kazaların oranı çok düşüktür. Kara yollarındaki 
düşük banket, çukur, yol yapımında yanlış malzeme 
kullanımı gibi yol kalitesinin düşük olması kazalara 
neden olmaktadır. Bek (2007), kaza tespit tutanağın-
da yer alan faktörleri göz önünde bulundurmuştur. 
Bu çalışmada; gün durumuna göre en fazla trafik 
kazası gündüz, hava durumuna göre en fazla trafik 
kazası açık havada, en az trafik kazası sisli, karlı ve 
fırtınalı havalarda meydana geldiğini tespit etmiştir. 
Ayrıca yol durumuna göre meydan gelen kazaların 
yaklaşık %80’inin bölünmüş yolda olduğunu, kav-
şak çeşitlerine göre en fazla dört kollu kavşaklarda 
meydana geldiğini ortaya koymuştur [10]. Bunların 
yanı sıra trafik işaretlerinin uygun yerleştirilmemesi, 
yol çalışmalarının uygun şartlar sağlanarak yapılma-
ması, trafik yoğunluğu, kara yollarının yetersizliği, 
bölünmemiş yolların varlığı kazaya neden olmakta-
dır. Ayrıca doğrudan yolun kalitesi ile ilgili olmayıp 
hava koşullarından kaynaklı görüş açısının düşüşü, 
yolun kayganlaşması, buzlanma, kar yağışından 
dolayı yolun kapanması, tipi gibi dönemsel sorunlar 
da kazalara sebebiyet veren unsurlardır. %49,58 
yolda gevşek malzeme kullanımının, %18,92 şerit 
çökmesinin, %16,27 yoldaki münferit çukurların ve 
%16,27 kısmi veya münferit çökmelerin en yaygın 
yol kaynaklı kaza sebepleri olduğu, 2013 yılı kaza 
istatistiklerinde görülmektedir [2].
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2.2.3. Araç Faktörü

Araçların tipi, yaşı ve bakımlarının yapılıp yapılmadı-
ğı hem kaza sayısını hem de kazanın şiddetini, can 
ve mal kaybı ile yaralanmaları doğrudan etkilemek-
tedir [11].

Şekil 2.6. 2008-2013 Yılları arasında kazaya 
karışan araç türleri

Şekil 2.6 incelendiğinde otomobillerin ortalama 
olarak kazaların yarısına karıştıkları ve bu yüzdenin 
korunduğu belirlenmiştir[3]. Ancak motosiklet kaza-
larında ise maalesef artış söz konusudur. Motosiklet 
kazalarında kazalar genellikle ölümle ya da ciddi 
yaralanmalarla sonuçlanmaktadır. Bu bağlamda 
motosiklet kazalarının azaltılması elzemdir. Örneğin 
ABD’de hiçbir şekilde motosiklet kullanılarak yemek 
dağıtımı yapılması birçok eyalette söz konusu bile 
değildir. Zamana karşı yarışan ve geç kaldığında ka-
zancı azalan bir meslek grubunun (yemek dağıtıcıla-
rı) hız yaparak kural ihlali yapmaları yüksek olasıdır. 
Ayrıca otomobil kullanıcılarının yol paylaşımında 
motosiklet kullanıcılarına gerekli özeni göstermeme-
leri de bu kazalardaki artışın açıklaması olabilir. 2013 
yılı kaza verilerine göre araç kaynaklı en yüksek 
kusur oranlarını şu şekilde sıralayabiliriz; %27,54 
kusurlu fren, %24,04 lastik patlaması, %4,97 hatalı 
arka lambalar, %4,85 kusurlu kapı ve %4,33 kusurlu 
rot. Ayrıca aracın; direksiyon, aks, farlar, şaft, dönüş 
sinyali, şaft gibi kısımlarındaki sorunlar da kazalara 
sebebiyet veren diğer etkenlerdir [2]. Şay (2007), 
çalışmasında ABS fren sistemi incelenmiş, veriler 
üzerinden gerekli istatistik analizler yapılarak ABS 
fren sistemi ile klasik fren sistemini karşılaştırmıştır. 
[12].

2.2.4. Çevre Faktörü

Mirasyedi (2006), çalışma kapsamında sayısal 
olmayan değişkenlerden özellikle mevsimlerin trafik 
kazalarına ve bu kazalarda meydana gelen ölü ve 
yaralı sayılarına olan etkileri araştırmıştır. Ülkemizde 
gelişen bazı sosyal faktörlerin etkisi de araştırıla-
rak 1978-2003 yılları arasındaki ülkemize ait trafik 
kaza istatistiklerinden faydalanılıp, çoklu regresyon 
analizleri ile modeller geliştirilmiştir [13]. Sherretz ve 
ark. (1978), yapmış oldukları çalışmada; yağmurun 
yoğunluğu ile karayolu trafik kazaları arasında doğru 
orantılı bir etkileşim olduğunu ortaya koymuştur [14].

2.3. Trafik Kazaları Kök Sebep Analizi Çalışmaları 

Kurum dâhilinde gerçekleşen trafik kazalarının kök 
sebep analizi yapılmaktadır.  Her kaza kök sebep 
analizi en az dört üyeden oluşan bir takım tarafından 
gerçekleştirildi ve araştırma ekibi bu analizleri beş iş 
günü birlikte çalışarak tamamlandı. Böylelikle her bir 
kök sebep analizi 160 adam- saat çalışmasının bir 
ürünüdür. Kök sebep analizi yaşanmış olan iş kaza-
larının ve ramak kalaların tekrarını önlemek için buna 
neden olan kritik faktörlerin, doğrudan sebeplerin ve 
kök sebeplerin bulunmasını sağlayan sistematik bir 
kaza inceleme yöntemidir. Kaza kök sebep analizi 
kazanın neden ve niçin olduğunu anlamamıza yar-
dımcı olarak, tekrarını engeller [15].

Bu analiz ana hatlarıyla şu aşamalardan oluşmakta-
dır;

• Olay Yeri İnceleme ve Veri Toplama
• Olay Akış Şeması Oluşturma
• Kritik Faktörleri Belirleme
• Doğrudan Sebepleri Belirleme
• Kök Sebepleri Belirleme
• Balık Kılçığı Analizi
• Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri Belirleme

Olay yeri inceleme ve veri toplama aşamasında po-
zisyon, insan, parka ve doküman kanıtları toplanır.
Ardından kaza anına kadar gerçekleşen bütün olay-
lar, eylemler, konuşmalar, emirler, vb. sırası ile ortaya 
çıkarılır ve bir zaman çizelgesi yaklaşımı ile krono-
lojik sıraya dizilerek olay akış şeması oluşturulur. 
Bu aşamadan sonra kritik faktör olarak adlandırılan, 
kazaya sebebiyet veren her bir güvensiz davranış 
ya da güvensiz durum ortaya çıkarılır. Kritik faktörler 
meydana gelmediğinde ya da varlığı kanıtlanmadı-
ğında trafik kazasının çok farklı gelişeceği ya da hiç 
meydana gelmeyeceği yargısına ulaştıran, kanıtlarla 
desteklenen; olgular, gerçekler, tetikleyici unsurlardır. 
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Belirlenmiş olan her bir kritik faktör için ayrı ayrı ol-
mak üzere doğrudan sebepler belirlenir. Doğrudan 
sebepler kritik faktörün oluşmasına neden olan, 
kanıtlarla desteklenen davranış veya durum (koşul) 
kökenli bulgulardır. Her bir doğrudan sebep için ise 
araştırma takım üyeleri tarafından doğrudan se-
beplere neden olan, kanıtlarla desteklenen kişisel 
veya iş süreçleri kökenli bulgular tespit edilir. Bu 
bulgular ise kök sebeplerdir. 
Ardından balık kılçığı analizi kullanılarak doğrudan 
sebepler ve kök sebepler değerlendirilir. Temel 
gösterim olarak bir balığın iskeletini andıran balık 
kılçığı analizinin yapılışı şu şekilde olur; süreçlerin 
temel olarak dört girdiden oluştuğu düşünülür. Bu 
girdiler insan, parça, doküman ve pozisyondan 
oluşmaktadır. Doğrudan sebepler ana kılçıkları 
ifade eder ve kök sebepler ise ana kılçığa bağlı alt 
kılçıklarda gösterilir.  En son aşamada ise kazanın 
tekrarını önlemek için kök sebepler referans alına-
rak düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir.  
Kaza kök sebep analizi çalışmaları sonucunda 
kurum bünyesinde dört adet trafik kazası araştı-
rılmış ve 29 adet doğrudan sebep tespit edilmiş-
tir. Tespit edilen doğrudan sebepler Şekil-2.7’de 
gösterilmektedir. Dikkatsizlik ve farkında olmama 
en çok tekrar eden doğrudan sebep olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Ardından en fazla temaslar 
(çevresel şartlar) kazalara sebebiyet vermektedir. 
Prosedürlere uyma ve önleyici metot kullanımı da 
diğer iki önemli doğrudan sebep olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda insan davranışı, çev-
resel şartlar ve önleyici metot kullanımı dikkatle 
irdelenmelidir.
Ardından her bir doğrudan sebep için toplamda 50 
adet kök sebep tespit edilmiştir. Tespit edilen doğ-
rudan sebepler Şekil-2.8’de gösterilmektedir. Kök 
sebepler en fazla eğitim ve bilgi aktarımı alanların-
da kendisini tekrar etmektedir.

Şekil 2.7. Doğrudan sebepler

Dolayısıyla çalışanların almış oldukları eğitim ve 
geçmiş kazalardan almış oldukları dersler önemli 
hususlardır. Geçmişte yaşanmış olan trafik kazaları-
nın öğrenen örgüt çalışmaları adı altında da siste-
matik olarak değerlendirilmesi ve çalışanların tüm 
bu geçmişte yaşanmış olan trafik kazaları hakkında 
eğitimler ve/veya güvenlik uyarısı afişleri aracılığıyla 
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Diğer önemli bulgu-
lar insan davranışları, iş planlaması ve stres durumu 
ile ilgilidir. Özellikle iş planlaması bu çalışma esna-
sında kurum bünyesinde oluşturulmuş olan seyahat 
yönetim planının önemini göstermektedir.
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Şekil 2.8. Kök sebepler

Kök sebepler belirlendikten sonra bu kök sebepler 
için Şekil-2.9’da gösterilen 10 farklı kategoride 26 
adet düzeltici ve önleyici faaliyet tespit edilmiştir. 
İnsan, eğitim ve davranışlar en önemli öneri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Risk yönetimi ve liderlik ise 
bunu takip eden ikinci önemli faaliyet sınıflandırma-
sıdır.

Şekil 2.9. Düzeltici ve önleyici faaliyetler
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2.4.  Kurum Dahilinde Trafik Kazaları Anket 
Çalışması 

Araştırmanın yapılacağı kurumdan izin alınmıştır. 
Kurum dâhilinde 2011 ile 2015 yılları arasında ya-
şanan trafik kazalarına karışan tüm çalışanlardan 
bilgi alınması hedeflenmiştir. Araştırmada, 2011 ile 
2015 yılları arasında kurum içerisinde yaşanmış 
olan iş kazaları ve hasar tespit komisyonlarının ra-
porlarına istinaden toplamda 27 adet trafik kazası-
na karışmış 80 kişi ile görüşülerek bilgi toplanması 
sağlanmıştır. Çalışanlarla görüşmeler sırasında bir 
iş güvenliği uzmanı personel tarafından bilgilendir-
me yapılmış ve kaza tanımlamasını iyi yapılabilme-
si adına doğru bilgi aktarılması sağlanmıştır. Araş-
tırmanın verilerini toplamak için bir anket formu 
hazırlanmıştır. Ankette, anketi yanıtlayan kişinin 
temel tanımlayıcı özelliklerini sorgulayan 4 soru, 
yaptığı kazaya etken olan nedenleri ile sonuçlarını 
belirlemeye yönelik 25 soru ve kaza anında araçta 
bulunan diğer kişilerin durumları ile ilgili sorular yer 
almaktadır. Bu araştırma kapsamında toplam 80 
kişi ile görüşülmüş ve bu kişilerin hazırlanmış olan 
anketleri doldurması sağlanmıştır. Anketleri doldu-
ran 80 kişinin 50’si sürücü olduğundan, araştırma 
çalışmalarının devamı için bu 50 kişi ölçü alınarak 
inceleme yapılmıştır. İlgili kamu kurumunun 2011 
ila 2015 yılları arasında yaşanan tüm trafik kaza-
larına sürücü olarak karışan 50 personelin kişisel 
özellikleri ve kaza ile ilgili bulgular aşağıdaki grafik 
ve tablolarda görünmektedir.

Anket dâhilinde elde edilen bilgilere bakıldığında; 
kazalara karışan 50 sürücünün %50’si 26 ila 35 
yaşları arasında, %40’ı 36 ila 45 yaşları arasında, 
%10’u da 46 ila 55 yaşları arasında yaş dağılımına 
sahiptir. Sürücülerin %10’u ortaokul, %30’u lise, 
%30’u yüksekokul ve geri kalan %30’u da üniversi-
te mezunu olduğu görülmektedir. Gerçekleşen tüm 
kazaların sürücülerden alınan bilgiler doğrultusun-
da % 70’inin sadece maddi hasarlı olduğu belir-
lenmiştir. % 30’unda ise hem maddi hasar hem de 
yaralanma durumu gözlemlenmiştir.

Bu bilgilere göre ağırlıklı olarak, yola çıktıktan 20 
dakika ila 40 dakika sonra kaza yapılması %40 ora-
nındayken, 40 ila 60 dakika sonra kaza yaşanması 
% 30 oranında olmaktadır. İlk 20 dakika içerisindeki 
kaza oranı %10, 60 ila 120 dakika arasında kaza ya-
şanması %10, 120 dakikadan sonra kaza yaşanması 
oranı da %10 oranında görünmektedir. Hiç mola 
verilmeden yaşanmış olan kazaların ağırlığı %50 
oranındayken, 20 ila 40 dakika önce mola verildiği 
durumlar %30 oranında, 40 ila 60 dakika önce veri-
len molalar ise %20 oranında görülmektedir. Sürücü-
lerin kaza anındaki durumları uykusuzluk, yorgunluk, 
dalgınlık gibi faktörler kendilerine sorulduğunda %20 
oranında yorgunluk, %20 oranında dalgınlık ve %10 
oranında ankette sorulan sorulardan farklı diğer 
durumların olduğu beyan edilmiştir. Sürücüler kaza 
anında kendi bulundukları durum için %50 oranında 
her şeyin normal olduğunu söylemişlerdir.

Sürücülerin daha önce aldıkları trafik cezasının 
nedenlerine göre dağılımında %70 oranında aşırı 
hız ilk sırada yer almaktadır. %10 oranında emniyet 
kemeri kullanılmamasından kaynaklı trafik cezası 
alındığı ve %20 oranında ise bunlar dışında neden-
lerden dolayı trafik cezası aldıkları gözlemlenmiştir. 
Kaza yapan sürücülere göre yaşanmış olan kazanın 
asıl sebebinin % 30 oranında aşırı hızdan kaynaklı 
olduğu, %60’ının geçiş önceliğine uyulmamasından 
kaynaklandığı ve %10’unun da ankette belirtilmeyen 
diğer nedenlerden olduğu gözlemlenmiştir.

Kaza geçiren araçların güvenlik sistemleri ile ilgili 
bilgi almak için sorulan sorularda ise tüm araçların 
%80’inde ABS sistemi olduğu belirlenmiştir. %40’ında 
da ASR sistemi bulunmaktadır. Tüm araçların 
%60’ında çift hava yastığı bulunmakta, bu oranın 
dışında %20’sinde de daha fazla hava yastığı olduğu 
belirlenmiştir. Bu emniyet sistemlerinden ayrı olarak 
sürücülerin belirtmiş olduğu diğer güvenlik paketleri 
ise araçların %20’sinde bulunduğu belirlenmiştir.

Sürücülerin %20 si de yaşadıkları kazayı kendi ha-
taları olarak belirtmiştir. Araçlarda yaşanan mekanik 
arızalardan kaynaklı kazaların oranı ise %20 ora-
nındadır. Kazaların gerçekleştiği yer olarak şehir içi 
ve şehirlerarası karayollarında oluşuna göre değer-
lendirildiğinde %20 oranında şehir içi yollarda kaza 
olduğu gözlemlenirken, %80 oranında şehirlerarası 
karayolunda olduğu gözlemlenmiştir. Gerçekleşen 
kazaların %80’i direksiyon hâkimiyetini kaybederek 
tek taraflı devrilme veya çarpma şeklinde gerçekleş-
miştir. %20’si ise çift taraflı çarpışma olarak belirlen-
miştir. Kaza yapılan yolların daha önce kazayı yapan 
sürücüler tarafından kullanılıp kullanılmadığı araştırıl-
dığında, %60 oranında aynı yolun 3 veya daha fazla 
kullanıldığı belirlenmiştir. %40’ının ise 1 veya 2 defa 
kullanıldığı belirlenmiştir.
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Kazalara etki eden faktörlerin arasında çok büyük 
önem arz eden hava şartları, kurum dâhilinde yapı-
lan araştırmada incelendiğinde, yaşanan tüm kaza-
ların %30’unun aşırı soğuktan kaynaklı buzlanma 
olaylarından olduğu, % 10 unun ise yağışlı havalarda 
olduğu gözlemlenmiştir. % 60’ı ise açık havalarda 
gerçekleşmiştir. Trafik kazalarına etkisinin çok yük-
sek olduğu düşünülen yol durumları incelendiğinde 
tüm kazaların gerçekleştiği yolların %70’inin virajlı 
yollar olduğu gözlemlenmiştir. %50’sinin aşırı so-
ğuktan dolayı buzlandığı ve %20’sinin de mıcırlı yol 
olduğu belirlenmiştir. Tüm yolların %30’unun normal 
yol şartları taşıdığı belirlenmiştir.

2.5. Kurumda Trafik Kazalarını Önlemek İçin Bir 
Öneri 

Ülkemizdeki ve sektöre ait trafik kaza istatistikleri,  
kaza kök sebep analizi bulguları ve anket sonuçları 
değerlendirildiğinde planlama, eğitim, araç kontrolle-
ri, takip sistemleri ve bireysel takip ile trafik kazalarını 
önlemek adına bir sistem geliştirilmesi planlanmıştır. 
Bunun için kurumun, bu çalışmanın hemen akabinde 
takip eden ilk projesi olan sismik veri toplama projesi, 
pilot saha çalışması olarak belirlenmiştir.

Şekil. 2.10. Sismik veri toplama projesi trafik kazaları 
önleme çalışmaları.

2.5.1. Sürücülerin Yeterlilik Eğitimleri

Proje içerisinde, araç kullanması görev tanımlarında 
belirlenmiş olan tüm personelin trafik kuralları gereği 
sürücü belgelerinin olmasının yanı sıra ayrıca ileri 
sürüş teknikleri eğitimi almaları zorunluluğu getiril-
miştir. Bu eğitim sonucu sürücüler, başarılı oldukları 
takdirde ileri sürüş teknikleri yeterlilik sertifikası 
almakta ve görev sırasında kuruma ait araçları kulla-
nabilme yetkisine sahip olmaktadırlar. Bu sertifikalar 
da kendi içinde çeşitlere ayrılarak, araçların tipine ve 
sınıfına göre değişmektedir. Her proje başlangıcın-
da ilgili yöneticiler tarafından araca göre sürücünün 
yetkinliğinin ve bu sertifikaların kontrolü gerçekleşti-
rilmiştir. 

2.5.2. Seyahat Yönetim Formları

Seyahat yönetimi proje dâhilindeki tüm operasyon-
larda çalışan personelin lokasyonlar arası hareketleri 
ve araçlarının takibi amacı ile kurulan bir sistem 
olduğu üzere, kurumun projelerinde aktif olarak 
uygulanmaya başlanmıştır. Bunun için, önceden ha-
zırlanmış olan seyahat yönetim planı tüm çalışmalar 
için yol gösterici bir kılavuz olarak kullanılmaktadır. 
Bu planın aktif olarak kullanılmasını takip etmek 
adına bir personel, seyahat yöneticisi olarak sadece 
bu iş için görevlendirilmiştir. Çalışmaların yürütülece-
ği ve takibinin verimli bir şekilde sağlanabilmesi için 
özel bir telsiz odası sağlanmıştır. Bu odanın içerisin-
de talimattaki çalışmaları aktif olarak takip edebilmek 
adına donanım olarak bir cep telefonu, bir ana telsiz 
kontrol paneli ve bir uydu telefonu yerleştirilmiştir. Bu 
sayede sahada farklı yerleşkelerde çalışan, bu yer-
leşkeler arası hareket eden tüm çalışmaların oldukça 
iyi bir şekilde iletişimi ve takibi sağlanmıştır. 
Talimata göre tüm araçların çalışma alanlarına ön-
ceden hazırlanmış ve kendilerine doldurmaları için 
verilen bir seyahat yönetim formu doldurulduktan 
sonra gönderilmeleri sağlanmıştır. 

Tüm yolcular form içerisinde kayıt altına alınmak-
tadır. Araç çalışma bölgesine geri döndüğünde, 
seyahat yönetimi için görevlendirilen seyahat yöne-
ticisi tarafından form tekrar imzalanmakta ve listede 
belirlenen tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir 
şekilde geri döndüğü teyit edilmektedir. Seyahat yö-
netim formu ayrıca o gün gidilecek yol güzergâhı ile 
birlikte varılacak nokta bilgilerini de kapsamaktadır. 
Bu yüzden bu noktalar seyahat yöneticisi tarafından, 
seyahat yönetim ofisinde harita üzerinden işaretle-
nerek aktif takibi yapılmaktadır. Sahaya giden tüm 
araçlar, iki saatte bir telsiz kontrolü ile durum bildirimi 
yaparak seyahat yöneticisini bilgilendirmektedirler. 
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2.5.3. Araç Takip Sistemi

Proje içerisindeki tüm araçlar, seyahat yöne-
ticisinin araçların konumlarını takip etmesini 
sağlayabilmek hız bilgilerini takip etmek, gün 
içerisinde yapmış oldukları toplam kilometreyi 
belirleyebilmek, toplam seyahat süreleri gibi 
bilgileri sağlayabilmek adına bir GPS sistemi 
ile donatılmıştır. Tüm bu bilgilerin seyahat 
yöneticisi tarafından İş güvenliği uzmanına 
günlük ve haftalık dönemlerde raporlanması 
sağlanmıştır. Bu sayede, çalışanlar arasında 
kim kurum tarafından belirlenen hız limitlerinin 
dışına çıkarsa, sözlü olarak uyarılabilmesi 
sağlanmaktadır. Eğer ilgili personel aynı hata-
yı ikinci kez yaparsa yazılı olarak uyarılmakta 
ve talimatlarda belirtilen disiplin yönetmeliğine 
tabi tutulmaktadır. Buna ek olarak, seyahat 
yöneticisi tarafından belirlenen gün batımına 
denk gelen, gece sürüş mecburiyeti gerektiren 
durumlar için iş izni doldurulması da sağlan-
makta ve bu iznin yönetimi ve doldurulması 
seyahat yöneticisi ile birlikte iş güvenliği uz-
manı ve işveren vekili olan sorumlu personel 
tarafından koordine edilmektedir.

Proje çalışmasının sonucunda 45 adet aracın 
aktif olarak 77 gün boyunca oldukça virajlı ve 
mıcırlı arazide yapılan toplamda 928 436,39 
km sürüş boyunca sadece 1 adet maddi 
hasarlı kaza yaşanmış, herhangi bir şekil-
de yaralanma veya ölümlü kaza riski ortaya 
çıkmamıştır. Yaşanmış olan bu kazadan ders 
çıkarmak, daha büyük kazaları engellemek 
adına önlemler almak ve çalışanları bu konu 
hakkında bilgilendirmek için kök sebep analizi 
çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmanın sonu-
cunda güvenlik uyarı kartları ile çalışanlar 
daha çok dikkat etmesi gereken hususlar 
hakkında bilgilendirilmiştir.

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

3.1. Sonuç 

Dünya ülkelerinin trafik kazası istatistikleri incelen-
diğinde Türkiye’de araç sayısına oranla ölümlerin ilk 
sıralarda, kaza ve ölü sayılarının da maalesef yüksek 
olduğu görülmektedir. Kaza sebeplerinin çok büyük 
oranda insan kusurlarından kaynaklandığı araştır-
malardan görüldüğü üzere; trafik sorununun çözüm 
merkezinde de insan unsuru olmalıdır. Bu nedenle 
kazalar ancak toplumsal olarak sorumluluk ve bilincin 
artması, trafik eğitim ve kültürünün bir yaşam biçimi 
haline gelmesi ve yasal düzenlemelerin etkin bir şe-
kilde uygulanabilmesi, trafik denetim ve kontrollerinin 
daha sık yapılması ile önlenebilecektir.

Toplumsal duyarlılığın arttırılması da trafik eğitimle-
rinin; okul öncesi çağlardan başlayarak hayatımızın 
her anında görsel ve pratik olarak var olması ile 
sağlanabilir. Araç ve yoldan kaynaklı sorunları da 
kaynağında yok edebilmek için karayolları standart-
larımızın gelişmiş ülkelerdeki standartlara ulaşması, 
araçların periyodik bakımlarının zamanında yapıl-
ması ve teknik donanımların uygun kullanılması ile 
sağlanabilir. Trafik kazalarının azaltılması ile hem 
can kayıplarının hem de ekonomik kayıpların önüne 
geçilerek, ülke ekonomisine zararı engellenebilecek-
tir.

Ülkemizdeki ulaşım verileri ve trafik kazası istatis-
tikleri, kurum ve sektör dâhilindeki trafik kazaları 
bilgileri ve kurumda yapılan anket çalışması verileri 
neticesinde kurum içerisindeki trafik yönetiminde 
planlama ve uygulama açısından geliştirmeye açık 
alanların olduğu tespit edilmiştir. Bu boşluğu dol-
durmak için “Yol Güvenliği Talimatı” ve ve “Seyahat 
Yönetim Planı” oluşturulmuştur. Ayrıca hazırlanan 
talimat ve planın uygulanabilirliğini görmek açısından 
pilot saha uygulaması olarak iki boyutlu sismik veri 
toplama projesinde, Siirt’in Eruh İlçesinde 45 araç ile 
yapılan çalışmada uygulanmaya konmuş ve oldukça 
başarılı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
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3.2. Değerlendirme

Kurum dâhilinde bir taşıt kullanma komisyonu kurul-
malıdır. Taşıt Kullanma Komisyonu; taşıt kullanma 
kartı verilmesi, kullanılması, “Yol Güvenliği Talimatı” 
ve “Seyahat Yönetim Planı” çalışmalarının aktif ola-
rak takip edilmesine ilişkin değerlendirmeleri yaparak 
ilgili kararları almaya yetkili olmalıdır. 

Komisyon; ilgili bölüm ve iş güvenliği birimlerinden 
birer teknik personel, Hukuk biriminden bir personel 
ve Trafik Güvenliği konusunda uzman veya sürüş 
eğitimi veren usta öğretici bir personel olmak üzere 
dört kişiden teşkil olmalıdır. Komisyon, çalışmaların-
da ihtiyaç gördüğü uzman personelin danışmanlık 
yapmasını isteyebilir. Komisyonun sekretaryası ilgili 
bölüm tarafından yürütülmelidir.

Taşıt kullanma kartı talep edilen personel; önce sü-
rüş eğitimi almalı ve eğitim sonunda eğitim veren kişi 
tarafından test edilmelidir. Test sonunda yeterli puanı 
alan personele değerlendirme (personele ait sağ-
lık raporu vb. belgeler göz önüne alınarak) sonucu 
uygun görülmesi halinde taşıt kullanma kartı verilmeli 
ve bu eğitim ile eğitim sonunda test uygulaması üç 
yılda bir yapılmalıdır. Ayrıca üç yılda bir yapılacak 
eğitim ve test uygulaması mevcut taşıt kullanma kartı 
olan personel için de yapılmalıdır.

Komisyon; belirli dönemlerde veya ihtiyaç halinde 
toplanarak taşıt kullanma kartı ile ilgili talepleri ve 
personelin taşıt kullanımı ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını 
değerlendirmelidir. Ayrıca taşıtlara ve personele ait 
cezaları periyodik olarak tetkik etmeli ve değerlendir-
meli, taşıt kullanan personelin mevzuata uygunluğu-
nun denetim ve kontrolünü yapmalı, “Yol Güvenliği 
Talimatı” ve “Seyahat Yönetim Planı” çalışmalarını 
gelen talepler doğrultusunda değerlendirerek revize 
etmelidir.
Taşıt kullanan personel için; temel trafik kuralları, 
ileri sürüş teknikleri, savunmaya dayalı sürücülük 
teknikleri ve benzeri konularda sertifikalı uzman 
kurum veya kişilerce verilecek eğitim ihtiyacı yıllık 
olarak tespit edilmeli ve bu eğitim programı yıl içinde 
verilmelidir.

Hızlı ve agresif araç kullanımının azaltılması ve 
güvenlik donanımı kullanımının arttırılması konusun-
da taşıt kullanan personeli bilinçlendirmeye yönelik 
genel trafik güvenliğini kapsayan ve yılda en az bir 
kez yapılan eğitim veya seminer verilmelidir.

Taşıt kullanma komisyonu tarafından yıllık periyodik 
toplantıda taşıt kullanan personele verilecek eğitimin 
nitelik, konu, süre, yer ve zamanı gibi parametre-
lerin tespit edildiği eğitim programı hazırlanmalı ve 
bu program komisyon kararı olarak yetkililerin onayı 
sonrasında uygulamaya konulmalıdır.

Taşıtlarda bulunması gereken asgari güvenlik 
donanımının belirlenmesinde otomotiv dünyasında 
güvenlik konusunda otorite olarak kabul edilen ve 
Avrupa’nın bağımsız test kuruluşu olan EURO NCAP 
(Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı) 
tarafından yapılan çarpışma testleri sonucunda 
taşıta ait güvenlik donanımı derecelendirilmesi esas 
alınmalıdır. Binek ve arazi araçların güvenlik do-
nanımlarına göre yapılan değerlendirmede; EURO 
NCAP standartlarına göre önden ve yandan çarpma-
da en az üç yıldız, yaya güvenliğinde en az iki yıldız 
ve genelde en az dört yıldız olarak derecelendirilen 
taşıtların kullanılması uygun görülmektedir [16].

Donanım olarak araçlarda GPS takip sistemi kitle-
rinin ve radyo iletişim cihazlarının bulundurulması 
zorunlu hale getirilmelidir. Her aracın anlık olarak ko-
numu belirlenebilmeli, hız bilgileri raporlanabilmeli ve 
sürücüler tarafından geri bildirimi sağlayacak iletişim 
donanımları ile sürekli hazır hale getirilmelidir.
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ÖZET

Yollar düz olarak devam eden aliymanlar ile bunları birbirine bağlayan yatay kurplardan oluşmaktadır. Yatay 
kurplar ise yüksek kaza riskinin olduğu yol bölümleridir. Kurplara yaklaşan sürücüler birbirini takip eden kurp 
elemanları üzerinde güvenli bir şekilde yollarına devam etmek ve hızlarını yolun yapısına göre ayarlamak 
isterler. Dolayısıyla, yol güvenliğinin sağlanması için yol geometrisinin, sürücülerin beklentilerini karşılayacak 
şekilde tasarlanması gerekmektedir.
 
Yollarda tasarım sürekliliğinin sağlanması kaza riskinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Tasarım sürekliliği ile 
özellikle düz yol kesimlerinden kurbalara geçişlerde hızın belli sınırlarda olmasının sağlanması amaçlanmak-
tadır. Tasarım sürekliliğinin değerlendirilmesinde, serbest akım koşullarında kuru yolda taşıtların gözlemlenen 
hızlarının dağılımının % 85’i olarak belirtilen işletme hızı (V85) dikkate alınmaktadır. Hollanda’da yapılan bir 
proje kapsamındaki bu çalışma ile bir helikopterin altına yerleştirilen kamera sayesinde elde edilen 6 farklı 
kavşaktaki 29 kurpda çok sayıdaki sürücüye ait sürekli hız verileri elde edilmiştir.

Bu gerçek hız verilerinden, kavşaklardaki kurplarda sürücü davranışlarının belirlenmesinde yararlanabilecek, 
yol geometrisi, kazalar ve işletme hızı arasındaki gerçek ilişkiler belirlenebilecek ve yol güvenliğinin sağlanma-
sı için gerekli olan önlemler alınabilecektir.

Bu bildiri ile Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan bu çalışma hakkında bilgi verilmiş ve bu çalış-
ma sonrasında elde edilen veriler ile yapılabilecek diğer çalışmalardan bahsedilmiştir. Bu bildirinin, ülkemiz 
yollarında yol güvenliğinin sağlanması, gerçek sürücü davranışlarının belirlenmesi, yol geometrisi ile işletme 
hızı arasındaki ilişkilerin kurulması ve kazaların önlenmesi için yapılabilecek çalışmalar yönünden bir örnek 
niteliğinde olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım sürekliliği, yatay kurp, işletme hızı, sürücü davranışı, yol güvenliği, Hollanda

ABTRACT

Roads have tangent parts which are straight sections and horizontal curves which connect  transition parts to 
each other. Horizontal curves are highly risky part of roadways. When drivers approach a curve, they want to 
continue their ways by confidently and to arrange their speed according to the structure of roadway. Therefore, 
road geometries must be designed to meet driver expectancies for providing road safety.

Providing of design consistency on roads helps to reduce accident risk. With design consistency, speed is 
provided to be in certain limitations when especially passing from straight parts to curves. In the evaluation of 
design consistency, operating speed (V85) which is known the 85% of the distribution of observed vehicle spe-
ed at free flow conditions and dry road surface is considered. This study which was conducted in the Nether-
lands as a part of the project and trajectory data of vehicles driving 29 curves at 6 different interchanges were 
taken from a camera mounted underneath a helicopter. The driver behaviors in horizontal curves at interchan-
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GİRİŞ

Yol güvenliği toplumlar için en önemli sorunlardan 
biridir ve yol güvenliğinin sağlanması için her geçen 
gün artan sayıda çalışma yapılmaktadır. Çünkü dün-
ya genelinde her yıl milyonlarca insan trafik kazala-
rında hayatını kaybetmekte ya da ciddi yaralanmalar-
la karşı karşıya kalmaktadır.

Yollar düz yani aliyman ve bu düz kısımları birbirine 
bağlayan eğri yani kurp kısımlarından oluşmaktadır. 
Kazalar düz yol kesimlerinden çok yatay kurplarda 
meydana gelmektedirler. Çünkü yatay kurplarda 
sürücülerin ve araçların daha fazla yanlış hız ve yö-
rünge seçimleri olmaktadır. Bu durum yatay kurplar-
da kazaların artmasına yol açmaktadır [1-3]. Ulusla-
rarası Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (National 
Highway Traffic Safety Administration- NHTSA) 
belirttiği üzere yatay kurplardaki ortalama kaza oranı 
düz yollardakine göre oldukça yüksektir ve bu oran 
Amerika’da yatay kurplarda diğer yol kısımlarındakin-
den 3 kat daha fazladır [4]. Dolayısıyla, yatay kurplar 
önemli yol kesimleri olarak ortaya çıkmaktadır. 

ges can be defined with these real speed data, the real relationships between road geometries, accidents and 
operating speed can be determined and the deficient precautions can be taken for providing road safety.

The information about the study which was conducted in the Netherlands was given in this paper and the other 
studies which can be done with this study’s data were presented. It is thought that this paper can be considered 
as a case study for providing road safety, defining of real driver behaviors, establishing the relation between 
road geometric features and operating speed, and making some other studies for preventing road accidents in 
Turkey.

Keywords: Design consistency, horizontal curve, operating speed, driver behavior, road safety, the Netherlands.

Özellikle, düz kesimlerden kurplara geçişlerde ya 
da kurplardan düz kesimlere geçişlerde sürücüler, 
yollarına güvenli bir şekilde devam etmek, hızlarını 
yolun geometrik yapısına göre ayarlamak isterler. Bu 
durum yol geometrisi ile sürücü beklentilerinin uyum 
içinde olmasını sağlayan tasarım sürekliliği ile sağ-
lanabilir. Sürekli bir yol tasarımı sürücülerin herhangi 
bir beklenmedik durumla karşılaşmalarına sebebiyet 
vermez ve böylece anormal davranışlar ve muhtemel 
kazalar engellenmiş olur [5].

İşletme hızı (V85), tasarım sürekliliğinin değerlendi-
rilmesinde kullanılan bir tekniktir ve yolun belirli bir 
yerinde serbest akım koşullarında kuru yolda taşıtla-
rın gözlemlenen hızlarının dağılımının % 85’i olarak 
belirtilen hız olarak belirlenir [6]. Tasarım sürekliliği 
için Lamm vd. [7] üç tip güvenlik kriteri geliştirmişler-
dir. Bunların ilki tasarım sürekliliği kriteridir ve tasa-
rım hızı (Vd) ile işletme hızı (V85) arasındaki farkı, 
ikinci kriter, işletme hızı süreklilik kriteri olup birbirini 
takip eden yol kısımlarının işletme hızları farkını ve 
üçüncü kriter ise sürüş dinamiği süreklilik kriteri olup 
varsayılan enine sürtünme ile işletme hızında istenen 
enine sürtünme arasındaki farkı esas almaktadır. 
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Tablo 1’de bu kriterlerin detayları verilmiştir. Buna 
göre, işletme hızı ve tasarım hızı arasındaki fark ( ) 
tek bir geometrik eleman için iyi bir gösterge iken, 
iki ardışık geometrik eleman arasındaki hız azalımı 
, bir geometrik elemandan diğerine seyahat eden 
sürücülerin maruz kaldığı uyumsuzluğu göstermek 
için kullanılır. Üçüncü kriter olan, kurp tarafından 
sağlanan varsayılan enine sürtünme ile araçlar 
tarafından istenen enine sürtünme arasındaki fark   
ise araç stabilitesini temsil etmek için dikkate alınır 
[8] .

Birçok ülkenin (örneğin, Almanya, Fransa, Yuna-
nistan, Avusturalya)  tasarım rehberleri, yol ele-
manlarını tasarlamak veya gerçekleştirmek için bu 
yaklaşımı benimsemişlerdir [6].

Kurplarda ve aliymanlarda işletme hızını tahmin 
etmek için birçok model geliştirilmiştir. Bunların bir 
kısmı, aliymandan kurba geçişler üzerinde odak-
lanmış [5,9], kimi kurpta kimi aliymanda [10,11], 
kimileri de aliyman-kurp-aliyman [6,12] geçişlerine 
odaklanmıştır.

Çalışmalarda hız verilerinin toplanmasında radarlar-
dan, yere döşenen sensörlerden, GPS (Global Po-
sitioning System- Küresel konum belirleme sistemi) 
aletlerinden, sürücü simülatörlerinden, lazer detek-
törlerden, vb. yararlanışmış, kimilerinde nokta veriler 
kimilerinde ise sürekli hız verileri elde edilmiştir. 
Elde edilen veriler sonucunda ise, geliştirilen işletme 
hızı modellerinin bazı önemli hipotezleri kabul ettiği 
görülmüştür. Buna göre, yatay kurplar boyunca sabit 
bir işletme hızı uygulandığı, hızlanma ve yavaşlama 
geçişlerinin ise tamamen aliymanlarda olduğu ifade 
edilmiştir. Ancak, bu sonuçlar bazı çalışmalarca 
kabul edilmesine rağmen diğerleri tarafından hata-
lı olarak kabul edilmişlerdir [5]. Bu konu hakkında 
literatür bilgisi bir sonraki kısımda verilecek olup, 
ilerleyen kısımlarda Hollanda Delft Teknoloji Üniversi-
tesinde yapılan bir proje kapsamındaki bu çalışma ile 
sürücülere ait gerçek sürekli hız verilerinin nasıl elde 
edildiği, çalışmanın üstünlüğü ve elde edilen veriler 
ile işletme hızı ve işletme hızını etkileyen faktörler 
arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde nasıl faydalanı-
lacağı hakkında bilgi verilecektir.

Tablo 1. Lamm’ın tasarım sürekliliği kriterleri [7]

Tasarım Kriter 
Seviyeleri 

KriterI 
(km/h) 

KriterII 
(km/h) 

KriterIII 

İyi 85 10V Vd   185 85 10i iV V    0.01
RA RD

f f    
Orta 85 2010 V Vd   110 85 85 20i iV V     0.04 0.01

RA RD
f f      

Kötü 85 02V Vd   185 85 02i iV V    0.04
RA RD

f f    

 

:  = 0.925Varsayılan enine sürtünme
RA Tf n f   

2
( 85:  = /127 ) İstenen enine sürtünme

RD
Vf R e  

:  Enine sürtünme katsayısıTf  
:  Kurp yarıçapıR  
:  Devere  



129

İŞLETME HIZI MODELLERİNE AİT ÖNCEKİ 
ÇALIŞMALAR

İşletme hızını tahmin etmek için, veri elde edilmesin-
de farklı tekniklerin kullanıldığı gibi analiz sürecinde 
de farklı model yapısının, bağımsız değişkenlerin 
ve regresyon yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar 
mevcuttur. 

Fitzpatrik vd. [10] bu çalışmalarında yatay, düşey 
ve birleşik kurplarda, aliyman kesimlerinde, eğimli 
bölgelerde ve yatay kurp öncesi ve sonrasında gibi 
farklı durumlardaki yol kesimlerinde işletme hızı 
tahmin modelleri oluşturmuşlardır. Hız verileri radar 
ve kaplama üzerine yerleştirilen trafik sayıcı/sınıfla-
yıcı ile ilişkide olan piezoelektrik sensörler ile elde 
edilmiştir. Hız modelleri, kurp yarıçapı veya düşey 
eğrilik oranının bağımsız değişken olarak belirlendi-
ği seçilmiş yatay ve düşey kurplarda geliştirilmiştir. 
Uzun aliymanlarda model geliştirememişlerdir. Uzun 
aliymanlar, bir sürücünün hızlanmak ve arzulanan 
hızını sürdürmek için yeterli uzunlukta olmalıdır. Böy-
lece, kendi çalışmalarında farklı eyaletlerdeki uzun 
aliymanlarda % 85’lik hızı 93 ve 104 km/h arasında 
bulmuşlardır. Halbuki,  iki şeritli kırsal yollarda tipik 
örnek hıza bakıldığında, 100 km/h lik hız arzulanan 
iyi bir tahmindir. Ayrıca, bir aracın bir özellikten diğe-
rine geçerken ki hızlanma ve yavaşlama davranışını 
hem yatay hem de düşey eğrilik için modellemiş-
lerdir. Hızlanma ve yavaşlama oranları, yarıçapın 
bir fonkisyonu olarak modellenmiş ve maksimum 
azalma oranı 1 m/sn2 ve maksimum hızlanma oranı 
0,54 m/sn2 olarak belirlemişlerdir.

Misaghi ve Hassan [9] Kanada’da işletme hızı sü-
rekliliğini değerlendirmek için, her bir kurbun 5 farklı 
noktasından aldıkları hız ölçümleri ile hız davranışını 
belirlemek için iki model geliştirmişlerdir. Hız verileri 
trafik sayaçları/ sınıflayıcıları ile iki şeritli kırsal kara-
yollarındaki 20 kurptan elde edilmiştir. Araştırmacılar, 
kurp ortasında, kurp yarıçapının bağımsız değişken 
olarak belirlendiği işletme hızını tahmin eden iki 
model geliştirmişlerdir. Ancak bu modeller düşük de-
terminasyon katsayısına (R2 değerine) sahip olmuş-
lardır. Yani kurp ortasında zayıf bir ilişki elde edilmiş-
tir.  Kurp öncesi aliymanda ortalama % 85’lik işletme 
hızı, bağımsız aliymanlarda (LT(aliyman uzunluğu) 
>200 m) 103 km/h, bağımlı aliymanlarda (LT ≤ 200 
m) 95,8 km/h olarak önerilmiştir. Çalışmalarının ikinci 
kısmında ise, % 85’lik hız farkını (∆_85 V)  tahmin et-
mişlerdir. % 85’lik hız farkı, serbest akım koşullarında 
sürücülerin % 85’inin hızının küçük olduğu hız değeri 
farkı olarak belirtilir ve iki ardışık elemandaki % 85’lik 
işletme hızının farkından  temel olarak farklıdır. Buna 
göre, aliymandan kurbaya geçişlerde % 85’lik hız 
farkını tahin etmede bağımsız değişkenler ile daha 
güçlü ilişkiler elde etmişlerdir.

Figueroa ve Tarko [11] yatay kurp öncesi ve son-
rasında geçiş bölgelerinde işletme hızı modellerini 
geliştirmek için sürücü davranışlarını değerlendir-
mişlerdir. Hız verileri, tahmin edilecek hız değişim 
uzunluğu boyunca her bir bölge için farklı noktalarda 
ölçülmüştür. % 66 hız azalmasının ve % 72 hız artı-
şının kurbun öncesindeki ve sonrasındaki aliymanda 
meydana geldiği sonucuna varmışlardır. Ortalama 
hız azalma oranını 0,732 m/sn2 ve ortalama hız artış 
oranını 0,488 m/sn2 olarak belirlemişlerdir.

Pérez- Zuriaga vd. [13] iki şeritli kırsal yollardaki 
kurplarda ve aliymanlarda işletme hızını ve aliyman- 
kurp geçişlerinde yavaşlama oranını modellemek 
için sürücülerin araçlarına yerleştirilen GPS (Küresel 
konumlama sistemi) aleti verilerinden yararlanmış-
lardır. Elde edilen sürekli hız verileri ile kurplarda % 
85’lik işletme hızı, eğrilik değişim oranı (CCR-Cur-
vature change rate) ve kurp yarıçapının bağımsız 
değişken olarak kullandığı analizler ile modellenmiş-
tir. Aliymanda ise, bağımsız değişken olarak aliyman 
uzunluğu 90 m. den büyük olacak şekilde değerlen-
dirilmiştir. Diğer bağımsız değişkenler, önceki kurpta-
ki önerilen model tarafından elde edilen işletme hızı 
ve istenen hız (bu değer serbest akım koşullarında 
110 km/h olarak varsayılmaktadır) olarak dikkate 
alınmış ve % 85’lik işletme hız modeli bu değişkenler 
ile kurulmuştur. Buna göre, bir aliyman boyunca, is-
tenen hıza ulaşılırken yol uzunluğu ile beraber hız da 
artmaktadır. Azalma oranı modelinde ise, aliymanda 
hız azalmasının başladığı noktadaki hız ile kurpta hız 
azalmasının bittiği noktadaki hız ve azalmanın başla-
dığı ve bittiği noktalar arası mesafe dikkate alınmış-
tır. % 85’lik azalma değeri eğrilik değişim oranı ve 
kurp yarıçapının fonksiyonları olarak modellenmiştir. 
Yapılan çalışma, kurp boyunca hızın sabit kaldığı 
ve hız azalmasının tamamen aliymanda başladığı 
fikrine karşı olmakta ve en azından hızdaki azalma 
geçişinin % 7’sinin kurp üzerinde olduğu, kurpta 
meydana gelen ortalama azalma geçiş uzunluğunun 
ise % 47,34 olduğunu, % 58 bölgede azalmanın kur-
bun orta noktasından önce bittiği belirlenmiştir.

Castro vd. [14] Kolombia’daki iki şeritli kırsal kara-
yollarındaki aliymanlar ve kurplar üzerinde işletme 
hızını tahmin etmeye çalışmışlardır. Araç hızları, kurp 
öncesindeki aliymanda kurp başlangıcından 70, 140 
ve 200 m öncesinde ve 22 kurbun başlangıç, orta 
ve bitiş noktalarında radar ile ölçülmüştür. . Kurp 
başlangıcında, ortasında ve sonundaki işletme hızı 
tahmin modellerinin yanı sıra aliymandan kurba ge-
çişlerdeki % 85’lik hız farkını (∆_85 V) tahmin eden 
modeller geliştirmişler ve geçmiş modellerle kıyasla-
ma yapmışlardır.
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Kurp başlangıcı, ortası ve sonunda kurp uzunluğu, 
sapma açısı ve bazı durumlarda kurp öncesi aliy-
mandaki (200m deki) hız; % 85’lik hız farkını (∆_85 
V) tahmin eden modelde ise, kurp yarıçapı, sapma 
açıcı ve kurp öncesi aliymandaki (200m deki) hız 
bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir.

Bella [6] sürücü simülatörü kullanarak aliy-
man-kurp-aliyman geçişlerindeki sürücü davranış-
larını analiz etmiştir. Bu çalışma için, iki şeritli kırsal 
yollardaki 26 adet birleşimli aliyman-kurp-aliyman 
yapısında sürücü hızları elde edilmiştir. Çalışmada 
sürücü simülatörü yardımıyla 856 sürücü profili 
elde edilmiştir. Sürücülerin, kurp başlangıç, orta ve 
bitişlerindeki hızları, kurp başlangıcından önceki 
aliymanda ve kurp bitiminden sonraki aliymanda-
ki maksimum hızları, yavaşlamanın başladığı ve 
bittiği mesafe ve hızlanmanın başladığı ve bittiği 
mesafe ayrı ayrı belirlenmiştir. Hızlanma ve ya-
vaşlama oranı hesaplarında,  her bir birbirini takip 
eden 26 adet birleşimli aliyman-kurp aliyman ya-
pısında % 85’lik hız değerleri kullanılmıştır. Ayrıca 
kurp yarıçapı ve % 85’lik hız değerlerini bağımsız 
değişken olarak dikkate alınan % 85’lik hızlan-
ma ve yavaşlama oranı modelleri oluşturmuştur. 
Sonuç olarak, ana kurp üzerindeki işletme hızının 
sabit ve kurbun orta noktasındaki hıza eşit olduğu 
fikri kabul edilebilir bulunmuştur. % 85’lik hızlanma 
oranı (-ki bu değer 0,49 ile 1,81 m/ m/sn2 arasın-
da değişmektedir) ve yavaşlama oranının ( -ki bu 
değer 0,26 ile 0,84 m/sn2 arasında değişmektedir) 
aliyman-kurp-aliyman geçişlerinde gerçek sürücü 
davranışlarını en iyi şekilde temsil edebileceğini 
gösterdiğini belirlemiştir. 

Ona vd. [15] İspanya’daki iki şeritli kırsal yollarda-
ki yatay kurplarda tahmin edilen hız azalması ile 
güvenlik arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmışlar-
dır. Bu çalışmada, yatay kurplarda kazalar ve hız 
azalımı arasındaki ilişkiyi belirlemek için regresyon 
analizini kullanmışlardır. Yıllık ortalama günlük 
taşıt miktarı, kurp uzunluğu ve birbirini takip eden 
aliyman ve kurplar ve bunların yanı sıra ardışık 
kurplar arasındaki % 85 lik işletme hızı farkını   ba-
ğımsız değişken olarak dikkate almışlardır. Ayrıca, 
serbest akım koşullarında sürücülerin % 85’inin 
hızının küçük olduğu hız değeri farkını da   dikkate 
alan çalışmalar yapmışlardır. İki modelin birbirine 
benzer sonuçlar verdiği sonucuna varmışlardır.

Yukarıda bahsedilen çalışmalar ek olarak litera-
türde işletme hızı ve tasarım sürekliliği üzerine 
yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Görüldüğü 
üzere bu çalışmalarda veri elde edilmesinden ana-
lizine kadar farklı birçok teknik kullanılmaktadır.

Önceki yıllarda nokta hız verileri ile analizler yapı-
lırken, sonraki yıllarda yeni tekniklerin kullanımına 
gidilerek sürekli hız verileri ile yanlı sonuçların önüne 
geçilmeye çalışılmıştır. Nokta hız verisi ile elde 
edilen modellerin en önemli sınırlaması, hız verile-
rinin hız değişiminin başlangıç ve bitiş noktasında 
toplanamamasıdır. Çünkü bu noktalar önceden 
belirlenmemektedir. Böylece, hızlanma ve yavaşlama 
örnekleri gerçek sürüş davranışını yansıtmamaktadır. 
Dahası, hız geçiş uzunluğu bilinmemekte, böylece 
gerçek hızlanma ve yavaşlama oranı doğru olarak 
elde edilememektedir [5]. Radarların kullanımı da 
hız verilerinin elde edilmesinde problemler ortaya çı-
karmaktadır. Çünkü bu aletlerin sürücüler tarafından 
görünürlüğü problemi ve kosinüs hataları olmaktadır. 
Bu durum, hız verileri ile model geliştirmede sorunla-
ra neden olmaktadır [9]. Hız verilerinin kullanımında 
kullanılan diğer bir yöntem olan kaplama sensörleri 
ise, araştırmacının daha fazla ekipmanı taşımasına, 
sistemi kurmak ve kaldırmak için daha fazla zaman 
harcamasına neden olur ve ayrıca sürücü davranış-
larını da etkilemektedir [13]. Sürücü simülatörleri ve 
araçlara yerleştirilen aletler (GPS, vb. gibi) ile sürekli 
hız verilerinin elde edilmesine yardımcı olan teknikler 
ise yine sürücülerin gerçek davranışlarını etkileyece-
ği düşünülmektedir. Çünkü simülatörler gerçek orta-
mın canlandırılması için yapılmasına rağmen yine de 
gerçek ortam değildir ve sürücü bundan etkilenebil-
mektedir. Araçlara yerleştirilen aletler ile ölçümde ise, 
sürücü çalışmanın amacını bilse de bilmese de yine 
bir amaç doğrultusunda gerçekleştirildiği düşüncesiy-
le etkilenebildiği düşünülmektedir. 

Bu sorunlar ancak sürücülerin olayın farkında olma-
dan tamamen serbest şekilde sürüş deneyimlerini 
gerçekleştirdiği ortamlarda elde edilebilecek sürekli 
hız verileri ile çözülebilir ve yanlı olmayan daha 
gerçekçi ilişkiler kurulabilir. Bundan yola çıkılarak, 
Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesinde yapılan bir 
proje kapsamında geliştirilen yeni bir teknikle sürekli 
hız verileri elde edilmiştir. 

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi ulaşım ve plan-
lama bölümünde gerçekleştirilen bir proje kapsamın-
daki bu çalışmada sürekli hız verileri bir helikopter 
altına yerleştirilmiş kamera ile elde edilmiştir [16]. 
Kamera görüntüleri yine Delft Teknoloji Üniversitesin-
de geliştirilen bir yazılım yardımıyla analiz edilmiştir. 
Bu çalışma, Hollanda’daki 6 farklı kırsal kavşaktaki 
(Almere, Amstel, Diemen, Eemnes, Hattemerbroek, 
Muiderberg) 29 kurpta gerçekleştirilmiştir. Veri topla-
nırken çoğunlukla açık bir hava mevcuttur. Şekil 1’de 
veri toplanan helikoptere ve kameraya ait görüntüler 
verilmiştir.
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  a)                                     b)    
Şekil 1. a) Helikopter; b) Helikopterin altına yerleşti-
rilmiş kamera    
Her bir kurpta en az 60 sürücüye ait görüntüler 
ve sürekli hız verileri elde edilmiştir. Söz konusu 
6 kavşak ve ölçümlerin alındığı kurplar Şekil 2’de 
verilmiştir. Elde edilen sürücü bilgilerine göre her bir 
kurptaki sürücülerin sürekli hız verileri grafik haline 
getirilmiş ve sürücü davranışları izlenmiştir. Şekil 
3’de hız eğrilerinin grafikleri birkaç örnek için veril-
miştir. Grafiklerde düşey eksen hızı gösterirken yatay 
eksen mesafeyi göstermektedir. Çalışmada dikkate 
alınan kurplar, aliymandan kurba geçiş güzergahı, 
kurptan aliymana geçiş güzergahı ve ana kurp üze-
rindeki geçiş güzergahı olmak üzere yavaşlamanın 
ve hızlanmanın meydana geldiği söz konusu güzer-
gahları içine alacak şekilde kapsamlıdır. Sürekli hız 
veri setinde, araçların hızları, mesafeleri ve zaman 
verileri mevcuttur.

          a) Almere                              b) Amstel

            c) Diemen                         d) Eemnes

      e) Hattemerbroek                     f) Muiderberg

Şekil 2. Almere, Amstel, Diemen, Eemnes, Hatte-
merbroek ve Muiderberg’e ait kavşak görüntüleri

Şekil 3. Kurplarda sürücülerin sürüş deneyimleri sıra-
sındaki sürekli hız eğrileri örnekleri

Kavşaklara ait yol geometrik özellikleri, AutoCAD 
ortamındaki çizimlerden tek tek çıkarılmıştır. Bu 
çizimler, Hollanda Altyapı ve Çevre Bakanlığından 
(Rijkwaterstaat- Ministry of Infrastructure and Envi-
ronment) temin edilmiştir. Buna göre, kurp başlangıç 
ve bitişleri, geçiş eğrileri başlangıç ve bitiş noktaları, 
kurp yarıçapı, şerit genişliği, şerit sayısı, iç banket 
genişliği, dış banket genişliği ve kurbun yönü veri 
seti elde edilmiştir. Google Map ortamından, kav-
şakların girişlerindeki trafik işaretleri okunarak veri 
setine eklenmiştir. Ayrıca, kavşaklardaki tasarım 
hızı, dever miktarı, enine ivme gibi değerler yine 
Rijkwaterstaat 2015 [17] verilerinden elde edilmiştir. 
Verilerde kavşaklardaki kaza sayıları verilmiştir.  
Ancak, bu kaza sayıları söz konusu kavşağın tümü 
için geçerlidir. Yani, özellikle ölçüm alınan kesimler 
için ayrı istatistikler mevcut değildir. Dolayısıyla, söz 
konusu ölçüm alınan yerlerde işletme hızı ve ile ka-
zalar arasında ilişki kurmak mümkün olamamaktadır. 
Ancak, işletme hızı ve diğer değişkenler arasındaki 
ilişkilerin belirlenmesinde bir sorun mevcut değildir. 
Şekil 3’de kavşaklara ait veri seti örneği verilmiştir.
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ÇALIŞMANIN ÖNEMİ ve ÜSTÜNLÜĞÜ

Söz konusu çalışmanın önemi maddeler halinde 
sıralanmıştır.
• Gerçek sürücülere ait sürekli hız verileri elde 
edilmiştir. 
• Bu veriler ile sürücülerin kavşaklardaki kurplarda 
gerçek sürüş davranışları test edilebilecektir.
• Sürücülerin gerçekte nerede (aliymanda, kurp 
içinde, vd.) hızlanma /yavaşlama /sabit hızda gitme 
gibi durumları belirlenebilecektir.
• Kaç sürücünün nerede hızlanma /yavaşlama /
sabit hızda gitme sürücü davranışını gerçekleştiri-
diği belirlenebilecektir.
• Hızlanma ve yavaşlama oranları belirlenebilecek-
tir.
• Aynı aracın kurp boyunca hız varyansı analiz 
edilebilcektir.
• Araçlar arasındaki hız varyansı kurp boyunca 
farklı bölgelerde analiz edilebilecektir.
• Araçların yol yapısında göre ne kadar zamanda 
hızlarını ayarlayabildikleri belirlenebilecektir.
• Sürücüleri yüzde ne kadarının kurbun içinde ne 
kadarının kurbun dışında hızlandığı/yavaşladığı 
belirlenbilecektir.
• İşletme hızı ile bunu etkilyebileceği düşünülen yol 
geometrik ve trafik özellikleri arasında istatistiksel 
bağlar kurulabilecektir.
Çalışmanın üstünlüğünde ise; 
• Literatür kısmında bahsedilen yöntemlere göre, 
tamamen sürücülerin bilgileri dışında, gerçek 
ortamda, gerçek sürüş deneyimleri sırasında 
gerçekleştirilen bir yöntem olması sayesinde yanlı 
sonuçların ortaya çıkması engellenmiş olacak ve 
gerçek sürüş davranışları belirlenmiş olacaktır.
• Bu çalışma, dünyada yeni uygulanan bir yöntem-
tir. Bu bağlamda literatüre önemli katkılar sağlaya-
caktır.
• Bu çalışma ayrıca, bizim ülkemiz gibi trafik 
kazalarından muzdarip olan diğer ülkeler için de 
yol güvenliğinin sağlanmasında ve gerçek sürücü 
davranışlarının belirlenmesinde bir örnek niteliğin-
de olabilecektir.

Şekil 4. Kavşaklara ait veri seti örneği
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SONUÇ

Yüksek kaza riskine sahip olan yolun kurp bölümle-
rinde yol güvenliğinin sağlanması için yol geometri-
sinin, sürücülerin beklentilerini karşılayacak şekilde 
tasarlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, birbirini 
takip eden yol bölümlerinde hızın belirli sınırlar 
içinde olması kaza riskinin azalmasına yardımcı 
olmaktadır. Bu durum tasarım sürekliliği olarak ifade 
edilmekte ve serbest akım koşullarında kuru yolda 
taşıtların gözlemlenen hızlarının dağılımının % 85’i 
olarak belirtilen işletme hızının analizini (V85) dikka-
te almaktadır.

Bu bildiri ile literatürde tasarım sürekliliğinin sağ-
lanması aşamasında dikkate alınan işletme hızının 
tahmin edilmesi üzerine yapılmış çalışmalardan 
bahsedilmiş olup,  Hollanda Delft Teknoloji Üniver-
sitesi’nde geliştirilen yeni bir teknikle gerçek sürücü 
davranışlarının tayinini sağlayan bir çalışma hak-
kında bilgi verilmiş ve bu çalışmada veri toplama 
tekniği, veri seti, çalışmanın önemi ve üstünlüğü dile 
getirilmiştir.

Bu yeni teknik, ülkemizin yanı sıra diğer dünya 
ülkelerinin de dikkatini çekebilecek ve yol güven-
liğinin sağlanması ortamında kurp geçişlerindeki 
gerçek sürücü davranışlarının belirlenmesinde örnek 
olabilecektir.
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ÖZET

Kişinin kendini değerlendirme ile ilgili yanlılıkları günlük hayatta davranışları birçok açıdan etkileme potansiye-
line sahiptir. Bu yanlılıklara örnek olabilecek ve bu çalışmada incelenen iki yanlılık; kendini yükseltme yanlılığı 
ve yapan-gözleyen etkisidir. Bu çalışma bu iki yanlılığı Türkiye’de bir sürücü örnekleminde incelemeyi, bu 
yanlılıkların sürücülükte insan faktörleri, yani sürücü davranışları ve becerileri ile ilişkisini araştırmayı amaçla-
maktadır. Bunun yanında sürücü davranışı, becerisi ve kazaya dâhil olma ile ilgili olan atfetme profillerinin be-
lirlenmesi de hedeflenmektedir. Bu amaçla, Sürücü Davranışları Ölçeği, Sürücü Becerileri Ölçeği ve Nedensel 
Boyutlar Ölçeği-2 kullanılarak toplam 151 sürücüden internet yoluyla ve sosyal medya üzerinden veri toplan-
mıştır. Eşleştirilmiş örneklem t-testi sonuçlarına göre, sürücü davranışları ve becerilerinde kendini yükseltme 
yanlılığı bulunmuş, yapan-gözleyen etkisi için de kısmi destek elde edilmiştir. Regresyon analizleri sonuçlarına 
göre atfetme stilinin trafik kazasına dâhil olma ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışma iki atıf yanlılığını trafik 
ortamlarında farksal bir bakış açısını vurgulayarak sürücü davranış ve becerileri ile ilişkilendirmiştir. Bunun 
yanında sürücülerin kazaya dâhil olma ile ilgili atıflarına da değinmiş ve bu noktalarda ilgili yazına katkıda bu-
lunmuştur. Bulgular, sürücülükte insan faktörleri ve kazaya dâhil olma gibi olumsuz araç kullanma sonuçlarının 
anlaşılmasına destek sağlayabilir ve sonraki adımlarda bu faktörlere ve sonuçlara müdahale edilmesi yönünde 
planlamalara katkıda bulunabilir.

Anahtar kelimeler: kendini yükseltme yanlılığı, yapan-gözleyen etkisi, sürücülükte atıf, sürücülükte insan fak-
törleri, trafik kazaları

ABSTRACT

Self-related biases have the potential to influence a wide array of behaviors in daily life. Two such examples 
investigated in this study are self-enhancement bias and actor-observer effect. The purpose of this study is to 
investigate these two biases in a Turkish sample of drivers and to discover the relationship between them and 
human factors in driving, i.e. driver behaviors and skills. Additionally, we aim to identify some attributional profi-
les related to driver behaviors, driver skills, and accident involvement. For these purposes, we collected data 
from 151 drivers via internet and social media using Driver Behavior Questionnaire, Driver Skill Inventory, and 
Causal Dimensions Scale-2. According to the results of paired samples t-test analyses, self-enhancement bias 
was apparent for all categories of driver behaviors and skills, and partial support was obtained for actor-ob-
server effect. Results of the regression analyses showed that attributional styles are associated with accident 
involvement. This study examines the relationship between the aforementioned two biases and driver factors 
in the traffic context with an emphasis on a distinctive approach.  In addition, it contributes to the literature 
by exploring the drivers’ attributions for accident involvement. These results may assist in understanding the 
human factors and negative outcomes in traffic, such as accidents, and may contribute to the interventions 
aimed at these factors and consequences.

Keywords: self-enhancement bias, actor-observer effect, attributions in driving, human factors in driving, traffic 
accidents 
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Sürücü Davranışları, Becerileri ve Kaza Değerlen-
dirmesinde Atıf Yanlılıkları ve Stilleri
(Attributional Biases and Styles in the Evaluation 
of Driver Behaviors, Skills, and Accident Involve-
ment)

Kişinin kendini değerlendirme yanlılıkları psikoloji 
yazınında sıkça çalışılan kavramlardan biridir. Bu 
yanlılıkların günlük yaşantımızın çeşitli alanlarında 
davranışlarımızı etkileme potansiyeli düşünüldüğün-
de, bu durum çok da şaşırtıcı değildir. Söz konusu 
kavramlardan biri de kendini yükseltme yanlılığı, yani 
genel anlamıyla, bireylerin öz değerlendirmelerinde 
olumlu yanlılık sergilemeleridir [1]. Bireylerin kendi-
lerini yanlı bir şekilde değerlendirmelerinin sebepleri 
karmaşık ve duruma göre değişken olabilse de, 
çeşitli çalışmalar bu kavramın işlevlerini ve altta ya-
tan işleyiş şekillerini incelemiştir. Örneğin bu konuda 
yapılan çalışmaların birinde [2], kendini yükseltme 
yanlılığı ve öznel iyilik hali arasında bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. Özellikle, hem durumsal hem de sürekli 
kendini yükseltme yanlılığının, daha yüksek öznel iyi-
lik hali ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Benzer şe-
kilde, bir diğer çalışmada [3] düşünsel olarak kendini 
yükselten bireylerin daha fazla içsel uyum gösterdik-
leri ve bu ilişkinin artan özsaygı aracılığıyla gerçek-
leştiği bulunmuştur. Yazarlar buna ek olarak, düşün-
sel kendini yükseltmenin kişilerarası kazançlarla da 
ilişkili olduğunu, diğer bir deyişle kendini yükselten 
kişilerin arkadaşları tarafından daha sempatik olarak 
değerlendirildiklerini belirtmişlerdir. Bu örnekler göz 
önünde bulundurulduğunda, kendini yükseltmenin 
uyumsal bir işlevi olduğuna ve bireylerin şişirilmiş öz 
değerlendirmelerinden fayda göreceklerine kanaat 
getirilebilir. Fakat mesele halen tartışmalıdır ve altta 
yatan mekanizmalar sanılandan daha karmaşıktır. 
Örneğin bu konuda yapılan bir çalışmada [4] kendini 
yükseltmenin hem uyumlu hem de uyumsuz başa 
çıkma yöntemlerini eşit güçle yordadığı bulunmuştur. 
Ayrıca farklı kendini yükseltme ölçeklerinin farklı so-
nuçlar verdiği de vurgulanmıştır ki bu durum yazın-
daki tartışmalı bulguları açıklamaktadır.
Kendini değerlendirmeyle ilgili psikoloji yazınında 
sıkça çalışılan temel yanlılıklardan bir diğeri de ya-
pan-gözleyen etkisidir. Bu kavram açıklayıcı strateji 
süreçleriyle ilgilidir ve kişinin kendisine yönelik atıfla-
rının dışsal/durumsal etmenler üzerine kurulduğunu; 
diğerleriyle ilgili atıflarının ise içsel/yapısal etmenlere 
üzerine kurulduğunu savunur [5]. Bu etkiyi açıklamak 
için çeşitli açıklamalar öne sürülmüştür. Bunların 
birinde [6], orijinal açıklamanın tarafların görsel pers-
pektiflerindeki farklılıklara odaklandığı belirtilmiştir: 
Yapanlar daha ziyade içinde bulundukları duruma 
dikkat ederlerken gözleyenler ise daha ziyade yapa-
na odaklanırlar.

Yazarlar ayrıca yapan-gözleyen etkisinin bilgi (ya-
panın şimdiki durum ve geçmişine yönelik bilgiye 
erişimdeki farklılıklar) ve motivasyon (yapan tarafın-
dan sergilenen kendini yükseltme yanlılığına karşılık 
gözleyenin diğerlerinin davranışlarını açıklarken 
harcadığı bilişsel kaynakları en aza indirgemesi) 
çerçevesinde incelendiği alternatif açıklamaların 
da bulunduğunu iddia etmektedirler. Her ne kadar 
çeşitli açıklamalar bulunsa da, yapan ve gözleyen 
arasındaki atıf farklılıklarını spor [6], etik karar verme 
[7], risk alma [8] ve kişilerarası iç görü [9] gibi türlü 
alanlarda görmek mümkündür.
Bu çalışma kapsamında, kendini yükseltme yanlılığı 
ve yapan-gözleyen etkisi trafik bağlamında incelene-
cektir. Trafik psikolojisi alanında kendini yükseltme 
yanlılığıyla ilgili çalışmalara rastlamak mümkündür. 
Bu çalışmalardan biri [10], sürücülerin kendilerini 
benzer yaştaki diğer sürücülere kıyasla daha olum-
lu değerlendirdiklerini bulmuştur. Bu bulgu kendini 
yükseltme yanlılığının trafik alanında da varlığına 
işaret etmektedir. Buna ek olarak, erkeklerin kendini 
yüceltme yanlılığını araç kullanma yeteneği alanında 
daha belirgin olarak sergilerken kadınların ihtiyatlı 
araç kullanma alanında söz konusu yanlılığı daha 
belirgin şekilde sergiledikleri belirtilmiştir. Benzer so-
nuçlar diğer çalışmalarda [11] da görülmektedir. Bu 
kez, sürücülerin kendini yükseltme yanlılığı araç kul-
lanma yeteneği ve ihtiyatlı araç kullanma alanlarında, 
üstelik örtük ölçümler daha belirgin olmak üzere, 
hem açık hem de örtük ölçümler aracılığıyla gösteril-
miştir. Kendini yüceltme yanlılığı konusunda bir diğer 
ilginç bulgu ise profesyonel sürücü çalışmalarından 
gelmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalardan birinde 
[12] profesyonel kamyon sürücülerinin sürüş hızı, 
düşüncelilik ve güvenlik konularında kendi-diğer 
karşılaştırmalarında farklılıklar olduğu gözlenmiştir. 
Fakat bu farklılıkların kendini ortalamanın üstünde 
görme şeklinde değil, daha ziyade diğer sürücüleri 
küçük görme şeklinde olduğu; çünkü profesyonel 
sürücülerin kendi davranışlarını değerlendirmede 
isabetli, diğer sürücüleri değerlendirmede isabetsiz 
tahminler yürüttüğü bulunmuştur.
Trafik ve ulaşım yazınında yapan-gözleyen etkisi 
hakkında, bilhassa içsellik-dışsallık çerçevesinde, 
görece daha az çalışma bulunmaktadır. Örneğin 
bir çalışmada [13], sürücülerin kaza sebepleri söz 
konusu olduğunda kendilerine daha az, diğerlerine 
daha çok atıf yaptığı iddia edilmiştir. Yapılan kazanın 
ciddiyeti arttıkça bu fark daha da belirginleşmektedir. 
Söz konusu çalışmada benzer bir örüntünün yolcu-
larda da gözlemlendiği, yani yolcuların kaza sebebi 
için diğer sürücülere hava/yol koşullarından daha 
fazla sorumluluk yüklediği ve bu farkın kaza ciddiyeti 
arttıkça belirginleştiği belirtilmiştir.
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Bununla birlikte bir diğer çalışma [14], görsel 
perspektifin yapılan atıfları etkilediğini bulmuştur. 
Söz konusu çalışmada bir grup katılımcı bilgisayar 
ortamında kurgulanan bir kaza sahnesini yapanın 
(kazayı yapan sürücü) gözünden izlerken diğer bir 
grup katılımcı ise aynı sahneyi gözleyenin (takip 
eden aracın sürücüsü) bakış açısından izlemiş-
tir. Bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, 
kaza sahnesini kazayı yapanın gözünden izleyen 
katılımcılar, kazayı yapan kendileri olmadıkları 
halde atıf desenlerinin görsel perspektiften etkilen-
mesiyle, kazayı durumsal sebeplere atfetmişlerdir. 
Aksine, sahneyi gözleyenin bakış açısından izleyen 
katılımcılar ise kazayı yapanın yapısal özelliklerine 
atfetmişlerdir.
Yukarıda bahsi geçen çalışmalar kişinin kendini 
değerlendirmedeki yanlılıkları ve trafikte yaptıkları 
atıflar konusunda önemli bilgiler sağlamaktadır. 
Buna rağmen, trafik ve ulaşım yazınında hala bu 
konuyla alakalı eksiklikler bulunmaktadır. Mevcut 
çalışma, yazına atıf yanlılıkları ve stillerini trafikte 
insan faktörleri, yani sürücü davranışları ve sürücü 
becerileri bağlamında ele almak suretiyle katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir. Sürücü davranışları 
[15] sürücünün araç kullanırken genel olarak “ne 
yaptığını” bir başka deyişle araç kullanma tarzını 
belirtmektedir (örneğin sürücünün araç kullanırken 
öndeki aracı hangi mesafeden takip edeceğini 
seçmesi). Sürücü davranışları “hatalar” ve “ihlaller” 
olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmıştır [15]. 
Hatalar, araç kullanırken planın uygun hareketlerle 
tamamlanamamasından kaynaklanan başarısız 
davranışlardır (örneğin geri geri giderken önceden 
fark etmediğiniz bir şeye çarpmak). İhlaller ise gü-
venliği sağlayan uygulamalardan niyetli sapmalar 
şeklinde tanımlanmıştır (örneğin trafikte sinirlendi-
ğiniz bir sürücüyü takip edip ona haddini bildirmeye 
çalışmak). Sürücü becerileri/performansı algılama, 
karar verme, motor kontrolü ile ilgili olan “algı-
sal-motor beceriler” (örneğin dar bir yere geri geri 
park edebilme) ve ileriye yönelik kazadan kaçınma 
becerileri olan “güvenlik becerileri” (örneğin yeterli 
takip mesafesi bırakma) şeklinde sınıflandırılmıştır 
[17].
Sürücü davranışları ve becerilerinden oluşan sürü-
cülükte insan faktörlerini atıf yanlılıkları ve stilleriyle 
ilişkilendirmek hem bahsi geçen insan faktörlerini 
daha iyi anlamak hem de trafikte sürücü atıfları ko-
nusuna ışık tutmak açısından çok kıymetli ve daha 
önce ayrıntısıyla değinilmemiş bir konudur. Atıf 
stillerinin trafik ortamında atıf yanlılıklarıyla beraber 
incelenmesi, belirli sürücü davranış ve becerilerinin 
ne ölçüde sabit ya da değişken, kontrol edilebilir ya 
da kontrol edilemez görüldüğünü gösterebilir. Bu 
bilgiler kullanılarak da yeni tutum değişimi program-
ları, ek eğitim materyalleri ya da ilgili başka müda-
haleler gerçekleştirilebilir.

Literatürde sunulan bu bilgiler ışığında, mevcut 
çalışmanın amacı kendini yükseltme yanlılığının ve 
yapan-gözleyen etkisinin Türk sürücü örnekleminde 
var olup olmadığını saptamak, var olması halinde ise 
çeşitli sürücü davranış ve beceri kategorileri içinde 
farklı şekillerde görülüp görülmediğini incelemektir. 
Bunlara ek olarak, hangi sürücü davranış ve bece-
rilerinin hangi atıf stilleriyle ilişkili olduğunu gözlem-
leyerek trafikteki olumsuz davranışları ve kazaları 
açıklayabilecek atıf profillerini belirlemek amaçlan-
maktadır.

Yöntem (Method)
Katılımcılar (Participants)

Bu çalışmada 59’u kadın 92’si erkek olmak üzere 
toplam 151 kişiden veri toplanmıştır. Veriler ek puan 
karşılığında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 3 
farklı dersin öğrencilerinden ve sosyal medya üzerin-
den gönüllülük esasına dayalı olarak elde edilmiştir. 
Çalışmaya katılım şartı olarak ehliyet sahibi olma ve 
aktif olarak araç kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
   Katılımcıların yaş ortalaması 28.39 (SD = 9.91) 
olup ortalama 7.33 (SD = 7.68) yıldır ehliyet sahi-
bi oldukları tespit edilmiştir. Hayat boyu kat edilen 
toplam yol ortalama 57306.35 kilometredir (SD = 
139469.83). Katılımcılar son 3 yıl içinde ortalama 
1.50 (SD = 1.88) kazaya dâhil olmuşlardır.

Gereçler (Instruments)

Bu çalışmada 4 farklı ölçek kullanılmıştır: Sürücü 
Davranışları Ölçeği, Pozitif Sürücü Davranışları Öl-
çeği, Sürücü Becerileri Ölçeği ve Nedensel Boyutlar 
Ölçeği-2. Bu ölçeklere ek olarak katılımcılardan yaş, 
cinsiyet, ehliyet yaşı, maruz kalma, kaza geçmişi gibi 
bazı demografik bilgiler istenmiştir.
Sürücü Davranışları Ölçeği (Driver Behavior Qu-
estionnaire). Trafikte ihlal ve hataların ölçümünde 
Reason ve ark. [15] geliştirdiği Sürücü Davranışları 
Ölçeği kullanılmıştır. Sürücü Davranışları Ölçeği 
hatalar (8 madde) ve ihlaller (12 madde) olmak 
üzere iki temek alt boyuttan oluşmaktadır. İhlal 
boyutu kendi içinde saldırgan ihlaller (3 madde) ve 
sıradan ihlaller (9 madde) şeklinde yapılanmıştır. 
Katılımcılar her maddeyi 1 (Asla) ile 6 (Neredeyse 
her zaman) arasında değişen 6 kategorili Likert tipi 
ölçek üzerinde değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada 
her katılımcı Sürücü Davranışları Ölçeğini toplamda 
4’er kez doldurmuştur. Bunlardan 2’sinde katılımcı 
her bir maddeyi yapma sıklığı bakımından kendisi ve 
diğer sürücüler için, diğer 2’sinde ise her bir madde-
yi yapma sebebi (içsel sebepler – dışsal sebepler) 
bakımından kendisi ve diğer sürücüler için değerlen-
dirmiştir. Bu çalışma için alt ölçeklerin Cronbach’s 
alpha güvenilirlik değerleri şu şekilde bulunmuştur: 
saldırgan ihlaller için .59, sıradan ihlaller için .81 ve 
hatalar için .70.
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Pozitif Sürücü Davranışları Ölçeği (Positive Driver 
Behavior Questionnaire). Trafikte olumlu davranış-
ların ne sıklıkla sergilendiğini saptamada Özkan ve 
Lajunen tarafından [16] Sürücü Davranışları Ölçeği-
ne ek olarak geliştirilen Pozitif Sürücü Davranışları 
Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılar 1 (Asla) ile 6 (Ne-
redeyse her zaman) arasında değişen 6 kategorili 
Likert tipi ölçek üzerinde 9 madde değerlendirmiştir. 
Sürücü Davranışları Ölçeğinde olduğu gibi, bu ölçek 
de her bir katılımcı tarafından 4’er kez doldurulmuş-
tur (kendi ve diğerleri için yapma sıklığı bakımından, 
kendi ve diğerleri için yapma sebebi bakımından). 
Mevcut çalışma için Pozitif Sürücü Davranışları 
Ölçeğinin Cronbach’s alpha güvenilirlik değeri .81 
olarak bulunmuştur.
Sürücü Becerileri Ölçeği (Driver Skill Inventory). 
Katılımcıların sürücülük becerilerini saptamada La-
junen ve Summala [17] tarafından geliştirilen Sürücü 
Becerileri Ölçeğinin kısaltılmış hali kullanılmıştır. Bu 
gereç 10 sorudan oluşmakta ve 0 (Çok zayıf) ile 4 
(Çok güçlü) arasında değişen 5 kategorili Likert tipi 
ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. Sürücü Be-
cerileri Ölçeği her bir katılımcı tarafından, kendi ve 
diğer sürücüler için olmak üzere, 2’şer kez doldurul-
muştur. Alt ölçeklerin Cronbach’s alpha güvenilirlik 
değerleri bu çalışma için şu şekilde bulunmuştur: 
algısal-motor beceriler için .82 (5 madde) ve güven-
lik becerileri için .70 (5 madde).
Nedensel Boyutlar Ölçeği-2 (Causal Dimensions 
Scale-2). Atıf stillerinin ölçülmesinde McAuley, Dun-
can ve Russell’ın [18] geliştirdiği Nedensel Boyutlar 
Ölçeği-2 trafik ortamına uyarlanarak kullanılmıştır. 
Gereç kontrol, risk ve güven ile ilgili 6 adet açık uçlu 
sorudan (3’ü olumlu, 3’ü olumsuz durumlar) ve bu 6 
soruyla eşleşen 12’şer (toplamda 72 adet) 9 katego-
rili Likert tipi ölçümden oluşmaktadır. Nedensel Bo-
yutlar Ölçeği-2nin, kişisel kontrol (3 madde), neden-
sellik odağı (3 madde), dışsal kontrol (3 madde) ve 
istikrar (3 madde) olmak üzere 4 alt boyutu bulun-
maktadır. Alt boyutların Cronbach’s alpha güvenilirlik 
değerleri kişisel kontrol için .81 (18 madde), neden-
sellik odağı için .84 (18 madde), dışsal kontrol için 
.84 (18 madde) ve istikrar için .88‘dir (18 madde).

Prosedür (Procedure)

Yukarıda sözü edilen gereçler katılımcılara internet 
temelli anket sistemi Qualtrics (www.qualtrics.com) 
üzerinden tek seferde sunulmuştur. Katılımcılar an-
ketin ilk sayfasında çalışmanın amacını ve doğasını 
açıklayan bir bilgilendirme formu ile karşılaşmışlar 
ve ancak bu formu okuyup katılmayı kabul ettiklerin-
de sonraki sayfaları görebilmişlerdir. 

Bu katılımcılar ilk olarak demografik bilgi formunu 
doldurmuş, daha sonra ise sırasıyla Sürücü Dav-
ranışları Anketini (yapma sıklığı), Sürücü Becerileri 
Anketini, Sürücü Davranışları Anketini (yapma sebe-
bi) ve son olarak da Nedensel Boyutlar Ölçeği-2’yi 
doldurmuşlardır. Pozitif Sürücü Davranışları Ölçeği 
her iki seferde de Sürücü Davranışları Ölçeği ile 
aynı sayfada verilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul 
etmeyen katılımcılar anketin bitiş sayfasına yönlendi-
rilmiştir. 

Bulgular (Results)

Kendini yükseltme yanlılığı (Self-enhancement bias)
Katılımcıların sürücü davranışları ve becerileri ba-
kımından kendini yükseltme yanlılığı gösterip gös-
termediğini saptamak amacıyla, sürücü davranışları 
(yapma sıklığı) ve sürücü becerileri ölçümlerindeki 
kendi-diğer karşılaştırmaları üzerinden eşleştirilmiş 
örneklem t-testi uygulanmıştır. Bu analizin sonuçları-
na göre, sürücüler pozitif sürücü davranışları da dâhil 
olmak üzere sürücü davranışlarının her bir alt ölçe-
ğinde kendini yükseltme yanlılığı sergilemiştir. Özel-
likle sürücüler pozitif davranış karşılaştırmalarında, 
bu davranışları kendilerinin (M = 41.09, SD = 7.59) 
diğerlerinden (M = 28.28, SD = 6.79) anlamlı ölçüde 
daha fazla sergilediklerini iddia etmişlerdir (t(150) = 
19.00, p < .001, 95% CI [11.48, 14.15]). Öte yandan 
saldırgan ihlaller (t(150) = -18.46, p < .001, 95% CI 
[-5.33, -4.30]), sıradan ihlaller (t(150) = -19.56, p < 
.001, 95% CI [-13.61, -11.11]) ve hatalar (t(150) = 
-20.27, p < .001, 95% CI [-10.20, -8.39]) söz konu-
su olduğunda tam tersi bir durum gözlenmiştir. Yani 
katılımcılar bu karşılaştırmalarda söz konusu dav-
ranışları kendilerinin (sırasıyla M = 6.62, SD = 2.39; 
M = 18.98, SD = 6.24; M = 14.90, SD = 4.50) daha 
seyrek, diğerlerinin (sırasıyla M = 11.44, SD = 2.51; 
M = 31.34, SD = 6.08; M = 24.20, SD = 5.39) ise 
daha sık sergilediğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde, 
katılımcılar arasında algısal-motor beceriler (t(150) = 
3.61, p < .001, 95% CI [.67, 2.29]) ve güvenlik bece-
rileri (t(150) = 15.29, p < .001, 95% CI [4.98, 6.46]) 
bakımından da kendini yükseltme yanlılığı görüldüğü 
tespit edilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki, kişiler 
algısal-motor ve güvenlik becerileri bakımından ken-
dilerini (sırasıyla M = 18.30, SD = 3.84; M = 19.00, 
SD = 3.12) diğer sürücülere (sırasıyla M = 16.83, SD 
= 2.91; M = 13.28, SD = 3.27) kıyasla anlamlı ölçüde 
daha olumlu değerlendirmektedir.
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Yapan-gözleyen etkisi (Actor-observer effect)

Katılımcıların sürücü davranışları bakımından 
yapan-gözleyen etkisi gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla, sürücü davranışları (yapma 
sebebi) ölçümlerindeki kendi-diğer karşılaştırma-
ları üzerinden eşleştirilmiş örneklem t-testi analizi 
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, pozitif sürücü 
davranışlarının nedensellik karşılaştırmasında 
kendi ve diğer değerlendirmelerinde anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır (t(151) = -4.99, p < .001, 
95% CI [-4.40, -1.90]). Sürücüler kendi (M = 2.70, 
SD = 10.50) pozitif sürücü davranışlarını içsel 
sebeplere atfederken, diğerlerinin (M = 27.85, SD 
= 9.98) pozitif sürücü davranışlarını görece dışsal 
sebeplere atfetmişlerdir. Buna ek olarak, sıradan 
ihlallerin nedensellik karşılaştırmasında da kendi 
ve diğerleri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiş-
tir (t(151) = 2.82, p < .01, 95% CI [.57, 3.23]). Bu 
defa katılımcılar, sıradan ihlalleri kendilerinin (M = 
28.11, SD = 9.30) daha ziyade dışsal diğerlerinin 
(M = 26.21, SD = 8.09) ise içsel sebeplerden yap-
tıklarını belirtmişlerdir. Saldırgan ihlaller ve hatalar 
alanında benzer trendler görülmesine rağmen, 
anlamlılık düzeyi marjinal seviyede kalmıştır (sıra-
sıyla p = .057 ve p = .054).

Atfetme stilleri (Attributional styles)

Atfetme stillerinin kazalarla ilişkisini anlamak 
amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bu 
analizin sonuçları göstermektedir ki, atfetme stilleri 
kazalardaki varyansın anlamlı bir kısmını açıkla-
maktadır (Adj R2 = .09, F(4, 138) = 4.31, p < .01). 
Detaylar incelendiğinde, nedensellik odağı (B = 
.02, SE = .01, p < .05, 95% CI [.00, .04]), dışsal 
kontrol (B = -.02, SE = .01, p < .01, 95% CI [-.03, 
-.01]) ve kişisel kontrolün (B = -.02, SE = .01, p 
< .05, 95% CI [-.05, .00]) kazalarla ilişkili olduğu 
görülmektedir. Sonuçlara göre dışsal kontrol ile 
kişisel kontrol arttıkça ve nedensellik odağı dışa 
yöneldikçe kazalar azalmaktadır.

Tartışma (Discussion)

Literatürdeki bulgularla [10][11] uyumlu olmak sure-
tiyle, bu çalışma sürücülerin trafik ortamında kendini 
yükseltme yanlılığı göstermeye eğilimli olduğunu 
bulmuştur. Dahası, bu eğilimin tüm sürücü davranış 
ve beceri alt kategorileri için var olduğu saptanmıştır. 
Diğer bir deyişle, sürücüler kendilerinin diğerlerine 
kıyasla daha sık pozitif sürücü davranışları sergi-
lediklerine; daha az saldırgan ihlal, sıradan ihlal 
ve hata yaptıklarına; daha fazla algısal-motor ve 
güvenlik becerilerinin olduğuna kanaat getirmişlerdir. 
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve ilgili yazın-
da sözü edilen diğer çalışmalar, kendini yükseltme 
yanlılığının bireyler için evrensel bir özellik olduğu ve 
adaptif bir işlev gördüğü fikrini destekler niteliktedir. 
Bu bağlamda yapılan boylamsal bir çalışmada [19] 
farklı kültürlerden (Amerika ve Çin) olan bireylerin 
kendini yükseltme yanlılığından benzer şekillerde 
fayda gördükleri bildirilmiştir. Yazarlar bu çalışmala-
rında her iki kültürde de kendini yükselten bireylerin 
kendini yükseltmeyen bireylere kıyasla daha yüksek 
iyilik haline sahip olduklarını vurgulamışlardır.

Yapan-gözleyen etkisine gelindiğinde, bu çalışma-
nın sonuçları, hipotezleri kısmen desteklemektedir. 
Sonuçlar göstermektedir ki, bireyler kendi ve di-
ğerlerinin davranışlarına atıfta bulunurken bu etkiyi 
yalnızca pozitif sürücü davranışları ve sıradan ihlaller 
bakımından göstermektedir. Katılımcılar pozitif 
sürücü davranışlarının sebeplerini kendileri için içsel/
yapısal olarak değerlendirirken, aynı davranışla-
rın sebeplerini diğerleri için dışsal/durumsal olarak 
değerlendirmiştir. Sıradan ihlaller için ise bunun tam 
tersi bir durum gözlenmiştir. Sürücü davranışlarının 
diğer kategorilerinde sürücülerin yapan-gözleyen 
etkisi göstermemesi bahsedilmeye değer bir konu-
dur. Saldırgan ihlaller düşünüldüğünde, bu etkinin 
görülmemesinin sebebi söz konusu davranışların 
doğasında saklı olabilir. Bu tip davranışlar yoğun bir 
duygusal içeriğe sahip olduğundan ve planlama ge-
rektirdiğinden, katılımcılar sebep konusunda görece 
isabetli değerlendirmeler yapmış olabilirler. Öte yan-
dan hatalar ele alındığında, söz konusu davranışların 
“zevk, eğlence” gibi içsel sebeplerden olamayacağı, 
bu nedenle de hem kendi hem de diğerleri için dışsal 
sebeplere atfedilmiş olma ihtimali bulunmaktadır.

Son olarak atfetme stilleri ile ilgili olarak da sonuçlar 
hipotezleri kısmen desteklemektedir. Hiçbir sürücü 
davranış ve beceri kategorisinin atfetme stilleri ile 
açıklanamaması, bu kavramların karmaşık yapısı-
nın bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bununla 
birlikte, atfetme stillerinin kazalarla anlamlı ölçüde 
ilişkili olduğu bulunmuştur. Özellikle, atıf odağı dışa 
döndükçe kazaların azaldığı belirlenmiştir. İçsellik 
arttıkça kazaların da artması güncel kontrol odağı 
çalışmalarıyla [20] tutarlıysa da, 
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yazında aksini iddia eden çalışmalar da bulunmakta-
dır [21]. Özkan ve Lajunen’in [20] de bahsettiği gibi, 
içselliğin kazalarla ilişkili olması, sürücülerin kendi 
sürüş beceri ve tarzlarını abartma eğiliminde olma-
larından kaynaklanıyor olabilir. Öte yandan mevcut 
çalışma dışsal ve kişisel kontroldeki azlığın da kaza-
larla ilişkili olduğunu bulmuştur. Söz konusu bulgular 
birbiriyle çelişiyor gibi görünse de, dışsal ve kişisel 
kontrolün azlığında gelişen içsel sebepli durumların 
(dikkat eksikliği gibi) kazaya elverişli ortam hazırladı-
ğı şeklinde yorumlanabilir.

Mevcut çalışma trafik ortamında kişinin kendini ve 
diğer sürücüleri değerlendirme yanlılıkları ve atfetme 
süreçleriyle ilgili önemli bilgiler sunmakla beraber, 
çeşitli sınırlamaları da bulunmaktadır. İlk olarak, 
çalışmada kullanılan ölçüm gereçlerinin hepsi öz-bil-
dirime dayalıdır. Bu durum elde edilen verinin yanlı 
olmasına yol açabilmektedir. Katılımcıların kendilerini 
ve diğerlerini nasıl değerlendirdiklerini karşılaştırabil-
memize rağmen, gerçek davranışların nasıl olduğu 
bilgisi elimizde bulunmamaktadır. Bu sebeple katı-
lımcıların kendini yükseltme yanlılığı mı gösterdiğini 
yoksa gerçekleri mi bildirdiğini saptayamamaktayız. 
İkinci sınırlama mevcut örneklemin küçük ve belirli 
bir kesimle kısıtlanmış olmasıdır. Bu sebeple sonuç-
ları tüm nüfusa genellemek mümkün değildir. Son 
olarak, katılımcıların bazılarından sürücü davranışla-
rının yapma sebebi ile ilgili karşılaştırmaları anlamak-
ta güçlük çektiklerine dair geribildirimler alınmıştır. 
Bu sebeple bu çalışmanın farklı ölçüm gereçleriyle 
tekrar edilmesi gerekli görülmektedir.

Özetle bu çalışma Türk sürücülerin trafikte kendini 
yükseltme yanlılığı gösterdiğini bulmuştur. Bu duru-
mun sürücülerin aşırı özgüven sergilemelerine ve 
sonrasında olumsuz sonuçlara yol açması mümkün-
dür. Bu sebeple, trafik ortamında kendini yükseltme 
yanlılığının adaptif bir işlevi olmadığı düşünülebilir. 
Trafikte kendini değerlendirmedeki yanlılıklardan 
doğabilecek olumsuz sonuçları önlemede sürüş 
eğitimi, yaptırım ve güvenlik kültürünün etkisi vurgu-
lanmalıdır. Sürücülerin kendilerini ve diğer sürücüleri 
değerlendirmede daha isabetli olmalarında resmi 
(yaptırım aracılığıyla) ve gayri-resmi (güvenlik kültürü 
aracılığıyla) geribildirimin ve ayrıca güvenliği en üst 
düzeyde vurgulayacak bir sürüş eğitimi programının 
rolü yadsınamazdır.
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ÖZET

Toplumun tüm fertleri için nitelikli toplu taşıma imkanı sunulması, kentin tüm noktalarına erişim sağlanması; 
ancak toplu taşıma sisteminin iyi optimizasyonu ve yüksek bir organizasyon becerisi ile donatılmış kurum ve 
kuruluşlar tarafından sağlanabilir. Bu organizasyonun hiç şüphesiz en önemli aşaması ölçülebilen veriler ile 
diğer etkenler arasındaki ilişki durumunun tespiti ve planlanmasıdır. Ölçülebilen verilerin toplu taşıma sistemi 
içerisindeki diğer etkenlerle bağlantıları için oluşturulan kurgu ve optimal çözümler sayesinde organizasyonun 
sürdürülebilirliği sağlanmakta ve sağlanan entegre sistemle en iyi hizmet ortaya konmaya çalışılmaktadır. 
Kalabalık kentlerde toplu taşımaya duyulan ihtiyaç temel ihtiyaç seviyesindedir. Bu tip kentlerde toplu taşıma 
kültürü ve organizasyonu iyi derecede sağlanıyorsa, bu ihtiyaç aynı zamanda vazgeçilmez bir ihtiyaç halini 
almaktadır. Toplu taşıma imkanı ve organizasyonunun iyi şekilde sağlandığı kentlerde, buna bağlı olarak tercih 
edilme ve nüfus artışını beraberinde getirecektir. Günden güne artmaya devam edecek bu etkenler aynı za-
manda bir paradoks oluşturmaktadır. 

Düzgün işleyen toplu taşıma sistemi nüfus artışına, nüfus artışı da toplu taşıma sisteminin tekrar güncellen-
mesine neden olacaktır. Bundan dolayı sürdürebilir bir toplu taşıma istemi için oluşturulan projeksiyonların iyi 
kurgulanması, bunun içinde kullanıcı kitlesinin tespiti en önemli unsurdur. Bunun içinde tüm kullanıcı kitlesinin 
ölçülmesi, kayıt altına alınması gerekmektedir.   Bu çalışmada, toplu taşıma sistemi içerisinde yer alan 65 yaş 
üstü ve Engelli yolcuların erişebilirliği irdelenmiş, sürdürebilir bir sistem içerisinde en iyi hizmetin nasıl sağlana-
bileceği üzerine yöntemler terlenmiş ve aktif uygulanan sistemlerle karşılaştırması yapılmıştır. 

Metro, teleferik ve otobüslerle Ankara şehir merkezine ve onu çevreleyen mücavir alan içerisinde hizmet veren 
bu karmaşık fakat entegre sistem, yalnızca Türkiye’nin en saygın sistemlerinden biri değil Avrupa sathında 
önemli bir saygınlığa sahiptir. Bu çalışmada, toplu taşımanın üç önemli ayağını oluşturan hızlı, güvenli, kon-
forlu taşımacılığın Ankara kentinde 65 yaş üstü ve Engelli yolcular tarafından nasıl sağlandığının yanı sıra; 
bilet fiyatlandırma, aktarma noktalarının planlanması, engelliler için oluşturulan sistemler, yolcu bilgilendirme 
sistemleri gibi konulara da değinilmiş, ülkemizdeki sistemler için oldukça yeni olan bu kavramların toplu taşı-
manın payının artırılmasına ve buna bağlı olarak sürdürülebilir ulaştırmaya olan katkıları irdelenmiştir.

Anahtar sözcükler: Toplu taşıma, 65 yaş üstü Yolcular, Entegrasyon, Bilet fiyatlandırma, Engelli erişimi, Yolcu 
bilgilendirme 

ABSTRACT

Submission of qualified public transport for all members of the community and provide access to all points of 
the city, however, best be achieved by optimization of the public transport system and institutions are equipped 
with high organizational skills. Undoubtedly,this organization is  the most important stage of the case deter-
mined the relationship between other factors and measured data that can be planning. Through fiction and 
optimal solutions measured data in the public transport system created to link with other factors to ensure the 
sustainability of the organization and sağlanan entegre sistemle en iyi hizmet ortaya konmaya çalışılmaktadır. 
The need for public transport for crowded city, this is one of the basic needs. If this type of public transport in 
urban culture and organization ensured a good level, this need is also an indispensable necessity. In cities 
where public transport facilities and good organization of the provision, preferring accordingly and will bring 
the population growth. These factors will continue to increase day by day at the same time constitutes a para-
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Giriş

Ankara, Türkiye’nin başkenti  ve en kalabalık ikinci 
şehridir. Nüfusu 2015 itibarıyla 5.150.072 kişidir. Bu 
nüfusun %89’u merkez ilçelerde yaşamaktadır. Coğ-
rafi olarak Türkiye’nin merkezine yakın bir konumda 
bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde kalan kuzey 
kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi’n-
de yer alır. Yüz ölçümü olarak ülkenin üçüncü büyük 
ilidir. 
Etrafı Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Kon-
ya ve Eskişehir illeri ile çevrilidir. Yüzölçümü 25,437 
km2‘dir.
Nüfus yoğunluğunun bu denli fazla olduğu bir 
şehirde insanların ulaşım taleplerinin ve buna bağlı 
beklentilerinin yüksek olması oldukça olağandır. Bu 
yüzden, toplu taşıma konusunda uzun bir süredir 
önemli çalışmalar yapılmakta, toplu taşıma ağı bu 
çalışmalarla çağın gereksinimlerine uygun ola-
rak genişletilmektedir. Ankara kentinin Ego Genel 
Müdürlüğü tarafından sunulan toplu taşıma hizmeti 
konusunda önemli kilometre taşları kronolojik olarak 
şu şekilde sıralanabilir.

1. Ankara Toplu Taşıma Sistemi ve Organizasyonu
Ankara kentinde toplu taşıma ile ulaşım, başlıca Ego 
Genel müdürlüğü tarafından sunulan Otobüs, Raylı 
sistemler ve Teleferik tarafından sağlanmaktadır. Bu 
ulaşım seçeneklerinin Hat uzunlukları, hat sayıları, 
yıllık yolcu sayıları, durak/İstasyon sayıları ve yapımı 
devam eden Raylı Sitemler sonucunda yakın bir 
zamanda kazanılacak yeni hatlar aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

dox. Properly functioning public transport system to population growth, population growth will result in the public 
transport system to be updated again. Therefore, a sustainable transport system for the best editing of the gene-
rated projection, determination of its mass is the most important element of the user. Inside this, measuring the 
mass of all users and must be recorded
In this study, the public transport system located within 65+ and disabled passengers elaborates accessibility, 
how the best services in a sustainable system has been sweating on methodologies that can be provided and 
made comparisons with the active implementation of the system. Subway, cable car and bus in the city center of 
Ankara and in this complex but integrated systems serving contiguous area surrounding it is not only one of Tur-
key’s most respected system has a major reputation across Europe. This study three important pillars constitute 
the public transport fast, safe, comfortable transportation in Ankara as well as how that is provided by the city 
over 65 years and disabled passengers; ticket pricing, planning the transfer point, the system was created for 
people with disabilities, passenger information mentioned in topics such as systems, who are fairly new to incre-
ase the share of public transport of these concepts and contributions to sustainable transportation accordingly to 
the system in our country was discussed.

Key words: Public transport,  Passengers older than 65 years, integration,  Ticket pricing, Disabled Access, 
Passenger information

Ankara genelinde toplam 316 hat bulunmaktadır. 
Bu hatların 4’ ü Metro, 1’ i teleferik ve 308’ i otobüs 
hattıdır. Bu hatların toplam uzunluğu 13571 km’ dir. 
Bunun 55.138 km’ si metro, 3.257 km’ si teleferik 
ve 13500 km’ si otobüs hattıdır. Toplu taşımada 
kullanılan bu hatlarla taşınan yıllık toplam yolcu 
sayısı yaklaşık 341 milyondur. Bunun 212 milyonu 
otobüslerle, 120 milyonu metro ve 9 milyonu da 
teleferikle taşınmaktadır. Bunun dışında yapılan ve 
hizmete sokulacak hat çalışmaları yapılmaktadır. 
Bu hatlar da eklendiğinde Ankara için toplu taşıma 
hizmeti genişleyecek, buna bağlı olarak da Anka-
ra’ da toplu taşımayı kullanan yolcular açısından 
alternatif akslar çoğalacaktır.
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2.  Ankara’ da Toplu Taşımayı Özendirici Uygu-
lamalar

2.1 Bilet Entegrasyonu ve Ankara Kart Kavramı
Bilet entegrasyonundaki amaç, farklı ulaşım modla-
rı arasında aktarma yapan yolcuların her seferinde 
yeni bir bilet almalarının önüne geçmek, ölçülebi-
len veriler üzerinden değerlendirme ve planlama 
yapmak, bu sayede daha etkin, tasarruflu bir toplu 
taşıma sistemi oluşturmaktır. Bu yöntem Ankara’ da 
AnkaraKart ile hayata geçirilmiş ve Yolcular da tüm 
sistem boyunca tek Kartla seyahat edebilmektedir. 
Bu şekilde, yolcu konforu ve memnuniyeti ciddi şe-
kilde artırılmış, toplu taşıma çekici hale getirilmiştir. 
Bu şekilde, sisteme dâhil olması gereken turnike 
sistemleri, güvenlik görevlileri gibi masraf yarata-
cak kalemler de minimuma indirgenmiştir. Ankara 
Kart sisteminde çok farklı uygulamalar da yer al-
maktadır. Her Grubun kendine ait kartı bulunmakta, 
diğer sistemlerle entegre çalışan bu kartlar saye-
sinde toplu taşımayı kolaylaştıran sistemler kulla-
nılabilmektedir. Ego cepte uygulaması ile otobüsün 
ne zaman durakta olacağı, engelli erişimine uygun 
olup olmadığı, otobüsün modeli gibi birçok bilgiye 
ulaşabileceği gibi sistem üzerinden karta yükleme 
yapabilmekte, kalan bilgilerini öğrenebilmektedir.

2.2 Aktarma Noktaları Planlanması 
Şehirde pek çok farklı ulaşım modu ve her modun 
çok sayıda hattının bulunması sebebiyle, toplu 
taşımayı kullanan yolcuların sistemden çıkmadan 
hedef noktaya ulaşması, aktarma kolaylığına bağlı 
olmaktadır. İyi planlanmamış aktarma noktaları; 
örneğin yürüme mesafesinin uzun olması, yönlen-
dirme tabelalarının yetersizliği sistemin çekiciliğini 
ortadan kaldırabilmektedir. Metro, Teleferik, Otobüs 
arasında kurulan entegrasyon sayesinde minimum 
aktarma maksimum verim sağlanmaya çalışılmak-
tadır. Bu yüzden, aktarma noktalarının planlanması 
da kaçınılmazdır. Ankara’ da aktarma noktaları, bir 
ulaşım modundan diğerine geçerken zorluk çıka-
rılmayacak şekilde tasarlanmıştır. Özellikle yeraltı 
raylı sistemler ile yerüstü modlarının (teleferik/
otobüs) kesiştiği yerlerde, yer üstü modların durağı 
raylı sistemlerin hemen çıkışına denk getirilmiştir. 
Bunun yanında otobüslerle yapılan ringler yardımı 
ile raylı sistemlere taşınan yolcu, daha güvenli ve 
konforlu bir şekilde taşınmaktadır. 
 Bu şekilde, metrodan çıkan bir kişi, zahmetsizce 
otobüs durağına erişebilmektedir. Yolcunun bu 
aktarma için hangi çıkışı kullanacağı ise, metro 
katındaki tabelalarla belirtilmektedir. Bu sayede, 
metro çıkışlarında yolcular için yön belirleme çok 
kolay olmaktadır.

2.3 Yolcu Bilgilendirme 
Yolcu bilgilendirme, hiç şüphesiz toplu taşımanın en 
önemli ayaklarından birisini oluşturmaktadır. Kul-
lanıcıların hatlar, araçlar ve sistemdeki sorunlar ile 
ilgili gerekli şekilde bilgilendirilmeleri hem sisteme 
olan saygınlığı artırır, hem de kullanıcıların zamanını 
daha tasarruflu kullanması adına olumlu bir etki ya-
ratır. Ego Cepte uygulaması ile hem Yolculuk Öncesi 
Bilgilendirme hem de aktarma yapacağı durak ile 
ilgili bilgilere ulaşabilmektedir. Diğer taraftan, inter-
net üzerinden bilgiye ulaşmanın gelişmesiyle, toplu 
taşıma ile ilgili her türlü bilgiye ulaşım sağlanabildiği 
gibi AnkaraKart  ile ilgili bilgi, sorgulama ve yükleme 
işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

2.4 Toplu Taşıma Önceliklendirmesi 
Toplu taşıma araçlarını çekici kılan önemli etkenler-
den birisi de, hız ve konfor faktörleridir. Düşük hızda 
seyreden toplu taşıma modları insanlar tarafından 
kolay kolay kabul görmezken (otobüs), yüksek hızda 
seyreden modlar daha rahat kabul görmektedir (met-
ro). Toplu taşımada ortalama hızın artırılması, bu 
yüzden sistemin çekiciliği açısından çok faydalıdır. 
Ödeme sistemlerinde iyileştirmeler ve trafikten ba-
ğımsız şeritlerin tahsisi işletme hızını artıracağı gibi, 
trafik ışıklarında toplu taşıma araçları lehine düzenle-
melere gidilmesi de hızı artıran bir etken olmaktadır. 
Yerüstünde seyreden toplu taşıma araçlarında yaşa-
nan en büyük problemlerden biri, duraklar haricinde 
trafik ışıklarında da zaman kayıpları yaşanmasıdır. 
Kimi zaman trafik ışıklarında geçirilen süre toplam 
sefer süresinin önemli bir bölümüne tekabül etmek-
te, bu da işletme hızında ciddi anlamda düşüşlere 
sebep olmaktadır. Sinyal programlarında değişikliğe 
gidilmesi ve toplu taşıma araçlarının kavşak yakla-
şımlarında algılanması için gerekli teknolojik altyapı 
sağlanması ile şehir içinde önceliklendirme sağlana-
bilir. Avrupa’ nın bazı kentlerinde uygulanan sistem-
lerde, kavşağa yaklaşan tramvay/otobüs vericiler 
yardımıyla sisteme giriş yapmakta, sinyal programı 
da bu araca en kısa zamanda yeşil verecek şekilde 
otomatik olarak işlemci tarafından yeniden düzen-
lenmektedir. Bu sistemin uygulandığı kavşaklarda 
tramvay ve otobüsler için, normal trafik için olandan 
farklı bir trafik lambası kullanılmaktadır. Bu uygulama 
sayesinde, Münih tramvay sistemindeki ortalama hız 
22 % artmış, dakiklik de 38 % oranında artış göster-
miştir (König, 2008). 
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2.5 Engelliler İçin Sistemler 
Engellilerin toplu taşıma sistemlerinde yer bulmaları, 
günümüzde sıkça tartışılan noktalardan biridir. Özel-
likle fiziksel engellilerin (yürüme zorluğu çekenler, 
tekerlekli sandalyeliler) toplu taşıma vasıtalarından 
yararlanmaları, bu konuda somut adımların atıl-
masıyla başarılabilir. Araçların engelli dostu olma-
sı, durak/istasyonlara erişim yollarının uygunluğu 
bunların başında gelmektedir. Ankara’da engellilerin 
toplu taşımayı kullanabilmeleri için bir dizi önlemler 
alınmıştır. Metro istasyonlarında asansör, engelli 
çizgileri, alçak gişeler, bilgilendirme ekranı ve görme 
engellilerin erişimi için Braille alfabesinden oluşturu-
lan bilgilendirme panoları, trenlerde araç-peron arası 
kot farkının olmaması ve otobüslerin alçak tabanlı 
hale getirilmesi ve yüksek tabanlı ise modernizas-
yonu gibi birçok uygulama yapılmaktadır. Tekerlekli 
sandalyeye bağlı engelliler için oldukça önemli 
sistemlerden bir diğeri de, yer altında bulunan raylı 
sistem istasyonlarında asansör bulunmasıdır. Asan-
sör uygulamasının olmadığı istasyonlarda, fiziksel 
engellilerin toplu taşıma sistemine dâhil edilebilmesi 
mümkün olamamaktadır. Ankara metro sisteminin 
tamamında yer altından kalan tüm istasyonlarında 
asansör bulunmaktadır. 
Hizmetin Kullanılabilirliği ve Sürdürebilirliği Açısından 
Serbest Yolcu Taşımacılığının İrdelenmesi
Nüfus yoğunluğundaki artış, öğrenci sayısının 
günden güne artması, hastane yoğunluğu ve yeni 
yapılacak projelerle kente giren planlanmamış yolcu 
sayısındaki artışın iyi gözlemlenip, kamunun en az 
zararla bunu çözmesi ve planlaması gerekmektedir. 
Bundan dolayı kent taşımacılığını etkileyen yolcu 
çeşitliliğinin iyi ölçülmesi ve yönlendirilmesi gerek-
mektedir. Bu açıdan değerlendirilecek olursa;
- Ölçülebilir veriler üzerinden değerlendirme yapıla-
rak, uygulanabilir çözümler için fayda sağlanması
- Planlama, Personel ve Servis Sayısının belirlene-
bilmesi için Elektronik Kart kullanımının yaygınlaştı-
rılması
- Şehir dışından gelen yolcu sayısı fazla olan kentler-
de; İstasyon, terminal veya havaalanlarında oluştu-
rulacak gişelerle o şehre ait Serbest Kart temininin 
sağlanması
- Kent dışından gelenlerin oluşturduğu dönemsel ve 
ekstra yolcunun taşınabilmesi için çalışma yapılması, 
engelli yolcuların aktarma yapabilmesi için fiziki alt 
yapının oluşturulması   
Sosyal yapı ve kültürel ilişkiler açısından bir değer-
lendirme yapacak olursak;
- Diğer yolcuların, Serbest yolculardan etkilenmesini 
azaltmak ya da Serbest yolcuların diğer yolculardan 
etkilenmesinin önüne geçmek
- Diğer yolcularla, Serbest yolcular arasında oluşa-
bilecek olumsuz iletişimlerin önüne geçerek sosyal 
bağların zedelenmesinin önüne geçilmesi

- Toplum bireyleri arasındaki Saygı merfumunu koru-
mak
- Kent dışından gelenlerin oluşturduğu dönemsel ve 
ekstra yolcunun taşınabilmesi için çalışma yapılması, 
engellilerin aktarma yapabilmesi için fiziki alt yapının 
oluşturulması
- 65 Yaş Üstü Yolcuların araç kullanmak yerine, Toplu 
taşımayı kullanmaları trafik güvenliği açısından daha 
güvenli olacaktır. Bu yönde toplumun diğer kesimleri 
gibi 65 Yaş üstü yolcularında yönlendirilmeleri ve 
sosyal topluma katılımları sağlanmalı ve bu yöntem 
sosyal projelerle zenginleştirilerek, toplu taşıma 
yapan kurum-kuruluşların teşvik edilmesi ile sürdürü-
lebilir hale getirilmesi sağlanmalı
Sağlık açısından oluşabilecek riskler düşünülerek bir 
değerlendirme yapacak olursak;
- Toplu taşıma araçları ile ayakta da yolcu taşımacı-
lığı yapıldığı için; Ayakta kalan yaşlı yolcuların, araç 
hareket halindeyken denge bozuklukları, sarsıntı, 
düşme gibi karşılaşabilecekleri risklerin önüne geçe-
bilmek için toplu taşımayı yoğun bir şekilde kullandığı 
görülen 65 Yaş üstü yolcuların yoğun, pik saatler 
dışında bu uygulamayı kullanmaları sağlanmalı
- Bulaşıcı sağlık sorunu olan yolcuların toplu ta-
şımayı kullanırken oluşturdukları risk nedeni ile; 
özellikle bu etkiden hızlı etkilenebilecek 65 yaş üstü 
ve benzer yolcuların, bu etkinin azaltılması için toplu 
taşımayı yoğun olmayan saatlerde kullanması sağ-
lanmalı 
- 65 yaş üstü yolcuların iniş sırasında, hareket halin-
deki araç içinde iniş kapılarına doğru hareket etmesi 
nedeni ile oluşan risklerin azaltılabilmesi için önlem-
ler alınmalı
- Serbest yolcuların biniş ve inişlerde oluşturdukları 
yavaşlama nedeni ile Servislerde oluşan gecik-
melerin önüne geçilebilmesi için daha fazla servis 
ve daha fazla personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
durum Toplu taşıma yapan tüm Kurum ve Kuruluş-
lar üzerinde ekstra bir yük getirmektedir. Bu yükün 
finanse edilebilmesi için; Ücretli ve İndirimli olarak 
Toplu Taşımayı kullanan diğer yolculara bilet yada 
kart fiyatındaki artışla yansıtılması veya planlanan 
plan ve projelerin iptali ve yatırımların kısılması ile 
karşı karşıya kalınacaktır. Bu durumun oluşmaması 
için; bu kurum ve kuruluşların özellikle kullandıkları 
yakıt ve harcamalar üzerindeki vergilerin kaldırılması 
veya makul seviyeye indirgenmesi 
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Önceden planlanan yatırım, program ve Yenileme 
açısından değerlendirilecek olursa;
- Daha önceden yapılmış yatırım ve planların plan 
dışı etkiler nedeniyle sekteye uğraması, bu neden-
den ötürü iptal edilmesi söz konusu olabilir
- Özellikle kullanılan yakıt nedeni ile oluşacak 
olumsuz çevre etkilerini azaltmak için yapılan 
yatırım ve çalışmalar, harcamaların farklı ve tespit 
edilemeyen sürpriz nedenlerden dolayı artması 
nedeniyle olumsuz etkilenebilir
- Yolcu sayısının kısa zamanda tahmin edilenden 
çok daha fazla artması nedeni ile oluşan yoğunlu-
ğun çözümü için ek servis ve planlamalar
- Kullanım sayısının günden güne artması ve 
bunun yanında kontrolsüz, aşırı kullanım nedeni 
ile oluşan yoğunluk nedeni ile oluşan sıkıntıların 
önüne geçmek için biniş sınırlandırılması ya da 
mini ücretlendirme yöntemi kullanılması 
- Filonun yenilmesi ve modernizasyonu desteklen-
mesi
- Uzun, düşük yoğunluklu, zarar eden ama kamu 
hizmeti götürülen hatlarla ilgili düzenleme ve teş-
viklerin artırılması ve bu konuda destek verilmesi
- Uluslararası alanda ödül almış; Toplu Taşıma, 
Filo yönetimi, Çevresel etkiyi azaltıcı, Engelli Erişe-
bilirliği, Sosyal, Alternatif Toplu Taşıma Yöntemleri 
vb. proje ve yaklaşımların teşvik edilmesi gerek-
mektedir.

Yöntem

Ankara kenti toplu taşıma sistemi içerisindeki 65 yaş 
üstü ve Engelli yolcuların toplu taşımayı kullanabil-
mesi, erişebilirliğinin artırılabilmesi için geçmişten 
günümüze birçok çalışmanın yapıldığı ve yapılmaya 
devam ettiği görülecektir. 1994 yılından günümüze 
kadar 60 yaşını doldurmuş kişiler çok cüzi bir ücret 
karşılığında temin ettikleri Ego tarafından verilen 
kimlik veya AnkaraKart sayesinde, geçmişte olduğu 
gibi şimdi de Ego tarafından sağlanan toplu taşıma-
dan ücretsiz yararlanabilmektedirler. Yeni uygulama 
ile 65 yaş üstü yolcular ülkemizde ücretsiz olarak 
taşınırken, aynı zamanda Ankara kentinde 60-65 yaş 
aralığındaki yolcular eski uygulamada olduğu gibi 
cüzi bir miktar ödeyerek AnkaraKart sahibi olabil-
mekte ve toplu taşıma araçlarını kullanabilmektedir. 
Ego toplu taşıma araçları tarafından taşınan birçok 
serbest yolcu türü vardır. Ego tarafından yıllık yakla-
şık 50 milyon serbest yolcu taşınmaktadır ve bu sayı 
günden güne artmaktadır. Bu türlerden biri de Engelli 
yolculardır. Engelli Yolcuların erişebilirliğini daha 
rahat hale getirmek, etkilendikleri fiziki şartları düşür-
mek amacı ile istenen standartlarda birçok uygulama 
ve çalışma yapılmaktadır. Bu uygulamaların başında 
yüksek tabanlı araçların modernizasyonu, durak ve 
istasyonların Engelli erişimine elverişli hale getiril-
mesi, bu yolcularla ilgilenecek şoför ve çalışanlara 
eğitim verilmesi gibi birçok uygulama yer almaktadır. 
Ancak bu uygulamalar hayata geçirilirken bu sınıfa 
giren yolcularla ilgili planlamanın ve organizasyonun 
önceden çok iyi yapılması ve bu yolcu türlerinin doğ-
ru zamanda, doğru şekilde toplu taşımayı kullanma-
larının sağlanması hem güvenli hem de konforlu bir 
toplu taşıma hizmeti sunacaktır.
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Aynı şekilde 65 yaş üstü yolcularında oluşturdukları 
kitle göz önüne alındığında trafiğe araçları ile çık-
maları sebebiyle oluşturabilecekleri risklerin önüne 
geçmek, sosyal hayatın içinde onlara yer vermek 
amacı ile toplu taşımayı kullanmaları teşvik edilmeli-
dir. Ancak bu yapılırken toplu taşımayı kullanacak 65 
yaş üstü yolcuların toplu taşımayı nasıl, ne şekilde 
ve hangi zaman dilimleri içerisinde kullanması gerek-
tikleri irdelenmeli ve buna göre planlanmalıdır. Yoğun 
saatlerde, kalabalık otobüsler içerisinde oluşabilecek 
fiziki şartlar nedeni ile düşme, ayakta yolculuk ve 
benzer durumlardan ötürü fiziki hasar ve yaralanma-
lar oluşma riski, aynı şekilde yaşlı bünyeleri nede-
ni ile bulaşıcı hastalıklardan etkilenme nedeni ile 
hastalanma riskleri artacaktır. Sosyokültürel yönü ile 
irdelendiğinde yaşlı kimselere yer verilme, verilme-
me durumları, bedava olgusu nedeni ile aşırı toplu 
taşıma kullanma olgusu, farklı sosyal çevre ve kişiler 
arası ilişkiden kaynaklanan farklılıklar, gelir düzeyi 
az olan, işsiz kimselerin bunun yaşlılara tanınan bir 
imtiyaz olduğu düşüncesi ile kaba tavırları ortaya 
çıkabilecek ve sosyal yapıyı olumsuz etkileyebilecek 
riskler arasında yer almaktadır.

Bu sorunların çözüm yönteminin başında doğru plan-
lama, doğru etkileşim gelmektedir. 65 yaş üstü yol-
cuların yoğun saatler dışında toplu taşımayı kullan-
maları, bir kişinin günlük kullanabileceği maksimum 
biniş sayısı düşünülerek sınırlı biniş imkanı verilmesi, 
doğru planlama ve israfın önüne geçilebilmesi için 
ulaşım kartı kullanmaları sağlanmalı, ulaşım kartının 
düzgün ve verimli kullanımı için cüzi de olsa bir ücret 
alınmalı, hastane ve sağlık alanlarına giden hatlarda 
servis sayısının artırılarak bireylerin birbirlerinden 
etkilenme riskinin azaltılması sağlanmalı, toplu taşı-
mayı kullanan bireyler arasında oluşabilecek sosyal 
farklar iyi gözlemlenmeli, sosyal projelerle destek-
lenmeli, teşvik edilmeli ki toplu taşıma sürdürülebilir, 
herkesin hayatını kolaylaştıran bir hizmet olsun. 

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, iyi ve kaliteli bir toplu taşıma hizmeti 
sunan Ankara kentindeki ulaşım sistemi, ülkemizde 
yeni yeni gündemde yer tutmaya başlayan toplu 
taşıma uygulamalarına örnek teşkil etmesi açısından 
ele alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı‟ndan sonraki yıl-
larda ortaya çıkan otomobil baskın şehircilik anlayışı, 
sürdürülebilir olamayacağı kanaatine varılarak Av-
rupa‟da yavaş yavaş terk edilmiştir1. Çevre kirliliği, 
küresel ısınma, trafik kazalarının yarattığı maddi ve 
manevi zararlar, kentsel dokunun zarar görmesi gibi 
olgular daha fazla ön plana çıkmış, bu sebeplerden 
dolayı araçların hareketinden çok insanın hareketine 
odaklanan toplu taşıma sistemleri geliştirilmiştir2. 
Ankara kenti, metro, teleferik ve otobüs hatlarından 
oluşan bu entegre sistem sayesinde yılda yaklaşık 
341 milyon yolcuya hizmet vermekte ve her ge-
çen gün daha da artan nüfus ve yoğunluğa cevap 
verebilmektedir. Bu başarının ardında pek çok faktör 
yer almaktadır. Aktarma noktalarının planlanmasın-
da kolay idrak edilebilirlik, Ego Cepte uygulaması 
ile online, kolay, hızlı erişebilir bir bilgi sistemi, bazı 
metro istasyonlarımızda park et devam et siste-
mi, metro istasyonlarının, otobüs ring servisleri ile 
desteklenmesi, minimum aktarma mantığı ve aktar-
ma sistemlerindeki kolaylıklar, toplu taşıma sistemi 
içinde yer alan 5 ana bölge ve bunlara bağlı hareket 
noktaları sayesinde anlık operasyonları yönetme ve 
benzer uygulamalar sayesinde toplu taşımanın tam 
bir sistem olarak hizmet vermesi sağlamaktadır. 
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Toplu taşıma sistemi engelli yolcu talepleri düşü-
nülerek tasarlanmakta, gelecekteki yatırımlar bu 
doğrultuda ilerlemektedir. Alçak tabanlı ve rampalı 
otobüsler, modernizasyonu tamamlanmış otobüs-
ler, yeraltı raylı sistemlerindeki asansörler, metro 
duraklarındaki tırtıklı çizgiler, araç içi sesli ve görsel 
bilgilendirmeler, duraklardaki bilgilendirme sis-
temleri vb. uygulamalarla engelli yolcuların toplu 
taşıma sistemindeki erişebilirlikleri artırılmış ve 
ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu sayede, Ankara’ da 
yaşayan engelliler tüm ulaşım sisteminden yararla-
nabilecek durumdadır. 
Sürdürülebilir bir toplu taşıma sisteminin entegre, 
hızlı, engelli dostu ve kullanıcı odaklı bir sitem 
haline dönüşebilmesinin yolu; ölçülebilir verilerle, 
sosyal olgular arasında kurulan köprü ile oluştu-
rulan sürdürülebilir, alışkanlıklara bağlı kalmayan, 
sorunlara anında müdahale imkanı sunan sistem-
lerdir. Ego Genel Müdürlüğü bünyesinde barındır-
dığı personel, geçmiş deneyimleri ile Ankara için 
örnek alınabilecek, sürdürülebilir bir toplu taşıma 
sistemi sunmaktadır.
Yaşayan ve günden güne artan bu organizasyonun 
sürdürülebilir bir yapıya bürünmesi için hiç şüphe-
siz devletin farklı kurum, kuruluş ve yapıları arasın-
daki kolektif ilişkinin artırılması ve sürekli paylaşım 
içinde olması gerekmektedir. Trafik, ulaşım, toplu 
taşıma kültürünün sağlam temellere oturtularak 
tüm bireylerin kabullenip, uyguladığı bir sistem 
haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu yöntem 
transfer edilebilir bir yöntem değil aksine sosyokül-
türel yapının fiziksel oluşturulan sistemlerle enteg-
rasyonu ile sağlanabilir ve bu sistemin uygulanabi-
lirliği artırılabilirliği nispetince sürdürebilirdir. Yani, 
sürdürebilir bir toplu taşıma sistemi ancak teknik 
yöntemlerle oluşturulan fiziksel altyapı ile kültürel 
anlayış neticesinde oluşan bakış açısının entegras-
yonu ile sağlanabilir.   
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YAŞ DURUMUNUN TRAFİK KAZALARINA ETKİSİ

Gürdoğan DOĞRUL
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ÖZET

Yaşın trafik kazalarına etkisi incelenirken; konu gençler, çocuklar ve yaşlıların trafik kazalarına etkisi ve kaza 
durumunda zarar görmeleri yönünden ele alınmalıdır. Riskli davranışlarda bulunmak, gençlerin varlıklarını is-
pat ve otoriteye karşı gelme ve heyecan arayışı anlamına geldiğinden, trafikte de riskli davranışlar sergilemek-
tedirler. Bu riskli davranışları sergileme eğilimi 9-14 yaş arasında yükselmekte, ergenliğin sonunda en yükseğe 
çıkmakta ve yirmili yaşların başından itibaren de düşüşe geçmektedir. Riskli davranışlar trafikte de yapılmakta, 
bu da gençlerin daha fazla trafik kazası geçirmelerine sebep olmaktadır. Gençler yetişkinlere oranla daha 
hızlı ve alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama ve kask kullanmama eğilimindedirler. Çocuklar da 
çok hareketli ve küçük oldukları ve görünürlükleri az olduğundan, araç sürücülerinin dikkatleri diğer araçlara 
kilitlendiğinden ve ayrıca yoldaki nesnelerden dolayı araçları görme ve araçlar tarafından görülmeleri düşük ol-
duğundan, karşıdan karşıya geçerken kazaya maruz kalmaktadırlar. Yaşlı sürücüler ise; daha az kaza yapma-
larına rağmen yaptıkları kazalar daha ölümcül olmaktadır. Yaşlı sürücü ve yolcuların genç sürücü ve yolculara 
göre trafik kazalarında ölme riski daha fazladır. Sonuç olarak genç sürücüler riskli araç kullandıkları için, yaşlı 
sürücüler ise fiziksel kabiliyetleri azaldığı için kaza yapmakta, kazaya maruz kalındığında ise yaşlı sürücülerin 
ciddi yaralanma riski gençlere göre daha yüksek olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası, yaş, genç.

ABSTRACT

While examining the impact of age on traffic accidents; issue should be considered in terms of impact of 
children, young and old people on accidents and damage in the event of an accident. Engage in risky beha-
vior means to prove the existence of young people, defying the authorities, and sensation seeking. So, young 
people exhibit more risky behavior in traffic. This risky behaviors rise between the ages of 9-14 years, highest 
at the end of the adolescence and is going to decrease since the beginning of the twenties. Risky behaviors 
which are also performed in traffic lead to more young people involved in a traffic accident. Young drivers tend 
to show more risk-taking behavior such as speeding, driving under the influence of alcohol, not wearing seat 
belts and helmets than older. Children are exposed to accidents while crossing the street. Because they are 
very active with their small bodies, low ability to see and low visibility to be seen by vehicles that car driver’s 
attention to other vehicles locked. Despite having fewer accidents, older drivers’ accidents are more deadly. 
The elderly passengers and the driver have more rate of death in a traffic accident than young drivers and 
passengers. As a result, young drivers involve in an accident because of risky driving, older drivers involve 
in an accident because of inadequate physical capabilities. When exposed to an accident older drivers have 
higher risk of serious injury than young people.

Key words: Traffic accident, age, young.
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1.GİRİŞ (Introduction)

Yaşın trafik kazalarının oluşumuna ve kaza meyda-
na geldiğinde yaralanma derecesine etkileri olmak 
üzere iki yönlü etkisi vardır.

Trafik kazalarının en önemli mağdurları şüphesiz 
çocuklardır. Her yıl en az 260 000 çocuk trafik kaza-
sında ölmekte, 10 milyon kadarı da yaralanmaktadır 
(Peden ve diğerleri, 2004).

Genç sürücüler, trafikte yüksek risk grubu olarak 
kabul edilmektedir. Hatta gençlerin genel popülas-
yondaki oranına göre kazaya karışma oranı yaşlıların 
2,5 katıdır (Clarke, Ward, ve Truman, 2005). Riskli 
davranışlarda bulunmak, gençlerin varlıklarını ispat 
ve otoriteye karşı gelme anlamına geldiğinden, trafik-
te de riskli davranışlar sergilemektedirler. Ayrıca riskli 
davranışlar sergilemek heyecan arayışından da kay-
naklanmaktadır. Bu heyecan arayışları sürekli riskli 
davranışlarda yoğunlaşmaktadır. Bu riskli davranışla-
rı sergileme eğilimi 9-14 yaş arasında yükselmekte, 
ergenliğin sonunda en yükseğe çıkmakta ve yirmili 
yaşların başından itibaren de düşüşe geçmektedir. 
Bu da gençlerin daha fazla trafik kazası geçirmele-
rine sebep olmaktadır (Toroyan ve Peden, 2007). 
Bazı araştırmalar, genç sürücülerin yaşlı sürücülere 
oranla trafikte daha dar alan bırakmak gibi, risk alan 
davranışlar sergilediklerini (Bottom ve Ashworth, 
1978; McKenna, Waylen ve Burkes, 1998), ve daha 
kısa takip mesafesi bırakarak daha hızlı sürdüklerini 
ortaya koymuştur (Baxter ve diğerleri, 1990). 

Aldıkları alkol düzeyi ne olursa olsun, 20 yaş altı 
sürücüler ölümlü kazalarda 30 yaş ve üzeri sürücü-
lerden 5 kat daha fazla risk altındadır (Keall, Frith 
ve Patterson, 2004). Ferguson (2003)’un yaptığı 
araştırmaya göre, genç sürücülerin trafik kazalarında 
yaralanma riskini; riskli araç kullanma, alkol kullan-
ma, emniyet kemeri takmama, dikkat dağıtıcılar, 
yorgunluk ve araç seçimi artırmaktadır. Trafik orta-
mındaki potansiyel tehlikelerin, sürücünün kendisinin 
ve aracın kabiliyetlerinin değerlendirilmesi olarak 
tanımlanan risk algısı (Brown ve Groeger, 1988) 
genç sürücülerde farklıdır. Genç sürücüler tecrübesiz 
olmalarına rağmen kendilerinin kaza yapma riskinin 
yaşıtlarına veya daha yaşlılara göre daha az olduğu 
algısındadırlar (Finn ve Bragg, 1986). 

Ayrıca bazı sürücüler her zaman kendileri dışın-
daki sürücülerin kötü olduklarını; her yaştan bütün 
sürücüler ise kendi sürüş kabiliyetlerinin ortalama-
nın üzerinde olduğunu düşünmektedir (Delhomme, 
1991; Williams, Paek ve Lund, 1995). Gençlerin sık 
sık yeterince uyku alamadıkları göz önünde bulun-
durulursa, yorgunluk gençlerde bir risk faktörü olarak 
önem kazanmaktadır (National Sleep Foundation, 
2002). Gençlerin yaptıkları kazalarda yorgunluğun ne 
derece etkili olduğu belli olmamakla birlikte (Akers-
tedt ve Kecklund, 2001), uykusuzluğun kaza riskini 
artırdığı bir gerçektir (Connor ve diğerleri, 2002). 
Ayrıca gençlerin emniyet kemeri kullanım oranı yaşlı-
lara göre daha azdır (Williams ve Shabanova, 2002).

Gençlerin trafik kazalarında yaralanma riski, onların 
ikamet ettikleri ülkelere göre değişmektedir. Yüksek 
gelirli ülkelerde genç sürücü sayısının çok olmasının 
bir sonucu olarak, trafik kazası sonucu ölen gençlerin 
yaklaşık yarıya yakını 20-24 yaş kategorisindedir 
(Jeunes conducteurs, 2006).

2007 yılı itibarıyla dünyada bütün trafik kazalarında 
ölenlerin %30’unu 25 yaş altı gençler ve çocuklar 
oluşturmaktadır. Dünyada bu yaş kategorisindeki bü-
tün kayıtlı ölümlerin en az yarısını Afrika ve Güney-
doğu Asya Bölgesinde yaşayanlar oluşturmaktadır. 
Yani 25 yaş altında bu bölgedeki yol kullanıcılarının 
ölüm oranı en yüksektir (Toroyan ve Peden, 2007;2). 
Trafik kazası sonucu yaralanmalar, dünyada 25 yaş 
altı insanlarda sekizinci, 10-14 yaş diliminde ikinci, 
15-19 yaş diliminde ise birinci ölüm nedenidir (Jeu-
nes conducteurs, 2006).

Varol, Eren, Oğuztürk, Korkmaz ve Beydilli’nin, 1 Ka-
sım 2003 ile 31 Ekim 2005 tarihleri arasında Cumhu-
riyet Üniversitesi Acil Servisine trafik kazası sonucu 
getirilen hastalara ait 1300 dosya üzerinde yaptıkları 
araştırmaya (2006) göre; 0-14 yaş grubu kazaze-
deler %20,6’lık bir oran ile trafik kazasına uğrayan 
kişilerin yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. 

Hızlı büyüyen ekonomilerin sağladığı daha fazla har-
cama kapasitesi ve eğlence için artan gelirleriyle, çok 
genç yaştaki kişilerin alkollü olarak yaptıkları trafik 
kazalarında bir artış gözlenmektedir (Velmurugan ve 
diğerleri, 2013).
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Clarke ve diğerlerine göre (2010), yaşlı sürücü-
ler daha az kaza yapmalarına rağmen yaptıkları 
kazalar daha ölümcül olmaktadır ve yaşlı sürücü 
ve yolcuların genç sürücü ve yolculara göre trafik 
kazalarında ölme riski daha fazladır. Yaşlı sürü-
cülerin, özellikle 65 yaş üstü insanların yaptıkları 
kazalar genelde gündüz, tali yollardan ana yollara 
çıkarken geçiş hakkına ilişkin algılama hataları ve 
yanlış karar verme sonucu meydana gelmektedir. 
Genç sürücülerin yaptıkları kazaların büyük çoğun-
luğu ise gece, şehir dışında meydana gelmekte ve 
genellikle viraj ve dönemeçlerde kontrolü kaybet-
mek suretiyle gerçekleşmektedir. Fransa’da yaya 
olarak ve otomobil içerisinde kazaya uğrayanların 
ölüm ve ciddi yaralanma riskinin analiz edildiği bir 
araştırmaya göre; genel popülasyona göre kaza 
yapan genç sürücülerin kaza yerinde ölüm oranı 
yaşlı sürücülere göre yüksek, kazalarda yaralanıp 
tıbbi tedavi altında iken ölenlerde ise yaşlıların 
ölüm oranı gençlere göre daha yüksektir (Lafont ve 
Laumon, 2003). 

Genç sürücüler ve özellikle erkekler, diğer sürü-
cülere göre daha fazla kaza yapmaktadır. Genç 
sürücülerin karıştığı kazalar: sürüş esnasında 
kontrolü kaybetmekten ve hava ve yol şartlarına 
göre aşırı hızdan kaynaklanan tek taraflı kazalar; 
karanlıkta ve şehir dışı yollarda kazalar gibi farklı 
özellikler göstermektedir. İngiltere’de iki yıl boyun-
ca meydana gelen ve 17-25 yaş arasındaki sürü-
cülerin karıştığı 3000 trafik kazasının incelendiği 
bir çalışmaya göre; gençler genellikle virajlarda ve 
gece karanlıkta kontrolü kaybetmek suretiyle kaza 
yapmaktadırlar (Clarke ve diğerleri,  2010).

Genç motosiklet sürücülerinin, kısmen daha az 
sürüş yapmalarına rağmen daha çok trafik kazası 
yaptığı (Clarke, Ward ve Truman, 2004; Machin 
ve Sankey, 2008; Waylen ve McKenna, 2008), 
genel olarak yüksek riskli sürücüler olduğu (Wong, 
Chung ve Huang, 2010), yüksek riskli hareketler 
yapmaya meyilli oldukları ve bu hareketlerin kaza 
riskini artırdığı bilinmektedir (Lin, Chang, Pai, ve 
Keyl, 2003; Rutter ve Quine, 1996). Rutter ve 
Quine (1996) gençlerin yaptığı riskli hareketleri; 
tecrübesizlikten dolayı kazaya karışma, yasaları 
çiğneme ve güvenli sürüş kurallarını ihlal etme 
olarak; Chang ve Yeh (2007), Taipei’nin metropol 
bölgesinde motosiklet sürücülerinin davranış ve 
hareketlerini analiz ettiği bir anket çalışmasın-
da; potansiyel riski göz ardı etme, araç bakımını 
yaptırmama ve dikkat dağıtıcılara kendini kaptırma 
olarak; Wong, Chung ve Huang’ın (2010) Ta-
iwan’da 18 ile 28 yaş arasında değişen 683 genç 
motosiklet sürücüsü üzerinde yaptığı araştırmada 
ise; sabırsızlık, nezaketsiz ve duygusal hareketler 
olarak tanımlamıştır.

Fransa’da Mart 1990 ile Şubat 1991 arasında trafik 
kazasında ölen 1289 yayanın yaş, cinsiyet, toplu 
taşıma şekli ve alkollü olup olmadıkları yönünden 
analiz edildiği bir araştırmaya göre genellikle; yaşlı 
yayalar şehir içinde karşıdan karşıya geçerken, 
sarhoş ya da uyuşturucu etkisinde olan yayalar gece 
vakti ana yolda yürürken, çocuklar ise gündüz vakti 
şehirde oynarken ya da koşarken uğradıkları kaza 
sonucu ölmüşlerdir (Fontaine ve Gourlet, 1997). Ayrı-
ca düşük ve orta gelirli ülkelerde çocuklar için güvenli 
oyun alanları olmadığından, çocuklar yollarda oyun 
oynamaktadır (Toroyan ve Peden, 2007).  

Kanada da sürücü ve motorlu taşıt sayısındaki artışa 
rağmen, son yirmi yıldır ölüm ve yaralamalı kaza 
sayısında dikkat çekici bir düşüşe rağmen motorlu 
taşıt kazaları sonucu ölüm, gençlerde temel ölüm 
sebebini oluşturmaktadır. 2000-2004 yılları arasında 
meydana gelen tüm kazalarda ölen 15-24 yaş arası 
gençlerin toplamının (4,895) %70’ini (3,417) motorlu 
araç kazalarına bağlı ölümler oluşturmaktadır (Morin, 
2008).

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl; Avrupa Bölge-
si’nde trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden 127 
bin kişinin 32 bin kişisi 25 yaşın altındadır ve trafik 
kazası bu yaş grubunda dördüncü ölüm sebebidir 
(Sethi ve diğerleri, 2007; 1).

Son yıllarda yayaların ölüm veya ağır yaralanma 
oranları düşüyor olsa da, toplumdaki yaşlı sayısının 
artması ve köylerden şehirlere göçün yoğun olarak 
yaşanması; toplu taşımayı kullanan insanların ve ya-
yaların sayısının artması gibi sonuçlar doğurmakta, 
bu da trafik güvenliği açısından yeni tehlikeler ortaya 
çıkarmaktadır (Gisements de sécurité routière, 
2002:76). Çünkü ölümcül bir kazada kişilerin yaşama 
şansı, yaşları arttıkça azalmaktadır (Kockelman ve 
Kweon,  2002; Martin ve Lenguerrand, 2008; Sky-
ving, Berg ve Laflamme, 2009).

Trafikte yaşlı insanların, tehlikeleri göz ardı eden 
genç sürücülerden farklı bazı karakteristik davra-
nışları vardır: Alkollü araç kullanma oranları genç 
sürücülere göre oldukça düşüktür (Biecheler, Fon-
taine ve Got, 1997). Gençler aracın kapasitesinin 
üzerinde yolcu alarak araç kullanırken yaşlılar genel-
likle yanlarında bir yolcu ile seyahat etmekte (Eber-
hard, 1996), gençlerin aksine gece ve trafiğin yoğun 
olduğu zamanlarda araç kullanmaktan kaçınmakta, 
genellikle normal yollarda orta yaşlı sürücülere göre 
daha az hata yapmaktadırlar (Eberhard, 1996; Gruau 
ve diğerleri, 2003; Waller, 1991).
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Bu yaşlı insanlar gerek sürücü ve gerekse yaya ola-
rak özel ihtimam gerektiren, hassas yol kullanıcısıdır-
lar ve özellikle kavşaklarda ve yön değiştirmekte geç 
karar vermeleri, görme yetenekleri ve boyunlarını 
çevirmekte yaşadıkları sıkıntılar gibi fiziksel becerileri 
azaldığı için kazalara sebep olmaktadırlar. Özellikle 
kavşaklarda meydana gelen kazalar dikkat çekici 
bir şekilde yaşlı sürücülerden kaynaklanmaktadır 
(Fontaine, 2003).

Fransa’da 2000 yılında meydana gelen trafik ka-
zalarında ölen kişilerden 1,270’i 65 yaş üstündeki 
insanlardır. Bu oran ölenlerin %17’sini oluşturmak-
tadır ki bu oranın da genel popülasyonla uyumlu 
olduğu görülse de, 2000 yılında yaşlı insanların 
genel popülasyona oranı %16 iken, yol kullanma 
oranları bu kadar yüksek olmadığından, %17’lik bir 
ölüm oranının yüksek olduğu söylenebilir. Kazalar 
sonucu ağır yaralanmaların oranı yaşla doğru orantılı 
olarak artmaktadır. Fransa’da trafik kazası olay yeri 
tespit tutanakları üzerinde yapılan bir araştırmaya 
göre, 2000 yılında 65 yaş üstü ölümlü ve yaralamalı 
trafik kazası geçirmiş 100 kazazedenin 9’u ölmüş, 
23’ü ağır yaralanmıştır. Bu oran genel yol kullanıcı 
kazazedeler arasında %5’i ölü ve %16’sı ağır yaralı 
şeklinde, 80 yaş üstünde ise 11 ölü ve 25 ağır yaralı 
şeklinde gerçekleşmiştir (Fontaine, 2003). Bu has-
sasiyet, yaşlı insanların genelde yaya ulaşımı tercih 
etmeleri ve yaya yol kullanıcılarının da kazalara karşı 
daha hassas olmalarından da kaynaklandığı düşü-
nülmektedir. Lafont ve Laumon’a göre de (2003), tra-
fik kazası geçiren yayalarda ölüm oranı yaşla birlikte 
yükselmekte, kaza geçiren yayalardan 18-49 yaş 
arasındakilere oranla, 50-69 yaş arasında olanlar 
2,8 kat daha fazla, 70 yaş ve üstü olanlar ise 6,5 kat 
daha fazla ölüm riski taşımaktadırlar.

Fransa’da ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının 
%70’i 18 ile 24 yaş arası genç sürücüler ve 75 yaş 
üstü sürücüler tarafından; yaralamalı motosiklet 
kazalarının %46’sı, ölümlü motosiklet kazalarının 
%67’si 18 ile 24 yaş arası sürücüler tarafından yapıl-
maktadır (ONISR, 2013).

Yayalar pek çok ülkede korunmasız yol kullanıcıla-
rının en geniş bölümünü oluşturmaktadır. İncelenen 
39 ülkede trafik kazası sonucu meydana gelen tüm 
ölümlerin % 19’unu yayalar oluşturmaktadır. Ölen 
bütün yayaların %40’ı 65 yaş üstündeki insanlardır 
(Road Safety Annual Report 2014, 2014).

Çocuklar da çok hareketli ve küçük oldukları ve görü-
nürlükleri az olduğu için ve araç sürücülerinin dikkat-
leri diğer araçlara kilitlendiğinden, karşıdan karşıya 
geçerken kazaya maruz kalmaktadırlar (Gisements 
de Sécurité Routière, 2002:75).

Ayrıca okul öncesi çocuklar, duydukları seslerin 
uzaklığını ve yönünü tayin edemedikleri ve boyları 
kısa olduğundan yoldaki nesnelerden dolayı yolu tam 
olarak göremedikleri için trafik içinde kazaya maruz 
kalma açısından yetişkinlere göre daha dezavantajlı-
dırlar (Hatipoğlu, 2014).

Gençler yetişkinlere oranla daha hızlı ve alkollü araç 
kullanma, emniyet kemeri takmama ve kask kullan-
mama eğilimindedirler. Ayrıca özellikle Fransa, Yu-
nanistan, İsrail, İtalya ve Portekiz gibi bazı Akdeniz 
ülkelerinde genç yaş grubunda motosiklet kullanımı 
oldukça yaygın olduğundan, gençlerin motosiklet 
kazaları sonucu ölümcül yaralanmaları da çok mey-
dana gelmektedir (WHO, 2007).

ABD’de 2002 yılında yapılan bir araştırmada, 16 ile 
20 yaş arasında olup ta kazalarda ölen 5625 gencin 
%60’ında emniyet kemeri olmadığı ortaya çıkmıştır 
(Williams ve Shabanova, 2002).

Çocuk koltukları, bebeklerin ve çocukların kaza so-
nucu yaralanma riskini azaltmaktadır. Yapılan araş-
tırmalara göre, çocuk koltukları kaza sonucu bebek 
ölümlerini %70, çocuk ölümlerini ise %54 ile %80 
oranında azaltmaktadır. Dünyada 96 ülkede çocuk 
koltuğu kullanmak hukuken zorunlu hale getirilmiş-
tir. Yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerin çoğunluğu 
çocuk koltuğunu zorunlu hale getirmiş ancak bu 
konu düşük ve orta gelirli ülkelerin çok azının hukuk 
sisteminde düzenlenmiştir. Uygulama konusuna ge-
lince; yüksek gelir düzeyine sahip ülkeler dâhil birçok 
ülkede bu kuralın ebeveynler tarafından yeterince 
uygulanmadığı görülmektedir (OMS, 2013). 
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2. SONUÇ (Conclusion)

Sonuç olarak gençler yetişkinlere oranla daha 
hızlı ve alkollü araç kullanmama, emniyet kemeri 
takmama ve kask kullanmama eğilimdedirler. 

Yaşlı sürücüler ise, daha az kaza yapmalarına 
rağmen yaptıkları kazalar daha ölümcül olmaktadır. 
Görme yetenekleri ve boyunlarını çevirmekte yaşa-
dıkları sıkıntılar gibi fiziksel becerileri azaldığı için 
kazalara sebep olmaktadırlar. Ayrıca yaşlı sürücü 
ve yolcuların genç sürücü ve yolculara göre trafik 
kazalarında ölme riski daha fazladır.

Çocuklar da çok hareketli ve küçük oldukları ve 
görünürlükleri az olduğundan daha çok kazaya 
maruz kalmaktadırlar.

Sonuç olarak genç sürücüler riskli araç kullan-
dıkları için, yaşlı sürücüler ise fiziksel kabiliyetleri 
azaldığı için kaza yapmakta, kazaya maruz kalındı-
ğında ise yaşlıların ciddi yaralanma riski gençlere 
göre daha yüksek olmaktadır.
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ÖZET

Son yıllarda, nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte gürültü kirliliği önemli bir çevresel sorun olarak görülmek-
tedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda bu sorun günden güne artış göstermektedir. Kirliliğin kaynak 
araştırmasında taşıtlardan kaynaklı trafik gürültüsü her an maruz kalınan bir gürültü türü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Gürültünün fizyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirilmesi sonucunda toplum sağlığına olumsuz 
etkileri birçok araştırmaya konu olmuştur. Adana kent merkezinde trafik akışının en yoğun olduğu Turgut Özal 
ve Kenan Evren Bulvarları üzerinde belirlenen kavşaklarda gündüz 07:00-08:00, akşam 19:00-20:00 ve gece 
23:00-00:00 saatleri arasında araç sayıları, türleri, gürültü seviyeleri ve gürültü haritalandırılması çalışmanın 
temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın devamında, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde hava alanı, kara-
yolu, demiryolu ve sanayiden kaynaklı gürültülerin hesaplanması ve haritalandırılması için kullanılana Soun-
dPLAN programı ile alınabilecek önlemlere ilişkin hesaplamalar doğrultusunda gürültü haritası çıkartılmıştır. 
Sonuç olarak, mevcut gürültü kaynakları belirlenmiş ve bu kaynakların çevreye verdiği kirliliğin ölçülerek kirlilik 
kaynaklarının haritalama yöntemi ile yoğunlaşma noktaları ortaya çıkartılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda, 
insan ve çevre sağlığını etkileyecek seviyelerde olan bölgeler için de bir takım önlemlerin alınmasına katkı 
sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Gürültü, Trafik Gürültüsü, Çevresel Gürültü, Gürültü Haritaları

ABSTRACT

Noise pollution is recently important environmental issues with increased population and urbanisation. This is-
sue is getting increase especially for developed and developing countries. Noise pollution caused traffic, every 
time, comes across as a noise type for source investigation.  Negative impacts of noise on human psychology 
and physiologic has been evaluated for many researches. The main purpose of this study is determined the 
number of vehicles, noise level and noise map for Turgut Özal and Kenan Evren Bulvarı where traffic is very 
heavy at day time (07:00-08:00 am), evening (19:00-20:00 ) and nighttimes (23:00-00:00 ). Furthermore, the 
noise map is created by using SoundPLAN is mostly used for airports, highways, railways and industry region 
for noise mapping at European countries. As a results of mapping, existing noise source is designated and 
heavily noise sources is set by measuring noise levels. The light of this findings, some cautions will be recom-
mended to prevent traffic noise that effect on human psychology and physiologic.

Key Words: Noise, Traffic Noise, Environmental Noise and Noise Mapping 
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1. GİRİŞ

Büyük şehirlerde kirlilik giderek artan bir sorundur. 
Giderek artan nüfus sebebiyle oluşan yoğunluk ve 
gürültü, kentsel çevrelerde önemli sorunlara sebep 
olmaktadır. 1970’lerden bugüne, “gürültü” büyük 
şehirlerde önemli bir sorun olarak kabul edilmiştir 
[1,2]. Araç trafiğinden kaynaklanan gürültü kirliliğinin 
olumsuz etkileri, insan sağlığı ile yakından ilişkilidir 
[3,4]. Bu etkiler kısa vadede uyku bozuklukları, stres, 
sıkıntı olarak [5]; uzun vadede ise hipertansiyon, 
koroner kalp rahatsızlığı [6] ve ruh sağlığındaki 
bozulmalar ile ortaya çıkmaktadır [7]. Dünya çapın-
da gerçekleşen ölümlerin büyük çoğunluğu kalp ve 
damar hastalıklarından meydana gelmektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü [8] tarafından gerçekleştirilen çalışma-
larda, çevresel gürültünün kardiyovasküler hastalık-
lar ve hipertansiyon risklerini artırdığı vurgulanmıştır. 
Ayrıca, kalp hastalığı veya inme ve trafik gürültüsüne 
maruz kalma arasındaki ilişkiyi açıklayan çalışmalar 
da vardır [9]. Gürültü haritaları başlangıçta Avrupa’da 
uygulanmış ve Çevresel Gürültü Direktifinin yayınlan-
masından sonra daha çok geliştirilmiştir [10]. Gürültü 
çalışmalarında nedensel bağlantılar kurmak ve de-
ğişkenlerle ilgili bilgi edinmek [9] amacıyla karayolu 
trafiği ile birlikte hava kirliliği de araştırması konusu 
olmaya devam etmektedir [11]. Ayrıca konutların kali-
tesi ve yerleşimi de insanlardaki maruziyeti etkilediği 
belirtilmiştir [12]. Son yıllarda taşıt sayıları ülkemiz-
deki artışa paralel olarak Adana’da da artmıştır. TÜİK 
[13] verilerine göre 2008 yılında 322.526 iken 2014 
yılının sonralarında 558.746 olmuştur. Bu artışa bağlı 
olarak da trafik sorun haline gelmiş ve bu bağlamda 
da taşıtlardan kaynaklanan gürültü ciddi boyutlara 
ulaşmıştır. Bu çalışmada, Adana ili kent merkezinde, 
taşıt yoğunluğunun fazla olduğu Turgut Özal ve Ke-
nan Evren Bulvarları’nda mevcut gürültü seviyesinin 
gündüz, akşam ve gece saatlerinde tespiti yapılarak, 
taşıtlardan kaynaklı gürültünün haritalarının oluş-
turulması amaçlanmıştır. İnsan ve çevre sağlığını 
etkileyecek seviyelerde olan bölgeler için gürültüyü 
önlemek için bir takım değerlendirmesi yapılarak 
önlemlerin alınmasına katkı sağlayacaktır.

1.1. Motorlu Taşıt Kaynaklı Trafik Gürültüsü

İnsanların yaşamsal faaliyetleri sürdürürken maruz 
kaldığı çevresel gürültünün büyük bir kısmı trafik 
gürültüsünden kaynaklanmaktadır. Kentsel trafik 
gürültüsünün üç ana unsuru vardır. Bunlar, taşıtın 
neden olduğu gürültü, aracın yol ile temas yüzeyi, 
binalar ve çevre ile etkileşimi sonucu oluşan gürültü 
ve sürücüden kaynaklı yanlış kullanım doğan  gürül-
tüdür [14,15]. 

Kaynakların çokluğu ve yayılım yollarının çeşitliliği 
nedeniyle taşıtlarda gürültü kontrolü çözümü zor 
bir akustik problemdir. Hem ses hem de titreşim-
ler taşıtın bütün gövdesi ve donanımları üzerinden 
yayılmaktadır. Taşıtlardaki başlıca gürültü kaynak-
ları; motor, hava filtresi, fan, egzoz, vites kutusu ve 
aktarma organları gürültüleridir [16]. Taşıtların neden 
olduğu gürültü; taşıt türü, kullanım amacı, motor 
gücü ve ağırlıkları etkili faktörlerdir [17]. Ülkemizde 
kamuya açık yerlerde çalıştırılan motorlu kara yolu 
taşıtlarının dış gürültü seviyesi ve egzoz sistemleri ile 
ilgili olarak müsaade edilen gürültü seviyeleri Tablo 
1’de verilmiştir.
 

Tablo 1. Motorlu kara yolu taşıtlarının dış gürültü 
seviyesi ve egzoz sistemleri ile ilgili olarak müsaade 
edilen gürültü seviyeleri [18].

Motorlu araç tipi Azami dış gürültü seviyeleri (dBA) 

M2/N1 AYA(* ) ≤ 2 ton 78+1(**) 
M2/N1 2 ton < AYA ≤ 3,5 ton 79+1(**) 
M2/M3 Motor gücü < 150 KW 80 
M2/ M3 Motor gücü ≥ 150 KW 83 
N2/N3 Motor gücü < 75 KW 81 
N2/N3 75 KW≤ Motor gücü <150 KW 83 
N2/N3 Motor gücü ≥ 150 KW 84 

 

(*) AYA: Azami Yüklü Ağırlık; (**) Sıkıştırma ateş-
lemeli ve direk enjeksiyonlu motorlarda 1 dB(A) 
eklenmiştir. M1 Sınıfı: Sürücü dışında en fazla sekiz 
kişilik oturma yeri olan; M2 Sınıfı: Sürücü dışında 
sekizden fazla oturma yeri olan, azami kütlesi 5 ton’u 
aşmayan; M3 Sınıfı: Sürücü dışında sekizden fazla 
oturma yeri olan, azami kütlesi 5 ton’u aşan, en az 
dört tekerlekli yolcu taşıma amaçlı motorlu araçlar. 
En az dört tekerlekli; N1 Sınıfı: Azami kütlesi 3,5 
ton’u aşmayan; N2 Sınıfı: Azami kütlesi 3,5 ile 12 
ton’u arasında olan, N3 Sınıfı: Azami kütlesi 12 ton’u 
aşan en az dört tekerlekli olan yük taşıma araçları
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Trafikteki taşıtların hızları da gürültünün oluşma-
sında oldukça etkilidir. Düşük hızlarda daha çok 
motor ve egzoz gürültüleri etkili olurken, yüksek 
hızlarda daha çok yol-teker etkileşimi etkili olmak-
tadır. Daha az kalınlık ve çaptaki lastikler daha az 
gürültüye neden olmaktadır. Eski araçların yenilere 
göre daha fazla gürültü yapması da kaçınılmaz 
bir gerçektir. Yolun tek veya çift yönlü olması, şerit 
sayısı ve orta refüjün durumu gürültü seviyelerine 
etki etmektedir. Yoldaki aşağı eğimler gürültüyü 
azaltmaktadır ancak yol kaplama malzemeleri, 
malzemelerin yoğunluğu, yüzeyin kuru veya ıslak 
olması değişik gürültü etkilerine neden olmaktadır. 
Normal şartlarda araçlarda gürültüyü engelleyici 
bazı parçalar olmasına rağmen çoğunlukla bunla-
rın kullanılmadığı veya çıkarıldıkları tespit edilmiş-
tir. Sürücü kaynaklı gürültülerin en önemlisi korna 
kullanımı ile ortaya çıkmaktadır. Korna kullanımı 
ile ilgili trafik kuralları olmasına rağmen çoğunlukla 
buna uyulmamaktadır [15,19]. 

1.2. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Günümüz toplumsal yaşamın çok fazlakarmaşık ol-
ması ve insanların çalışırken fizyolojikve psikolojik 
açıdan yıpranmaları, gürültüye olantahammülü ve 
hoşgörüyü azaltmış, buna rağmengürültü sorununa 
yeterince önem verilmemiştir [20]. Gürültü sorunla-
rı da diğer çevre sorunları gibideğişik boyutlara sa-
hiptir. Gelişmekte olan ülkemizdede bu sorun hızla 
büyümekte, rahatsızlıklarbelirginleşmekte; bunun 
yanında alınan önlemlerise yetersiz kalmaktadır 
[21].  Bilimsel çalışmalarda, taşıt gürültüsünün, in-
san sağlığını fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak 
etkilediği vurgulanmıştır. [22-25]. Gürültüden dolayı 
herhangi bir maddi kirlenme,canlıların zehirlenme-
si, yanması, tahrip olmasısöz konusu değildir. Bazı 
araştırmalarda, trafik gürültüsünün insan sağlığını 
olumsuz etkilerken taşıtlardan oluşan hava kirle-
ticilerinin de katkısının büyük olduğu belirtilmiştir 
[26]. Genel olarak gürültünün oluşturduğu olumsuz 
etkilere bağlı olarak gürültü düzeyleri Tablo 2’de 
görülmektedir [27]. 

2. MATERYAL ve METOT

2.1. Çalışma Alanı 

Uygulama alanı; Adana ili, Çukurova merkez ilçe-
sinde yer alan trafiğin ve nüfusun en yoğun olduğu 
Turgut Özal ve Kenan Evren Bulvar’larının kesiştiği 
kavşak olarak belirlenmiştir.Çukurova ilçesi Adana 
İlinin dört merkez ilçesinden birisidir. Adana Seyhan 
ilçesinin, Resmi Gazete’de 26824 sayılı kanuna 
istinaden 22.03.2008 tarihinde Çukurova ve Seyhan 
olarak ikiye bölünmesinden sonra oluşmuştur. Çu-
kurova’nın kuzeyinde ve batısında Toros Dağları, Ka-
raisalı ilçesi, doğusunda Seyhan Baraj Gölü, Seyhan 
Nehri, güneyinde Seyhan İlçesi yer almaktadır [28]. 

2.2. Karayolu Trafiği Gürültü Göstergeleri Değerlen-
dirme Yöntemi 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği’nde (ÇGDYY) ve 2002/49/EC sayılı Av-
rupa Direktifinde, Fransa’da trafik gürültüsü tahmini, 
modellemesi ve hesaplanmasında kullanılan Nou-
velle Méthode de Prévisiondu Bruit “NMPB-Routes 
96” isimli yöntemin kullanılması önerilmiştir [18,10]. 
Emisyonlarla ilgili veri girdileri için bu belgelerde  
“Guide de Bruit des transports terrestres, fascicule 
prevision des niveaux sonores” metodu etrafında 
geliştirilmiştir [29].

Tablo 2. Oluşturduğu olumsuz etkilere göre gürültü 
seviyeleri

Motorlu araç tipi Azami dış gürültü seviyeleri (dBA) 

M2/N1 AYA(* ) ≤ 2 ton 78+1(**) 
M2/N1 2 ton < AYA ≤ 3,5 ton 79+1(**) 
M2/M3 Motor gücü < 150 KW 80 
M2/ M3 Motor gücü ≥ 150 KW 83 
N2/N3 Motor gücü < 75 KW 81 
N2/N3 75 KW≤ Motor gücü <150 KW 83 
N2/N3 Motor gücü ≥ 150 KW 84 
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Şekil 1. Çalışma alanı

2.3. Çalışmada Kullanılan Yazılım Programı

Çalışmada, uluslararası kullanımı oldukça yaygın 
olan SoundPLAN 6.4 simülasyon programından 
yararlanılmıştır. Söz konusu programın, gürültü 
haritalarının hazırlanması, yapı yüzeylerinde istenen 
noktalarda oluşan gürültü düzeylerinin saptanması, 
engel tasarımının yapılması gibi birçok kullanım 
alanı söz konusudur. Program, temel verilerden olan 
kaynak ses düzeylerinin (emission), değişik standart-
lara (RLS 90 / DIN 18005, CoRTN, States Planwerk, 
ÖAL 30 gibi) bağlı olarak hesaplanmasına olanak 
sağlar [30]. 

Coğrafi veriler, arazi verileri, gürültü kaynaklarının 
konumu, binaların konumu ve yüksekliği, ikamet 
eden kişi sayısı gibi bilgiler gürültü haritaları oluş-
turulurken alan çalışma alanı tanımlanmasında 
kullanılmıştır. Çevreye ilişkin verilerin girilmesinde 
arazi eğimi, zemin cinsi, yeşil alanların özellikleri, 
engel niteliğinde olan yükseltiler (duvar, tepe gibi), 
yapıların yükseklikleri ve yansıtıcılık özellikleri vb. 
gürültü düzeyini etkileyebilecek tüm verilerin tanım-
laması yapılmıştır. Hafif vasıta (otomobil vb.), ağır 
vasıta (kamyon, kamyonet vb.) sayısı ve tipi, ulaşım 
araçlarının hızı, karayolları zemin hatlarının özellikle-
ri (asfalt, parke vb.), yolun eğimi ve şerit sayısı tespit 
edilerek soundPlan programına bu bilgiler girilmiştir. 
Bu verilere dayanılarak, gürültü maruziyeti mevzuat-
larda belirtilmiş olan hesaplama metotları ile harita 
hesaplanarak oluşturulmuştur. Çalışma alanlarının 
*.ncz, *.cad, *.dxf vb. uzantılardaki topografik veri, 
arazi kullanımı, binaların konumu, binaların yüksek-
likleri, binaların kullanım amacı, gürültü kaynağının 
koordinatları, kaynak ve alıcı arasındaki arazi tipi 
gibi sayısal haritalar, Çukurova Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği bölümünden temin edilmiştir. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

3.1. Trafik Yükünün Belirlenmesi

Çalışma alanlarındaki trafik yükünün tespiti için 
her iki bulvarda da belirlenen noktalarda araçların 
zamana bağlı olarak değişen tip ve sayımları yapıl-
mıştır. Bu kavşağın seçilmesinin sebebi 4 ayrı aksın 
kesiştiği nokta olmasıdır (Şekil 1). Üç farklı zaman 
dilimi (sabah, akşam ve gece) ve iki farklı vasıta türü 
(hafif ve ağır) araç sayımları yapılmıştır. Gündüz (12 
saat), akşam (4 saat) ve gece (8saat) taşıt sayıları 
ve yoğunluğu Tablo 3’de verilmiştir. Bu sayılara bağlı 
olarak belirtilen bulvarlarda gürültünün ölçüldüğü sa-
atlik taşıt sayısı ve yoğunluğu Tablo 4’de verilmiştir. 
Saat 07:00-08:00 arasında Turgut Özal Bulvarında 
1658 hafif vasıta, 241 ağır vasıta ve toplamda ise 
1899 araç sayımı yapılmıştır. Kenan Evren Bulva-
rı’nda aynı saatler arasında 1688 hafif vasıta, 272 
ağır vasıta ve toplamda 1960 araç sayısına ulaşmış-
tır. Gündüz zaman diliminde en yüksek taşıt trafiği 
gerçekleşmiş olup taşıt yükü Turgut Özal Bulvarı’nda 
% 38.8, Kenan Evren Bulvarı’nda ise % 43.6 olarak 
bulunmuştur (Tablo 4). Özellikle sabah ve akşam 
saatlerinde her iki kavşakta oldukça yüksek araç 
yoğunluğu gözlemlenmiştir.
 

 Tablo 3. Turgut Özal ve Kenan Evren Bulvarlarında 
araç sayıları ve tipleribağlı olarak gündüz (12 saat), 
akşam (4 saat) ve gece (8saat) trafik yükü

 Turgut Özal Bulvarı Kenan Evren Bulvarı 
 Gündüz, akşam ve gece araç sayıları 
Vasıta Tipi  07:00-19:00 

Gündüz 
19:00-23:00 
Akşam 

23:00-07:00 
Gece 

07:00-19:00 
Gündüz 

19:00-23:00 
Akşam 

23:00-07:00 
Gece 

Hafif vasıta 19896 6836 8856 20256 5828 7368 

Ağır vasıta 2892 396 624 3264 352 520 

Toplam 22788 7232 9480 23520 6180 7888 

Taşıt yoğunluğu (%) 57.7 18.3 24.0 62.6 16.4 21.0 

 

Tablo 4. Turgut Özal ve Kenan Evren Bulvarlarında 
araç sayıları ve tipleri bağlı olarak saatlik ortalama 
yükü

 Turgut Özal Bulvarı Kenan Evren Bulvarı 
 Sayım saatleri ve araç sayıları 
Vasıta Tipi  07:00-08:00 19:00-20:00 23:00-00:00 07:00-08:00  19:00-20:00 23:00-00:00 
Hafif vasıta   1658 1709 1107 1688 1457 921 
Ağır vasıta 

241 99 78 272 88 65 

Toplam 1899 1808 1185 1960 1545 986 
Taşıt yoğunluğu (%) 38.8 37.0 24.2 43.6 34.4 22.0 
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Tablo 5. Karayolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri

Alanlar 

Planlanan/Yenilenmiş/Onarılmış 
yollar Mevcut yollar 

Lgündüz 
(dBA) 

Lakşam 
(dBA) 

Lgece 
(dBA) 

Lgündüz 
(dBA) 

Lakşam 
(dBA) 

Lgece 
(dBA) 

Gürültüye hassas kullanımlardan 
eğitim, kültür ve sağlık alanları ile 
yazlık ve kamp yerlerinin ağırlıklı 
olduğu alanlar 

60 55 50 65 60 55 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas 
kullanımların birlikte bulunduğu 
alanlardan konutların yoğun olarak 
bulunduğu alanlar 

63 58 53 68 63 58 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas 
kullanımların birlikte bulunduğu 
alanlardan işyerlerinin yoğun olarak 
bulunduğu alanlar 

65 60 55 70 65 60 

Endüstriyel alanlar 67 62 57 72 67 62 
 

Haritası yapılan alanın değerlendirmesi “Çevresel 
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönet-
meliği”, Madde 18’e göre yapılmıştır [18]. Mad-
de 18’de karayolundan çevreye yayılan gürültü 
seviyesi ve gürültünün önlenmesine ilişkin sınır 
değerler söz konusu yönetmeliğin Ek-7 Tablo 
1’de verilmiştir. Bu değerler aşağıdaki çizelgede 
verilmiştir. Karayollarından kaynaklanan çevresel 
gürültü seviyesi bu Tablo 5’te verilen değerleri 
aşmaması gerektiği belirtilmiştir.

3.2. Gürültüsü Haritasının Oluşturulması

Harita çalışması yapılan bölge Adana İli, merkez 
ilçeleri içerinde trafik yükü bakımından oldukça 
yoğun olan bir bölgedir. Bu bölge yönetmelikteki 
belirtilen sınır değerlerle mukayese edildiğinde 
‘’Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların 
birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun 
olarak bulunduğu alanlar’’ tanımına girmektedir 
(Tablo 4). Gürültü haritası çıkarılması istenilen alan 
yaklaşık 240000 m2’dir. Çalışma alanın gündüz 
(07:00-19:00) gürültü seviyesi, akşam (19:00-
23:00) gürültü seviyesi, gece (23:00-07:00) gürültü 
seviyesi gösteren ızgaralı gürültü haritaları hazır-
lanmıştır.

Şekil 2’de 07:00-19:00 saatleri arasında gündüz 
zaman dilime göre her iki yol aksı değerlendiril-
diğinde bu aksa cephesi bulunan binalarda sınır 
değer olan 68 dBA’in üzerinde gürültü seviyesinin 
oluştuğu açıkça görülmektedir. Yol akslarından iç 
kısımlara doğru ilerlediğimizde gürültü seviyesinin 
bu bölgede bulunan binaların ve aksa olan uzaklı-
ğın etkisiyle 45 dBA’e kadar indiği tespit edilmiştir. 
Lgündüz gürültü göstergesi cinsinden yönetme-
likteki yer alan Ek-7 Tablo 1’e göre değerlendirme 
yapıldığında yol akslarına cephesi bulunan çoğu 
binalarda karayolundan kaynaklanan çevresel 
gürültü seviyesinin aşıldığı belirlenmiştir.

19:00-23:00 saatleri arasındaki akşam dönemini 
kapsayan gürültü haritası incelendiğinde bir önceki 
gündüz seviyelerine yakın seviyelerin olduğu ancak 
yönetmelikte belirtilen 63 dBA’nin üzerinde çıktığı ve 
bir çok binanın gürültüye maruz kaldığı görülmüştür 
(Şekil 3). Akşam gürültü haritasından en düşük gü-
rültü seviyesi yer yer 40 dBA’nin altına indiği haritada 
yer almaktadır (Şekil 3). 

23:00-07:00 saatlerini kapsayan 8 saatlik zaman 
dilimi için oluşturulan gece gürültü haritası gösteril-
mektedir (Şekil 4). Bu haritadaki gürültü seviyeleri 
diğer iki haritaya göre daha düşük çıkmıştır. Zira 
hesaplaması yapılan her iki yola ait gürültü emisyon 
hatlarındaki gürültü seviyeleri 75 dBA ve üzeri gürül-
tü seviyelerinden 70 dBA civarına inmiştir (Şekil 4). 

Gündüz, akşam, gece zaman dilime göre her iki yol 
aksı değerlendirildiğinde bu aksa cephesi bulunan 
binalardan iç kısımlara doğru ilerlediğimizde gürültü 
seviyesinin mesafenin etkisi, bina yüksekliği, yer 
yer bitki örtüsü, zemin yapısının etkisiyle azalmıştır. 
Gündüzü temsil eden gürültü haritasında, taşıtlardan 
kaynaklı gürültü seviyesi 45 dBA’ya kadar, akşam 
gürültü haritasından <40 dBA ve gece gürültü harita-
sından <40 dBA altına indiği görülmektedir (Şekil 3 
ve Şekil 4). Renk skalalarıda gündüz, akşam, gece 
zaman dilimlerine göre incelendiğinde gürültünün 
yüksekten düşüğe doğru kırmızı-kahvarengi-sarı-ye-
şil-açık yeşil olarak bölgesel azalımlar renk skala-
sında görülmektedir. Ancak “Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi” yönetmeliğinin Ek-7 
Tablo ‘1 de belirtilen gündüz 68 dBA, akşam 63 dBA 
ve gece zaman dilimi için 58 dBA sınır değerinin 
aşıldığı gözlenmiştir.
 

Şekil 2. 07:00-19:00 saatleri arasında gündüz zaman 
dilime göre gürültü seviyesi ve ızgaralı gürültü hari-
tası
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Şekil 3. 19:00-23:00 saatleri arasında akşam za-
man dilime göre gürültü seviyesi ve ızgaralı gürültü 
haritası

Şekil 4. 23:00-07:00 saatleri arasında gece zaman 
dilime göre gürültü seviyesi ve ızgaralı gürültü hari-
tası

Tablo 6. Turgut Özal ve Kenan Evren Bulvarlarında 
farklı zaman dilimlerinde maksimum, minimum ve 
ortalama değerler

 Turgut Özal Bulvarı Kenan Evren Bulvarı 
 Sayım saatleri ve araç sayıları 
Vasıta Tipi  07:00-08:00 19:00-20:00 23:00-00:00 07:00-08:00  19:00-20:00 23:00-00:00 
Hafif vasıta   1658 1709 1107 1688 1457 921 
Ağır vasıta 

241 99 78 272 88 65 

Toplam 1899 1808 1185 1960 1545 986 
Taşıt yoğunluğu (%) 38.8 37.0 24.2 43.6 34.4 22.0 

 

 
Bu iki bulvar üzerinde ölçümü yapılan gürültü seviye-
lerin en yüksek en düşük ve ortalama değerleri Tablo 
6’da verilmiştir. Farklı zaman aralığında ve araç 
sayıları göz önüne alındığında her iki bulvarda elde 
edilen gürültü seviyesi 41.6 ile 94.0 dBA arasında 
ölçülmüştür.  Araç sayısının yoğun olduğu Turgut 
Özal Bulvarı’nda, akşam gürültü seviyesi 94 dBA, 
Kenan Evren Bulvarı’nda  ise 82.8 dBA olarak tespit 
edilmiştir.

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Karayolu ulaşımından kaynaklanan çevresel gürül-
tü problemi diğer kaynaklara göre daha yaygındır. 
Yapılan bu çalışmada, karayolu gürültü emisyon 
çizgisinde oluşan gürültü seviyesinin alıcı mahiye-
tindeki binalardaki gürültü seviyesine göre mesafe 
ve diğer etmenler (atmosferik yutum, topoğrafik, 
engeller vb.) nedeniyle bir miktar azaldığı görülmek-
te ancak mevzuatta beli tirlen sınır değerler altına 
inmediği görülmüştür. Yapılan çalışmada hesaplanan 
gürültü seviyelerinin zaman dilimleri arasında küçük-
ten büyüğe doğru Lgece, Lakşam ve Lgündüzşek-
linde sıralanabilmektedir. Gürültü haritası çıkarılan 
bölgede mevcut trafik karekterizasyonu ve yüküne 
göre yapılan hesaplamalar neticesinde ortaya çıkan 
gürültü seviyelerinin yol akslarına cephesi bulunan 
binalarda 70-75 dBA aralığından gürültü seviyelerine 
maruz kaldığı bulunmuştur. Bölge çok katlı binaların 
bulunduğu ve yoğunlukluda konut olarak kullanıldığı 
gerçeği çerçevesinde değerlendirme yapıldığında bu 
konutlarda yaşayan bireylerin çok yüksek gürültü se-
viyelerine maruz kaldıkları söylenebilir. Hesaplanan 
yüksek gürültü seviyelerinin en azından yönetmelikte 
belirtilen sınır değerlere çekilmesi ve dolayısıyla yük-
sek gürültüye maruz kalan kişi sayısının düşürülmesi 
çok büyük öneme sahiptir.

Bu bağlamda mevcut gürültünün azaltılması için 
gerek yapısal gerekse planlamada alınacak önlemler 
bulunmaktadır. Yapısal anlamda alınacak önlemler;
• Yol kaplamasının daha sessiz bir kaplama ile de-
ğiştirilmesi,
• Akıllı sinyalizasyon sistemlerin devreye alınması, 
• Alıcı durumunda bulunan hassas yapıların (konut, 
hastane, eğitim kurumları vb.) gürültüyü engelleyici 
inşaat teknolojilerin kullanılması,
Planlama da alınabilecek önlemleri ise;
• Trafik karakterizasyonunda tespit edilen ağır va-
sıtaların bu tarz yaşamsal yoğunluğu fazla olduğu 
bölgelerden geçişlerinin azaltılması,
• Hız sınırlandırılmasının getirilmesi,
• Sürücülerin eğitilmesi,
• Toplu taşıma araçlarının öne çıkarılması, 
• Araç içi/dışı ses sistemlerinin yetkililer tarafından 
kontrol edilmesi gürültünün azaltılmasında yardımcı 
olacaktır. 
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KAZA YERİNDE MEYDANA GELEN İKİNCİ KAZALARIN ÖNLENMESİ

Murat DARÇIN1, Murat ALKAN1, Gürdoğan DOĞRUL1,

1Jandarma Genel Komutanlığı

ÖZET

Trafik kazaları sonucu herhangi bir sıyrık almadan kurtulan insanların yoldan geçen diğer bir aracın altında 
kaldığı veya kaza yapmış bir araca bir başka aracın çarpmasıyla sonuçlanan felaketlerin yaşandığı olaylar 
sık sık karşımıza çıkmaktadır. Karayolları Trafik Kanununun 81nci maddesi gereği; trafik kazalarına karışanlar 
kaza mahallinde trafik güvenliği için gereken tedbiri almak zorundadırlar. Ancak sürücülerin büyük bir kısmı bu 
yükümlülüğü yerine getirmemekte ve ilk kazadan çok daha büyük boyutlarda ikincil kazalara sebebiyet ver-
mektedirler. Bu bildiride, bu tür kazaların engellenmesi maksadıyla yeni çözüm önerileri sunulmaktadır. İkincil 
kazalara ilişkin sağlıklı bilgilerin elde edilerek etkili çözümlerin ortaya konulabilmesi masadıyla; kaza tespit 
tutanağına, ilk kazayı müteakip uygun işaretlemenin yapılıp yapılmadığını belirten bir hane eklenmelidir. Kaza 
mahallinde trafik güvenliği için gereken tedbirleri almamak maddesi gereği yapılan kontroller ve yaptırımlar 
etkinleştirilmelidir. Trafik güvenliğini sağlamak maksadıyla kaza yerini işaretleyebilme becerinin uygulamalı 
direksiyon eğitimi ve sınavında da ölçülmesi sağlanmalıdır. Trafik kazalarını müteakip özellikle kaza yeri işa-
retleninceye kadar geçecek süre içinde ve sonrasında işaretçilerin ikincil kazalara maruz kalmalarını önlemek 
maksadıyla bütün araçlarda en az bir adet fosforlu standart trafik yeleği bulundurma zorunluluğu getirilmelidir. 
Trafik kazalarına karışan sürücülerin kaza mahallinde trafik güvenliği açısından almaları gereken tedbirler 
konusunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme kampanyaları düzenlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İkincil kaza, kaza yeri, trafik güvenliği, trafik kazası.

ABSTRACT

We are often experience that people who unhurt in an accident can be hurt by a car in another accident 
followed by once. According to the Road Traffic Act requirement of Article 81; involved in traffic accidents 
are required to take necessary measures for traffic safety at the area of the accident. However, a majority of 
drivers are failing to meet this obligation. This situation can be caused to the second accident which is larger 
size than the first accident. In this paper, suggestions for new solutions in order to prevent these types of 
accidents are presented. To put forward effective solutions by obtaining of accurate information on the secon-
dary accident, a section should be added to traffic accident report about appropriate area marking after first 
accident.  At the scene of the accident to take the necessary measures for traffic safety controls and sanctions 
pursuant to article must be enabled. Ability to mark the area of the first accident should be measured by driven 
training and the test in order to ensure traffic safety. In order to avoid exposure to secondary accidents at least 
one phosphorus standard traffic vest should be the obligation of all vehicles. Information campaigns should 
be organized for citizens about the measures that must be taken by drivers involved in traffic accidents at the 
scene of the accident.

Key words: Secondary accident, accident area, traffic safety, traffic accident.
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1. Giriş

Türkiye’nin önemli bir ana halk sağlığı sorunu olan 
trafik kazaları, milli gelirin önemli bir bölümünü yok 
etmekle kalmayıp, sosyal yaşamda onarılması güç 
izler bırakarak toplumun tüm kesimlerini etkilemekte-
dir. Ekonomik zararından daha çok, ölüm ve sakat-
lıkların yarattığı sosyal ve psikolojik dram toplumun 
gelişimini tehdit etmekte, sağlıksız ve ruhsal çöküntü 
içinde nesiller yetişmesine neden olmaktadır.

Motorlu aracın keşfinden bugüne yaklaşık 30 milyon-
dan fazla insan trafik kazalarında hayatını kaybet-
miştir. Dünya genelinde her gün yaklaşık 3000 kişinin 
trafik kazaları neticesinde öldüğü, yılda 50 milyon 
kişinin de yaralandığı tahmin edilmektedir. Dünyada-
ki araçların %40’ına sahip olmalarına rağmen, trafik 
kaynaklı ölümlerin %90’ının gerçekleştiği aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için 
trafik kazaları ana problem sahalarından birisidir. 

Tüm dünyada trafik kazası kaynaklı ölümlerin yakla-
şık %80’inden aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
26 ülke (Kolombiya, Kenya, Filipinler, Uganda, Irak, 
Tanzanya, Mısır, Venezuela, Sudan, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Güney Afrika, Meksi-
ka, Bangladeş, İran, Vietnam, Tayland, Rusya, Pa-
kistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Nijerya, Hindistan, 
Çin) sorumludur [1]. Türkiye, (100 000 motorlu taşıt 
başına düşen) trafik kaynaklı ölüm oranı açısından 
İsviçre, İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa gibi 
gelişmiş ülkelerden 5-10 kat daha kötü durumda-
dır. Türkiye trafik kazalarında her yıl olay yerinde 
3500’den fazla vatandaşını kaybetmektedir. Yolda 
ve hastanede ölenler dâhil edildiğinde bu sayının 
yılda 8 000 kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir. Her 
yıl 250-285 bin kişi de yaralanmaktadır. Bu büyük 
trajedinin ortaya çıkmasının sebeplerinden önemli bir 
kısmı alınması gereken tedbirleri önemsememekten 
kaynaklanmaktadır. 

Karayollarında her gün binlerce araç, herhangi bir iş, 
arıza veya olay nedeniyle durma/duraklama yapmak-
tadır. Yollarımız hemen hemen her gün şanslı olun-
duğu için hafif atlatıldığı düşünülen bir trafik kazası 
sebebiyle oluşan trajik ölüm ve yaralanmalara sahne 
olmaktadır. Trafik kazaları sonucu herhangi bir sıyrık 
almadan kurtulan insanların yoldan geçen diğer bir 
aracın altında kaldığı veya kaza yapmış bir araca 
bir başka aracın çarpmasıyla sonuçlanan felaketle-
rin yaşandığı olaylar sık sık karşımıza çıkmaktadır. 
Karayolları Trafik Kanununun 81nci maddesi gereği; 
trafik kazalarına karışanlar kaza mahallinde trafik 
güvenliği için gereken tedbiri almak zorundadırlar. 
Ancak sürücülerin büyük bir kısmı bu yükümlülüğü 
yerine getirmemekte ve ilk kazadan çok daha büyük

boyutlarda ikincil kazalara sebebiyet vermektedirler. 
Türkiye’de ilk kazanın sebep olduğu ikinci kazalarla 
ilgili veri olmadığı gibi, bu konuda hemen hemen 
hiç çalışma da yapılmamıştır. Bu bildiride, kaza 
mahallinde alınması gereken tedbirlerin alınmaması 
sebebiyle oluşan ikincil kazaların nedenleriyle bu tür 
kazaların azaltılmasına yönelik yeni çözüm önerileri 
sunulmaktadır.

2. Yöntem

Trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kaynaklar, ista-
tistikler, tespit tutanakları ve ikincil kazaya karışan 
bazı sürücüler ile ikincil kazalara müdahale eden 
bazı trafik zabıta görevlileri ile yapılan mülakatlar bu 
çalışmanın materyallerini oluşturmaktadır. Çalışmada 
kaza mahallinde alınması gereken tedbirler yüküm-
lülükler, ikinci kazaya neden olan hususlar ile bu tür 
kazaların önlenmesi için yapılması gerekenler analiz 
edilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

İlk kazanın gerçekleştiği mahalde alınması gereken 
tedbirlerin alınmaması, kaza mahalline yaklaşan 
sürücülerin uyarılmaması, yeterli işaretlemelerin ya-
pılmaması ve ilk kaza mahallinin güvenlik çemberine 
alınmaması ikincil kazalara neden olmaktadır. İkincil 
kazaların önlenmesi için ne yapılmalıdır? Öncelikle, 
kaza mahalli usulüne uygun bir şekilde işaretlen-
melidir. Böylece; kaza mahalline yaklaşan sürücüler 
önceden uyarılarak, olası ikincil kazalar önlenmiş 
olacaktır. Aslında, karayolları Trafik Yönetmeliği trafik 
kazasına karışan sürücülere kaza yerini işaretleme 
yükümlülüğü getirmektedir. 2918 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu’nun 81’nci ve bu kanuna göre çıkarıl-
mış Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 152. maddesi 
trafik kazalarına karışanlarla ilgili şu yükümlülükleri 
getirmektedir [2, 3]: 

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu: Madde 81 – 
Trafik kazalarına karışanlar:
a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike ya-
ratmayacak şekilde 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 saptanmasında yararlı olacak kanıt ve 
izler dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek,
c) Kazaya karışan kişiler 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
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ayrılmamak,
e) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kişilerin bulun-
madığı sırada araç, eşya veya yüklere zarar veren 
sürücüler, zarar verdikleri araç, eşya veya mülkün 
sahibini veya ilgili kişileri bulmak, ilgilileri bulama-
dıkları takdirde durumu tespit etmek ve zarar veri-
len şey üzerine yazılı bilgi bırakmak, ilgili zabıtaya 
en kısa zamanda bilgi vermek, zorundadırlar.
  Yalnız maddi hasar meydana gelen kazalarda, 
kazaya dâhil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin 
gelmesine lüzum görmezlerse, bunu aralarında 
yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden 
ayrılabilirler.

  Karayolları Trafik Yönetmeliği: MADDE 152- (De-
ğişik:RG-21/3/2012-28240)  
Bir trafik kazasına karışanlardan yaralanmamış 
olan veya hafif yaralı olanlar; 
a) Araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike ya-
ratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği 
için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve 
gereken tedbirleri almak, 

b) Trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemeyen, 
ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalarda, 
sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve delil-
ler dâhil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek, 

c) İstendiğinde diğer tarafa kimlik ve adreslerini 
bildirmek, sürücü ve trafik belgeleri ile sigorta 
poliçelerini göstermek, bunlara ait gerekli bilgiler ile 
tarih ve sayılarını vermek, 

ç) Yaralılara ilk yardım ve acil müdahale yaptırmak 
maksadıyla kaza mahallinden ayrılma hali hariç, 
olayı; yetkili ve görevlilere bildirmek ve bunlar 
gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza 
yerinden ayrılmamak, 

d) Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan 
motorlu araçlar, taşınabilen veya taşınamayan 
mallar ile mülklere zarar veren sürücüler; 

1) Aracın, malın veya mülkün ilgilisini bulmak, 
2) Bulunamadığı takdirde araçların ve zarar verilen 
diğer şeylerin görünebilen ve uygun yerlerine yazılı 
bilgi bırakmak, 
3) En kısa sürede yetkililere haber vermek, zorun-
dadırlar. 

Madde hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı gibi, 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 81, bu 
kanuna göre çıkarılmış Karayolları Trafik Yönet-
meliği’nin 152’nci maddesi gereği; trafik kazalarına 
karışan sürücülerden yaralanmadan veya hafif ya-
ralanmış olarak kurtulanlar, kaza mahallinde trafik 
güvenliği için ışıklı işaret veya

yansıtıcılı cihazları koymak suretiyle ikincil kaza-
ları önlemek maksadıyla gereken tedbirleri almak 
zorundadırlar. Ancak; uygulamada sürücülerin büyük 
bir kısmı bu yükümlülüğü yerine getirmedikleri/geti-
remedikleri veya yanlış eksik yerine getirdikleri için, 
ilk kazadan çok daha büyük boyutlarda ikincil kazalar 
meydana gelmektedir.

Meydana gelen kaza neticesinde sürücüler hiç yara 
almadan kurtulsalar bile yaşadıkları şok nedeniyle 
kazayı müteakip uzun süre araçlarından dışarıya 
çıkamamakta veya diğer araçlar için yarattıkları teh-
likeyi akıllarına getirmeksizin kazanın diğer tarafları 
ile tartışmaya girmekte ya da; herhangi bir işaretleme 
yapmadan yol kenarına oturup meydana gelen sonu-
ca üzülerek beklemekte ve ikincil kazaların önlen-
mesi açısından herhangi bir tedbir almamaktadırlar. 
Bu durumlar, diğer karayolu kullanıcılarının uyarıl-
malarını sağlayacak olan işaretlemelerin yapılmasını 
geciktirmekte ve belki de birinci kazadan çok daha 
kötü ikincil kazalara zemin hazırlamaktadır.

Kaza yerine ilk gelen insanlar, daha ciddi sonuçların 
önlenmesi için çeşitli yardımlarda bulunabilirler. Ya-
pılabilecekler arasında acil durum görevlilerine haber 
verme, ek kazaların önlenmesi ve/veya çevredekile-
rin zarar görmemesi için gerekli güvenlik önlemlerinin 
alınması ve ilk yardım bunların arasındadır [4]. 2918 
Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 82, bu kanuna 
göre çıkarılmış Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 
153’üncü maddesi kaza yerinden geçmekte olanlara 
ilkyardım ve bildirim yükümlülüğünü getirmiş olma-
sına rağmen olay mahallinin acil güvenlik için uyarı 
maksatlı işaretlenmesi yükümlülüğünü getirmemiştir. 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları 
Trafik Yönetmeliği’nin trafik kazalarında yükümlülük 
ile ilgili hükmünde şunlar belirtilmektedir [2, 3].

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu: Madde 82 
– Karayollarında meydana gelecek trafik kazalarına 
hemen el konmasını, ölü ve yaralıların taşınmasını 
veya yaralıların tedavisini veya sanıkların yakalan-
masını sağlamak için,
a) Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya ka-
rışmış bulunan araçların sürücüleri kaza mahallinde 
ilk yardım önlemlerini almaya ve en yakın zabıtaya 
veya sağlık kuruluşuna haber vermeye ve yetkililerin 
talebi üzerine yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna 
götürmeye,
b) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında, sahipleri 
veya işletenleri, belirlenen standartlara uygun ilk 
yardım malzemesini her an kullanılabilir durumda 
bulundurmaya,
c) Tamirhane, servis istasyonu, garaj sahip ve so-
rumluları; tesislerine, ölüm veya
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yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu 
belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç 
gelince gecikmeksizin zabıtaya haber vermeye ve 
bunları bir deftere işlemeye, zorunludurlar.

  Karayolları Trafik Yönetmeliği: Madde 153- Karayol-
larında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak;
a) Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte 
olanlar;
1) Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini 
almak,
2) Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna 
bildirmek,
3) Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık 
kuruluşuna götürmek,
b) Yerleşim birimleri dışındaki akaryakıt istasyonlarını 
işletenler;
Bu tesisler hakkında çıkarılmış olan Yönetmelikteki 
standartlara uygun ve her an kullanılabilir durumda 
sağlık malzemesi bulundurmak,
c) Araç bakım, onarım, servis istasyonu, garaj ve 
otopark sahip veya sorumluları;
1) Tesislerine; bakım, onarım için muhafaza veya 
park edilmek üzere bırakılan motorlu araçlardan, bir 
kaza geçirdiği belli olan veya üzerinde suç belirtisi 
bulunanları gecikmeden zabıtaya bildirmek,
2) Bunları bir deftere işlemek, zorundadırlar.

Kaza mahallinin işaretlenmesinde de kullanılması 
maksadıyla 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nu’nun 31’inci maddesinde araçlarda bulundurulması 
zorunlu gereçler belirtilmiştir. Buna rağmen karayol-
larında kullanılan araçların birçoğunda 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu’nun 31’inci maddesinde 
belirtilen, araçlarda bulundurulması zorunlu gereç-
lerin bulunmadığı yapılan trafik kontrolleri sırasında 
görülmektedir [2]. 

  Madde 31 – Araçlarda bulundurulması zorunlu 
gereçler: (Değişik: 8/3/2000 - 4550/1 md.)
Araçlarda;
a) Özelliklerine ve cinslerine göre yönetmelikte nitelik 
ve nicelikleri belirtilen gereçlerin,
b) Kamyon, çekici ve otobüslerde ayrıca takoğraf, 
taksi otomobillerinde ise taksimetre, bulundurulması 
ve kullanılır durumda olması zorunludur. 

Araçlarda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 
31’inci maddesinde belirtilen gereçlerin bulunmama-
sı; herhangi bir arıza veya trafik kazasından sonra 
aracın veya kaza mahallinin işaretlenmemesi veya 
yasaya uygun malze

yerine, uygun olmayan eşyalarla işaretlenmesi 
arızalı araçların bulunduğu yol kesimlerinde trafik 
kazalarına, trafik kazası meydana gelmiş mahallerde 
ise ikincil kazalara neden olmaktadır. Sürücülerin 
birçoğunun arızalı aracın veya kaza mahallinin işa-
retlemesinin nasıl yapılacağını bilmemesi nedeniyle 
ya hiç işaretleme yapmadıkları, ya da usulüne uygun 
şekilde işaretleyemedikleri, trafik kazaları sonrası 
yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır.

Türkiye’de ne kadar kazanın ikincil kaza olduğuna 
ilişkin bir veri yoktur. Bu istatistikî sonuç ancak kaza 
raporlarının metin kısımlarının ayrıntılı incelenmesi 
neticesinde ortaya çıkarılabilir. Ülkemizde yapılan 
çalışmalarda ne kadar trafik kazasının ikincil kaza ol-
duğu istatistikî olarak ortaya konulmamıştır. Konunun 
ciddiyeti düşünülecek olursa bu, büyük bir eksikliktir.

Karayollarımızda meydana gelen birinci kazanın 
neden olduğu ikinci kazaların önlenmesine ilişkin alı-
nacak tedbirlerin ve etkili çözümlerin ortaya konula-
bilmesi maksadıyla ülkemizde meydana gelen trafik 
kazalarının ne kadarının ikincil kaza olduğu konunun 
ciddiyetinin anlaşılması açısından yapılacak istatis-
tiklerle ortaya konulmalıdır. Trafik kaza istatistikleri 
yapılırken kazanın ikincil kaza olup olmadığı trafik 
kazası tespit tutanaklarının arka yüzünde bulunan 
“Kazanın Özeti” bölümü incelenmek suretiyle tespit 
edilebilir.

Trafik kazasına karışan sürücülerin meydana gelebi-
lecek ikinci kaza riskine karşı tedbir almaları için du-
yarlılıkları ve farkındalıkları artırılmalıdır. Bu amaçla; 
kaza tespit tutanağına, kazaya karışan sürücülerden 
hiç yara almadan veya hafif yaralı olarak kurtulanlar 
tarafından kazayı müteakip gerekli işaretlemenin ya-
pılıp yapılmadığı, şayet yapılmış ise usulüne uygun 
yapılıp yapılmadığını belirten bir hane eklenmelidir. 
Bu yükümlülüğün sorgulandığını öğrenen sürücüler 
kaza mahallinin işaretlenmesi işlemlerine daha çok 
özen gösterecektir. 

Trafik zabıtası tarafından, 2918 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 81/1-a (kaza mahallinde trafik 
güvenliği için gereken tedbirleri almamak) maddesi 
gereği yapılan kontroller ve yaptırımlar, etkinleşti-
rilmelidir. Örneğin 2013 ve 2014 yıllarında kırsalda 
sadece 80 sürücüye kaza sonrası gerekli tedbirleri 
almamaktan yasal işlem yapılmıştır. Oysa kaza son-
rası gereken tedbirler alınmaması nedeniyle mey-
dana gelen ikincil kaza sayısı, bu rakamın çok çok 
üstündedir. Kazadan sonra sürücüler tarafından kaza 
yerinin işaretlemesinin yapılıp yapılmadığının tespit 
edilmesi konusu üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. 
Gerekli tedbirleri almayanlara 2918 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 81/1-a maddesine
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aykırı hareket etmekten yasal işlem yapılması, 
sürücüler üzerinde kaza sonrası tedbirleri almaları 
konusunda büyük bir etki yapacaktır. 18. Yüzyılda 
ünlü cezacı Beccaria’nın söylediği gibi suçu önle-
yen cezanın ağırlığı değil, mutlaklığıdır. Beccaria’ya 
göre ağır olmayan ama mutlak verilecek bir ceza-
nın önleme kudreti, ağır ama mutlak olmayan bir 
cezadan çok daha fazladır [5]. Bu bakış açısıyla, 
gerekli tedbiri almadığı için ikinci kazaya sebebiyet 
verme hususu bu tür kazalarda hassasiyetle araştı-
rılmalı mutlaka cezai işlem yapılmalıdır.

Sürücü kurslarında teorik eğitimde yer alan bu 
konu, uygulamalı direksiyon imtihanında değerlen-
dirilmeye tabi tutulmamaktadır. Trafik güvenliğini 
sağlamak maksadıyla, “Arızalı Araç veya Kaza 
Yerini İşaretleyebilme” becerisini ölçmeyi amaçla-
yan bir madde “Direksiyon İmtihanı Değerlendirme 
Formu”na eklenerek, bu becerinin uygulamalı 
direksiyon eğitiminde de ölçülmesi sağlanmalıdır. 
Bu eğitimi alan sürücüler; herhangi bir kazaya veya 
araçlarının arızalanmasını müteakip benzin ve 
su bidonu, patinaj zinciri çantası, stepne, taş vb. 
tehlike yaratacak malzemelerle işaretleme yapma-
yacaklardır. 

Özellikle gece seyredilen ve aydınlatmanın olma-
dığı bir karayolunda, yol üzerine konulan bir taşın, 
bidonun veya benzeri bir engelin söz konusu nok-
taya doğru yaklaşmakta olan sürücüler açısından 
hiç bir uyarıcı yararı olmayacağı gibi, hiç işaretleme 
yapılmamasından bile daha kötü sonuçlar doğura-
cak bir tehlike kaynağı oluşturulmuş olacaktır. Bu 
engel son ana kadar fark edilemeyeceğinden ya 
buna çarpılacak, ya da bundan kurtulmak maksa-
dıyla direksiyon diğer yöne kırılmak suretiyle bir 
kaza meydana gelecektir. Bu gibi yanlış işaretle-
meler kesinlikle bir tedbir değil, tam tersine ikinci 
bir trafik kazası meydana gelmesi için çaba harca-
madır. Ayrıca; engel niteliği taşıyan bu malzemeler, 
arızalı aracın kaldırılmasından sonra konulduğu 
yerde unutulabilmektedir. Bu engeller, karayolunu 
kullanan diğer sürücülerin beklemedikleri yer ve za-
manda aniden önlerine çıkmasına ve çoğu zaman 
ölümcül kazalara neden olmaktadır.

Trafik kazalarını müteakip, özellikle kaza yeri işa-
retleninceye kadar geçecek süre içinde ve sonra-
sında, işaretçilerin ikincil kazalara maruz kalmala-
rını önlemek maksadıyla bütün araçların içerisinde 
en az bir adet fosforlu standart trafik yeleği bulun-
durulmalıdır. Bu yelek, sürücünün elini attığında 
ulaşabileceği bir yerde (sürücü koltuğu altı, sürücü 
kapısının cebi gibi) olmalıdır. Sürücülerin herhangi 
bir kaza ya da arıza durumunda, araçtan inmeden 
önce fosforlu ikaz yeleği giymeleri, görünürlüklerini 
artıracak, diğer araçlar tarafından çarpılmalarını 
önleyecek ve

güvenli bir şekilde işaretleme yapabilmelerini sağ-
layacaktır. Araçlarda fosforlu trafik yeleği bulundu-
rulması ve gerektiği takdirde kullanılması, bu tür 
kazaların sayısını önemli oranda düşürecektir. 

Her ne amaçla olursa olsun karayolunda bulunanlar 
görünür olmak zorundadırlar. 2918 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu’na göre çıkarılan Karayolları Trafik 
Yönetmeliği’nin 138’inci maddesinin (c) bendinde 
“Yaya yolu bulunmayan yollarda yürümek zorunda 
kalan yayalar, araç sürücülerine karşı görünürlükle-
rini sağlamak, can güvenliklerini daha olumlu yönde 
arttırmaları için alacakaranlık ve gece karanlığında 
üzerlerinde reflektif aksesuar bulundurmak, uyarıcı 
açık renk elbise giymek veya ışık taşımak gibi ted-
birleri almak zorundadırlar” hükmünü içermektedir. 
Benzer şekilde, bu madde hükmü; kazaya karışanlar, 
yardım edenler, arızaya müdahale edenler, araç ba-
şında bekleyenler ve görevliler için de kendi görü-
nürlüklerini artıracak tedbirleri alacakları şekilde tam 
olarak uygulanmalıdır. 

Özellikle geceleri ve görüşün kısıtlı olduğu zamanlar-
da fosforlu trafik yeleğini giymemeleri sonucu ölüm 
veya yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası geçiren 
kamu görevlilerinin sayısı azımsanmayacak kadar 
çoktur. Kamu görevi icra edenlerden trafik kontrolü 
yapan, trafiği yöneten, trafik kazasına müdahale 
eden trafik zabıtası, yol uygulaması yapan, kazaya/
olaya müdahale eden yapan genel zabıta, ilk yardım 
ekibi, itfaiye çalışanları, kurtarma görevlileri, trafiği 
yönlendiren okul geçidi görevlileri, yol yapım, bakım 
ve onarım çalışmalarında görevli karayolu personeli 
ve diğer personel görevlerini ifa etmeye başlamadan 
önce kendi görünürlüklerini artırmak suretiyle can gü-
venliklerini sağlamak maksadıyla fosforlu trafik yeleği 
giymeli ve görevlerini bitirip görev yerinden ayrılınca-
ya kadar bu yeleği çıkarmamalıdırlar. 

İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Denetimlerinde ve Trafik 
Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yöner-
ge’sinde [6], kazaya müdahale eden trafik ekibinin / 
ekiplerinin görev ve sorumlulukları bölümünde trafik 
kazasına müdahale eden trafik ekibi tarafından; a) 
Yansıtıcılı kıyafetler (yansıtıcılı yelek/yağmurluk, ke-
mer vb.) giyileceği, aracın tepe lambası, gece mey-
dana gelen trafik kazalarında ise ayrıca aracın ışık 
donanımı ile dörtlü flâşörleri çalışır durumda bulun-
durulacağı ve el feneri kullanılacağı, b) Kaza yerinde, 
bu Yönerge hükümlerine göre gerekli işaretlemelerin 
(Ek-26, Ek-27, Ek-28 ve Ek-29) yapılacağı ve ted-
birler alınacağı, c) Gönüllü olarak kazaya müdahale 
edenlerin zarar görmemeleri, müdahale ekiplerinin 
rahat çalışabilmeleri, iz ve delillerin bozulup kaybol-
mamaları amacıyla, kaza yerinden geçmekte olan 
sürücüler ve varsa meraklı kalabalığın
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uzaklaştırılacağı belirtilmiştir. Yapılan bir araştırma-
da katılımcıların % 33,5 trafik kazası olmuş bir olay 
yerinde olay yeri güvenliğinin alınmadığı durumların 
sıklığını “sık sık” olarak belirtmişlerdir [7]. 

Sürücülerin büyük bir bölümü “trafik kazalarına 
karışan sürücülerin kaza mahallinde trafik güvenliği 
açısından almaları gereken tedbirleri” bilmemekte 
veya eksik/yanlış bilmektedir. Bu eksikliğin giderilme-
si maksadıyla; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
ve Yönetmeliğinde belirtilen, “kazalara karışanlara 
ilişkin yükümlülükler” konusu üzerinde sürücü kurs-
larında verilen eğitimlerde daha fazla durulmalıdır. 
Ayrıca trafik zabıtası, basın yayın organları ve trafikle 
ilgili diğer kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından yol 
kullanıcılarına yönelik bilgilendirme/bilinçlendirme 
uygulamaları yapılmalıdır. Yol kullanıcılarının kaza 
sonrası alınması gereken tedbirlerinin önemi konu-
sunda farkındalıklarının ve bilgilerinin artırılması, ilk 
kaza sonrası standart güvenlik tedbirlerini tam olarak 
uygulayabilmelerinin sağlanması ikincil kazalarla 
buna bağlı olarak meydana gelecek ölüm ve yaralan-
maların azaltılmasını sağlayacaktır.

Trafik kaza mahallinde usulüne uygun olarak kaza 
mahallini işaretlememek suretiyle yasal yükümlü-
lüklerini yerine getirmeyen araç sürücülerinin ikincil 
kazalara sebebiyet vermeleri halinde; meydana ge-
len ikincil kazanın asli kusurlusu sayılmaları gerektiği 
hususu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 
84’üncü maddesine eklenmelidir. 2918 Sayılı Ka-
rayolları Trafik Kanunu’nun 84’üncü maddesinin (k) 
bendinde; “Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun 
taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme 
veya duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri 
almama” asli kusuru yer almaktadır. Ancak; bu hü-
kümde kaza yerinin işaretlenmemesi hususu açıkça 
belirtilmediği için, sürücüler tarafından kaza yerinin 
işaretlenmesi konusunda gerekli duyarlılık gösteril-
memektedir.

Trafik kazalarından hafif yaralanarak veya hiç yara 
almadan kurtulan sürücülerin kaza mahallinde ışıklı 
veya yansıtıcılı cihazlarla gerekli işaretlemeyi yap-
maması kusurunun bu maddeye eklenmesi halin-
de; muhatap sürücüler daha duyarlı olacaktır. Aynı 
zamanda bu sürücülerin asli kusurlu sayılmaları, 
kusur dağılımının daha adaletli bir şekilde yapılması-
nı sağlayacaktır. Kazaya karışan sürücülerin; ölme-
leri, hastaneye kaldırılmış olmaları, araçlarını terk 
ederek kaçmaları, kazayla ilgilenemeyecek derecede 
yaralanmaları veya kazanın şokunu atlatamamaları 
nedeniyle kaza yerini işaretleyememeleri halinde bu 
işaretlemeyi, yetkililer gelinceye kadar kaza yerinden 
geçmekte olan sürücülerin yapmaları gerektiği 2918 
sayılı

Karayolları Trafik Kanunu’nun 82’nci maddesinin (a) 
bendine eklenebilir. İlgili maddeye bu husus eklendi-
ği takdirde; işaretleme eksikliği nedeniyle meydana 
gelecek ikincil kazalar önemli oranda azalacaktır.

4. Sonuç

Sonuç olarak eğitim, bilgilendirme, inandırma, yasal 
denetim ve kuralların tam olarak uygulanmasıyla ilk 
kazanın sebep olduğu ikinci kazaları önemli oranda 
azaltarak ciddi yaralanma ve ölümlerin kayda değer 
derecede azaltılması mümkündür. Yol kullanıcıların 
kaza sonrası kaza yerinde yapması gereken ilk ve 
acil işaretlemeler kadar, kazaya müdahale eden 
polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve diğer görevlilerin de 
kaza yerinde ikinci kaza neticesinde ölüm ve yara-
lanmalarını önleyecek tedbirleri alması sağlanmalı-
dır. Tüm bu birimler olay yeri yönetimi ve güvenliği 
konusunda çok iyi şekilde eğitilmelidir.
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SARSMA BANDI UYGULAMALARI 
VE  

TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Yıldız TERZİOĞLU    Mustafa IŞIK     Veysel AKKUŞ 

ÖZET

Sarsma Bantları, sesli veya titreşimli ikaz yoluyla sürücüleri seyrettikleri şeridi terk ettikleri veya beklenilmeyen 
trafik ve yol koşullarına doğru yaklaştıkları hususunda uyaran, karayolu veya banket üzerinde yer alan yüksel-
tilmiş veya oluklu yapılardır. 
 Konumuna göre; banket sarsma bantları, orta çizgi sarsma bantları ve enine sarsma bantları olmak üzere üç 
farklı tipte sarsma bandı uygulaması bulunmaktadır.
 Banket sarsma bantları, sürücülerin seyir halinde bulundukları yolu terk etmek üzere oldukları veya terk ettik-
leri durumlarda aracını yola yönlendirmeleri konusunda uyarmak amacıyla uygulanmaktadır. Banket sarsma 
bantları, yorgunluk, uykusuzluk ve dikkatsizlik gibi insan faktörünün neden olduğu yoldan çıkmalı kazaların 
azaltılmasında etkili olan bir uygulamadır. 
Orta çizgi sarsma bantları, banket sarsma bantları ile benzer fonksiyona sahiptir ve sürücülerin karşı şeride 
geçtikleri durumlarda uyarma amacını taşımaktadır. Karşı şeride geçme sonucu oluşan özellikle karşılıklı çar-
pışma türü kazalara karşı uygulanan bir önlemdir. 
Enine sarsma bantları, sürücüleri seyahat şeridi boyunca genellikle yavaşlamaya veya durmaya zorlamak 
amacıyla enine uygulanan sarsma bantlarıdır. 
Bu çalışmada, tek araçlı yoldan çıkma, karşılıklı çarpışma, uykulu ve yorgun araç kullanmanın trafik kazaları 
üzerindeki etkisi ve kaza ile ağır taşıtlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Sarsma bandı uygulamalarının bazı 
ülkelerdeki trafik güvenliğine etkileri incelenerek kazaların azaltılmasındaki potansiyel etkisi vurgulanmıştır.
Bu kapsamda, Ülkemizde de sarsma bandının uygulanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ait bilgiler veril-
miştir.

Anahtar Kelimeler: Sarsma Bandı, Rumble Strips, Trafik Güvenliği

ABSTRACT

Rumble strips are raised or grooved patterns on the highway or shoulder which alert drivers that their vehicles 
are leaving the driving lane or are approaching an unusual or unexpected traffic or road condition by providing 
audible and vibratory warnings. 
There are three types of rumble strips in terms of their placement: shoulder rumble strips, centerline rumble 
strips and transverse rumble strips.  
Shoulder rumble strips are applied to warn drivers that they are leaving or have left the driving lane, and steer 
their vehicle back onto the driving lane. They are especially effective to prevent run-off-road-collisions caused 
by sleep-deprived, inattentive and fatigued driving. 
The primary purpose of centerline rumble strips that serve similar functions to shoulder rumble strips is to warn 
drivers that they are crossing centerlines. This type of rumble strips is generally applied to prevent head-on 
collisions and cross-centerline crashes.  
Transverse rumble strips are installed transversely along travel lane in order to enforce drivers to slow down 
and stop.
In this study, the impacts of single vehicle run-off road collision, head-on-collision and drowsy driving on traffic 
accidents, and the relationship between heavy vehicles and traffic accidents are investigated. The impacts of 
rumble strips on traffic safety in various countries are analyzed and the potential impacts of rumble strips in 
reducing the number of traffic accidents are discussed.  
In this context, the information about the works which have been carried out to apply rumble strips in Turkey is 
presented. 

Keywords: Rumble Strips, Traffic Safety 
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1.GİRİŞ

Sarsma Bantları, sesli veya titreşimli ikaz yoluy-
la sürücüleri seyrettikleri şeridi terk ettikleri veya 
beklenilmeyen trafik ve yol koşullarına doğru yaklaş-
tıkları hususunda uyaran, yol veya banket üzerinde 
yer alan yükseltilmiş veya oluklu yapılardır. Sarsma 
bantları, uzun yıllardır karayolu ve trafik uzmanları 
tarafından, sesli veya titreşimli uyarı yoluyla yorgun, 
uykusuz ve dikkatsiz sürücüleri ait oldukları şeride 
çekmeyi amaçlayan ikaz sistemleri olarak kullanıl-
maktadır. 
Ülkemizde sarsma bantlarının uygulanması amacıyla 
standart kurallar, politikalar ve kriterlerin geliştiril-
mesine ihtiyaç duyulmaktadır. 31.07.2012 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2011-
2020 yılları arasında Karayolu Trafik Kaza ölümlerini 
%50 oranında azaltmayı hedefleyen 2012/16 sayılı 
“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” 
na ilişkin Başbakanlık genelgesi gereğince kurum 
ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 
kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak 
üzere “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm 
Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kapsamda, Karayo-
lu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu’nun 
22.07.2014 gün ve 2 nolu kararının 9. Maddesi a) 
bendi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’ne  
“Yol Kenarı Konfor Bozucu Tırtık Uygulamasının 
(Sarsma Bandı)” başlatılması görevi verilmiştir. 
Yukarıda açıklanan karar gereğince Sarsma Bandı 
uygulamalarının Dünya’daki örnekleri incelenmiş 
ve ülkemizde Sarsma Bantlarının uygulanabilirliği 
araştırılarak uygulamaya yönelik “Sarsma Bandı El 
Kitabı” hazırlanmıştır. 
Bu bildiride, tek araçlı yoldan çıkma, karşılıklı çarpış-
ma, uykulu ve yorgun araç kullanmanın trafik kaza-
ları üzerindeki etkisi ve kaza ile ağır taşıtlar arasın-
daki ilişki incelenmiştir. Daha sonra,  sarsma bandı 
uygulamalarının trafik güvenliğine etkileri incelenerek 
kazaların azaltılmasında banket ve orta çizgi sarsma 
bantlarının potansiyel etkisi vurgulanmıştır. 
Bu çalışmada ayrıca Ülkemizde sarsma bandının 
uygulanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ait 
bilgiler verilmiştir.

2.SARSMA BANTLARI TİPLERİ

Konumuna göre banket sarsma bantları, orta çizgi 
sarsma bantları ve enine sarsma bantları olmak 
üzere üç farklı tipte sarsma bandı uygulaması bulun-
maktadır.
Banket sarsma bantları, sürücülerin seyir halinde 
bulundukları yolu terk etmek üzere oldukları durum-
larda aracı yola yönlendirmeleri konusunda uyarmak 
amacıyla uygulanmaktadır. Banket sarsma bantla-
rı, yorgunluk, uykusuzluk ve dikkatsizlik gibi insan 
faktörünün neden olduğu yoldan çıkmalı kazaların 
azaltılmasında etkili olan bir uygulamadır. Sarsma 
bantları, aşırı hız veya buzlu yolda kayma sonucu 

oluşan yoldan çıkmalı kazaları önleyemez.
Sarsma bandı ile ilgili uygulamalardan biri de, sars-
ma bandının bölünmemiş yollarda orta çizgi boyunca 
uygulanmasıdır. Orta çizgi sarsma bantları, banket 
sarsma bantları ile benzer fonksiyona sahiptir ve 
sürücüleri yol ortasından karşı şeride geçmek üzere 
olduğu durumlarda uyarma amacını taşımaktadır. 
Karşı şeride geçme sonucu oluşan özellikle karşılıklı 
çarpışma türü kazalara karşı uygulanan bir önlemdir. 
Enine sarsma bantları, sürücüleri seyahat şeridi 
boyunca genellikle yavaşlamaya veya durmaya zor-
lamak amacıyla enine uygulanan sarsma bantlarıdır. 
Banketten bankete veya şerit genişliğince uygulandı-
ğı gibi, yalnızca tekerlek hizasında da uygulanmakta-
dır. Bu çalışmada enine sarsma bandı uygulamaları-
na yer verilmemiştir. 
Banket ve orta çizgi sarsma bantlarının amacı, sü-
rücüleri ait oldukları şeridi terk etmek üzere oldukları 
durumda uyarmaktır. Banket sarsma bantlarının 
öncelikli hedefi; tek araçlı yoldan çıkma kazalarını 
azaltmaktır. Orta çizgi sarsma bantlarında ise karşı-
lıklı çarpışma türü kazaları, zıt yönlü yandan çarpma 
türü kazaları ve tek araçlı yoldan çıkma kazalarının 
derecesini azaltmak amaçlanmaktadır. Banket ve 
orta çizgi sarsma bantlarının, sürücülerin dikkatsiz, 
telaşlı, uykulu ya da yorgun olması sebebiyle aracın 
uygun şeritten saptığı kazalar üzerinde büyük etki-
lerinin olabileceği umulmaktadır. Bu tip durumlarda, 
sarsma bandından geçerken ortaya çıkan işitsel ve 
dokunsal uyarıcılar, sürücüleri dikkatsiz, uykulu ya 
da yorgun olan araçların yönünü düzeltmek için bir 
ikaz niteliğindedir. Mekanik arızalar (örneğin lastik 
patlaması), yoldaki bir nesneden kaçınmak amaçlı 
yapılan manevralar ya da sürücü tıbbi rahatsızlıkları 
(örneğin kalp krizi) gibi bilinçli olarak şeritten sapıl-
ması durumlarında banket ya da orta çizgi sarsma 
bantlarının önemli ölçüde etki göstermesi beklenme-
melidir. 

3. SARSMA BANTLARININ TRAFİK KAZALARINA 
ETKİSİ 
3.1. Tek Araçlı Yoldan Çıkma Türü Kazalar 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı trafik kaza verilerine göre 2014 yılın-
da ülkemiz yollarında 2.866 ölümlü kaza, 165.646 
yaralanmalı kaza ve 1.030.498 maddi hasarlı olmak 
üzere toplamda 1.199.010 trafik kazası meydana 
gelmiştir. Tablo 1’de ölümlü ve yaralanmalı trafik 
kazaları, kazaya karışan araç sayısı ve çarpışma 
yerine göre incelenmiştir. Toplam ölümlü kazaların 
1.773 adedi (%62) tek araçlı kazalardır. 2.866 ölümlü 
kazanın 659’u  (%23) yol kenarında (banket dışı), 
127’si (%4) bankette veya yaya kaldırımında ve 125’i 
(%4) orta refüjde tek araçlı olarak gerçekleşmiştir. 
Sonuç olarak, 2.866 ölümlü kazanın 911’i  (%32) yol 
kenarında, bankette, yaya kaldırımında ve orta re-
füjde tek araçlı olarak meydana gelmiştir. Ölümlü ve 
yaralanmalı kazaların tamamı dikkate alındığında ise 



178

yol kenarında, bankette, yaya kaldırımında ya da 
orta refüjde meydana gelen tek araçlı kazalar tüm 
kazaların yaklaşık %18’ini oluşturmaktadır. Ban-
ketin dışında ya da iç bankette uygulanan sarsma 
bantlarının en büyük etkisinin olduğu kazalar, yol-
dan çıkma (genellikle banket ve refüj) ve tek araçlı 
olarak meydana gelen kazalardır.
 Tablo 2’de ise kazalar, kazaya karışan araç sayısı, 
kazanın meydana geliş şekli ve kaza sonucuna 
göre incelenmiştir. Buna göre; 2.866 ölümlü kaza-
nın 866’sı (%30) tek araçlı yoldan çıkma ve sabit 
cisme çarpma şeklinde meydana gelirken, 514’ü 
(%18) tek araçlı ve sabit olmayan cisimle çarpışma 
şeklinde gerçekleşmiştir. Tek araçlı yoldan çıkma 
türü kazaların banket sarsma bantları ile önlene-
bilme potansiyelinin olduğu düşünülürken, sabit 
olmayan cisimle çarpışılan kazalarda çarpışmanın 
yolda mı yoksa yol kenarında mı gerçekleştiği bil-
gisine ulaşılamadığı için banket sarsma bantlarının 
etkili olup olamayacağı bilinememektedir. Ayrıca 
tek araçlı ve yoldan çıkma şeklinde meydana gelen 
ölümlü kazaların tüm ölümlü kazalar içindeki payı 
(%25) dikkat çekicidir.
Tablo 1 ve Tablo 2’nin analizinde kazaların mey-
dana geldiği yol kesimine ait (kavşak, geçit, vb.) 
bilgiler dikkate alınmamıştır. Yol boyunca uygu-
lanan banket sarsma bantları çoğu durumda tek 
araçlı yoldan çıkma kazalarına çözüm sağlarken 
bu durum, kavşak kesim noktaları için geçerli 
değildir. Ayrıca; banket sarsma bantları hemzemin 
kavşaklarda devam ettirilmemektedir. Bu sebep-
le kavşaklarda meydana gelen tek araçlı yoldan 
çıkma kazaları için banket sarsma bantlarının etkili 
olması beklenmemelidir (örneğin işaret direğine 
çarpma).
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Yapılan çalışmalarda; tek araçlı yoldan çıkma ka-
zalarının kırsal yollarda kentsel yollara göre daha 
fazla gerçekleştiği, bunun sebebi olarak da artan 
hız ve mesafelerin gösterilebileceği belirtilmiştir 
. Bu sebeple, banket sarsma bantlarının etkinliği 
kırsal yollar ile iki şeritli

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

Tablo  1. Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarının Kazaya Karışan Araç Sayılarına ve Çarpışma Yerlerine Göre 
Dağılımı -2014

 

Yol Üzerinde
Yol 

Kenarında 
(Banket Dışı)

Banket 
Üzerinde

Yaya 
Kaldırımında

Orta Refüjde
Diğer/ 

Bilinmeyen
Toplam

Tek Araçlı 705 659 96 31 125 157 1.773

Çok Araçlı 964 31 60 7 9 22 1.093
Toplam 1.669 690 156 38 134 179 2.866
Tek Araçlı 45.879 19.292 3.289 2.715 4.915 5.503 81.593

Çok Araçlı 80.064 1.014 1.344 257 432 942 84.053
Toplam 125.943 20.306 4.633 2.972 5.347 6.445 165.646
Tek Araçlı 46.584 19.951 3.385 2.746 5.040 5.660 83.366

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

Ölümlü Kazalar

Yaralanmalı Kazalar

Toplam Kazalar

ÇARPIŞMA YERLERİKAZAYA 
KARIŞAN 

ARAÇ 
SAYISI

KAZA TÜRÜ

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

 

Tek 
Araçlı

Çok 
Araçlı

Toplam
Tek 

Araçlı
Çok 

Araçlı
Toplam

Tek 
Araçlı

Çok 
Araçlı

Toplam

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

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

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

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

Sabit Olmayan Cisimle Çarpışma

Çarpışma Yok

Ölümlü Kaza Sayısı Yaralanmalı Kaza Sayısı Toplam Kaza Sayısı

Hareket Halindeki Araçla Çarpışma

 Yoldan Çıkma ve Sabit Cisimle Çarpışma  

KAZA OLUŞ TÜRÜ



180

Tablo 3’te yoldan çıkma türünde gerçekleşen tek 
araçlı ölümlü ve yaralanmalı kazalar yolun geomet-
rik özelliklerine göre incelenmiştir. Buna göre; 720 
ölümlü kazanın 327’si (%45) viraj ve tehlikeli virajlar-
da meydana gelirken, 341’i (%47) eğimli ve tehlikeli 

eğimli yollarda, 281’i (%39) ise düz ve eğimsiz yollar-
da gerçekleşmiştir.

 

GEOMETRİK 
ÖZELLİKLER

Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli 
Eğimli

Tepe 
Üstü

Toplam Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli 
Eğimli

Tepe 
Üstü

Toplam Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli 
Eğimli

Tepe 
Üstü

Toplam

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

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

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

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

YARALANMALI KAZALAR TOPLAM KAZALARÖLÜMLÜ KAZALAR

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

3.2. Karşılıklı Çarpışma Türü Kazalar

Orta çizgi sarsma bantlarının karşılıklı çarpışma 
kazalarını, zıt yönlü yandan çarpma kazalarını ve sol 
yönlü tek araçlı yoldan çıkma kazalarının derecesini 
azaltması amaçlanmaktadır. Bu bölümde karşılıklı 
çarpışma kazalarına, zıt yönlü yandan çarpma kaza-
ları ve sol yönlü tek araçlı yoldan çıkma kazalarından 
daha fazla yer verilmiştir. Çünkü karşılıklı çarpışma 
kazaları yandan çarpma kazalarına göre genellikle 
daha ölümcül olmaktadır. Bu nedenle, karşılıklı çar-
pışma tipi kazaların ölümlü kazalar üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. 2014 yılı trafik kaza verileri incelendi-
ğinde kavşak olmayan kesimlerde karşılıklı çarpışma 

tipinde meydana gelen ölümlü kazalar, tüm ölümlü 
kazaların yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.  Ayrıca;
• Kavşak olmayan kesimlerde karşılıklı çarpışma 
tipinde meydana gelen ölümlü kazaların; %71’i şe-
hirlerarası yollarda (devlet yolu, il yolu, otoyol), %15’i 
köy yollarında, %14’ü cadde ve sokaklarda gerçek-
leşmiştir (Grafik 2).
• Kavşak olmayan kesimlerde, karşılıklı çarpışma 
tipinde meydana gelen ölümlü kazaların yaklaşık 
%68’i kırsal iki şeritli yollarda meydana gelmiştir.
Buna göre; kırsal iki şeritli yollarda meydana gelen 
karşılıklı çarpışma kazalarının oranının oldukça yük-
sek olduğu görülmektedir.
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Virajlarda gerçekleşen karşılıklı çarpışma türünde-
ki trafik kazalarının düz yollara kıyasla daha fazla 
olduğu düşünülebilir. Çünkü araçların çoğunlukla 
virajlarda orta çizgiyi geçmesi beklenir. Ancak, 
ölümlü karşılıklı çarpışma kazalarının büyük bir 
kısmı düz yollarda meydana gelmektedir. Tablo 4 
incelendiğinde düz yollarda meydana gelen ölümlü 
karşılıklı çarpışma kazaları, tüm ölümlü karşılıklı 
çarpışma kazalarının  %64’ünü oluştururken, viraj-
lar için bu oran %36’dır. Bu oranlar doğrultusunda 
hem virajlar hem de düz yollarda gerçekleşen 

karşılıklı çarpışma kazalarının önemli bir güvenlik 
problemini ortaya çıkardığı söylenebilir.

Orta çizgi sarsma bantlarının kavşaklar için çok 
etkili olması beklenmemektedir. Çünkü orta çizgi 
sarsma bantları genellikle kavşak noktalarında 
sona erer ve kavşaklarda meydana gelen karşılıklı 
çarpışma kazaları sürücünün dikkatsizliği ya da 
ihmalinden kaynaklansa bile, orta çizgi sarsma 
bantlarının yarattığı uyarıcılar, sürücünün dikkatinin 
toplanmasını sağlayamayabilir. 

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

 

GEOMETRİK 
ÖZELLİKLER

Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli 

Eğimli
Tepe 
Üstü

Toplam Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli 

Eğimli
Tepe 
Üstü

Toplam Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli 

Eğimli
Tepe 
Üstü

Toplam

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

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

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

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

YARALANMALI KAZALAR TOPLAM KAZALARÖLÜMLÜ KAZALAR

3.3. Yorgun ve Uykulu Araç Kullanmanın Trafik 
Kazaları Üzerindeki Etkisi

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

meydana gelmesi şeklinde varılan bir sonuç, genel-
likle yeterince güçlü olmayan kanıtlara dayalıdır ve 
yorgunluk nedeniyle oluşan kazaların gerçek oranı 
her zaman tahmin edilemez. Direksiyon başında 
uyuyakalmanın, sigorta işlemleri açısından yarata-
cağı olumsuz sonuçlar dışında cezai kovuşturmaya 
da yol açabileceğinden, genellikle hiçbir motorlu araç 
sürücüsü polis memuruna yorgun olduğunu itiraf et-
mez. Yorgunluğun kaza nedeni olarak tespit edilme-
si, tam olarak imkansız değilse bile, oldukça güçtür. 
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Bununla birlikte, direksiyon başında uyuyakalmanın 
ölümlü ve yaralanmalı kazaların başlıca nedeni oldu-
ğunu kaydeden çalışmalarda bulunmaktadır.
Yorgun ve uykulu araç kullanma, sürücünün perfor-
mansını düşürmesi sebebiyle kazalara yol açmak-
tadır. Uyuklama, reaksiyon süresini azaltmaktadır 
ve bu süredeki ufak bir değişikliğin bile çok büyük 
etkileri görülmektedir (özellikle yüksek hızda seyre-
derken).  Uyuklama ayrıca dikkati azaltır ve sürücü-
nün reflekslerini yavaşlatır. Bu sınırlamalar bir araya 
geldiğinde, her yıl çok sayıda ciddi kazanın oluşması 
kaçınılmazdır.
Son yıllarda yapılan birçok araştırmaya göre; yor-
gun ve uykulu araç kullanmak trafik güvenliğini ciddi 
ölçüde etkilemektedir. ABD’de yapılan bir araştırma 
(2002 Sleep in America Poll) sonuçlarına göre sürü-
cülerin %51’i uykuluyken araç kullandığını, %17’si 
ise araç kullanırken uyuyakaldığını kabul etmiştir. 
%1’lik bir kesimin de uyuyakalma veya yorgunluğa 
bağlı gerçekleşen kazaya sebebiyet verdiği rapor 
edilmiştir. 2004 yılında Kanadalı sürücüler arasında 
yapılan ankete göre sürücülerin %20’si son 1 yıl 
içinde araç kullanırken uyukladığını kabul etmiştir. 
Uzun mesafe kamyon sürücüleri arasında uykuya 
dalma ile ilgili faktörlerin incelendiği araştırmada, 
cevap verenlerin %47 ‘si direksiyon başında uyukla-
dıklarını, %25’i ise bunu son 1 yıl içinde yaptıklarını 
kabul etmişlerdir. Birleşik Devletler ’de her yıl, ciddi 
kazaların %20’ye yakın bir kısmının yorgunluk ve 
uyku haline bağlı olarak gerçekleştiği, bu durumun 
79.000-103.000 arasında kazaya ve yaklaşık 1500 
ölüme sebebiyet verdiği tahmin edilmektedir. 
Ayrıca, Almanya’da gerçekleştirilen farklı çalışma-
larda; otoyollarda meydan gelen ölümlü kazaların % 
33’ünün yorgunluk ve dikkatsizlik nedeniyle meydana 
geldiği belirtilmekte, özellikle, profesyonel sürücülerin 
risk altında olduğu ve sürücülerin uyuyakalması so-
nucu oluşan kazaların % 22’sine profesyonel sürü-
cülerin karıştıkları bildirilmektedir. Sürücünün yorgun 
olmasının, tek araçlı kazaların gerçekleşmesine 
sebebiyet veren ek faktör olduğu ve bu kazaların 
yaklaşık dörtte birinin yorgunluk nedeniyle meydana 
geldiği tahmin edilmektedir. Ağır taşıtların karıştığı 
kazaların yaklaşık üçte birinin, sürücünün yorgun ol-
ması nedeniyle dikkatinin dağılması ile bir bağlantısı 
olduğu belirtilmektedir. 
Yorgunluk veya uyuklama kaynaklı kazalar genellikle 
aşağıdaki özellikleri göstermektedir: 
• Gece saatlerinde meydana gelen kazalar: Çoğu 
yorgunluk veya uyuklama kaynaklı kaza gece ya-
rısından şafak vaktine kadar olan zaman diliminde 
ve ikindi vakitlerinde gerçekleşmektedir. Bu durum, 
insanların uyku alışkanlıkları ile bağlantılıdır.
• Yüksek hızda meydana gelen kazalar: Uzun yol-
culukların çoğunda yüksek hız yapılması sebebiyle 
yorgunluk veya uyuklama kaynaklı kazaların 88 
km/s – 105 km/s arasında meydana gelmesi kuvvetle 
muhtemeldir.
• Ciddi sonuçları olabilecek kazalar: Yorgunluk veya 

uyuklama kaynaklı kazalardaki ölüm ve yaralanma 
oranları diğer kazalara göre daha yüksektir. Bu ora-
nın yüksek olmasında aşırı hız önemli faktör olabilir.
• Tek araçlı yoldan çıkma: Yorgunluk veya uyuklama 
kaynaklı kazaların çoğunluğu tek araçlı yoldan çıkma 
şeklinde gerçekleşir. Yorgunluk ve uyuklamaya bağlı 
olarak arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma kazala-
rında artış görülebilir.
• Kazayı önlemeye çalışmamak: Patinaj izleri veya 
fren lambaları gibi kazanın önlenmeye çalışıldığına 
dair kanıtlara, yorgunluk veya uyuklama kaynaklı 
kazalarda diğer kazalara göre daha az rastlanır.
• Sürücünün araçta yalnız olması: Yorgunluk veya 
uyuklama kaynaklı kazalarda genellikle araçta yal-
nızca sürücü olmaktadır

Yukarıdaki koşulları sağlamamasına rağmen yorgun-
luk veya uyuklama kaynaklı kazalar için risk teşkil 
eden 3 grup aşağıda verilmiştir. 

• Genç (özellikle erkek) bireyler: 30 yaşın altındaki 
sürücülerin uyku kaynaklı kazalara karışma olasılığı 
diğer sürücülerin dört katıdır. Ayrıca, erkekler bayan-
lardan 5 kat daha fazla uyku kaynaklı kaza yapmak-
tadır.
• Vardiyalı çalışanlar:  Yorgunluk veya uyuklama 
kaynaklı kazalar ile ilgili bilgilere, kaza raporlarından 
ziyade, vardiyalı çalışanların kendileri ile yapılan 
görüşmeler ve geri bildirimlerden edinilen bilgilerden 
erişilmektedir. Ancak, uyku alışkanlıklarının değiş-
mesi, daha az uyuma ve sabah saatlerinde daha 
fazla araç kullanma durumlarına bağlı olarak uyku ve 
yorgunluk kaynaklı kazaların vardiyalı çalışanlar için 
daha büyük bir risk olduğu kabul edilmektedir.
• Tedavi edilemeyen uyku apnesi olan ve narkolepsi 
(uyuma arzusu) hastaları: Yorgunluk veya uyuklama 
kaynaklı kazalara karışan sürücülerden uyku bozuk-
lukları yaşayanların sayısı düşük olmakla beraber 
bu rahatsızlıkları yaşayan sürücüler diğer sürücülere 
göre daha fazla risk altındadır.

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

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

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

 

Tek 
Araçlı

Çok 
Araçlı

Toplam
Tek 

Araçlı
Çok 

Araçlı
Toplam

Tek 
Araçlı

Çok 
Araçlı

Toplam

Karşılıklı Çarpışma 0 104 104 0 1.201 1.201 0 1.305 1.305

Arkadan Çarpma 0 160 160 1 4.020 4.021 1 4.180 4.181

Yandan Çarpma veya 
Çarpışma

0 160 160 18 6.553 6.571 18 6.713 6.731

Zincirleme veya Çoklu 
Çarpışma

0 1 1 0 148 148 0 149 149

Toplam 0 425 425 19 11.922 11.941 19 12.347 12.366

Yoldan Çıkma 68 20 88 1.844 171 2.015 1.912 191 2.103

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

Toplam 82 28 110 2.280 305 2.585 2.362 333 2.695

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

Yayaya Çarpma 111 10 121 2.089 183 2.272 2.200 193 2.393

Hayvana Çarpma 0 2 2 15 9 24 15 11 26

Toplam 111 55 166 2.106 926 3.032 2.217 981 3.198

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

Diğer 3 1 4 325 35 360 328 36 364

Toplam 58 7 65 1.821 167 1.988 1.879 174 2.053

GENEL TOPLAM 251 515 766 6.226 13.320 19.546 6.477 13.835 20.312

Sabit Olmayan Cisimle Çarpışma

Çarpışma Yok

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

Hareket Halindeki Araçla Çarpışma

Yoldan Çıkma ve Sabit Cisimle Çarpışma 

4. SARSMA BANTLARININ BAZI ÜLKELERDEKİ 
UYGULAMALARI VE SONUÇLARI
Bu bölümde de dünyadaki sarsma bandı uygula-
malarının trafik güvenliğine olan etkisi incelenmiştir. 

4.1 Banket Sarsma Bandının Güvenlik Etkileri

Banket sarsma bandının; kırsal ve kentsel otoyol-
lar, çevre yolları, çok şeritli bölünmüş yollar, çok 
şeritli bölünmemiş yollar, iki şeritli kırsal yollar ve 
iki şeritli kentsel yollar olmak üzere çok geniş bir 
kullanım alanı bulunmaktadır. 

Banket sarsma bandının güvenlik etkinliği ile ilgili 
yapılan araştırma sonuçlarına göre sarsma bandı-
nın özellikle ölümlü kazalar ile ağır yaralanmalı ka-
zalar üzerinde pozitif bir etkisi olduğu görülmüştür.

 Amerika Birleşik Devletlerinde, banket sarsma 
bandının güvenlik etkinliği ile ilgili yapılan araştırma 
sonuçlarına göre elde edilen bulgular ve standart 
hata (SH) değerleri aşağıda verilmektedir.  Ayrıca, 
banket sarsma bandının güvenlik etkinliği ile ilgili 

en güvenilir ve kapsamlı çalışmaların otoyollar ve iki 
şeritli kırsal yollar için yapılmış olduğu belirtilmekte-
dir.

Kentsel/Kırsal Otoyollarda; Tek aracın karıştığı 
yoldan çıkmalı kazalarda yüzde 18 azalma (SH=7),ö-
lümlü ve yaralanmalı tek aracın karıştığı yoldan 
çıkmalı kazalarda yüzde 13 azalma (SH=12) sağlan-
mıştır. 

Kırsal Otoyollarda; Tek aracın karıştığı yoldan çık-
malı kazalarda yüzde 11 azalma (SH=6), ölümlü ve 
yaralanmalı tek aracın karıştığı yoldan çıkmalı kaza-
larda yüzde 16 azalma (SH=8) sağlanmıştır. 
Kırsal İki Şeritli Yollarda; Tek aracın karıştığı yoldan 
çıkmalı kazalarda yüzde 15 azalma (SH=7), ölümlü 
ve yaralanmalı tek aracın karıştığı yoldan çıkmalı 
kazalarda yüzde 29 azalma, (SH=9)  sağlanmıştır. 
Kırsal Çok Şeritli Bölünmüş Yollarda; Tek aracın 
karıştığı yoldan çıkmalı kazalarda yüzde 22 azalma, 
ölümlü ve yaralanmalı tek aracın karıştığı yoldan çık-
malı kazalarda yüzde 51 oranında azalma sağlandığı 
tespit edilmiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletlerinin 
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Kırsal çok şeritli bölünmüş karayollarındaki banket 
sarsma bandının güvenlik etkinliği ile ilgili yapılan 
çalışmaların otoyol ve kırsal iki şeritli yolların tahmin 
değerleri kadar güvenilir olmadığı ayrıca belirtilmek-
tedir. 

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

 

Eyalet/yer Yol Tipi
Azaltılması 

Hedeflenen Kaza Tipi

Banket Sarsma Bandının 
Uygulanması ile Birlikte Kaza 

Sayısındaki Hedeflenen 
Yüzdelik Azalma (–) veya Artma 

(+) (standart sapma)

Analiz Türü

Arizona (16) 
Eyaletler arası 
yollar

Tek aracın karıştığı 
yoldan çıkmalı kazalar 
(TAKYÇK)

% –80 Kesitsel karşılaştırma

TAKYÇK                      
Toplam

% –49                                                         
% –19 

Connecticut (18) 
Sınırlı erişimli 
yol

TAKYÇK % –32 
Karşılaştırma alanları 
ile öncesi -sonrası

Sabit cisme çarpma                            
Deniz/Göle Düşme

% –41                                                         
% –31

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

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

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

Kansas [yayınlanmamış; 
Stutts’dan alınmıştır] 

Otoyollar TAKYÇK % –34 Bilinmiyor  

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

Massachusetts [yayınlanmamış; 
Stutts’dan alınmıştır] 

TAKYÇK % –42 Bilinmiyor  

Michigan (21) TAKYÇK % –39 Kesitsel karşılaştırma
Toplam % –16 Öncesi –sonrası
Yaralanmalı %–17 
TAKYÇK (toplam) % –10 
TAKYÇK (yaralanmalı) % –22 

Toplam %–21 Karşılaştırma alanları 
ile öncesi -sonrası

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

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

Montana (22) 
Eyaletler arası 
otoyollar ve ana  
yollar

TAKYÇK % –14 
Karşılaştırma alanları 
ile öncesi -sonrası

New Jersey Kansas 
[yayınlanmamış; Stutts’dan 
alınmıştır]

TAKYÇK % –34 Bilinmiyor  

Eyaletler arası 
otoyollar 
Parkyolu 

Pennsylvania (24) 
Eyaletler arası 
otoyollar

TAKYÇK % –60 Öncesi -sonrası

Tennessee (25) 
Eyaletler arası 
otoyollar

TAKYÇK % –31 Bilinmiyor  

TAKYÇK % –27
Toplam  % –33 

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

Washington (15) Toplam % –18 Öncesi -sonrası

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

California (17)
Eyaletler arası 
yollar

Karşılaştırma alanları 
ile öncesi -sonrası

Florida (16) 

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

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

Utah (26)
Eyaletler arası 
otoyollar

Karşılaştırma alanları 
ile öncesi -sonrası

Öncesi -sonrası

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

Minnesota (3) 

Kırsal çok şeritli 
bölünmüş yollar

Minnesota (2) 
Kırsal iki şeritli 
yol
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Almanya’da her yıl otoyollarda yaklaşık olarak 
20,000 yaralanmalı kazanın meydana geldiği ve bu 
kazaların yaklaşık % 20’sinin yoldan çıkma (yolun 
sağ tarafına doğru) türü kazalar olduğu belirtil-
mektedir.  Bu kazaların büyük çoğunluğu, uygun 
olmayan hız limitinde seyredilmesi veya diğer araç-
la kesişme nedeniyle araç kontrolünün kaybolması 
dışında, dikkatsizlik veya yorgunluk nedeniyle de 
meydana geldiği tespit edilmiştir. 

Almanya’da pilot çalışma kapsamında, A24 otoyo-
lunda oyuklu sarsma bandını uygulamıştır. Araş-
tırma sonucuna göre, sarsma bantlarının özellikle 
ölümlü kazalar ile ağır yaralanmalı kazalar üzerin-
de pozitif bir etkisi olduğu görülmüştür. 

Yapılan araştırma sonuçlarına göre; taşıt yolunu sağ 
taraftan terk eden araçların karıştığı kazalarda % 
43’lük bir azalma gerçekleşmiştir. Bu durum oldukça 
pozitif bir sonuçtur çünkü taşıt yolunu sağ taraftan 
terk eden araçların karıştığı kazaların maliyeti nispe-
ten yüksektir. “Diğer hatalar”(genellikle dikkatsizlik) 
nedeniyle meydana gelen kazaların %34 oranında 
azaldığı ise istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Ayrı-
ca sarsma bantlarının ağır taşıtların karıştığı kaza 
sayısının azalmasında da olumlu bir etkisi olduğu 
görülmüş ve araştırma çerçevesi içinde, tek aracın 
karıştığı ağır taşıt kazası sayısında %40 oranında 
azalma olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda yer alan Tab-
lo 7’de Almanya’da sarsma bantlarının uygulanması 
sonucunda kaza sayısındaki değişimi verilmiştir. 

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

 

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

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

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

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

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

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

Araştırılan Alan Karşılaştırma 
Grubu

Azalma 
Yüzdesi (%95 
Güven Aralığı)

Etkilenen KazaTürü Kaza Şiddeti

4.2 Orta Çizgi Sarsma Bandının 
Güvenlik Etkileri

Orta çizgi sarsma bandı, kentsel ve kırsal çok 
şeritli bölünmemiş karayolları ve kırsal iki şeritli 
yollar dahil olmak üzere birçok yol tipinde uygula-
nabilmektedir. Orta çizgi sarsma bandının güvenlik 
etkinliği ile ilgili en güvenilir ve kapsamlı tahminler 
Amerika Birleşik Devletlerinde iki şeritli kentsel ve 
kırsal yollar için yapılmıştır. Buna göre Amerika 
Birleşik Devletlerinin orta çizgi sarsma bandıyla 
ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre orta 
çizgi sarsma bandının güvenlik etkinliği ile ilgili 
bulgular ve standart hata (SH) değerleri aşağıda 
verilmektedir. 

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

Kırsal İki Şeritli Yollarda; Toplam kaza sayısında 
yüzde 9 azalma (SH=2) ,ölümlü ve yaralanmalı ka-
zalarda yüzde 12 azalma (SH=3), azaltılması he-
deflenen toplam kaza sayısında yüzde 30 azalma 

(SH=5), azaltılması hedeflenen ölümlü ve yaralan-
malı kazalarda yüzde 44 azalma (SH=6) sağlanmış-
tır. Azaltılması hedeflenen kaza ile; karşılıklı çarpış-
ma ve karşı yönden gelen araca yandan çarpma 
şeklinde meydana gelen kazalar ifade edilmektedir. 

Banket sarsma bandına benzer şekilde, diğer ka-
rayollarındaki orta çizgi sarsma bandının güvenlik 
etkinliği ile ilgili güvenilir tahminlerin bulunmaması, 
orta çizgi sarsma bandının bu yollarda etkisiz olduğu 
anlamına gelmemektedir. Ancak, güvenlik etkileri şu 
anda bilinmemektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bu araştırma-
nın sonuçlarına göre, yatay kurb ve tanjant da orta 
çizgi sarsma bandı tesisi nedeniyle kaza sayısındaki 
beklenen azalma oranı son derece benzerdir. Böyle-
ce, uygulama amaçları açısından, orta çizgi sarsma 
bandının güvenlik etkinliğinin kurblu ve tanjant aliy-
manlar için aynı olduğu sonucuna varılmıştır.    

Ayrıca orta çizgi sarsma bandının Amerika Birleşik 
Devletinin farklı eyaletlerinde uygulanması sonucu 
sağlanan güvenlik faydalarına ait özet bilgiler ise 
aşağıdaki Tablo 8’de verilmektedir.
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Japonya’nın Hokkaido ilinde yapılan çalışmalarda 
ise; ölümlü kazaların yaklaşık olarak yarısının bölün-
memiş iki şeritli kırsal alanlardaki yollarda meydana 
geldiği ve bunların çoğu iki aracın karıştığı karşılıklı 
çarpışma veya tek aracın yer aldığı yoldan çıkma 
kazalar olduğu tespit edilmiştir. Ölümlü kazaların % 
20’sinin karşılıklı çarpışma şeklinde oluştuğu görül-
müştür. Bu oran, Japonya ortalamasının yaklaşık 
olarak iki katıdır. Karşılıklı çarpışmalı kazaların 
yaklaşık olarak % 40’ı dikkatsiz sürüş nedeniyle 
meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, Cold 
Bölgesi İnşaat Mühendisliği Araştırma Enstitüsü, 
Birleşik Devletlerde yoldan çıkmalı kazalara karşı 
yaygın bir şekilde kullanılan sarsma bantları üzerin-
de çalışmış ve Japonya’daki iki şeritli yollarda orta 
çizgiye tesis etme amacıyla standartlar ve tesis yön-
temleri geliştirmiştir. Trafiğe açık yollarda yerleştirilen 

sarsma bantlarının önemli etkileri olduğu görülmüş 
ve karşılıklı çarpışmalı kazaları yarı yarıya azalttıkları 
ve kazalar sonucu meydana gelen ölümleri  % 70 
oranında azalttığı tespit edilmiştir. 

Banket ve orta çizgi sarsma bantları kazaları azalt-
mak amacıyla uygulandığından, uygulamadan elde 
edilecek fayda doğrudan uygulama ile sağlanan kaza 
maliyetindeki azalma ile ilgilidir. Dolayısıyla, sarsma 
bantlarının faydası, uygulamadan önceki kaza mali-
yeti ile uygulamadan sonraki kaza maliyeti arasında-
ki farklılık şeklinde hesaplanabilmektedir. 

Almanya’da oyuklu banket sarsma bandının otoyol-
larında uygulanmasıyla fayda-maliyet oranı 46 olarak 
hesaplanmıştır.   Bu hesaplamalarda fayda-maliyet 
oranı, faydanın maliyete bölünmesi ile bulunmak-
tadır. Hesaplamalarda faydanın sabit bir şekilde 
seyredeceği varsayılmıştır.

Tablo 8.  ABD’ de Orta Çizgi Sarsma Bandının Tesisi İle İlgili Güvenlik Faydalarına Ait Özet Bilgiler

 

Eyalet/yer Yol Tipi
Azaltılması 

Hedeflenen Kaza Tipi

Orta Çizgi Sarsma Bandının 
Uygulanması ile Birlikte Kaza 

Sayısındaki Hedeflenen 
Yüzdelik Azalma (–) veya Artma 

(+) (standart sapma)

Analiz Türü

Karşılıklı çarpışma 
(toplam)

%–42 

Karşılıklı çarpışma 
(ölümlü) %–90 

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

 %–60 

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

%–73

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

% –43 

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

13%

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

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

%–69.5 Öncesi –sonrası

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

%–21 (%5–37)

Önden / karşı yönden 
gelen araca yandan 
çarpma (yaralanmalı)

 %–25 (%5–45) 

California (29 ) Kırsal iki şeritli 
yollar

Colorado (30 ) 

Delaware (31 ) Kırsal iki şeritli 
yollar

Kırsal iki şeritli 
yollar

Öncesi -sonrası

Öncesi -sonrası

Öncesi -sonrası

Minnesota (33 ) 
Kırsal iki şeritli 
yollar

Massachusetts (32 ) 
Kırsal iki şeritli 
yollar

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

Oregon (36 ) Kırsal iki ve dört 
şeritli yollar

Karşı şeride geçme 

Multistate (4 ) Kırsal iki şeritli 
yollar

Karşılaştırma gruplu öncesi sonrası 

Kesitsel karşılaştırma

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

5. ÜLKEMİZDE UYGULANACAK OLAN OYUK-
LU SARSMA BANTLARININ UYGULAMA ESAS-
LARI

Ülkemizde banket ve orta çizgi sarsma bandı 
uygulamalarında oyuklu tip esas alınmış olup, 
uygulama kriterleri aşağıda belirtilmektedir. 

5.1 Genel Esaslar

5.1.1. Bölünmüş ve İki Yönlü Yollarda Uygula-
ma Kriterleri 

Sadece Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) yollar üze-
rinde yapılacak olan sarsma bantları, yeni yapılan  
BSK’lı (Aşınma tabakası tamamlanmış) yollarda 
yol hizmete açılmadan önce yapılmalıdır. Mevcut 
yollarda ise aşağıda belirtilen öncelik sıralaması 
esas alınarak uygulanacaktır:
1. Kaza Kara Noktaları (Özellikle yoldan çıkma türü 
kazaların yoğunlaştığı yerler)
2. Kaza oranı ve/veya kaza yoğunluğu yüksek olan 
yol kesimleri
3.Yoğun sisli kesimler
4. YOGT ≥ 3000
5. Temiz yol kenarı güvenlik alanının bulunmadığı 
(Vp:90 km/sa için 8-10 m, Vp:110 km/sa için 11 
-14 m) ve yoldan çıkan aracın tekrar yola dönme 
imkanının olmadığı kesimler
6. BSK’lı (Aşınma tabakası tamamlanmış) yolların 
tamamı
Öncelik sırasına göre  sarsma bandı uygulanacak 

aynı güzergah üzerinde iki yol kesimi arasında kalan 
uygulama yapılmamış yerler, güzergah bütünlüğünü 
sağlama açısından öncelikli olarak yapılabilir.

5.1.2. Otoyollarda Uygulama Kriterleri
•Sarsma bantları, %3’ten fazla eğime sahip otoyollar-
da uygulanmaz.
•Otoyol ayrım kolunun başlangıcından 25 m önce 
sarsma bandı uygulaması bitirilir ve katılım kolu biti-
minden 25 m sonra uygulama tekrar başlatılır.
•Otoyol gişe alanı başlangıcından 25 m önce sarsma 
bandı uygulaması bitirilir ve gişe alanı bitiminden 25 
m sonra uygulama tekrar başlatılır.
•Sarsma Bandı uygulaması sağ ve sol banketlerde 
uygulanır. 
•Orta çizgi sarsma bantları otoyollarda uygulanmaz.
•Tünel, Köprü tabliyesi ve üst geçit yapılarında tesis 
edilmemelidir. Bu yapılara 25 m kala uygulama 
bitirilmeli ve yapı sona erdikten 25 m sonra tekrar 
başlatılmalıdır.

5.1.3. Otoyol, Devlet Yolu ve İl Yollarında Sarsma 
Bandı Uygulanmamasına Ait Durumlar
•Yerleşim alanları veya gürültüden etkilenecek diğer 
alanların yakınına sarsma bandı yapılırken çıkaraca-
ğı gürültü göz önünde bulundurulmalıdır.
•Standart uygulama boyutları mevcut değilse tesis 
edilmemelidir.
•Kentsel alanlarda tesis edilmemelidir.
•Kaplamada bariz bozulma ve çatlakların mevcut 
olduğu yerlerde uygulanmamalıdır.
•Enine derzlerin, trafik sayım döngü dedektör giriş ve 
çıkış kablolarının ve genleşme contası haznelerinin 1 
m kadar yakınına tesis edilmemelidir.

5.1.4.Tasarım Parametreleri

5.1.4.1 Oyuklu Banket Sarsma Bantları:

Oyuklu banket sarsma bandının uygulama değerleri, 
bandın tatbik edileceği yol tipine göre değişir. BSK 
(Aşınma tabakası tamamlanmış bitümlü sıcak karı-
şım) İki yönlü Yollarda, Bölünmüş Yollarda ve Oto-
yollarda uygulanacak banket sarsma bantları ölçüleri 
Tablo 9’ da verilmiştir.

Tablo 9.  Oyuklu Banket Sarsma Bandı Uygulama 
Değerleri

 

YOL TİPİ 

MİNİMUM TEMİZ 
AÇIKLIK 

 

OFSET 

(cm) 

UZUNLUK  
GENİŞLİK 

(cm) 

 
DERİNLİK 

(cm) 

  
ARALIK 

(cm) 

MİN. 
YATAY 

MESAFE 
(cm) 

 

DIŞ 
BANKET 

(cm) 

İÇ 
BANKET 

(cm) 

İÇ 
BANKET 

(cm) 

DIŞ 
BANKET 

(cm) 

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

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

İKİ YÖNLÜ 
YOL 60 60 10 30 30 15 1,5 15 20 
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Temiz Açıklık     : Ofset, Bandın Uzunluğu ve Mini-
mum Yatay Mesafesinin toplam uzunluğu
Ofset                   : Kenar çizgisinin dış kenarından 
sarsma bandı iç kenarına olan mesafe
Uzunluk              : Seyahat yönüne dik ölçülen sars-
ma bandı uzunluğu
Genişlik              : Seyahat yönüne paralel ölçülen 
sarsma bandı genişliği
Derinlik              : Kaplama üst kotundan sarsma 
bandının en düşük seviyesine olan mesafe
Aralık                 : Bir sarsma bandı ile diğer sarsma 
bandı arasındaki mesafe
Yatay Mesafe     : Sarsma bandı dış kenarından ban-
ket dış kenarına veya otokorkuluğun yola en yakın 
kısmına olan mesafe
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5.1.4.2 Oyuklu Orta Çizgi Sarsma Bantları:
 Orta çizgi sarsma bantları, sürücüleri karşı yönden 
gelen trafiğin seyrettiği yola geçtiği hususunda uyar-
mak amacıyla bölünmemiş yollarda karşı şeritlerin 
arasına uygulanır. İki yönlü yollarda uygulanacak 
orta çizgi sarsma bandı ölçüleri Tablo 10’da verilmiş-
tir.

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

Uzunluk: Seyahat yönüne dik ölçülen sarsma bandı 
uzunluğu

Genişlik: Seyahat yönüne paralel ölçülen sarsma 
bandı genişliği

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

Aralık: Bir sarsma bandı ile diğer sarsma bandı ara-
sındaki mesafe 

YOL TİPİ 
UZUNLUK  

(cm) 

GENİŞLİK  

(cm) 

DERİNLİK 

 (cm) 

ARALIK  

(cm) 

İKİ YÖNLÜ YOL 30 15 1,5 15 
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6. SONUÇ
Kaza verileri, ülkemizde hem tek araçlı yoldan çıkma 
kazalarının hem de karşılıklı çarpışma kazalarının 
yüksek sıklık ve oranlara sahip olduğunu, bu sebeple 
üzerinde durulması gerektiğini göstermektedir. Yor-
gun ve uykulu halde araç kullanma ile ilgili ülkemize 
ait kaza verileri yoktur ancak bu konuda yapılan 
araştırmalar bu şekilde araç kullanmanın performans 
düşüklüğüne yol açtığını ortaya koymaktadır. Uyukla-
ma, reaksiyon süresini azaltmaktadır ve bu süredeki 
ufak bir değişikliğin bile çok büyük etkileri görülmek-
tedir (özellikle yüksek hızda seyrederken).Uyuklama 
ayrıca dikkati azaltır ve sürücünün yeteneklerini 
yavaşlatır. Bu sınırlamalar bir araya geldiğinde, her 
yıl çok sayıda ciddi kazanın oluşması kaçınılmazdır. 
Banket ve orta çizgi sarsma bantlarının, sürücülerin 
dikkatsiz, telaşlı, uykulu ya da yorgun olması sebe-
biyle aracın uygun şeritten saptığı kazalar üzerinde 
büyük etkilerinin olabileceği umulmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Transportation Research Board of the National 
Academies (2009), NCHRP Report 641 , TRB, 
Washington, D.C.
2. Hegewald A.(2009), “Safety Effects And Cost 
Benefıt Of Mılled Shoulder Rumble Strips” Bunde-
sanstalt Für Straßenwesen (Bast).
3. Transportation Association of Canada (2001), 
Synthesis of Best Pratices for the implementation 
of Shoulder and Centerline Rumble Strips, Ottawa.
4. Civil Engineering Research Institute for Cold 
Region (2008) , Rumble Strip Installation Guideli-
nes(Draft). 
5. Karayolları Genel Müdürlüğü,Trafik Güvenliği 
Dairesi Başkanlığı (2015) , Sarsma Bandı El Kitabı 
(Taslak), Ankara.





196

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜNÜN
TRAFİK ÜRETİM-ÇEKİMLERİNİN VE OTOPARK İHTİYACININ İNCELENMESİ 

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İbrahim ÇAKIROĞLU
İbrahimcakiroglu0@gmail.com

İlker Mah. 1. Cad. 791 Sk. No:1/ 10 Çankaya/ ANKARA
 

Nuh Mehmet ARSLANTÜRK
nmarslanturk@gmail.com

Oran Mah. Rafet Canıtez. Cad. Yılmaz Çolpan Sk. No:1/ 4 Çankaya/ ANKARA

Seda HATİPOĞLU
sedab@gazi.edu.tr

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1. Kat No: 107 Çankaya/ ANKARA

ÖZET

Ulaştırma ile arazi kullanım politikaları arasında karşılıklı bir etkileşimin olduğu uzun yıllardır bilinmektedir. De-
ğişen sosyal, ekonomik ve çevresel koşullar planlama çalışmalarını gerekli kılar. Farklı arazi kullanım türlerinin 
oldukça değişik ulaşım talepleri oluşturacağı açıkça ortaya konmuştur. Tüm gelişim ve yatırımlar trafik çekimi 
oluşturur. Bu çekim ise trafik sıkışıklığına neden olur. Trafik sıkışıklığı, gecikmeli seyahat süreleri, hava kirliliği 
ve kazalar nedeniyle ekonomik maliyetleri de dahil olmak üzere bir takım sorunlar doğurur. Sonuç olarak, trafik 
etki analizleri, ulaşım ağı üzerindeki talepleri ön görmek ve olumsuz etkilerinin azaltılması için bir planlama 
aracı olarak daha yaygın hale gelmektedir.

Bu çalışma Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsünü trafik üretim-çekimi yönünden incelemektedir. Hastane-
nin trafik üretim-çekimleri hesaplanırken proje alanının doğu sınırında bulunan Atatürk Hastanesinden gerekli 
veriler toplanmıştır.
Toplanan bu veriler literatürde bulunan trafik çekim formülleriyle kıyaslanmış ve Bilkent Entegre Sağlık Kam-
püsü’nün işletmeye geçtiğinde çekeceği trafik, 24 saatlik ve pik saatlik olmak üzere iki şekilde hesaplanmıştır. 
Hesaplanan bu verilerin trafiğe etkileri tartışılmış, ve gerekli görülen iyileştirmeler için çözüm önerileri geliştiril-
miştir.

Anahtar Kelimeler :  Entegre Sağlık Kampüsü, Ulaşım, Toplutaşım, Otopark, Erişebilirlik, Hareketlilik.   

ABSTRACT

It has been known for years that there is a reciprocal interaction between land use and transportation policies. 
Changing social, economic and environmental conditions requires planning work. It is clearly demonstrated 
that different land use types create quite different demands of transport. All development and investment will 
create traffic attraction. This attraction is causing traffic jams. Traffic jams cause some problems due to dela-
yed travel time, air polluiton and accidents. As a result traffic impact analysis are becoming more common as a 
planning tool to see negative effect of traffic and reduce them.
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1. GİRİŞ ( INTRODUCTION)

 Sağlık bilimi birçok branşı içinde barındıran çok ge-
niş araştırma alanına sahip bir bilimdir. Bu branşlar 
hastalıkların iyileştirilmesinde birlikte çalışma ihtiya-
cı duymaktadır. Aynı zamanda insanlar aynı anda 
birden çok hastalığa sahip olabilmektedir. Entegre 
sağlık kampüsleri bu ihtiyacı karşılayabilecek bir 
merkez fikri olarak ortaya çıkmıştır. 
Sağlık Bakanlığı bu kampüsler araclığı ile kişi başına 
düşen yatak, sağlık personeli vb. sayıları arttırmayı 
ve sağlık koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu merkezlerin ulaşımı hareketlilik ilkesine dayan-
maktadır. Hareketlilik ilkesi yapısı gereği taşıt ihtiya-
cını ortaya çıkarmaktadır. Bu durum entegre sağlık 
kampüslerinin ölçeklerini çok önemli bir konu haline 
getirmektedir. Çok büyük ölçekte yapılan kampüs-
ler beraberinde büyük trafik hacimleri getirecektir. 
Bunun yanı sıra trafik yükünü alternatiflere dağıtmak 
yerine tek merkezde toplayacaktır. Bu durum büyük 
ulaşım sorunlarına sebep olacak ve kentte yaşayan-

Health facilities are the high-priority use for transportation. Scale and location of these facilities are important for 
transportation. The roads that provide transportation to the facilities must be strong in terms of private car and 
public transport transportation. Otherwise people will lose long times when they are coming to facilities.

This study examines Ankara Bilkent Integrated Health Campus in terms of traffic generation and attraction. 
Atatürk Hospital, which is on the eastern border of the project area, is accepted as survey area. The necessary 
data were collected from hospital. The collected data were compared with traffic attraction formulas which are 
found in the literatüre. Traffic attraction of Bilkent Integrated Health Campus is calculated in two ways, namely 
24 hours and peak hours. Calculated effects on traffic of these data are discussed and solutions have been 
developed. 

Anahtar Kelimeler : Integrated Health Campus, Transportation, Public Transport, Parking, Accesibility, Mobility.   

ların yaşam kalitesini düşürecektir.
Çalışmaya örnek teşkil etmesi amacıyla bazı yurt 
dışı çalışmalar incelenmiştir. Amman’da yapılan 
hastanelere trafik üretim-çekim katsayıları geliştir-
me çalışmasında yapılan sayımlar baz alınmıştır[3]. 
Stanford Üniversitesi Sağlık Merkezinde sayımlar 
yapılmış ve inşaat alanı ile bağlantı kurularak oto-
park ihtiyacı hesaplanmıştır[5]. Aynı şekilde ITE’ ye 
ait genel trafik üretim katsayıları’ da inşaat alanına 
dayanmaktadır[4].
Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Ankara Es-
kişehir Yolu (Dumlupınar Blv.) üzerinde Diyanet İşleri 
Başkanlığının güneyinde, Atatürk Hastanesinin ba-
tısında yer almaktadır. Kampüs kamu-özel ortaklığı 
ile hayata geçirilecektir. Kampüste 6 kuleden oluşan 
ana blok çevresinde fizik tedavi hastanesi, klinik otel 
ve ticaret kullanımları planlanmaktadır.
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Şekil 1. Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü-
nün Konumu

Şekil 2. Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü-
nün Konumu

Kampüs 1.129.289 metrekare inşaat alanından 
oluşmaktadır. Ana blokta 3600 yataklık bir kapa-
site düşünülmektedir[7]. Dünya çapında yapılan 
çalışmalar, hastanelerin yatak kapasitelerinin 600 
yatak civarında olması gerektiği, aksi takdirde ölçek 
ekonomisi açısından sıkıntıların oluşacağını ortaya 
koymuştur[2]. Bunun yanı sıra incelenecek konu 
olan ulaşım planlaması yönünden büyük sıkıntılar 
ortaya çıkacaktır. Fakat ulaşımda yaşanacak bu 
sıkıntılar çeşitli stratejiler sayesinde hafifletilebilir.
 

1.1 Amaç, Hedef (Goal, Aim)

 
Bu ödev çalışmasının amacı Ankara Bilkent Enteg-
re Sağlık Kampüsünün zirve trafik üretim- çekim-
lerini, otopark ihtiyacını hesaplamak ve sonuçlara 
uygun çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bu sayede 
ortaya çıkacak trafik yükünün etkilerinin azaltılması 
hedeflenmektedir.

 

2. ÇALIŞMA METODOLOJİSİ (WORKING METHO-
DOLOGY)

Araştırmada, kampüs sebebiyle ortaya çıkacak trafik 
hacimlerini tespit etmek amacıyla kampüs alanının 
doğu sınırında bulunan Atatürk Hastanesinde 31 
Ekim 2013 tarihinde sabah, öğle, akşam ve gece 
sayımları yapılmıştır. Bu sayımlar üç kişilik bir ekip 
tarafından yapılmıştır. Hastanenin istatistik servisin-
den personel sayıları, personelin meslek dağılımları, 
günlük poliklinik doktoru sayıları, günlük hasta sayı-
ları gibi bilgiler alınmıştır. Ayrıca Bilkent Entegre Sağ-
lık Kampüsü’nün Proje ekibinden çalışması beklenen 
personel sayısı, personelin mesleki dağılımları, gün-
lük poliklinik doktoru sayıları, günlük beklenen hasta 
sayıları gibi bilgiler alınmıştır. Bu bilgiler ve sayımlar 
incelenip sentezlenerek, zirve saatte beklenen trafik 
üretim-çekimleri, otoparkın zirve saati ihtiyacı gibi 
rakamlara ulaşmak üzere katsayılar elde edilmiştir. 
Ardından bu katsayılarla beklenen trafik ve otopark 
hacimleri ile zirve saat aralıkları tespit edilmiştir.

Şekil 3. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Otopark Kapasitesi
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3. KAMPÜSÜN TRAFİK ÜRETİM-ÇEKİMLERİ-
NİN VE OTOPARK İHTİYACININ İNCELENMESİ ( 
ANALYSİS OF TRAFFIC GENERATION- ATTRA-
CTION AND PARKING REQUIREMENT OF CAM-
PUS)

 
Kampüsün trafik ve otopark ihtiyaçlarının tespiti için 
aşağıdaki üç aşama izlenmiştir;
- Atatürk Hastanesi üzerinde etütlerin yapılması
- Yapılan etütler sonucunda büyütme katsayılarının 
tespiti
- Büyütme katsayıları aracılığı ile trafik üretim-çekimi-
nin ve otopark ihtiyacının tespiti 
 

3.1. Atatürk Hastanesi Üzerinde Etütlerin Yapıl-
ması (Analysis Done On Ataturk Hospital)

Hasta ve Ziyaretçi Otoparkı Kullanımı Etüdü ( Par-
king of Patients and Visitors)

 
Bu etüt sabah zirve saatinde 08:15- 09:15 saatleri 
arasında yapılmıştır. Yapılan sayımlar sonucunda sa-
bah zirve saatinde 369 tane araç otoparka girerken, 
204 tane araç otopark otoparktan çıkmıştır. Sabah 
gelen araç gelen araçlara, geceden kalan 120 araçta 
eklendiğinde sabah  489 araçlık bir otopark ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. Giren araçlarda ortalama doluluk  2 
kişi/araç’tır. 
369 araç* 2 kişi = 738 kişi sabah zirve saatinde oto-
parka gelmiştir. 

Bunların % 20’ si ( 148 kişi) personel, % 80’ i (590 
kişi) ise hasta ve hasta yakınıdır[1].
 

Hasta- Ziyaretçi ve Personel Otoparklarının Gece 
Kullanımı Etüdü ( Parking of Patients, Visitors and 
Staff at Night)

 
Gece otoparkta bulunan refakatçi aracı sayısı 50 
araçtır. Atatürk Hastanesinde toplam 600 yatak bu-
lunmaktadır[1],[6]. 
50 araç/ 600 yatak = 0.084 geceleyen refakatçi aracı/ 
yatak sayısı
Gece otoparkta bulunan personel aracı sayısı 70 
araçtır. Atatürk Hastanesinde toplam 2925 personel 
bulunmaktadır[1]. 
70 araç/ 2925 personel= 0.023 gec. pers. aracı/ 
personel sayısı
 

Hastane Binasına Gelen Araç Trafiği (Car Traffic 
That is Coming İn Front Of The Hospital Building)

 
Hasta bırakıp hastane açık otoparkına gidenlerin 
sayısı 72, oranı %13, ortalama doluluk ise 2 kişi/
araçtır[1]. 
Hasta ve personel bırakıp şehre dönenlerin sayısı 
95, oranı %18, ortalama doluluk ise 2 kişi/araçtır[1]. 
Taksi ve ticari yük servis araçlarının sayısı 37, oranı 
%6’ dır[1]. 
Hastane personel otoparkına giden araçların sayısı 
342, oranı ise %63 ve ortalama doluluk ise 1.5 kişi/
araç olarak saptanmıştır[1]. 
 

Personel Otoparkı Kullanımı Etüdü ( Parking Of 
Staff)

 
Bu etüt sabah zirve saatinde 08:15- 09:15 saatleri 
arasında yapılmıştır. Personel otoparkına 342 araç 
girmiştir[1]. 
 

Toplutaşım Araçları Etüdü ( Analysis Of The Public 
Transport)

 
Bu etüt sabah zirve saatinde 08:15- 09:15 saatleri 
arasında yapılmıştır. 26adet toplutaşım aracı hasta-
neye gelmiştir. Bunların 16’ sı minibüs, 10’ u otobüs-
tür[1]. 
(16 minibüs x 1) 16 btb araç + (10 otobüs x 3) 30 btb 
araç = 46 btb araçlık toplutaşım trafiği söz konusu-
dur[1]. 
Bu araçlarla toplamda 614 kişi hastaneye gelmiştir. 
Gelenlerin 490’ı (%80) personel, 124’ ü (%20) hasta 
ve hasta yakınıdır[1].
 
Personel Servisleri Trafiği Etüdü ( Analysis Of The 
Staff Service) 

 
Sabah zirve saatinde toplamda 32 adet personel 
servis aracı ile 435 personel gelmiştir[1].
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Ambulans Ve Cenaze Nakil Araçları Trafiği Etüdü   
(Analysis Of The Ambulance And Hearce)

 
Sabah zirve saatinde 4 adet ambulans gelmiştir. 
Atatürk Hastanesinde günlük ortalama 1.5 cenaze 
kaydedilmiştir. Cenaze konvoyları ortalama 7 araç 
olarak gözlemlenmiştir. Günlük cenaze nakil kon-
voyu araç sayısı 1.5 x 7 araç = 11 araç’ tır. Cena-
zeler genelde sabah saatlerinde alınmaktadır[1].  
 

Yaya Trafiği Etüdü ( Analysis Of The Pedestrian)

 
Sabah zirve saatinde 373 adet yaya yolculuğu tes-
pit edilmiştir. Bunlar Eskişehir Yolu üzerinde toplu-
taşım veya özel araçtan indikten sonra  hastaneye 
yaya olarak ulaşmaktadır. Yayaların 300’ ü (% 80) 
personel, 73’ ü (% 20) hastadır[1].
 

Ring Servisi Etüdü ( Analysis Of The Ring Service)

 
Atatürk Hastanesi ile Eskişehir Yolu arasında ring 
servisi bulunmaktadır. Hastanenin ring servisi ile 
sabah zirve saatinde tek yönde 25 kişi x 4 sefer = 
100 kişi taşınmaktadır[1].
 

Hastaneye Geliş Yönü ve Oranı Etüdü ( Analysis 
Of The Arrival Direction And Rate)

 
Hastane çevresinde yapılan sayımlar sonucunda 
geliş yönleri ve oranları tespit edilmiş ve aşağıda 
paylaşılmıştır:
Bilkent Kavşağı                           : % 52
ODTÜ- Bilkent- Beytepe Kav      : % 24
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak.  : % 24
 

Şekil 4. Mevcut Duruma Göre Kampüse Geliş-Gidiş 
Yönleri Dağılımı

ODTÜ tünelinin açılması durumunda dağılımın nasıl 
değişeceğini tespit etmek amacıyla Aşti kavşağı ve 
Bilkent köprülü kavşağında plaka kayıt sayımı yapıl-
mıştır. Sonuçlar aşağıda paylaşılmıştır.
Bilkent Kavşağı                           : % 45
ODTÜ- Bilkent- Beytepe Kav      : % 31
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak.  : % 24

Şekil 5. Plaka Kayıt Sayım İstasyonları

Şekil 6. ODTÜ Tünelinin Açılması Halinde Kampüse 
Geliş-Gidiş Yönleri Dağılımı
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3.2. Yapılan Etütler Sonucunda Büyütme Katsayı-
larının Tespiti ( Determination Of Factors)

Taşıt Trafiği Etütleri Sonuçları ( Vehicle Traffic 
Analyses Results)

 
Sabah zirve saatinde hastane binasına gelen araç 
sayısı 546, açık otoparka gelen araç sayısı 369, top-
lutaşım aracı sayısı 46, personel servisi aracı sayısı 
32’dir. Atatürk Hastanesinde sabah zirve saatinde 
toplamda 993 araçlık bir çekim trafiği tespit edilmiştir.
Sabah zirve saatinde hasta bırakıp şehre dönen araç 
sayısı 62, personel bırakıp şehre dönen araç sayısı 
33, ticari-yük servisi aracı sayısı 13, taksi sayısı 19, 
açık otoparktan şehre dönen araç sayısı 204, toplu-
taşım aracı sayısı 46, personel servisi aracı sayısı 
32’ dir. Atatürk Hastanesinde sabah zirve saatinde 
toplamda 409 araçlık bir araç üretimi tespit edilmiştir.
Sabah zirve saatinde hasta-ziyaretçi otoparkına 
gelen araç sayısı 369, geceden kalan hasta aracı 
sayısı 50, personel otoparkına gelen araç sayısı 342, 
geceden kalan personel otoparkı sayısı 70 araçtır. 
Sabah zirve saatinde toplamda 831 araçlık otopark 
kullanımı tespit edilmiştir.
 

Yolcu Trafiği Etütleri Sonuçları ( Passenger Traf-
fic Analyses Results)

 
Atatürk Hastanesinde sabah zirve saatinde gelen 
kişi sayısı 3290 kişi olarak tespit edilmiştir. Bunların 
2187’ si (%67) personel, 1103’ü (33) hasta ve hasta 
yakınlarıdır.
Atatürk Hastanesinde 2925 kişi çalışmaktadır. Çalı-
şanların % 75’i sabah işbaşı yapmıştır.
Çalışanların 435’i (%20) personel servisi ile taşın-
maktadır.
Hastaneye gelen toplam 3290 kişinin % 54’ü özel 
araç, % 30’u ara toplutaşım ve toplutaşım, % 13’ü 
servis araçları, % 3’ü ring servisi ile gelmiştir [1].
 

Büyütme Katsayılarının Tespiti İçin Kullanılacak 
Bilgiler ( İnformation That Will Be Used To 
Determinate Factors)

 
Atatürk Hastanesi sabah zirve saatinde (08:15-
09:15) hasta-ziyaretçi otoparkına 369 araç, personel 
otoparkına 342 araç gelmiştir. Ayrıca otoparklarda 
geceden kalan 120 araç bulunmaktadır. Toplamda 
831 araçlık bir kullanım tespit edilmiştir.
Atatürk Hastanesi öğle zirve saatinde (13:30-14:30) 
hasta ve hasta yakını olarak 414 araç, ziyaretçi 
olarak 180 araç, personel otoparkında 878 araç 
bulunmaktadır. Ayrıca hasta-ziyaretçi otoparkında 
sabahtan kalan 63 araç bulunmaktadır. Toplamda 
1535 araçlık otopark kullanımı tespit edilmiştir. Bu 
bilgi otopark zirve saatinin ziyaretçi saatinde gerçek-
leştiğini göstermektedir. Bu sebeple otopark ihtiyacı 
ziyaretçi saati sayıları dikkate alınarak hesaplana-
caktır[1].

Atatürk Hastanesinde 600 yatak, Bilkent Entegre 
Sağlık Kampüsünde 3603 yatak bulunmaktadır.
Atatürk Hastanesinde yatan hasta sayısı sanal ya-
taklarla birlikte 609 kişi, günlük ortalama hasta sayısı 
4028 kişi, bir saatte gelen hasta sayısı 575 kişi, bir 
saatlik konsültasyon sayısı 240, bir saatlik ziyaretçi 
sayısı 1500 kişi, hastaneye sabah zirve saatinde 
gelenler toplam 3290 kişidir. Hastaneye sabah zirve 
saatinde gelenler toplam 3290 kişidir. Hastaneye 
sabah zirve saatinde özel oto ile gelenlerin oranı % 
54’tür.  
Atatürk Hastanesinde çalışanların 578’i doktor, 499’u 
hemşire, 750’si memur, 1088’i destek personelidir. 
Toplamda 2925 kişi çalışmaktadır.
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsünde beklenen 
sayılar, 1350 doktor, 2750 hemşire ve 3738 destek 
personelidir. Toplamda 7838 personel beklenmek-
tedir. Bu da Atatürk Hastanesinde bulunan personel 
sayısının 2.68 katıdır. 
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Sabahtan Kalan Hastalara Ait Araçlar ( Cars Be-
long To Patients From Morning)

Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü 

SAĞLIK ÇALIŞANI 342   SAĞLIK ÇALIŞANI 805 
GÜNLÜK POLİKLİNİK 
DOKTORU  84   

GÜNLÜK POLİKLİNİK 
DOKTORU  669 

08:30-13:30 ARASI HASTA 
SAYISI 3625   

08:30-13:30 ARASI HASTA 
SAYISI 28900 

1- HASTA/ POLİKLİNİK 
DOKTORU 

3625/84= 
  

1- HASTA/ POLİKLİNİK 
DOKTORU 

28900/669= 
43.2 (a) 43.2 (b) 

2- SAĞLIK ÇALIŞANI/ 
 POL. DOKTORU 

342/84= 
  

2- SAĞLIK ÇALIŞANI/  
POL. DOKTORU 

805/669= 
4.07 (c) 1.20 (d) 

 

Tablo 1. Hasta Sayısı, Günlük Poliklinik Doktoru 
Sayısı ve Sağlık Çalışanı Sayısı Arasındaki Oran-
lar

(Atatürk Hastanesi Hasta Sayısı/ dr.(a))/ (Bilkent 
Entegre Sağlık Kampüsü Hasta Sayısı/ dr.(b))= a/ 
b= 43.2/ 43.2= 1 (e)
(Atatürk Hastanesi Sağlık Çalışanı/ dr. (c))/ (Bilkent 
Entegre Sağlık Kampüsü Sağlık Çalışanı/ dr.(-
d))=c/d= 4.07/ 1.20= 3.39 (f)
e* f= 1* 3.39 = 3.39 
 

Yatak Sayıları Büyütme Katsayısı ( Factor Of 
Beds)

 
Bilkent Ent.Sağlık Kampüsü Yatak Say/Atatürk 
Hastanesi Yatak Say.=3603/600=  6 

  
Poliklinik Doktoru Büyütme Katsayısı ( Factor Of 
Policlinic Doctor)

 
Bilkent Ent. Sağlık Kampüsü Pol. Dok. Sayısı/Ata-
türk Hastanesi Pol. Dok. Sayısı= 669/ 84= 7.96 
 
Tüm Personel Büyütme Katsayısı ( Factor Of Staff)

 
Bilkent Ent. Sağlık Kampüsü Tüm Personel/ Ata-
türk Hastanesi Tüm Personel= 7838/ 2925= 2.68
 

Büyütme Katsayıları Aracılığı İle Trafik Üretim-Çekimi 
Ve Otopark İhtiyacının Tespiti ( Determinating Traffic 
Generation- Attraction With Factors)

Sabah Zirve Saati Trafik Üretim ve Çekimi ( Traffic 
Generation- Attraction İn The Morning)

 
Yapılan sayımlar sonucunda kampüse gelen araç-
ların % 45’ünün Bilkent Kavşağından,  % 24 ‘ünün 
Danıştay Kavşağından, % 31’inin Odtü Tüneli Kavsa-
ğından geleceği tespit edilmiştir. Eskişehir Yolundan 
ODTÜ Tüneline yönelecek trafik, plaka kayıt analizi 
yapılarak tespit edilmiştir[1]. Sabah zirve saatinde 
Bilkent Ent. Sağlık Kampüsünün araç çekiminin aşa-
ğıdaki gibi olması beklenmektedir;
 

Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Sabah Zirve Saati (08:15-09:15) Trafik Çekimi ve Geliş Yönleri  

  

Atatürk Hastanesi   BİLKENT 

Açık 
O.P. 

Hast. 
Giren ∑ Büyütme Kat. Bilkent Hedef Toplam 

HASTA 295 153 448 7,96        (669/84) 3566 B1- B2 4769 PERSONEL 74 375 449 2.68  (7838/2925) 1203 
SERVİS - 32 32 2.68  (7838/2925) 86 

RİNG 
YOLU 

294 
TOPLU 
TAŞIM 

OTOBÜS - 10 10 7,96       (669/84) 80 
MİNİBÜS - 16 16 128 

YÜK - 13 13 3.55(11959/3373) 46 
LOJİSTİK 

166 
AMBULANS+ 
CENAZE - 15 15 7,96         (669/84) 120 

TOPLAM 369 614 983 5.84 5229 - 5229 
 

Tablo 2. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Sabah Zir-
ve Saati (08:15-09:15) Trafik Çekimi ve Geliş Yönleri

Sabah zirve saatinde gelen araçların % 72’ sinin has-
ta, % 21’ inin personel olması beklenmektedir.   
Sabah zirve saatinde Bilkent Ent. Sağlık Kampüsü-
nün araç üretiminin aşağıdaki gibi olması beklen-
mektedir;

Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Sabah Zirve Saati ( 08:15- 09:15) Trafik Üretimi ve Gidiş Yönleri 
  Atatürk Büyütme Kat. Bilkent Hedef Toplam 

HASTA 285 9.2         (772/84) 2622 B1- B2 2898 PERSONEL 103 2.68 (7838/2925) 276 
SERVİS 32 2.68 (7838/2925) 86 

SERVİS 
YOLU 

227 
TOPLU 
TAŞIM 

OTOBÜS 10 9.2       (772/84) 92 
MİNİBÜS 16 49 

YÜK 13 3.55(11959/3373) 46 LOJİSTİK 
184 AMBULANS+ CENAZE 15 9.2          (772/84) 138 

TOPLAM 474 6.98 3309 - 3309 
 

Tablo 3. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Sabah 
Zirve Saati ( 08:15- 09:15) Trafik Üretimi ve Gidiş 
Yönleri

Sabah zirve saatinde kampüsün araç üretiminin % 
79’ unun hasta, % 8’ inin personel olması beklen-
mektedir.
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Otopark İhtiyacının Tespiti ( Determinating Parking 
Requirement)

  
Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 600 Yatak  Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü 3603 Yatak   
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Toplam  

63 414 180 878 1535 214 3295 1080 2353 6942 

4.10 
% 

26.97 
% 

11.73 
% 

57.20 
% 

100 
% 

3.08 
% 

47.46 
% 

15.56 
% 

33.90 
% 

100 
% 

 

Tablo 4. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Ziyaretçi 
Saati Otopark İhtiyacı

Yapılan analizler sonucunda Bilkent Entegre Sağlık 
Kampüsünün ziyaretçi saatinde 6942 araçlık otopark 
yerine ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır.
 

4. SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (RESULT AND 
SOLUTION PROPOSALS)

 
Çalışmada Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü-
nün üreteceği ve çekeceği trafik ile otopark ihtiyacı 
Atatürk Hastanesi verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 
Atatürk Hastanesinin seçilme nedeni proje alanının 
doğu sınırında yer almasıdır. Atatürk Hastanesinde 
sabah, öğle, akşam ve gece sayımları yapılmış ve di-
ğer veriler hastanenin istatistik servisinden alınmıştır. 
Böylesine büyük bir inşaat alanı beraberinde büyük 
trafik üretim ve çekimlerini getirecektir. Bu da kam-
püsün ulaşımında kullanılacak güzergâhlarda trafik 
sıkışıklığına sebep olacaktır. Bu güzergâhlardan biri 
olan Eskişehir Yolunda ( Dumlupınar Blv.) mevcuttaki 
sabah zirve saati hacmi, kapasiteyi aşmış durumda-
dır. Bu sebeple hastaneye özel araçla gelirken trafik 
sıkışıklığı sebebiyle uzun süreli gecikmeler yaşan-
ması beklenmektedir.

Yapılan araştırmalar hastanelerde ölçek ekonomisi 
açısından optimum yatak sayısının en fazla 600 
civarında olduğunu göstermektedir[2]. Bu bilgiden 
hareketle bu denli büyük kapasiteli bir hastane 
yapmak yerine, kapasiteyi birkaç kampüse dağıtmak 
trafik yükü açısından da daha etkin bir ortam sağ-
layacaktır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin tek merkezde 
toplanması hareketliliği daha fazla destekleyeceği 
için ulaşım açısından sürdürülebilir değildir. Proje 
başlangıcında kampüs kapasitelerinin bu düşünceler 
ışığında belirlenmesi gerekmektedir.
Mevcut durumda kampüsün ihalesi yapılmış ve inşa-
ata başlanmıştır. Yani artık kampüs kapasitesi açısın-
dan dönüşü olmayan bir noktaya gelinmiştir. 

Kampüsün en yoğun zirve saati olan sabah zirve 
saatindeki trafik çekimleri incelendiğinde, gelen araç-
ların 1203 ’ünün (% 21) personel aracı, 4122 ‘sinin 
ise hasta aracı olduğu görülecektir. Hasta ve perso-
nelin kampüse özel araçla gelmeyi tercih etmemesini 
sağlayacak önlemler alınması gerekmektedir. 
Personeli özel araçtan uzaklaştırmak için en kolay 
önlem personel servis araçlarıdır. Fakat Atatürk 
Hastanesinde yapılan çalışmalar göstermektedir 
ki; personel servis araçlarını düşük ve orta gelirli 
personel tercih ederken, yüksek gelirli personel 
(doktor, hemşire vb.) özel aracı ile işyerine gelmeyi 
tercih etmektedir. Düşük gelirli personel de mümkün-
se kendi içinde özel araç sahipleri ile anlaşmakta ve 
yakıt ücretini paylaşarak işyerine özel araçla gelmeyi 
tercih etmektedir. Bu sebeple personel servis araçla-
rını bir toplutaşım aracı olduğu unutulmadan seyahat 
süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve araçla-
rın konforuna önem verilmelidir. 

Diğer bir yol ise kampüsü özellikle personel için erişi-
lebilir hale getirmektir. Özellikle personel olarak belir-
tilmesindeki sebep, kampüsün her gün aynı hastala-
ra hizmet etmemesidir. Fakat çalışan personel hep 
aynıdır. Kampüsü personele erişilebilir hale getirmek 
için kampüs çevresinde bulunan yaya mesafesindeki 
uygun alanlara düşük, orta ve yüksek gelirli perso-
nele hizmet edebilecek şekilde lojmanlar yapılmalı 
ve bu alanlardan kampüs alanına yaya ulaşımı güçlü 
bir şekilde kurgulanmalıdır. Bu çözüm sabah zirve 
saati trafiğinde yaklaşık %20 ‘lik bir azalma sağla-
yacaktır. Bunun yanında, kampüsün otopark zirve 
saati olan ziyaretçi saatinde, otopark ihtiyacının %34 
(2353)‘ünü oluşturan personel otoparkında büyük bir 
azalma sağlayacaktır.

Yaya ulaşımına uygun alanlar bulunamaması halinde 
yine yakın çevrede oluşturulacak konut alanları ve 
bu alanlar ile kampüs arasında oluşturulacak bir ring 
hattı, personelin araç trafiğini azaltarak trafikte büyük 
oranda rahatlama sağlayacaktır.

Hastaların kampüse özel araçla gelmelerini engel-
leyecek önlemler almak ve toplutaşıma yönelmesini 
sağlamak büyük bir zorluktur. Çünkü seyahatin 
temel nedeni sağlıktır ve ivedilik gerektiren bir durum 
vardır. Bu sebeple hastaların kampüse gelmesini 
sağlayacak toplutaşım hatlarının çok güçlü olması 
gerekmektedir.  Burada Eskişehir Yolu üzerinde bulu-
nan Ümitköy metro hattı çok büyük bir öneme sahip 
olmaktadır. Kampüsle metro bağlantısını sağlamak 
amacıyla, Bilkent metro durağında inen kişilerin 
bütün hastane kulelerine en kısa sürede ulaşmasını 
sağlayacak bir ring hattı önerilmiştir. Fakat bu hat 
metro hattının gitmediği yerlerde oturan insanlar için 
bir katkı sağlayamayacaktır.
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Kampüse gelecek hastaların Etlik Entegre Sağlık 
Kampüsü nedeniyle daha çok Çankaya, Gölbaşı ve 
Mamak tarafından gelmesi beklenmektedir. Burada 
kampüs için bakıldığında, metro hattının yeterince 
trafiği kendine çekemeyeceği anlaşılmaktadır. Yani 
yeni toplutaşım çeşitlerine yönelmek gerekmekte-
dir. Bunların başında Alo Taşıt ( pick a bus, pick a 
ride) sistemi önerilebilir. Çünkü bu sistemde yolcu, 
istediği saatte istediği yerde olmak için, uzun süre 
yolculuk veya aktarma yapmak zorunda değildir. 
Aynı zamanda  
bu sistemi kullanmak için ödeyeceği ücret topluta-
şım ücretlerine yakın bir ücrettir. Ayrıca kampüse 
gelen toplutaşım araçlarının hızını artırmak için 
geliş güzergahlarında otobüs yolları ve park et- 
devam et istasyonları gerekmektedir. Bu otobüs 
yolları sadece kampüse gelen yolcuların değil, gü-
zergah üzerinde yaşayıp çalışan insanlarında özel 
araçtan uzaklaşmasını sağlayacak ve yollardaki 
araç trafiğini azaltacaktır.

Çalışma sonucunda kampüsün zirve saatinin 
sabah mesai başlangıcı olduğu ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca mesai bitiminde de konutlara dönüş sebe-
biyle trafik hacminde bir yükselme yaşanmaktadır. 
Bu durumda polikliniklerin mesai başlangıcının ve 
bitişinin ulaşımda kullanılacak yollardaki zirve saat-
lerle aynı saate denk gelmemesi gerekmektedir. Bu 
saatler 10:00-16:00 ile 19:00- 21:00 saatleri olabilir. 
Bu sayede yollar, daha boş olduğu zamanlarda 
hastane trafiği tarafından kullanılabilir. 

Kampüs alanın içerisinde bulunan ticari alan, 
sadece kampüse hizmet sağlamak için planlandığı 
takdirde, trafik açısından yararlı olacaktır. Bu saye-
de insanlar gündelik ihtiyaçlarını kampüs içerisinde 
giderebilecek ve tekrar kampüs dışına çıkmaya 
ihtiyaç duymayacaktır. Kampüs içerisinde bulunan 
klinik otelde benzer şekilde değerlendirilebilir. 

Otopark ihtiyacı ziyaretçi saatinin mesai saatine 
denk gelmesi sebebiyle yüksek çıkmaktadır. Bunan 
sebebi aynı anda personel, hasta ve ziyaretçi araç-
larının otoparkta bulunmasıdır. Ziyaretçi saatinin 
mesai saaleri dışına alınması otopark zirve saati 
ihtiyacını azaltacaktır. Aynı şekilde ziyaretçi saati 
kent trafiğinin zirve saati ile kesişmeyecek şekilde 
düzenlenirse, kampüse geliş gidişlerde de rahatla-
ma olacaktır.
 
Ortaya çıkan otopark ihtiyacını karşılamak amacıy-
la kampüste ana bloğun altına iki bodrum otoparkı 
ve bina çevrelerine açık otopark önerilmektedir. 
Ana bloktaki toplam kapasite yaklaşık 5.500 araçtır. 
Bu ölçekteki bir otoparkın efektif kullanılabilmesi 
için akıllı otopark sistemleri kullanılmalıdır.
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İSTANBUL OTOPARK MASTER PLANI ÇALIŞMALARI

Ozan KÜLEKÇİ1,Yunus Emre AYÖZEN1, Hakan İNAÇ1

1İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul

ÖZET

İstanbul’un hızlı kentleşme ve otomobilleşme sürecinin en olumsuz etkilerinden biri olan otopark sorunu; 
yaşanabilir ve erişilebilir bir kent ile kentin ekonomik ve çevresel kaynakları için de bir tehdit haline gelmiştir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi otopark sorunun giderek büyümesi karşısında bir master plan hazırlanması 
kararını almıştır. Otopark Master Planı’nda amaç otopark sorununun çözümünde bir yol haritası oluşturmak 
ve uygulamaktır. Otopark Master Planı kapsamında sorun analizi, otopark arzının ve talebinin belirlenmesi, 
otopark ihtiyacının planlanması, otopark yönetimi ve işletme planının oluşturulması ve yasal önerilerin gelişti-
rilmesi aşamaları tamamlanmış, sonuç rapor yazım aşamasına gelmiştir. Bu bildiride Otopark Master Planı’nın 
tamamlanan aşamaları ve sonuçları hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Otopark sorunu, otopark arzı, otopark talebi, otopark planlaması, otopark yönetimi.

ABSTRACT

Parking problem is one of the negative effects of rapid urbanization and automobilization process in Istanbul ; 
It has also become a threat for the  livable and accessible city and also economical environmental resources 
of the city. Istanbul Metropolitan Municipality has taken the decision to prepare a master plan in the face of inc-
reasingly growing problems of parking . The objective of Parking Master Plan is to create a road map to solve 
the parking problem and realize it. Within the scope of Parking Master Plan, problem analysis, determination 
of parking supply and demand, planning of the parking requirements creation of parking management and 
operating plans and the development of legislative proposals stage has been completed and the final report 
is being prepared . An assessment is made in this report about the completed stages and results of the Parks 
Master Plan.

Keywords: Parking problem, Parking supply, Parking demand, Parking plan, Parking management

1.Giriş
Otopark sorunun gelişimi çoğu kentte benzer bir 
süreç izlemiştir. Avrupa kentlerinde hane başına 
kısmen daha az otomobil ve otomobilin bırakılabi-
leceği yeterli park alanı olduğu sürece park konusu 
önemli bir sorun olmamıştır. Otomobil kullanımının 
uzun yıllar sürekli artması, yeterli otopark yeri ihti-
yacını da arttırmış ve bu gelişim bir ekonomik varlık 
artışı olarak değerlendirilmiştir. Sürekli olarak artan 
otomobil park yeri talebinin karşılanmasının müm-
kün olmayacağı anlaşıldığında ise otopark temini, 
trafik oluşturan bir faktör olarak sorgulanmaya baş-
lanmıştır. Son yıllarda ise otopark; ücretlendirme, 
kısıtlama ve sıkı kontroller ile trafik talep yönetimi-
nin bir aracı olarak değerlendirilmektedir. [1]
Dünya’da otopark politikaları temelde geleneksel, 
talep yönetimi ve piyasa odaklı olmak üzere üç 

farklı otopark yaklaşım sergilemektedir.[2] Gele-
neksel yaklaşım; otomobil odaklı olup, park yeri 
ihtiyacının araç sayısı arttıkça arttırılmasına ve her 
fonksiyonun birbirinden bağımsız olarak otopark 
temin etmesine dayanmaktadır. Gelişmekte olan ülke 
kentlerinde gözlemlenen bu yaklaşım otopark soru-
nunu arz sorunu olarak görmekte olup, özetle tahmin 
et ve temin et şeklinde tanımlanabilir. 
Otopark talep yönetimi Kuzey Amerika ve Avrupa’da 
uygulanan bir yaklaşım olup, diğer ulaşım türleri ile 
entegre bir otopark politikası oluşturulması temellidir. 
Toplu taşımanın kullanımını arttırmayı hedefleyen, 
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merkez alanlara özel araçlı yolculukları azaltacak 
park et devam et otoparklarının yapılmasını teşvik 
eden ve otopark talebini ücret, süre ve kısıtlamala-
ra dayalı bir şekilde yöneten bir yaklaşımdır. 
Otopark yönetimi; otopark arzının verimli kullanıl-
masını sağlayacak politika ve programları içerir. 
Park yönetimi; ekonomik, sosyal ve çevresel fayda-
lar sağlayarak park sorunlarının giderilmesinde en 
iyi çözümdür. [3]
Piyasa yaklaşımı ise Tokyo ve Singapur gibi Uzak-
doğu kentlerinde karşılaşılan Otopark maliyetlerinin 
kullanıcı üzerine değişik şekillerde yüklenmesi ile 
ortaya çıkan politikalar söz konusudur. Otopark; 
bir gayrimenkul yatırımı olarak ele alınmakta ve 
kiralanan, satın alınan bir pazar ürünü olarak işlem 
görmektedir.

İstanbul birçok dünya metropolü ile benzer bir oto-
park evrimi geçirmektedir. Tarihsel olarak otomobil 
sahipliliğinin az ve sokakların parklanmaya elverişli 
olduğu dönemlerde otopark önemli bir sorun değildi. 
Ancak otomobil sahipliliğinin arttığı ve sokakların 
parklanma için yetersiz kaldığı bu dönemde yoldı-
şında bölge otoparkı yatırımlarının yapılmasıyla bu 
sorunun giderileceği şeklinde bir geleneksel yakla-
şım söz konusudur ve denenmektedir. Bu yaklaşımın 
sonunda otopark talebinin park yeri temin etme ile 
karşılanamayacağı açıktır. İstanbul Otopark Master 
Planı’nda otopark talep yönetimi yaklaşımı yönünde 
plan ve politikaların geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

2. Otopark sorununun temelleri
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İstanbul’un otopark sorunun tarihsel olarak doğrudan 
ve dolaylı bir takım etkiler altında geliştiği görülmek-
tedir. Otopark Master Planı kapsamında sorun; dört 
temel başlık altında irdelenmiştir.(Tablo.1)
2000 yılında 10 milyon olan İstanbul nüfusu 2015 yı-
lında 15 milyona ulaşmışken, aynı zaman periyodun-
da otomobil sayısı 1 milyondan 2.5 milyon seviyesine 
gelmiştir. 2012 yılında 145 olan otomobil sahipliliği, 
2023 yılında İstanbul Ulaşım Ana Planı’nda 252 
olarak tahmin edilmektedir. Hane halklarının ortala-
ma gelirlerinin artması, daha az maliyetlerle otomobil 
sahibi olabilmelerini sağlamıştır. Tüm bu hızlı ge-
lişmeler otopark talebinin arttırmıştır. Artan otopark 
talebi öncelikle ve bir süreliğine sokak parklanması 
şeklinde giderilmiş ve bu durum büyüyen bir sorunun 
kısmen ertelenmesine neden olmuştur. 
Otopark mevzuatımız otomobil odaklı, tahmin et 
temin et şeklinde kurgulanan geleneksel bir yaklaşım 
sergilemektedir. Bu yaklaşım otopark sorunun çözü-
münde yetersiz kalmaktadır. Otopark yönetmeliğinin 
esnek uygulamalarından biri özellikle parsel ölçeğin-
de yapılan inşaatlarda müteahhitlerin “otopark harcı 
öde otopark yapmaktan kurtul, yapılmayan otopark 
alanını daha yüksek bedelle daireye dönüştür”
tercihleri olmuş ve bu tercih belediyelerce de kabul 
görmüştür. Bu tür esnek otopark uygulamaları yapılı 
çevrede otopark donatısının yetersiz üretilmesine, 
özellikle yapılaşmasını tamamlayan merkezi bölge-
lerde bölge otoparkı için arsa geliştirilememesine 
neden olmuştur. 
Belediyelerin aldığı otopark harçları; toplam otopark 
yapım bedelinin %25’ini peşin almak ve %75’ini oto-
park hak sahibine teslim edildiğinde verilmek üzere 

ve arsa bedeli ile birlikte tapuya şerh düşülmesi 
üzerine kurgulanmıştır. Ancak bu kurgunun zaman-
la takibinde zorluklar çıkmakta, hak sahipliliğinin 
müteahhitten bina sakinleri içinde otomobil sahibi 
olanlara dönüşmesi süreci, alım satım işlemleriyle 
hak sahipliliğinin değişmesi, hak sahibinin yatırım 
amacıyla taşınmazını kiralaması nedeniyle parkyeri 
ihtiyacını önemsememesi, %25 peşinatı alan ilçe 
belediyesinin büyükşehir belediyesine bu ödemeleri 
düzenli iletmemesi, %75 alacak kısmının büyük-
şehir belediyesince takip edilmemesi, tapuda arsa 
şerhlerinin eksik yapılması, hak sahiplerinin park 
yeri taleplerinin karşılanmasında ilgili koordinasyon 
birimlerinin olmaması, harcı yatırılan bina içinde han-
gi dairelerin hak sahibi olacağı gibi zamana yayılmış 
sorunlar nedeniyle harçlar amacına uygun bölge oto-
parklarına dönüşmemiştir. Sonuç itibariyle; hem rayiç 
otopark yapım bedellerinin altında toplanan harçlar 
hem de yüksek kamulaştırma bedelleri açısından 
otopark yönetmeliğinin bu hükümleri ve mali kurgusu 
kamu maliyesi adına ve sorunları çözme potansiyeli 
açısından sürdürülebilir bir yapıda değildir. 

Günümüzde yolların tamamına yakını tek taraflı ve 
önemli bir kısmı çift taraflı kuralsız bir şekilde gece 
uzun süreli parklanma moduna geçmektedir. Ancak 
yol sınırlı bir kaynaktır. Yolüstü parklanması önemli 
bir ulaşım sorunu olmasının ötesinde sosyal, eko-
nomik ve çevresel bir soruna da neden olmaktadır. 
Yolüstündeki bu park basıncının düşürülmesi için 
yoldışında yeterli park kapasitesinin üretilmesi önem-
li bir kamu sorumluluğu ve yatırım alanı olarak öne 
çıkmaktadır.
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3.Otopark arzının durumu ve bölgesel analizi
İstanbul Otopark Master Planı kapsamında; 2013 yı-
lında İstanbul’un tamamında ayrıntılı bir otopark arzı 
tespit edilmiştir. “ESRI-ArcGIS Online” kullanılarak 
yolüstünde çizgi geometride ve yoldışında alan geo-
metrisinde, önceden belirlenen öznitelik tablolarında-
ki verilerle donatılan bir envanter temin edilmiştir. 
Otoparklar temel olarak yoldışı ve yolüstü olmak 
üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Yoldışı otoparklar ise 
herkesin kullanımına açık ticari olarak işletilen genel/
bölge otoparkları ve yalnızca belli bir süre için ilgili 
fonksiyondan yararlanan kullanıcılara açık, ticari 
olarak işletilemeyen fonksiyon otoparkları şeklinde 
sınıflandırılmıştır. 
otoparkları şeklinde sınıflandırılmıştır. 
Fonksiyon otoparkları gece uzun süreli parklanma-
nın gerçekleştiği, araç sahibinin ikametgahı ile ilişkili 
olmak üzere konut otoparkı ve gündüz kısa süreli 
parklanmaların gerçekleştiği iş, alışveriş ve dinlen-
me faaliyetleri için yapılan seyahatlerle ilişkili olmak 
üzere konut dışı fonksiyonların otoparkları şeklinde 
alt gruplara ayrılmıştır.

Ulaşım Ana Planı trafik analiz zonları bazında yapı-
lan bölgeleme sonuçlarına göre; sorunlu bölge sayısı 
142 iken, sorunsuz bölge sayısı 118 ve potansiyel 
sorunlu bölge sayısı 523 olarak hesaplanmıştır. Böl-
gesel analiz sonucunda İstanbul’da sorunu yaşayan 
bölgelere yakın gelecekte yeni sorun bölgelerinin 
eklenebileceği görülmektedir.

4.Otopark talebinin modellenmesi ve ihtiyacın 
tespiti
İstanbul Otopark Master Planı kapsamında dört 
adımdan oluşan “Otopark talep tahmin modeli” 
geliştirilmiştir. Otopark talebi; araç sahipliliği ile 
ilişkili gece uzun süreli konut yanında parklanmanın 
yarattığı statik talep ile araç kullanımı ile ilişkili gün 
içinde kısa süreli iş, okul, alışveriş, dinlenme vb. faa-
liyetlerin ürettiği dinamik talep olmak üzere iki temel 
üzerinden tasarlanmıştır.
tasarlanmıştır.

Şekil 2’deki model şemasında birinci adımda; İs-
tanbul’da yapılı çevre içindeki konutlara bulunduğu 
bölgeye göre İstanbul Ulaşım Ana Planı’ndaki otomo-
bil sahipliliğine göre en alt basamağı iki hanede bir 
otomobil, en üst basamağı her hanede bir otomobil 
olacak şekilde bir yükleme yapılarak statik konut 
park talebi çıkarılmıştır. İkinci adımda gündüz işyeri 
çalışanlarının işe özel araçla gelme 

oranları dikkate alınarak gündüz işyeri statik park 
talebi hesaplanmıştır. Üçünde adımda yapılı çevre 
içinde konut ile işyerinin ürettiği park talepleri ile 
karma bölgelerde geceden parkeden ve gündüz 
parklanması olarak devam eden araçların oluşturdu-
ğu bakiye parklanmalar dikkate alınarak toplam sabit 
park talebi düzenlenmiştir. Dördüncü adımda; gün-
düz çeşitli zamanlarda yapılan kısa süreli iş, alışve-

Şekil 2. Otopark Talep Tahmin Modeli Şeması[4]
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Şekil 3. Otopark ihtiyacında kullanılan talep ve arz katmanları[4]
riş, okul, sağlık, dinlenme gibi yolculukların ürettiği 
parklanma talebi dinamik olarak hesaplanıp, sabit 
park talebine eklenmek suretiyle toplam park talebi 
ölçülmektedir.

Otopark arzı; binaların bünyesindeki fonksiyon 
otoparklarının kapasitesi, bölgesi içindeki yoldışı 
genel otoparkların kapasitesi ile yolüstü parklanma 
kapasiteleri toplamından elde edilmiştir. Şekil 3’te 
gösterilen şemada olduğu gibi ihtiyaç ise talep ile 
arz arasındaki fark olarak elde edilmiştir.

Arz ve talep için kullanılan kaynak verilerde ola-

bilecek her türlü güncelleme, otopark talep tahmin 
modeline tanıtılarak, otopark talebini de güncelle-
yebilmektedir. Bu yönüyle model dinamik olup, girdi 
olarak kullanılan veri değiştikçe çıktı ürünleri yenile-
nebilmektedir.

Yapılan model çalışmaları sonunda;  İstanbul’da oto-
park ihtiyacı kent bütününde, ilçe, mahalle ya da yapı 
adası ölçeğinde hesaplanabilir ve ısı haritası şek-
linde coğrafi olarak tanımlanabilir durumdadır. Şekil 
4’te İstanbul ihtiyaç yüzeyi kent bütününde konumsal 
olarak yoğunluklarına göre ortaya çıkmıştır.
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5.Yoldışı otopark planlaması

Otopark yönetmeliğinin esnek uygulamaları nede-
niyle yapılı çevrede yeterince otopark üretilememiş, 
imar planlarında ise ihtiyacın çok altında genel ve 
bölge otoparkı planlanmış olup, belediyeler ise bu 
imarlı otopark alanlarını fiziki olarak gerçekleştireme-
mişlerdir.

İlgili mevzuatımıza göre otopark talebini karşılamak 
üzere yoldışı genel ve bölge otoparklarının yapımı 
için yerleşik alanda yüksek kamulaştırma bedelleri, 
sınırlı kamu mülkiyetinde arsa stoğu, özel mülkiyette 
boş arsa azlığı, yapım zorlukları gibi nedenle otopark 
yeri üretmekte zorluklar vardır. 

İstanbul’un kırılgan otopark arzının dirençli bir 
kapasiteye dönüştürülmesi ana plan hedeflerinden 
biri olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı’nca 2014 yılı başında açıklanan  “İstanbul 100 Bin 
Araç Kapasiteli Yeni Otopark Alanları Planlaması” 
kapsamında yoldışı otopark alanları belirlenmiştir. 
Belirlenen otopark alanları şekil 4’daki kriterlere göre 
detaylı bir inceleme ile elde edilmiştir.

Yer seçimi yapılan otopark alanları şekil 5’deki 
uygunluk tespitinden geçirilmektedir. Bu aşamada; 
250metre yürüme mesafesi içinde ağ analizi sonu-
cuna göre otopark talep düzeyi belirlenmekte, alanın 
geometrisine göre inşaat tekniği ve kapasite ataması 
yapılmaktadır. 

Tespit edilen alan raylı toplu taşıma istasyonu ile 
ilişkili ise park et devam et, yüksek devinimli ticari ya 
da karma bir alanda ise genel otopark, konut bölgesi 
için düşük devinimli ise bölge otoparkı, sadece üst 
yapısının ihtiyacı kadar otopark kapasitesi varsa 
fonksiyon otoparkı olmak üzere nitelik ataması ya-
pılmaktadır. Uygunluk testini geçen alanlara otopark 
kodu verilmektedir.
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Şekil 7. İstanbul otopark planlaması haritası[4]

6. Otopark işletme planı ve mevzuat önerileri

Otopark yatırımlarının en önemli sorunlarından 
biri otopark arsası üretememek ve özel yatırımcı-
nın ilgisizliğidir. Yolüstü parklanmanın denetimsiz, 
kontrolsüz ve bedava kullanılması özel yatırımcı-
ların park yatırımlarını engellemektedir. Kamu özel 
işbirliğinin geliştirilmesi için yeni yatırım modelleri 
geliştirilmesi, yasal bir takım düzenlemelerin yapıl-
ması gerekmektedir.

Otoparkların bölgesel analizi sonucu oluşan 
bölgelerin her biri ayrı bir işletme bölgesi olarak 
değerlendirilmiştir. Bu bölgelerde yolüstü ve yoldışı 
otoparkların ücret, süre ve kullanıcı kısıtlamaları ile 
ilgili yönetim stratejileri üretilmiştir. 

Kayıtdışı otopark işletmeciliğinin önlenmesi, kayıtlı 
otopark ekonomisinin oluşturulması, otopark hiz-
metlerinde kalite standartlarının sağlanması için 
etkin bir denetim şarttır. 

Genel ve bölge otoparkları dışında büyük alan 
kullanımına sahip fuar, alışveriş merkezi, hastane, 
üniversite ve rekreasyon alanlarına ait otoparklar 
çalışma süreleri içinde çalışanlar, ziyaretçiler ve 
müşteriler tarafından kullanılmaktadır. Büyük ka-
pasiteye sahip bu kullanımların iyi kurgulanmış bir 
otopark işletme ve yönetim planı olmalıdır. 

Hızlı kentleşme ve hane halklarının otomobilleş-
mesindeki artış otopark yönetmeliğini ihtiyaçlar 
karşısında yetersiz kılmaktadır. Bir taraftan yolüstü 
parklanmaları doyma seviyesine gelmekte, bir 
taraftan yapılaşan çevre yapı ve tesisler bünyesin-
de otopark donatısını yeterince üretememektedir. 
Tahmin et temin et yaklaşımından talep yönetimi 
yaklaşımına geçiş kaçınılmazdır. Bu geçiş kırılgan 
yapıdaki otopark arzını yeniden üretmeyi ve üreti-
len arzın bir talep yönetim aracı olarak verimli ve 
etkili kullanımını gerektirmektedir.

Otopark mevzuatının yenilenmesinde ve öneriler 
geliştirilmesinde öne çıkan kavramlar ve öne çıkan 
başlıklar şunlardır:
• Otopark Ana Planı kavramı ve etütlerinin yapıl-
ması
• Yolüstü otoparklarının düzenlenmesi
• Yolüsütünde denetleme yetkisinin belediye ve 
emniyet arasında paylaşılması
• Park et devam et otoparklarının tanımlanması
• Mekanik otopark sistemlerine ait düzenlemeler
• Park yeri gereksinimlerinin güncellenmesi
• Otopark yapmamayı teşvik eden harç gibi uygula-
maların kaldırılması
• Belli şartlar altında zeminaltında yapılan otopark-
ların emsal dışı bırakılması ve ticari işletilebilmesi
• Kamu yükümlüklerinin özel alana ve araç sahibi-
ne yüklenmesi
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• Kamu sorumluluk alanının yolüstü otoparkı, park et 
devam et otoparkı ve bölge otoparkı şeklinde evril-
mesi 
• Otopark piyasasının oluşması ve özel yatırımların 
teşvik edilmesi
• Otopark işletmeciliği kalite ve standartlarının belir-
lenmesi

Otopark mevzuatının parçalı ve karmaşık halinin 
yeniden ele alınması, ilişkili olduğu diğer mevzu-
atlarla uyumlu bir yapıda bağımsız bir alan olarak 
biçimlendirilmesi gerekmektedir.  Otopark yalnızca 
bir imar faaliyeti değil, karayolu üzerindeki hareketi-
nin sonlanmasıyla başlayan ulaşım, ekonomi, soysal 
yaşam ve çevre faaliyetidir. 

7.Genel değerlendirme

Otopark talep tahmin modeli alan geometrisinde 
yoldışı otoparkları üretmenin tek başına yeterli ve 
sürdürülebilir bir çözüm olmadığını ortaya koymuştur. 
Çizgi geometrisinde yolüsütünde kurallı ve denetimli 
bir parklanma altyapısı ile nokta geometrisinde işlet-
me planı bütününde stratejiler ve politikalar oluşturul-
ması gerekmektedir. 

Otopark işletme planındaki stratejilerin uygulanabil-
mesi, sürdürülebilir, etkin ve verimli bir otopark altya-
pısı üretilmesi ve yönetilmesi, otopark yönetmeliğinin 
esnekliğinin giderilmesi, ihtiyaçlarımıza göre otopark 
mevzuatının yeniden düzenlenmesi ile mümkündür. 

Otopark master planının kısa, orta ve uzun vadeli 
bir programı vardır. Kısa vade programının temelini 
kırılgan arzın dirençli arza dönüştürülmesi için arz 
yenilenmesi ve arzın büyütülmesine dair plan ve po-
litikalar oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 100bin araç 
kapasiteli yeni yoldışı otopark alanının üretilmesi, 
gelişen raylı toplu taşıma yatırımlarıyla eşgüdümlü 
park et devam et otoparklarının yapılması, otopark 
yönetmeliğinin ihtiyaçlar ve eğimliler gözetilerek 
yeniden kurgulanması, yolüstü parklanmasının ise 
kurallı hale getirilmesi ve yönetilmesi diğer hedefler-
dir. Bu aşama kamunun etkin yatırımcı rolünü ortaya 
koymaktadır.

Orta vade programı kısa vade sonunda elde edilecek 
otopark arzının verimli işletilmesi ve talep yönetimi 
için kullanılması üzerinden kurgulanmıştır. 

Bu aşamada süre, ücret, kullanıcı sınırlaması gibi 
farklı talep yönetimi uygulamalarının alışkanlık olarak 
kazandırılması, otopark master planının revizyonu ve 
olağanüstü zamanlar için otopark eylem planlarının 
hazırlanması şeklinde bir planlama yapılmıştır. Bu 
dönemde kamu-özel işbirliğinin öne çıkması hedef-
lenmektedir.

Uzun vade programı ise arz kontrolü olarak tanım-
lanmıştır. Bu aşama, giderek kamu yatırımlarının 
özel sektöre kaydığı, toplu taşıma kapasitesine 
göre alt sınır yerine üst sınır temelli park gereksi-
nimlerin belirlendiği, paylaşımlı park uygulamala-
rının yaygınlaştığı, teknoloji odaklı yenilikçi uygu-
lamaların ve kontrollü park bölgeleri oluşturulduğu 
bir dönem olarak planlanmıştır. Uzun vadeli prog-
ramın kamu sorumluluğunu yatırımcı olmaktan 
çıkarıp, denetim, kontrol ve piyasa düzenleyicisi 
olarak konumlandıran bir program haline gelmesi 
öngörülmektedir.
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İSTANBUL LOJİSTİK ANA PLAN ÇALIŞMALARI
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ÖZET

Bu çalışma, 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tamamlanan İstanbul Ulaşım Ana 
Planı’nda, ulaşım talep yönetimi ile ilgili öncelikli eylem planları arasında yer alan, İstanbul Lojistik Ana Pla-
nı’nın (İSTLAP) hazırlanması hakkındadır.
İSTLAP ile, mevcut ve gelecek ulusal ve uluslararası lojistik sorunlarına kısa/orta/uzun vadede, akılcı ve uygu-
lanabilir çözüm bulma amacıyla uzun dönemli yatırımları, politikaları, plan ve projeleri de kapsayan bir lojistik 
sistemin ortaya konulması hedeflenmiştir.
İSTLAP çalışmasında, İstanbul’un lojistik sektörünün bir bütün olarak gelişimi detaylı bir şekilde irdelenecek, 
sektördeki temel problemler tespit edilecek ve bunların çözümüne yönelik politika, strateji, hedef ve ilkeler 
belirlenecektir. Belirlenen, sorunların çözümüne yönelik geliştirilecek eylem stratejileri ve proje alternatifleri, 
İstanbul kentsel lojistiğinde yapılacak uygulamalara yön verecektir.
Bildiri kapsamında, İSTLAP ile ilgili; Ön çalışma, Saha Çalışmaları, Sentez, Modelinin Oluşturulması, Senaryo-
larının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi, Lojistik Ana Plan Stratejisi ve Politikalarının Belirlenmesi, Faaliyet-
lere İlişkin Standartların Belirlenmesi ve Bunlara İlişkin Kılavuz Hazırlanması işlerinde belirlenen metodoloji 
anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler: İstanbul Lojistik Ana Planı, Ulaşım, Taşımacılık, Depolama, Kentsel Lojistik, Şehir Lojistiği, 
İBB.

ABSTRACT

In this study, Transportation Master Plan, which was completed in 2011 by the Istanbul Metropolitan Municipa-
lity (IMM), Located in the priority action plans related to transportation demand management, Istanbul Logis-
tics Master Plan (ISTLMP) is about preparation. With ISTLMP, the current and short the future national and 
international logistical problems / medium / long term, rational and feasible to find a solution for the purpose of 
long-term investments, policies, aimed to put forward a logistics system, including plans and projects. ISTLMP 
in the study, development of the logistics industry as a whole will be discussed in detail in Istanbul, it will be 
identified the main problems in the sector and policy for their solutions, strategies, objectives and principles to 
be determined. Identified, developed strategies and actions for the solution of the problems the project alterna-
tives, to be held in Istanbul will give direction to the implementation of urban logistics.
Within the scope of article about ISTLMP; Preliminary studies, field studies, synthesis, Establishing Model, 
Creating Scenarios Evaluation and Determination of Logistics Master Plan Strategy and Policies, Standards of 
Determination related to discontinued operations and the related manual preparation are described methodo-
logy set out in the business.

Keywords: Istanbul Logistics Master Plan, Transportation, Storage, Urban Logistics, City Logistics, IMM 
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1.Giriş

Kentsel lojistik, sadece lojistik sektörü açısından 
değil kent planlanması ve şehir halkına olan etkileri 
bakımından da, çok yönlü ele alınması gereken 
bir konudur. Temelde özellikle Büyükşehirlerde 
karayolu ağırlıklı yük taşımacılığının vatandaşların 
yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bilinmektedir. 
Ayrıca, şehir içine düzensiz dağılmış lojistik odak-
lar ise, yol ağlarının verimsiz kapasite kullanımına 
neden olmaktadır.
Kentsel lojistik planlamasında; şehrin kısıtlı kay-
naklarının verimli yönetilmesi ve lojistik hizmetlerin 
şehir hayatına olan olumsuz etkilerinin minimize 
edilmesi, etkin bir yük taşımacılığı ve depolama 
yapısı kurgulanmasında temel kriter olarak dikkate 
alınmalıdır.
Rekabetçiliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kal-
kınmanın sağlanmasının yanı sıra İstanbul gibi di-
namik ve karmaşık bir büyük şehrin mevcut lojistik 
altyapı sorunlarının çözümünün, mekânsal gelişi-
minin sağlıklı bir biçimde sağlanması ve bu sayede 
insanların yaşam kalitesinin arttırılması amacı ile 
kent ölçeğinde lojistik analitik etütlerin gerçekleşti-
rilmesi ve bu doğrultuda lojistik mekânsal planlama 
için İstanbul Lojistik Ana Plan (İSTLAP) çalışmala-
rına başlanmıştır[1].
İSTLAP işi ihalesi 2015 yılının ikinci yarısında İBB 
tarafından yapılmış olup, halen ön çalışma ve saha 
çalışmaları işleri devam etmektedir. Çalışmanın 
ihale kapsamında 24 ay içerisinde tamamlanması 
öngörülmektedir.
İSTLAP işi ihalesinde ana yüklenici firma tarafın-
dan alt yüklenici olarak akademik çalışma gurubu 
oluşturulmuştur. Akademik çalışma grubu, iş kap-
samında özel teknik şartnamede belirtilen ihtisas 
alanlarında ve belirlenen akademik deneyim kriter-
lerine göre çalışmada görev yapmaktadır. Ayrıca, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ile, proje kapsa-
mındaki örneklem çalışmaları ve saha çalışmaları 
için İBB-TUİK iş birliği protokolü yapılmıştır.
İSTLAP çalışması süresince biri uluslararası olmak 
üzere iki çalıştay yapılması planlanmış olup, 2016 
yılı içerisinde bu çalıştayların hayata geçirilmesi 
düşünülmektedir. 
İstanbul genelinde lojistik sektörü hakkında verile-
rin toplanması için İSTLAP çalışmasında örneklem 
büyüklüğü tabakalı örnekleme ile belirlenmiş olup, 
100.000 anket yapılması planlanmıştır. Tabaka 
seçiminde, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faa-
liyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2) ile, 
Lojistik Hizmet Alanlar ve Lojistik Hizmet Verenler 
kırılımında sektör ve alt sektörler belirlenmiştir.
İSTLAP kapsamında, Lojistik Hizmet Alanlar, Lojis-
tik Hizmet Verenler, Yol Kenarı ve Yüzyüze Görüş-
me olmak üzere 4 farklı türde anket hazırlanmıştır. 
Lojistik Hizmet Alan / Veren Anketleri,

belirlenen örneklem üzerinden sektöre ilişkin verilerin 
çalışma kapsamında toplanması için, 125 anketör 
tarafından 9 Aylık bir saha çalışmasında yüz yüze 
görüşme tekniği ile yapılacaktır. Yol kenarı anketleri 
ile, yük araçları ile getirdikleri yükün cinsi, miktarı ve 
nereye ya da nerelere gittiği gibi sorular sorularak 
anketlerden elde edilen verilerin önemli odaklar için 
doğrulanması sağlanır. Ayrıca çalışma kapsamında 
sektörün önde gelen temsilcilerinin görüş ve öneri-
lerini almak için yüz yüze görüşme uygulaması 100 
firmada gerçekleştirilecektir.
İSTLAP işinde ön çalışma kapsamında ise, teknik 
şartnamede belirlenen başlıklar ile literatür araştır-
ması yapılacak olup, Sentez ve Model oluşturma ça-
lışmalarında anket verileri değerlendirilerek İstanbul 
lojistik ağı mevcut durumu modellenecektir. Model-
leme aşamasında oluşturulacak Yük Talep Tahmin 
Modeli ile Hedef yılı projeksiyonları (kısa/orta/uzun 
vade) belirlenecektir. Lojistik Ana Plan Senaryoları-
nın oluşturulması ve değerlendirilmesi neticesinde 
fayda maliyet analizleri yapılacaktır ( Şekil1.). 

İstanbul Lojistik Ana Planı (İSTLAP) çalışmasının 
aşamaları ise sırası ile Şekil 2’de verilmiştir.
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2.1. Ön Çalışma
İSTLAP Çalışmasının bu bölümünde, lojistik ana pla-
nına altlık teşkil edecek mevcut verilerin toplanması, 
analiz edilmesi ve raporlanması gerçekleştirilir. Lo-
jistik ana planı ön çalışması kapsamında yapılacak 
analiz çalışmaları aşağıda Şekil 3’de listelenmiştir.

2.2 Lojistik Ana Planı Saha Çalışmaları 
Ön analiz çalışmalarının ardından saha çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. Bu aşamada;
• Anket çalışmaları, 
• Perdelerde trafik sayımı
• Önemli ulaşım odaklarında kordon sayımı ve 
araç anketi, 
• Şehre giriş-çıkış yapılan noktalarda dış istas-
yon anketi, 
• Ulaşıma ilişkin önemli aktörler ile derinleme-
sine görüşmeler gerçekleştirilir.
Bu kapsamda veri toplama ve envanterin oluşturul-
ması ile ilgili olarak sosyo-ekonomik, mekânsal, yük 
akışları ve çevreyle ilgili veriler toplanacaktır.
2.2.1. Örneklem Seçimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, tabakalı 
örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Sek-
törel olarak, 30 sektör ve alt Sektör ile 39 ilçeden 
tabakalı örneklem ile toplam 100.000 firma örneklem 
kütlesi olarak seçilmiştir. 
Lojistik Hizmet Alan Birimler Soru Kağıdı ve Lojistik 
Hizmet Veren Birimler Soru Kağıdı için, araştırma 
hedef kitlesindeki işyerlerinin belirlenmesine temel 
olacak kapsama ait faaliyet kodları ve bu doğrultuda 
belirlenen tabakalamaya esas faaliyet gruplarını, 
yine kapsam dahilindeki ilçe adları ve tabakalamaya 
temel ilçe grupları bilgileri TÜİK Örnekleme ve Analiz 
Teknikleri Daire Başkanlığına iletilmiştir. Faaliyet kod-
larının belirlenmesinde Avrupa Topluluğunda Ekono-
mik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması-Rev.2 (NACE 
Rev.2) kullanılmıştır.
Projede örneklem kütlesine ait firma bilgileri; Lojistik 
Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Veren Birimler için 
TÜİK Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Başkanlı-
ğı tarafından belirlenmektedir.
Örnekleme ait sektörel tabaka kodu aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir( Tablo 2.).
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2.2.2. Soru Formları 
İstanbul Lojistik Ana planı kapsamında 2 adet soru 
formu hazırlanmıştır. Bunlardan birincisi; Lojistik 
Hizmet Alan Birimler Soru Kağıdı, ikincisi ise; Lojis-
tik Hizmet Veren Birimler Soru Kağıdı’dır.
85.185 (seksenbeş bin yüz seksen beş) adet Lojis-
tik Hizmet Alan Birimler ve 14.815 (ondörtbin sekiz 
yüz onbeş) adet Lojistik Hizmet Veren Birimler ile 
anket yapılması planlanmaktadır.
2.3 Sentez 
Çalışmanın sentez aşamasında, önceki bölümde 
elde edilmiş anket, trafik sayım verileri ve derinle-
mesine görüşmeler sonucunda elde edilen veri-
ler analiz edilerek sentez raporu oluşturulur. Bu 
aşamada yöntem olarak çok kriterli karar verme 
yöntemleri uygulanmaktadır. 
2.4 Lojistik Ana Planı Modelinin Oluşturulması
Çalışma kapsamında, İstanbul İli Yük Ulaşım Talep 
Tahmin Modeli oluşturulmaktadır. Oluşturulan talep 
modelinin yapısı Şekil.4’de verilmiştir. Bu çalışma-
da, yolculuk talep tahminine benzer bir şekilde dört 
aşamalı talep tahmin modeli kullanılmaktadır.

• İSTLAP projesinde tanımlanan Model adımlar ise 
aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
• Yük/Yük Üretimi/Çekim Modeli, 
• Yük Dağıtım Modeli, 
• Yük Türel Ayrım Modeli, 
• Yük Atama Modeli (Ağa Atama), 

2.5 Lojistik Ana Plan Senaryolarının Oluşturul-
ması Ve Değerlendirilmesi
Geleceğe yönelik senaryoların oluşturmasında 
üst düzey plan kararları temel teşkil etmektedir. 
Nüfus, istihdam gibi sosyo ekonomik değişkenlerin 
gelecekte nasıl şekilleneceğinin belirlendiği gibi, 
iş ve sanayi alanlarının olası konumları, nüfusun 
artış eğilimlerinin mekana yansıması gibi mekana 
yönelik veriler de bu plan kararları ile şekillenmek-
tedir [2].
Projeksiyonların model çıktıları ile entegre edilmesi 
ile gelecekte yaşanması muhtemel sorunların or-
taya çıkması mümkün olacaktır. Bu durum “Hiçbir 
Şey Yapmama” durumu olarak adlandırılır. “Hiçbir 
Şey Yapmama” senaryosunun incelenmesi yoluyla 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılır;

1.Olası darboğazlar,
2.Mevcut yatırım programlarının değerlendirilmesi,
3.Önerilerin ve alternatiflerin geliştirilmesine yönelik 
stratejiler 
Daha sonra gelecekte olması muhtemel darboğazla-
rın önüne geçebilmek için “Kentsel Lojistik önerilerini 
içeren senaryo ya da senaryolar” gerçekleştirilir. 
Lojistik sektörü ile ulaştırma altyapısının eğilimi test 
edilir ve sonuçlar kapsamlı analiz ve karşılaştırma 
yöntemleri ile değerlendirilir. Eksikliklerin ve sorun-
ların tespit edilmesi amacıyla, Şekil.6’daki göster-
geler gibi nitel/nicel lojistik ve çevresel etki kriterleri 
belirlenir:

2.5.1 Kentsel Lojistiğe Yönelik Öneriler
Model aşamasında belirlenen sorun ve darboğaz-
ların ortadan kaldırılması için alternatif çözümler 
geliştirilerek, en uygun strateji ve alternatifler değer-
lendirilir. Talep tahmin modeli ve nitelikli teknik yakla-
şımlarla ayrıntılı analiz çalışmaları yapılarak çözüm, 
önlem ve öneriler gerekçeleriyle birlikte, alternatifli 
olarak ortaya konulur.
Bu aşamada kentsel lojistik talebinin sürdürülebilir bir 
şekilde karşılanması, lojistik odak ve terminallerdeki 
altyapı gereksinmelerinin karşılanması, yük akışının 
şehre olan olumsuz etkilerinin asgariye düşürülmesi 
için lojistik öneriler geliştirilir. Daha sonra bu öneri-
lerden senaryolar oluşturularak talep tahmin model, 
içerisinde testler yapılır.
Bu amaçla öncelikle anket ve sayım çalışmalarından 
elde edilen veriler düzenlenir ve üretim noktaları, bu 
noktaların büyüklükleri, üretilen yüklerin hangi taşıma 
modları ile dağıtıldığı ve ham maddenin hangi taşıma 
modları ile hangi büyüklüklerde ve nerelerden geldiği 
gibi bilgiler analiz edilir.
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Ayrıca, (paydaşlar tarafından değinilen ve model 
sonuçlarına göre tespit edilen) genel lojistik faaliyet-
ler ve bunların spesifik özellikleri dikkate alınarak po-
tansiyel tedbirler taşıma modları ile bir bütün olarak 
değerlendirilir ve hazırlanır.
Daha sonra da lojistik hareketlerde yaşanan sorun-
lar, verimsiz taşımacılığın sebepleri araştırılır ve bu 
olumsuzlukların çözümü için öneriler geliştirilir. Tüm 
bu analizler kullanılarak eylem planına yönelik strate-
jiler belirlenir.

2.5.2 Lojistik Faaliyet Alanlarının Yer Seçim Mo-
dellemesi
Başlangıç olarak kentsel lojistik açısından önem arz 
eden odaklar tespit edilir. Bu tespit, model çalışma-
sının önceki aşamalarında elde edilen veriler kulla-
nılarak ve uzman kişilerin görüşleri alınarak ger-
çekleştirilir. İlgili lojistik odak noktaları için alternatif 
lokasyonlar tespit edildikten sonra, bu alternatiflerin 
ne kadar uygun olduğunun tespitinde kullanılacak 
kriterler listelenir.
Değerlendirme kriter ve alt kriterlerin belirlenme-
sinden sonra, uygun bulunacak teknik kullanılarak 
kriterler önem derecesine göre ağırlıklandırılır.
Yer seçimi sürecinin son aşaması ise alternatif lokas-
yonların yukarıda belirtilen kriter yada alt kriterlere 
göre kıyaslanmasıdır. Burada da alternatiflerin sayısı 
dikkate alınarak seçilecek yöntem ile alternatif lokas-
yonların ilgili kriterler açısından kıyaslaması ya da 
puanlanması yapılır. Uygun olarak değerlendirilen lo-
kasyonlar yeni lojistik faaliyet alanları olarak önerilir.

Ana plan kapsamında “Çok Kriterli Karar Verme” 
yöntemleri kullanılarak lojistik faaliyet alanlarının 
yer seçim alternatifleri değerlendirilecektir. Lojistik 
faaliyetlerin yürütüldüğü ve şehrin yük hareketlerine 
yüksek seviyede etkisi olan odak noktaları için uygun 
olabilecek lokasyonlar (alternatifler) çok sayıda kriter/
alt kriter açısından eş zamanlı olarak incelenecek-
tir. Başlangıç olarak kentsel lojistik açısından önem 
arz eden odaklar tespit edilecektir. Bu tespit, model 
çalışmasının önceki aşamalarında elde edilen veriler 
kullanılarak ve uzman kişilerin görüşleri alınarak 
gerçekleştirilecektir. İlgili lojistik odak noktaları için 
alternatif lokasyonlar tespit edildikten sonra, bu 
alternatiflerin ne kadar uygun olduğunun tespitinde 
kullanılacak kriterler listelenecektir. Kriter belirleme 
aşamasında literatür araştırması yapılarak uzman 
görüşleri ile beraber dikkate alınacaktır. Kriterlerin 
sayısı dikkate alınarak gerekli ise kriter/alt kriter ilişki-
lendirilmesi ve/veya kümeleme işlemleri yapılacaktır. 
Bu şekilde ana ve alt değerlendirme kriterleri tespit 
edilmiş olacaktır. Bu aşamalardan sonra problemin 
hiyerarşik yapısı elde edilmiş olacak ve genel bir 
gözden geçirme uygulanacaktır.

Değerlendirme kriter ve alt kriterlerin belirlenme-
sinden sonra, uygun bulunacak teknik kullanılarak 
kriterler önem derecesine göre ağırlıklandırılacaktır. 
İlgili lojistik faaliyet alanına göre farklılık gösterebile-
cek bu kriterlerin ağırlıkları da farklı olabileceğinden 
dolayı ayrı ayrı ağırlıklandırma süreçleri işletilecektir. 
Ağırlıklandırma işlemi sırasında şehir içindeki pay-
daşların ve uzman kişilerin fikirlerine başvurularak 
ve gerekirse bu kişilerin bir araya geldiği bir çalıştay 
ile gerçekleştirilecektir. Çalıştay sonucunda değer-
lendirme kriterleri kesinleştirilecek ve kesinleşen bu 
kriterlerin kıyaslanarak ağırlıkları grup karar verme 
tekniklerinden uygun bir tanesi kullanılarak belirlene-
cektir. 
Kriterlerin bazılarının kalitatif, bazılarının ise kantitatif 
değerler alması olasıdır. Ölçülebilen maliyet ve süre-
ler gibi kantitatif değerler model çalışmasının önceki 
aşamalarından alınacaktır. Sayısal olarak ölçümü zor 
veya mümkün olmayan kalite, esneklik, tutarlılık gibi 
kriterler ise uzman görüşleri alınarak bulanık mantık 
yaklaşımı çerçevesinde de değerlendirilecektir. Bu 
aşamada ise bulanık çok kriterli karar verme yakla-
şımı uygulanacaktır. Sayı olarak ifade edilemeyen 
değerlendirmeler için bulanık mantık yaklaşımıyla 
çok kriterli değerlendirme yapılacaktır.
Yer seçimi sürecinin son aşaması ise alternatif lokas-
yonların yukarıda belirtilen kriter yada alt kriterlere 
göre kıyaslanmasıdır. Burada da alternatiflerin sayısı 
dikkate alınarak seçilecek yöntem ile alternatif lo-
kasyonların ilgili kriterler açısından kıyaslaması yada 
puanlanması yapılacaktır. Uygun olarak değerlendi-
rilen lokasyonlar  yeni lojistik faaliyet alanları olarak 
önerilecektir. Ayrıca ileriye dönük olarak geliştirilecek 
senaryo analizlerinde de yer seçimi sürecinin çıktıla-
rından faydalanılacaktır. Bu aşamada ise bir duyar-
lılık analiz gerçekleştirilerek olabilecek tüm durumlar 
analiz edilmeye çalışılacaktır.
Teklif ve alternatif setinin geliştirilmesi, tüm paydaş-
ların katılımı ile yapılacaktır. Çeşitli tekliflerin değer-
lendirilmesine ilişkin metodolojik yaklaşım, teknik 
toplantılar sırasında oluşturulacaktır.
2.5.3 Senaryoların Oluşturulması ve Model Üze-
rinde Denenmesi
Benimsenen stratejiler doğrultusunda bütüncül 
olarak yük hareketlerini planlamaya yönelik alternatif 
senaryolar geliştirilir. Kalibre edilmiş ulaştırma ve 
lojistik modelleri kullanarak, oluşturulan farklı senar-
yolar test edilir.

İSTLAP Senaryo analizleri üç dönemi kapsayacak 
şekilde oluşturulacaktır; 
• 1. Dönem; 2015-2023 dönemini kapsayan kısa 
vadeli öneriler ve projeler 
• 2. Dönem; 2024-2030 dönemini kapsayan orta 
vadeli öneriler ve projeler 
• 3. Dönem; 2030-2040 dönemini kapsayan uzun 
vadeli öneriler ve projeler [2].
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2.5.4 Sosyo Ekonomik Değerlendirme
Fayda-maliyet Analizi (FMA) hem ekonomik, hem 
de sosyal maliyetler ve faydalar içeren analize 
dayanır.  Seçilen öneriler için FMA’nın sonucu, 
Fayda Maliyet Oranı (FMO) değerlerinin yanı sıra, 
Net Bugünkü Değer (NBD) ve İçsel Karlılık Oranı 
(IKO) değerleri gibi diğer göstergeleri de hesaplan-
malıdır. Ekonomik göstergelerin, yatırım maliyeti 
açısından da incelenmiş olması gerekir. Seçilen 
öneriler için talep (yük) verileri model sonuçların-
dan alınır.
Geliştirilen alternatifler arasında bir değerlendirme 
yapılarak seçilen bir veya daha fazla alternatifin 
birlikte değerlendirilmesi ile ‘İstanbul Lojistik Ana 
Planı’ kararları oluşturulur. 5 yıllık ara dönemleri 
kapsayan ara yıl hedefleri belirlenir ve projeler 
önceliklendirilir.
2.6 Lojistik Ana Planı Strateji, Politikalarının 
Belirlenmesi
Mevcut durum analizi, lojistik modelin ve senaryo-
ların sonuçları, lojistik altyapı ve üstyapı ihtiyaçları, 
SWOT analizi ve PEST analizi yapıldıktan sonra 
ortaya çıkacak tabloya göre hedef projeksiyon 
yılları itibariyle lojistik sektörü için kısa/orta/uzun 
vadeli hedefler ve stratejiler ortaya konulur. 
İstanbul’un Lojistik Vizyonunun Belirlenirken, hedef 
yıllarına yönelik beklentilerin çözümüne ilişkin 
ulusal stratejiler ve kalkınma planları ile tutarlı 
bir vizyon bildirisi oluşturulur. Belirlenen vizyon 
çerçevesinde ise hedefler oluşturulur. Bu hedeflere 
ulaşmak için de stratejiler belirlenir.
Taşıma Türleri için Düzenleme ve Politikaların ge-
liştirmesinde ise, Karayolu, Demiryolu, Denizyolu, 
Havayolu ve Karma taşımacılık ile ilgili mekansal 
düzenlemelere, yük akışına, çevresel faktörlere ve 
finansal kaynakların teminine yönelik stratejilerin 
belirlenmesi yapılır. Karayoluyla taşınan orta ve 
uzun mesafeli yüklerin tedricen diğer taşımacılık 
modlarına aktarılması için diğer taşıma modlarının 
karayolu taşımacılığıyla rekabetini artırıcı öneriler 
sunulur.
2.6.1 Paydaş Analizi
Mevcut idari yapının; etkinliği, esnekliği, karar 
süreçleri, planlama ve uygulama çalışmalarının in-
celenmesidir. İstanbul’un lojistik yapısının ve lojistik 
gelişimine ilişkin görüşlerin elde edilmesi amacıyla 
bir “Paydaş Analizi” yapılacaktır. Lojistiğe ilişkin 
sektörler ve alt sektörleri ile ilişkili paydaş analizi 
aşağıdaki aşamalara bağlı kalınarak yapılacaktır.
• Paydaşların belirlenmesi (Merkezi ve Yerel 
Yönetim, Tedarikçiler, Lojistik Hizmet Sağlayıcılar, 
Lojistik Hizmet Alanlar, Son kullanıcılar),
• Paydaşların ilgilerinin ve sorunlarının/çıkarlarının 
tespit edilmesi,
• Paydaşların güçlerinin ve etkilerinin saptanması,
• Paydaş katılım stratejisinin oluşturulması

2.7 Eylem Planının Hazırlanması
Oluşturulan düzenleme ve politikalar çerçevesinde 
gerçekleştirilecek eylemlerin önceliklerini gösteren 
bir eylem planı hazırlanır. Kabul edilen ve geçerlilik 
sınamaları yapılmış model çalışması sonuçlarına 
göre hangi eylemin, hangi lokasyonda ve ne zaman 
yapılacağını gösteren bir eylem planı oluşturulur. 
2.8 Sonuç Raporunun Hazırlanması
Çalışmanın sonunda çalışmanın tüm aşamalarını 
ifade eden “Lojistik Master Planı Raporu” ve “Yöneti-
ci Özeti” hazırlanır ve basımı yapılır.
3. Genel Değerlendirme
Bu çalışma, yük taşımacılığı odaklı ana plan yapıl-
ması öngörülen şehirler için, bir başvuru niteliğinde 
kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Lojistik ana 
planların şehirlerin lojistik ağlarının sektörel olarak 
ortaya koyması ile yapılması gerektiği, sayısal yön-
temler ve senaryoların model üzerinde test edilerek 
sadece şehrin niteliklerine uygun fayda sağlayacak 
eylemlerin hayat geçirilmesinde katkı sağlayacağı 
temenni edilmektedir. Benzeri çalışmalarında, lojistik 
sektör paydaşları ile birlikte ele alınmasının, hayata
geçirilecek sürdürülebilir uygulamaların ortaya çık-
masını sağlayacağı unutulmamalıdır.
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ÖZET  

Tarihi kentler geçmiş dönemlerin fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik koşullarının bugün yaşayan yan-
sımalarıdır. Bu alanlar kendilerine yüklenen farklı işlevler ve değişen yaşam şekilleriyle birlikte artan yolculuk 
talebiyle karşı karşıya kalmışlardır. Hâlbuki bu alanlar bugünkü trafik ve ulaşım koşullarına uygun değildirler 
çünkü bu kentler ulaşım ve trafik altyapısı dâhil olmak üzere birçok açıdan bugünün ihtiyaçlarına cevap verebi-
lecek altyapıya sahip değildirler. Ayrıca bu kentlerde bugün yaşamın devam etmesi de trafik ve ulaşım sorunu-
nu önemli bir hale getirmiştir. 
Anadolu’da birçok tarihi kent merkezi gibi Antalya Kaleiçi’de geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahip-
liği yapmıştır. Bugün baskın olarak izlenen Osmanlı dönemi kent dokusu ve bu dokuyu oluşturan farklı somut 
ve soyut bileşenleriyle birlikte bu alan yerel ve yabancı turistler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca işlevler-
le birlikte yaşam şekillerinin de değişmesiyle motorlu araç kullanımı ve bunun özgün doku üzerindeki etkisi 
günden güne artmış; farklı dönemlerin aynı anda gözlemlenebildiği bu sokaklarda yürümek, tarihi ve kültürel 
birikimi hissetmek ve bunu yerinde keşfetmek neredeyse imkânsız hale gelmiştir.
Bu yüzden, bu bildiride günümüz motorlu araç trafiğinin Antalya Kaleiçi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu 
incelemeler kullanıcılarla yapılan anketler ve farklı zamanlarda yapılan arazi incelemeleriyle desteklenmiştir. 
Ayrıca, planlama ve 

koruma literatürü çerçevesinde; uluslararası bildirgeler, farklı kentlerde uygulanmış projeler ve tüzükler incele-
nerek, ‘’tarihi kentsel peyzajlarda sürdürülebilir kentsel hareketlilik’’ için temel strateji ve ilkeler tartışılmıştır. Bu 
stratejiler ve ilkelerin odağında, var olan kültürel değerleri korurken ve ön plana çıkarırken mevcut hareketlilik 
problemlerini sürdürülebilir kentsel hareketlilik stratejileriyle çözme anlayışı yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik, Tarihi Kentsel Peyzajlar, Antalya Kaleiçi
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ABSTRACT

Historic cities have been living reflection of the physi-
cal, social, economic and technical conditions of the 
past generations. These areas are exposed to inc-
reasing travel demand because of the new functions 
loaded and changes in life styles. However those are 
not suitable for the current traffic and transportation 
conditions since they do not have infrastructure that 
meets the needs of current mobility modes. In add-
tion, the continuancy of the inhabitancy makes the 
traffic and mobility problems more complicated.

Antalya Kaleiçi, as most of the Anatolian cities, has 
hosted many civilizations from past to present. Today 
the dominance of Ottoman period’s urban pattern 
with tangible and intangible components can be ex-
perienced and many local and foreign tourists prefer 
to visit the site. Furthermore, in addition to landuse 
changes, life styles’ changes and the use of motori-
zed vehicles and its impacts on historic environment 
have increased. Unfortunately, walking on these 
streets where someone can experience different his-
toric periods, and feel the historic accumulation and 
exploring this on the site have became impossible.

Therefore, in this article, the impacts of motorized 
traffic on Antalya Kaleiçi have been analyzed in a de-
tail. These analyses supported with interview made 
with different users and site surveys during different 
period. In addition, within the planning and conserva-
tion framework; by analysing international charters, 
projects implemented in different countries, the basic 
strategies and principle for sustainable urban mo-
bility in historic urban landscapes were discussed. 
The focus of the these strategies and principles is to 
solve mobility problems while conserving and contri-
buting the culturel values of the site with the help of 
sustainable urban mobility modes.

Keywords: Sustainable Urban Mobility, Historic Ur-
ban Landscape, Antalya Kaleiçi

Bu alanlarda mevcut hareketlilik sorunlarını çözerken 
var olan tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik potansiyel-
ler ortaya çıkarılmalı ve desteklenmelidir. Hareketlilik 
korumanın bir aracı olarak ele alınmalı ve bu bağ-
lamda hareketliliği ve korunması gereken değerleri 
oluşturan katmanlar iyi tespit edilmelidir. Bu çalış-
mada literatür araştırması, örnek projeler ve çalışma 
alanı olan Antalya Kaleiçi’nin incelenmesi sonucunda 
bu katmanlar kültürel varlıklar, farklı kullanıcılar, 
kamusal alanlar, fonksiyonlar ve hareketlilik sistemi 
olarak belirlenmiştir (Şekil 1).

Kültürel varlıkları anlamak için Kaleiçi’nin tarihsel ge-
lişimi incelenmiş ve bugün ayakta kalan, kimi yerler-
de izleri okunan farklı dönemlere ait somut ve soyut 
kültürel varlıklar tespit edilmiştir. Arşiv incelemesi 
kapsamında da eski harita ve fotoğraflar incelenerek 
Kaleiçi’nin zaman içindeki değişimine bakılmıştır. 
Kaleiçi’ndeki farklı kullanıcı katmanlarının ihtiyaçla-
rı ve sorunlarını tespit amacıyla amacıyla anketler 
yapılmıştır. Değişen arazi kullanımı farklı yıllardaki 
planlar ve KUDEB’ten alınan verilerle alandaki mev-
cut fonksiyonlar incelenmiştir. Mevcut Hareketlilik 
Sistemi için alan incelenmesinde kullanılmak üzere 
bir fiş hazırlanmıştır. Bu fiş; sokak ve hareketlilik 
arasındaki mekânsal ilişkiyi anlamak ve mevcut 
sokak dokusunda var olan kültürel varlıklar, manzara 
noktaları ve sokak elemanlarını tanımlamak, yaya 
ve araç hareketliliğinin en yoğun olduğu nokta ve 
bölgeleri belirlemek, eğimli sokakları tespit etmek 
amacı taşıyordu. Bunun neticesinde araç ve yaya 
hareketliliğinin en yoğun olduğu sokak ve bölgeler, 
otopark olarak kullanılan alanlar, sokak, hareketlilik 
ve kültürel varlıklar arasındaki ilişki tespit edilmiştir. 

Hareketlilik sadece sokaklarda değil aynı zamanda 
farklı kamusal alanların da kullanılmasıyla meydana 
gelen bir eylemdir. Parklar, meydanlar, panoromik 
noktalar bu alanlara örnektir. Bu yüzden hareketlilik 
konusu ele alınırken sadece sokaklar değil diğer 
kamusal alanlarda planlama, koruma ve ulaşım 
çalışmalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
bağlamda, arazide yapılan çalışmalar sonucunda 
alandaki ve çevresindeki hareketliliğin önemli bir par-
çası olan sokak, meydan, park gibi kamusal alanlar 
tespit edilmiştir.

1. Giriş (Introduction)

Tarihi kentsel peyzajları şekillendiren birçok bileşen 
vardır. Hareketlilik ve bu hareketliliğin fiziksel gerek-
liliği olan sokaklar bu bileşenlerden biridir. Geçmişte 
bu alanlarda motorlu araçların yerine yaya ulaşımı, 
at arabaları ve ilerleyen dönemlerde omnibüsler yer 
almıştır.  Bu yüzden tarihi sokakların anlamı, yerel 
karakteristik değerleri düşünüldüğünde; etkileyici ve 
özgün görüntüleriyle, sosyal aktivite alanları olmaları, 
yapılış amaçları itibariyle sadece bir yerden bir yere 
ulaşmak amacıyla inşa edilmedikleri aynı zamanda 
günlük yaşamın önemli bir parçası olduğu açıktı
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Şekil 1: Tarihi kentsel peyzajlarda hareketliliği oluş-
turan ve etkileyen farklı katmanlar, Uluç, 2014

2. Tarihi Kentsel Peyzajlarda Sürdürülebilir 
Kentsel Hareketlilik Kavramı 
(The Concept of Sustainable Urban Mobility in 
Historic Urban Landscapes):

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik; ulaşım bilgisi ve 
yönetimi, çok türlü değişmeler (intermodal chan-
ges), hareketlilik yönetimi, bisiklete binme, ortak 
otomobil kullanımı (car sharing), kontrollü erişimin 
olduğu bölgeler, temiz araç ve akaryakıt kullanımı, 
toplu taşıma, yük dağıtımı, lojistik servisi, otopark 
yönetimi ve kentsel fiyatlandırmayı (urban pricing) 
içerir. (Maca´rio &Marques, 2008)

Bunlara ek olarak, sürdürülebilir kentsel hareketlilik 
kavram olarak erişilebilirlik, güvenli ve emniyetli 
ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, hava ve gürül-
tü kirliliği, sera gazı salınımını, enerji tüketimini 
düşürmek üzerine odaklanır. Ayrıca ekonomi açı-
sından, insan ve yük taşımacılığında verimlilik ve 
maliyet etkinliği; sosyal açıdan da kentsel çevrenin 
cazibesi ve kalitesini arttırmayı hedefler.

Koruma literatürü açısından tarihi kentsel peyzajlar-
da sürdürülebilir kentsel hareketliliğe ilişkin ne yazık 
ki halen kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır. 1987 
yılında yayınlanan Washington Tüzüğü’nde, tarihi do-
kuya zarar vermemek için bu alanlardaki trafiğin, sür-
dürülebilir; çevreye zarar vermeyen ulaşım şekillerini 
kullanan planlama anlayışı vurgulanmıştır. Yine bu 
tüzükte; yaya hareketliliğinin desteklenmesi, otopark 
sorununun çözülmesi gerektiği açıklanmıştır. Eğer 
gerekli görülürse bu alanlara erişilebilirliği sağlamak 
için dokuya zarar vermeden yeni yollar inşa edilebilir-
liği vurgulanmıştır (ICOMOS, 1987). Tüm bu öneriler 
yanlış olmamakla beraber çok genel kalmıştır. Ayrıca 
çözümlerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler de yer 
almamaktadır.

2005’de UNESCO tarafından yayımlanan Viyana 
Muhtırası: Dünya Mirası ve Çağdaş Mimarlık, Tarihi 
Kentsel Peyzajların Yönetimi’nde, kamusal mekân-
ların tasarımının; işlevsellik, ölçek, aydınlatma, kent 
mobilyaları, reklam, bitki örtüsünü içermesi gerektiği 
konusunda vurgu yapılmıştır. Tarihi kentsel doku-
daki altyapı; geleneksel kentsel doku, yapı stoku ve 
bağlamına saygılı olmak ve motorlu trafik ve otopark 
ihtiyacından kaynaklanan olumsuzlukları çözmek için 
bu önlemlerin hepsini içermesi gereklidir (UNESCO, 
2005).

2008’de, İngiliz Mirası (English Heritage) ve CABE  
in desteğiyle İngiliz Tarihi Kentler Forumu (EHTF) 
tarafından hazırlanan Tarihi Sokaklar için El Kılavuzu’ 
nda, farklı yazarlarca hazırlanan makalelerin derlen-
mesiyle sonuç bölümünde temel ilkeler önerilmiştir. 
Bu temel ilkelerde; kent karakterinin bir parçası olan 
sokaklar ve kamusal alanlara en az yapılar kadar 
değer verilmesi gerektiği savunulmuştur.Yerel kimliği 
destekleyen döşeme malzemeleri, levhalar, kamusal 
sanat (public art), aydınlatma ve gerekli tasarım ele-
manlarına önem verilmiştir. Aynı zamanda, işlevlerin 
planlanması, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarının tanım-
lanması, yayalara öncelik verilmesi, otopark kontrolü, 
örnek çalışmaların insanlara duyurulması, sokaklar-
da ve kamusal alanlarda etkinlikleri gözetecek bir 
koordinatörün olması, sokak ve kamusal alanlarla 
ilişkili stratejilerin diğer yerel plan ve stratejilerin bir 
parçası olması gerektiği gibi ilkeler yer almaktadır. 
Ayrıca kullanıcı düzeninde yayanın en üste araçların 
ise en altta olması vurgulanmıştır.

2
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Şekil 2: Alan Fiyatlandırması (Elker, 2012; 290)

Şekil 3: Alansal Yasaklama (Elker, 2012; 284)

ICOMOS tarafından 2011 yılında hazırlanan Tarihi 
Kentlerin, Kentsel Alanların Yönetimi ve Korunması 
için Valetta Prensipleri’nde; geçmişte birçok tarihi 
kentte ve kentsel alanda, yaya hareketi gibi yavaş 
ulaşım şekillerinin varolduğu, bu yüzden bu alanların 
ağır taşıt trafiğine uygun olmadığı, bu alanların araç-
lar tarafından istilaya uğraması bu alanların zarar 
görmesine ve yaşam kalitesinin düşmesine neden 
olduğu vurgulanmıştır (ICOMOS, 2011). 
Sonuç olarak sürdürülebilir kentsel hareketlilik 
ekonomik, çevre dostu ve adil olmalıdır. Bunu tarihi 
kentsel peyzajlara indirgediğimizde bu alanlarda ha-
reketlilik geleneksel dokuya uygun, kültürel varlıklara 
zarar vermeyen ve bunları yerinde algılamayı ve 
keşfetmeye olanak veren, çevre dostu, farklı kullanıcı 
gruplarını ve özellikle tarihi çekirdekler düşünüldü-
ğünde orta yaş ve üstü kullanıcı profilini göz önünde 
bulunduran, yaya ulaşımını destekleyen ve alternatif 
ulaşım şekilleriyle de desteklenen bir hareketlilik 
sistemi olmalıdır.

3. Tarihi Kentsel Peyzajlarda Uygulanmış Farklı 
Hareketlilik Çözümleri:
(Different Mobility Solutions in Historic Urban 
Landscapes)

Otomobil kullanımının artmasıyla beraber, kentlerde 
yolculuk  talebini karşılayabilmek için lineer ve sürekli 
yollar inşa etmek, yerel yönetimler tarafından cazip 
ve tercih edilen çözümler haline gelmiştir. Ancak 
tarihi kentsel peyzajlarda bu çözümlerin uygulanma-
sı, koruma ve sürdürülebilirlik bakımından değerlen-
dirildiğinde belli başlı sorunlara neden olmuştur. Bu 
sebeple bu alanlarda uygulanacak farklı çözümler 
araştırılmış ve özellikle Avrupa’da tarihi dokuda uy-
gulanan hareketlilik çözümleri günden güne artmıştır. 
Bu uygulamalar çözüm olarak sürdürülebilir başlığı 
altında yapılmasa da yöntem, süreç ve araçlar ba-
kımından sürdürülebilir olarak kabul edilebilir. Sınırlı 
Trafik Bölgeleri, Kent Merkezlerinin Yayalaştırılması, 
Kentsel Raylı Sistemlerin uygulanması bunlara örnek 
verilebilir .

Sınırlı Trafik Bölgeleri (Limited Traffic Zones): Özel-
likle Avrupa’da Sınırlı Trafik Bölgeleri birçok belediye-
nin tarihi kent merkezlerinde uyguladığı çözümlerden 
biridir. Sınırlı trafik bölgelerinde konut trafiği dışında 
trafiğe izin verilmezken, sadece şehir içi otobüsler, 
dağıtım aracı ve kurye servislerinin bu tanımlanmış 
alana girmesine izin verilir(Şekil 2). Bazı durumlarda 
bu servisler için belirli zaman aralıkları belirlenir. O 
alanlarda ikamet eden kimseler sınırlı trafik bölge-
lerine girmek, park etmek için özel izinler alırlar.Bu 
uygulamanın amacı mevcut trafik hacmini azaltmak, 
çevreyi kirleten araç sayısını düşürmek ve sürdürüle-
bilir ulaşım modellerine duyulan ilgiyi arttırmaktır.

Bu uygulamadaki önlemler; geçiş yönetimi, yol fiyat-
landırması, otopark kontrolünün fiyatlandırma poli-
tikalarıyla sağlanması, trafik izleme ve kontrolü için 
akıllı ulaşım sistemlerinin uygulanması gibi yolculuk 
talebi yönetim stratejilerine dayanmaktadır.

Şehir Merkezini Yayalaştırma (Town Center Pedest-
rianization): Sınırlı Trafik Bölgeleri çözümüne benzer 
olarak, kent merkezini yayalaştırma 1950’li ve 1960’lı 
yıllardaki kent merkezlerinde yeni yollar inşa ederek 
bu alanlara zarar veren yaklaşıma çözüm olarak 
ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu kavram yaya böl-
geleri, araçsız bölgeler olarak da adlandırılır. 

Bu uygulama da geçiş yönetimi, yol fiyatlandırması, 
yürüyüş ve bisiklet ulaşımının desteklenmesi, yayalar 
için güvenliğin ve emniyetin sağlanması gibi yolculuk 
talebi yönetim stratejilerine dayanmaktadır. 
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Şekil 6: Perugia Tarihi Kentsel Peyzajı’nın Sürdürüle-
bilir Hareketlilik Yaklaşımlarından Öncesi ve Sonrası 
((a)Perugia Belediyesi Arşivi (b)googleearth,2014)

Tarihi kentsel peyzajlarda uygulanan bir diğer çö-
züm ise kent merkezini birbirinden kopuk ancak iç 
yollarla birbirine bağlanan bölgelere ayırıp, transit 
trafiğin bu kopuk bölgelere girmesini engelleyen 
yaklaşımdır (Şekil 4). Birmingham, Frankfurt, Ham-
burg, Lübeck ve Bremen bu sistemin uygulandığı 
kentlerdir. (Pederson, 1980 aktaran Uzun, 2010; 
69)

Şekil 4:  Tarihi doku için öneri hareketlilik çözümü 
(Pederson, 1980  aktaran Uzun, 2010; 69)

Perugia, İtalya Örneği: Tarihi kentsel peyzajlarda 
uygulanmış sürdürülebilir kentsel hareketlilik çö-
zümlerine örnek olarak CIVITAS  ’ın alt projesi olan 
CIVITAS RÖNESANS verilebilir. Bu proje kapsa-
mında Avrupa’da motorlu araçlardan kaynaklanan 
trafik problemi yaşayan 5 tarihi kentsel peyzajda, 
sürdürülebilir hareketlilik sistemleri uygulanmıştır. 
Perugia’da bu 5 kentten biridir. Bu projede sürdü-
rülebilir kentsel hareketlilik şekillerini kullanarak; 
çevresel, teknolojik, örgütsel yeniliklerin destek-
lenmesi, yenilikçi fiyatlandırma politikaları, ödeme 
teknolojileri, politik süreçte yenilikler, yenilikçi 
ulaşım modelleri, yönetimde yenilikler hedeflene-
rek kentlerin tarihi karakterlerinin desteklenmesi ve 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu proje kapsamında 
belirlenen müdahaleler; belediye araç filosunun 
sürdürülebilir ulaşım şekillerine dönüştürülmesi, 
toplu taşımada temiz akaryakıt kullanımı, çok türlü 
toplu taşımacılık modellerinin desteklenmesi,  sı-
nırlı trafik bölgelerine giren özel araç sayısının dü-
şürülmesi, otopark stratejisinin uygulanması olarak 
belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, yolculuk önleme 
stratejileri, yeni hareketlilik sistemleri hakkında 
farkındalığın arttırılması, sürdürülebilir işe gidiş 
gelişlerin sağlanması, yol güvenliği ve emniyetin 
sağlanması, trafik kontrol sistemleri, döşeme seçe-
neklerinin değerlendirilmesi de politikalar arasında 
yer alır.

Ayrıca otobüs durakları ve çevresinde çevresel geli-
şimin sağlanması, aynı işyerlerinde çalışan kişilerin 
imece şeklinde gidiş ve gelişlerinin desteklenmesi 
(car pooling), ortak otomobil kullanımının(car sha-
ring) desteklenmesi, şehir içi lojistiği için boru hatla-
rının döşenmesi de projenin politikaları arasındadır. 
Projenin etkilerini bugün kent merkezinde hissetmek 
mümkündür.(Şekil 5)

3

4. Antalya Kaleiçi

Antalya Toros Dağları’nın uzantısı olan Bey Dağla-
rı’yla çevrilmiştir. Bu durum bu bölgede sınırlı yerle-
şim alanı sağlamıştır. Batıdaki falezler, dik ve yüksek 
Bey dağlarıyla tanımlanmıştır (Günay,1991;10). 
Bu yüzden Antalya ovasındaki yerleşimler ve yerin 
kendine özgü topografyası Kaleiçi’nin konumunu ve 
limanla olan mekânsal ve ekonomik ilişkisini belirle-
miştir.  Kaleiçi; konum olarak kentin güneydoğusun-
da, Haşim İşcan ve Balbey Kentsel Peyzaj Alanları 
ve ticari kent merkeziyle sınırlanmıştır (Şekil 6). Hafif 
raylı sistem ve nostalji tramvayı bu alanın çeperinden 
geçmektedir.

Kaleiçi doğuda Atatürk Caddesi, kuzeybatıda Cum-
huriyet Caddesi ve Tophane Parkı, kuzeyde Hanlar 
Bölgesi, güneyde Karaalioğlan Parkı ve batıda Yat 
Limanıyla sınırlanan Selçuk, Kılıçarslan, Barbaros ve 
Tuzcular olmak üzere 4 adet mahallenin yer aldığı bir 
yerleşim alanıdır.

Şekil 6: Kaleiçi, çevresi ve Bey Dağları (Uluç,2014)

 2  Mimarlık ve Yapılı Çevre Komisyonu (The Commission for 
Architecture and the Built Environment )
3  (CIty, VITAlity and Sustainability; Şehir, Canlılık, Sürdürülebi-
lirlik)
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4.1. Tarihsel Gelişim (Historical Development)

Kentsel ve III. Derece Arkeoloji Sit Alanı ilan edilen 
Antalya Kaleiçi; Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve 
Cumhuriyet Dönemi’nden birçok somut ve soyut kül-
türel varlığı içinde barındırmaktadır. Bu alanın değeri 
sadece yer alan somut kültürel varlıklarla sınırlan-
dırılmamalıdır. Tarih boyunca limanla arasındaki 
doğrudan ilişki, falezler, Balbey ve Haşim İşcan Tarihi 
Kentsel Peyzajları’yla arasındaki ilişki ve günümüz 
kent merkeziyle arasındaki mekânsal, sosyal ve eko-
nomik bağlantılarda; korunması, geliştirilmesi ve ön 
plana çıkarılması gereken değerlerdir. Roma Döne-
mine ait kültürel varlıklar Panagia Kilisesi (bugünkü 
Kesik Minare), Hıdırlık Kulesi, Hadrian Kapısı’dır. 
Bizans dönemine ait Saat Kulesi ve Kırk Merdiven 
ve sur duvarları yer almaktadır. Selçuklu dönemi-
ne ait Mevlevihane, Karatay Medresesi, Selçuklu 
Medresesi, Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Ahi 
Kızı Mescidi, Ahi Yusuf Mescidi, Zincirkıran Mehmet 
Bey Türbesi, Karamolla Mescidi, İmaret Mescidi, Yivli 
Minare Cami, Yeni Kapı Yunan Kilisesi, Kesik Minare 
Cami ve Selçuklu dönemi sur duvarlarıdır. Osmanlı 
dönemine ait kültürel varlıklar Tekeli Mehmet Paşa 
Cami, Nazır Hamamı, Sefa Hamamı, Aya Yorgi Kili-
sesi, Gâvur Hamamı’dır.  Tüm bunlar alandaki tescilli 
anıtsal yapılardır. Bunlara ek olarak alanın bugüne 
kadar korunmuş özgün kent dokusu ve sivil mimari 
örnekler de yine korunması, geliştirilmesi gereken 
diğer kültürel varlıklardır.

4.2. Planlama Geçmişi (Planning History)

Kaleiçi ve çevresine ait planlama ve koruma çalışma-
ları; alanın hangi plan kararlarının mevcut hareketlilik 
problemlerine neden olduğunu anlamamızı sağla-
yacaktır. Planlama ve koruma çalışmaları; bölgesel 
ölçekte, kent ölçeğinde ve proje bazında özellikle 
hareketliliği ilgilendiren kararlarıyla incelenmiştir. 
1979 Koruma ve Gelişim Planı’yla alana turizm odak-
lı gelişim öngörülmüş bunun sonrasında konaklama 
ve turizme hizmet veren diğer kullanımlara ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu durum yapılara yeni ekler yapılma-
sına ve kimi zaman yıkımlarına neden olmuştur. Ko-
nutların fiyatları artmış, yaşayan halk evlerini satarak 
Kaleiçi’nden ayrılmış ve bu alan zamanla turistik bir 
alana dönüşmüştür. Bu durum bu alana yolculuk ta-
lebini arttırmış ve mevcut ulaşım altyapısı bu talebin 
gereksinimlerini karşılayamaz hale gelmiştir.

Cumhuriyet ve Şarampol Caddesi’nin yayalaştırılma-
sı, Kaleiçi ve çevresinin bu iki caddeyle doğrudan iliş-
kisi olması sebebiyle önemli projelerdir. Bu projelerle 
birlikte bu alanlardaki yaya hareketliliği artmış, Kale-
içi; yaya güzergâhı üzerinde uğrak bir nokta haline 
gelmiştir. Eski Valilik binasının yıkılması ve bu alanın 
meydan olarak tasarlanması; Cumhuriyet Caddesi, 
Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi arasındaki fiziksel 
bağlantıyı arttırmıştır. Ayrıca yer altının da otopark 
olarak ayrılması bu alandaki otopark problemini bir 
nebze olsun çözmeye yardımcı olmuştur.

2007’de, Kaleiçi içindeki kentsel hareketlilik için 
önemli bir adım sayılabilecek, Kaleiçi Sirkülasyon 
Planı hazırlanmıştır. Sokaklar arasında yaya ve taşıt 
olarak ayrım yapılan bu çalışmada ne yazık ki bugün 
yayalar tarafından en yoğun olarak kullanılan sokak-
larda araç trafiğine izin verilmiştir. Yine hem boyut 
hem de malzeme bakımından geleneksel dokuya 
uygun olmayan döşeme malzemeleri seçilmiş bu da 
alandaki yaya hareketliliğini olumsuz olarak etkile-
miştir. 

4.3. Mevcut Durum  (Current Situation)

Farklı döneme ait kültürel varlıklar, geleneksel kent 
dokusu kimi yerde Roma dönemi ızgara sistemi 
kimi yerde topografyanın sağladığı organik dokuy-
la birlikte günümüze ulaşmayı başarmıştır. Roma 
döneminden günümüze sürekli yaşam merkezi olan 
bu alan, bu dönemlerin gerek yapılarını gerekse 
izlerini yansıtmaktadır. Saat Kulesi girişinden Hıdırlık 
Kulesine doğru yüründüğünde tüm dönemler yerinde 
keşfedilebilir. Alandaki kültürel varlıklar sivil mimari ve 
anıtsal yapılar ve sur duvarları olmak üzere aşağıda-
ki haritada görülmektedir (Şekil 7).

Şekil 7:  Kaleiçi’ndeki tescilli kültürel varlıklar, Antalya 
Valiliği, 2003;27
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Tablo 1: Kaleiçi’nde yer alan mahalle nüfuslarının 
zamanla değişimi, TÜİK, aktaran Öztekin,2010;89

Kaleiçi’nde bugün yaşamın devam etmesi farklı 
kullanıcıların bir arada bulunmasını destekleyen bir 
durumdur. Bugün Kaleiçi’ne kayıtlı 952 kişi bulun-
maktadır. Bu durum Kaleiçi’nin konut fonksiyonun 
halen devam ettiğini göstermektedir.

Ancak Tablo 1’de görüldüğü gibi 1979’dan sonra 
nüfusun düştüğü görülmektedir. Bu durum üzerin-
de 1979 Koruma Planı’nın turizm odaklı gelişim 
öngörmesinin etkisi yadsınamaz. TÜİK’in 2013 
verilerine göre 952 kişinin 796’sı 18 yaş üstü-
dür(Tablo 2). Alanda yapılan çalışmalardan da 
yaşayanların orta yaş ve üstü olduğu görülmüştür. 
Bu durum hareketlilik çalışmalarında göz önünde 
bulundurulması gereken önemli bir noktadır.

Yine alanın diğer kullanıcıları arasında esnaf, günü 
birlik gelen ziyaretçiler, iş gezisine gelen ziyaret-
çiler, bir günden fazla konaklamaya gelen ziyaret-
çiler yer almaktadır.  Bu kullanıcıların ortak isteği 
yaşanabilir, kolayca yürünebilir taşıtların olmadığı 
bir Kaleiçi’dir.

Fonksiyonları değerlendirdiğimizde Kaleiçi’nin 
konut alanı olma özelliğini zamanla kaybettiğini 
söyleyebiliriz. Bugün ticaret, hizmetler ve pansi-
yon kullanımının baskın olarak izlendiği bir alandır 
(Şekil 8). Kent merkeziyle olan ilişkisinden dolayı 
alanın özellikle kuzeyi ve kuzeybatısında ticari 
fonksiyonlar yer almaktadır. Konut kullanımları 
alana yayılmış olmakla beraber daha çok güney 
ve güneydoğuda yer almaktadır. Konut alanından 
ticarete olan değişim yolculuk talebini arttırmıştır. 
Bu da trafik sıkışıklığı, otopark sorunu ve gürültü 
kirliliğine neden olmuştur.

Kaleiçi’nde yer alan kamusal alanlar; geçmişten 
günümüze süregelen organik ve ızgara düzeninin bir 
arada bulunduğu kentsel doku, Cumhuriyet Meyda-
nı, Balıkpazarı Meydanı, Karalioğlan Parkı, Hıdırlık 
Kulesi ve çevresi, Tophane Parkı, Mermerli Park ve 
en önemlisi Akdeniz’dir. Kaleiçi’ne dair hareketlilik 
çalışmalarında bu alanlar, bunların birbirleriyle ve 
çevreleriyle olan bağlamsal ilişkileri de göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Antalya Kent merkezinde erişilebilirlik ve hareketlilik 
karmaşık ve zorlayıcıdır. Kentsel Hareketlilik; Kaleiçi 
ve Mevcut Kent Arasındaki Hareketlilik ve Kaleiçi 
İçinde Hareketlilik gibi iki ana başlık altında incelen-
miştir.
Kaleiçi ve Mevcut Kent Arasındaki Hareketlilik: Bu-
gün kentin birçok yerinden Kaleiçi’ne toplu taşımayla 
ulaşmak mümkündür. Fatih-Ferrokrom-Vakıf Çiftli-
ği-Otogar-Pil Fabrikası-Dokuma-Çallı-Emniyet-Sigor-
ta-Şarampol-Muratpaşa-İsmetPaşa- Doğu Garajı-B. 
Onat ve Meydan güzergâhını izleyen hafif raylı 
sistemle de Kaleiçi’ne ulaşmak mümkündür.  Ayrıca 
Müze-Barbaros-Meslek Lisesi-Selekler-Cumhuriyet 
Meydanı-İsmet Paşa-Üç Kapılar-Belediye-Işıklar 
ve Zerdalilik hattına sahip olan nostalji tramvayıyla 
da Kaleiçi’ne gidilebilir. Tarihsel gelişim içinde de 
önemli bir yeri olan deniz ulaşımı da göz önünde 
bulundurulmalıdır. 2009’da Yat Limanı ve Kemer 
arasında seferlere başlayan deniz otobüsleri Kaleiçi 
ve çevresinin diğer yerleşimlerle olan etkileşimini 
arttırmaktadır. Motorsuz ulaşım şekilleri kapsamında 
3 etaplı bisiklet yolu projesi uygulamaya konulmuştur 
(Şekil 9). 2010 yılında tamamlanan 1.etap Konya-
altı Belediyesi’nden başlayıp Falez kavşağında son 
bulmaktadır. Uygulamaya başlanan 2.etap Falez 
Kavşağı’ndan başlayıp, Hasan Subaşı Caddesi’ne 
devam etmektedir. 
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Şekil 9: Bisiklet Yolları (http://www.gundemantalya.
com/haber/Yollar-bisiklete-aciliyor/399687)

Hasan Subaşı ve Ali Çetinkaya Caddesi arasındaki 
3. etabın tamamlanması kent merkezi ve Kaleiçi’nin 
erişilebilirliği açısından önemli bir adım olacaktır.

Kaleiçi içindeki Hareketlilik: 1950’lere kadar Kaleiçi 
fiziksel, sosyal ve fonksiyonel bileşenleriyle birlikte 
yürünebilir çevresini korumayı başarmıştır. Ancak 
zamanla bu durum değişmiş, sokaklarında araçla-
rın hakim olduğu bir metropol alanına dönüşmeye 
başlamıştır. 2007’de yapılan düzenlemeyle bugün 
sokakların yaklaşık yarısı araç trafiğine diğer yarısı 
yaya kullanımına ayrılmıştır.(Şekil 10)

Şekil 10: Mevcut Hareketlilik Şeması, KUDEB Arşivi

Büyükşehir Belediyesi Anet A. Ş. Tarafından hazırla-
nan Kaleiçi kullanım yönetmeliğine göre işletmelere 
hizmet veren araçlar, araç kiralayan firmalara ait 
araçlar, konutlarda yaşayan ev sahibi ya da kiracılar, 
işletmeler, kamu ve kuruluş çalışanları için belli başlı 
düzenlemeler yer almaktadır.

Buna göre işletmelere hizmet veren dağıtım, pazarla-
ma, akaryakıt v.b servis araçları 06.00-12.00 saat-
leri arasında alana girebilecekleri ve en geç 12.30 
da alanı terk etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Ancak 
bugün bu düzenlemelere uyulmamakta her an her 
araç istediği gibi giriş çıkış yapabilmektedir. Ücretlen-
dirme içinde 0-1 saat arası ücretsiz, 1-3 saat arası 5 
TL, 3-5 saat arası 7 TL ve 5 saat ve üzeri 10 TL’dir. 
Kaleiçi’ne gelen kullanıcı profili düşünüldüğünde bu 
fiyatların caydırıcı olmadığı söylenebilir. Anet’in veri-
lerine göre Kaleiçi’ne kayıtlı toplam 601 araç vardır 
(Tablo 3).

 

Abone  Araç Sayısı 
Resmi Kurum Araçları 53 
İşletme 257 
İkametgah 132 
Rent a car 119 
Ticari Taksi 40 
Toplam 601 

Tablo 3:Kaleiçi’nde kayıtlı araç sayısı, ANET

Kaleiçi’nde ziyaretçilerin kullandığı farklı rotalar ve 
zaman geçirdiği farklı noktalar vardır.  Aşağıda en 
çok kullanılan ziyaret rotaları görülmektedir.
Rota 1:Cumhuriyet Meydanı-Yivli Minare ve çevresi- 
Attolos Heykeli,
Rota 2: Saat Kulesi, Kırk Merdivenler ve İskele
Rota 3:  :Üç Kapılar –Kesik Minare-Hıdırlık Kule-
si-Mermerli Park ve İskele
Rota 4: Kalekapısı-Uzunçarşı Sokağı-Balıkpazarı 
Meydanı-Kurtuluş Sokak-Yeni Kapı 
Rota 5: Üç Kapılar-Hesapçı Sokak-Hıdırlık Kule-
si-Karaalioğlan Parkı belli başlı rotalardır.

Alanda yaşayan yerel halka baktığımızda genelde 
alanın güney ve güneydoğusunda yaşamaktadırlar. 
Alanda yapılan anketler sonucu özellikle orta yaş ve 
üstü kişilerin Üç Kapılar dışındaki Defne Ağacı altın-
da toplandıkları görülmektedir. Yine eskiden gelen 
Balıkpazarı Fırını, Mermerli Park ve iskele kullanılan 
yerler arasındadır. Ancak bugün bu alanların turistik 
olmasıyla, bu alanlar yerel halkın günlük hayattaki 
uğrak noktaları olma özelliklerini yavaş yavaş kay-
betmektedirler.
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5. Değerlendirme (Evaluation)

Kaleiçi’deki motorlu araç trafiği bu alanda yer alan 
kültürel varlıkların hem algılanabilirliğini düşürmüş 
hem de fiziksel olarak bu yapılara zarar vermiştir.

Fonksiyon bağlamında, 1979 planından sonra ala-
nın bir turizm merkezine dönüşmesi zamanla alan-
daki konut kullanımlarını düşürmüş yerine turizm 
fonksiyonları ve buna hizmet edecek kullanımlar 
gelmiştir. Ayrıca Kaleiçi ve çevresinin ticari kent 
merkezi ve yat limanıyla olan ilişkisinden dolayı bu 
alan sürekli olarak artan yolculuk talebiyle karşı 
karşıya kalmıştır.

Alanda yer alan farklı kullanıcıların varlığı; ulaşım 
talebi yönetiminde ve alanın korunması bakı-
mından bu kişilerin ihtiyaçları ve sorunlarının 
göz önünde bulundurulması önemlidir. Alandaki 
kullanıcılar; esnaf, yerel halk, kamu kurumlarında 
çalışanlar, günü birlik gelen ziyaretçiler, bir günden 
fazla gelen ziyaretçiler, iş gezisine gelenler olarak 
sınıflandırılabilir. Bu farklı kullanıcı katmanlarının 
mevcut ulaşım talebi ve problemleri ve gelecekte 
nasıl bir Kaleiçi istediklerini öğrenmek amacıyla 
uygulanan anketler sonucunda her kullanıcı katma-
nının farklı istek ve sorunları olduğu gözlenmiştir. 
Yaşayanlar, çalışanlar ve ziyaretçiler araçsız bir 
Kaleiçi isterken bazı esnaf ve taksiciler daha rahat 
bir ulaşım için yolların genişletilmesini istemişlerdir.

Kaleiçi; kent merkezinde konumlandığı için Kaleiçi 
ve çevresinde birçok kamusal alan vardır. Hare-
ketlilik açısından problem olmamasına rağmen, 
bu alanların çevresel kalitesini düşüren birçok 
tasarım problemi vardır. Kimi sokaklarda Çin malı 
ürünlerin geleneksel evlerin cephesini kaplaması 
ya da sokağa taşan yürümeyi zorlaştıran ürünler, 
sokaklarda yanlış döşeme malzemesinin seçimi, 
geleneksel dokuya uygun olmayan sokak eleman-
ları, görüntü kirliliği yaratan tabelalar, geçmişten 
günümüze var olmayı sürdürebilmiş bazı sokak 
isimlerinin yanlış yazılması kamusal alanlara ait ele 
alınması gerekli sorunlardır.

Alanda kentsel hareketliliğe ilişkin yapılan arazi 
incelemelerinden elde edilen sonuca göre birçok 
kültürel varlığın önünün otopark olarak kullanıldığı 
görülmüştür.  Yine alan içindeki birçok boş parsel 
planlama çalışmaları olmadan gelişigüzel otopark 
kullanımı için ayrılmıştır. Geçmişte döşeme mal-
zemesi olarak yöreye özgü malzeme kullanılırken, 
2007’da yapılan sirkülasyon çalışmasıyla birlikte 
Antalya’nın yazın sıcak, kışın ise yağmurlu hava 
şartları ve kimi sokakların topografik özellikleri göz 
önünde bulundurulmadan, alandaki bazı sokaklar 
kaygan taşlarla döşenmiştir.

Bugün eğimli sokaklarda yazın dahi yürümek bir 
hayli zordur. Alanda yer alan esnaf da kullanılan 
malzemeden dolayı yazın sokakta vakit geçirmenin 
zorluğundan yakınmaktadır. Ne yazık ki Antalya 
Kaleiçi’nde yer alan birçok kamusal alan da araçlar 
tarafından istila edilmiştir. Bugün Antalya’nın simgesi 
olan iskeledeki sur duvarlarının önü otopark  olarak 
kullanılmaktadır. Cephelerde orantısız ölçülerde kul-
lanılan çok fazla sayıda tabela, geleneksel dokunun 
algısını azaltmakta ve kimi yerlerde algılanmamasına 
neden olmaktadır (Şekil 11)
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Şekil 11: Kaleiçindeki haraketlilik sorunları

(a)Saat Kulesi girişindeki tabela çokluğu (b) Gele-
neksel sokaklardaki motorlu araç trafiği (c) Sokak-
lardaki masalar (d) Hanlar Bölgesi’ndeki tabelalar  
(e) Sur Duvarları önündeki otopark alanı (f) Yerel 
medyada Kaleiçi’ndeki trafik sorunu ((a)(b)(c)(d)(e) 
Uluç, 2014; (f) googleimage,2014)                                                                                                                

Ayrıca trafik kargaşası en fazla alana giriş ve çı-
kışlarda görülmektedir. Alanda yer alan taksiler ve 
durakları da alandaki yaya hareketliliğini zorlamakta 
ve alana birçok açıdan zarar vermektedir. Alanda 
yer alan barlardan dolayı zirve saati 23.00-04.00’ tür. 
Yerel halk güvenlik ve gürültü dolayısıyla bu durum-
dan şikâyetçidir. Kaleiçi’ne doğrudan bağlantıları 
olmasa da hafif raylı sistem ve nostalji tramvayının 
alanın çeperinden geçmesi önemli bir girdidir. Ancak 
Kaleiçi’nde yaşayan kullanıcı orta yaş ve üstü olduğu 
için bu kullanıcıların raylı sistem duraklarına nasıl 
ulaşacakları da göz önünde bulundurulmalıdır. Yine 
alanın yaya açısından en yoğun olan sokaklarından 
olan İskele Sokak, Uzunçarşı Sokak, Hıdırlık Sokak, 
Sakarya Sokak aynı zamanda araç trafiğinin de en 
sıkışık olduğu sokaklardır.



233

Eski fotoğraflar ve haritaları içeren arşiv incelemesi-
ne göre Antalya Kaleiçi’nin zamanla değişimi gözle-
nebilmektedir. Bugün halen var olan Hesapçı Sokak 
gibi ana akslar gözlemlenebilir. Sokak yaşamının 
zamanla nasıl değiştiği de göze çarpan bir diğer 
unsurdur.

Antalya Kaleiçi’ni ilgilendiren planlama ve koruma 
çalışmalarına bölgesel ölçekten kentsel tasarım 
projelerine bakıldığında, tarihi kentsel peyzajdaki 
ekonomik, sosyal ve fiziksel yapı üzerinde önemli 
etkileri olduğu anlaşılabilir. Tarihi kentsel peyzajlar 
kent bütününden ayrı düşünmek, bütüncül planlama 
yaklaşımı içinde ele almamak ne yazık ki Antalya 
Kaleiçi içinde geçerli olmuştur.

6. Sonuç: (Conclusion)

Tarihi kentsel peyzajlar kendilerini oluşturan fiziksel, 
sosyal ve kültürel bileşenlerle anlam kazanmaktadır-
lar. Bunun önemli bir parçası olan sokaklar bulunduk-
ları medeniyetlerin fiziksel, sosyal ve kültürel birikim-
lerini yansıtırlar. Aynı zamanda sokaklar üzerlerinde 
birçok değeri kimi zaman somut kalıntılarla birlikte 
doku olarak, kimi zamanda bu doku üzerinde yer 
alan izlerle geleceğe aktarırlar. Özgün dokuda var 
olmayan motorlu araçların bu alanları istila etmesi 
sadece fiziksel dokuya zarar vermemekle kalmamış 
aynı zamanda sosyal yaşamı da olumsuz etkileme-
ye başlamıştır. Zamanla araçlar sokakların sahibi 
olmuştur. Ayrıca bu alanların zamanla ticaret mer-
kezlerine dönüşmesi kaçınılmaz olmuştur. Ziyaret-
çiler için uygulanacak kısıtlama politikalarında da 
dikkatli olunmalıdır. Çünkü yerel ekonominin turizm 
ve ticaret fonksiyonu üzerine kurulmuş olduğu da 
gözden kaçırılmamalıdır. Bu yüzden üst ölçekli plan-
larda fonksiyonların dengesi iyi sağlanmalı, alternatif 
ulaşım modelleri desteklenirken kullanıcılara bunun 
kültürel mirası korumanın bir parçası olduğu hakkın-
daki bilinç aşılanmalıdır. 
Avrupa’da uygulanmış, tarihi dokuda motorlu trafik 
sorununu ele alan farklı çözümler değerlendirildi-
ğinde, bu alanlarda yaya geçişlerinin her  zaman ön 
planda  olması gerektiği, aynı zamanda da günümüz 
yolculuk taleplerinin yaşam kalitesi açısından karşı-
lanması gerekliliği vurgulanmıştır.
Sokaklar sadece bir yerden bir yere ulaşmak için 
inşa edilmedikleri aynı zamanda sosyal yaşamın 
önemli bir parçası olduğu, mekan olduğu, günlük 
yaşama ev sahipliği yaptığı unutulmamalıdır. Bu bağ-
lamda Antalya Kaleiçi için önerilebilecek çözümler:

• Alanı anlayabilmek için tarihsel gelişimi ve planlama 
geçmişi ve koruma çalışmaları ortaya konulmalıdır.

• Alanda yer alan somut ve soyut kültürel varlıklar 
tanımlanmalıdır.

• Yolculuk davranışını etkilemek için yerel halk, esnaf 
ve ziyaretçi gibi farklı kullanıcıların ihtiyaçları ve 
problemleri tanımlanmalıdır.

• Sokaklar, meydanlar, parklar ve yeşil alanları içeren 
kamusal alanlar; farklı bileşenleriyle birlikte kapsamlı 
ve bütünleşik bir planlama anlayışı içinde,  koruma 
bakış açısıyla kentsel hareketliliğin bir parçası olarak 
düşünülmelidir. Trafik işlaretleri, tabelalar, duvarlarda 
yer alan ürünler  en aza indirgenmeli, sokak eleman-
larında yerel kimliği destekleyen tasarımlar olmalıdır.

• Birçok tarihi kentsel peyzajın kaderi olan konut 
alanından ticaret alanına dönüşerek fonksiyonla-
rın değişmesi, yolculuk talebinin artmasına neden 
olmaktadır. Bu yüzden fonksiyon değişikliği kontrol 
altında tutulmalıdır.

• Mevcut kentsel hareketlilik; tarihi kentsel peyzaj ve 
mevcut kent arasındaki hareketlilik, ve tarihi kentsel 
peyzaj içindeki hareketlilik olarak ele alınmalıdır.

• Yürüme,bisiklet gibi çevre dostu alternatif hareketli-
lik modelleri desteklenmeldir. Toplu taşıma güzergah-
ları tarihi merkez ve kullanıcılarını da gözetmelidir. 
Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki rolü arttırılma-
lıdır.

• Otopark ihtiyacı belirlenmeli, alanda yaşayan kul-
lanıcılar dışındaki kullanıcılar için alanın çeperinde 
otopark alanları gösterilmelidir.
Sonuç olarak; bu alanlarda önerilecek yeni ulaşım 
modelleri tarihi kentsel peyzajların tarihi ve kültürel 
değerlerini koruyup, ön plana çıkarırken, bu alanlar-
daki güncel hareketlilik problemlerini de çözmelidir. 
Ancak modern kentlere uygulanan çözüm teknikle-
riyle özgün tarihi dokularda uygulanacak çözümler 
birbirinden farklı olmalıdır. Tarihi kentsel peyzajlarda 
uygulanacak hareketlilik çözümleri, hassas olan 
özgün kentsel dokuya duyarlı olmalıdır.
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KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNDE 
DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK 
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ÖZET:

Bu çalışmada, ANKARAY ve Ankara Metro İşletmelerince gerçekleştirilen Raylı Toplu Taşıma hizmetlerinin, 
engelli vatandaşlarımızın erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi için, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca 
yapılması gereken düzenlemeler, alınması gereken önlemler ve yürütülen çalışmaların ortaya konması amaç-
lanmıştır. Yerel yönetimler, kent içi ulaşım hizmetlerini sağlamaları sırasında, korunmasız yol kullanıcıları ve 
dezavantajlı gruplar (yaşlılar, görme engelliler, ortopedik engelliler, zihinsel engelliler, işitme engelliler, ço-
cuklar, hamileler, bisiklet kullanıcıları ve yayalar) için uygun bir ulaşım sistemi ve trafik düzenlemesi ile onları 
korumalıdır. Söz konusu tedbirlerin ve kent içinde engelli vatandaşların erişilebilirliklerini sağlayacak önlemle-
rin alınması, sürdürülebilir bir kent içi ulaşım sisteminin tesis edilebilmesi için önemli koşullardan birisidir. Toplu 
taşıma hizmetlerin verilmesinde, araçlarda, istasyonlarda, duraklarda ve mimari düzenlemelerde, dezavantajlı 
grupların göz önünde bulundurulması, bu grupların yaşam kalitelerinin artmasına önemli ölçüde katkı sağlaya-
caktır.
 
Anahtar kelimeler: engelli, erişebilirlik, raylı sistem hatları

ABSTRACT: 

In this study, it was aimed to present regulations to be made,  measures that should be implemented and the 
works to be done by the Rail Systems Department which are needed to make the urban rail public services 
rendered by  Ankaray and Ankara Metro Management accessible for the disabled citizens. During the pro-
vision of urban transport services provided by Local government; vulnerable road users and disadvantaged 
groups (elderly, blind, orthopedic disabilities, mentally disabled, deaf, children, pregnants, bike users and 
pedestrians) should be protected via creating a proper transportation system and traffic. Taking measures to 
ensure the accessibility of disabled citizens in the urban areas is one of the important conditions to establish a 
sustainable urban transport system. Considering the disadvantaged groups in the delivery of public transport 
services (on the vehicles, in the station, architectural arrangements,) will contribute significantly to increase 
the quality of life of this group.

Key Word: handicapped accessibility, rail lines
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GİRİŞ (Introduction):

Kent Kültürü ve Yaşanabilirlik:
(Urban Culture and Liveability)

Kentlerde yerleşik bir kent kültürü oluşturmanın ve 
kentlilik niteliklerini taşıyan bireylerin sayısını ço-
ğaltmanın nihai amacı” kentsel yaşam kalitesi” ni 
artırmak yani kentleri yaşanabilir mekanlara dönüş-
türmektir. Kentsel yaşam kalitesi “kentte yaşayan 
bireylerin hiçbir ayırım gözetilmeksizin eşit, dengeli, 
gereksinimleri oranında kentin sunduğu olanak ve 
fırsatlardan yararlanma hakkına sahip olmalarını 
ifade eder.
Bilinçli kentli, kentte yaşamaktan kaynaklanan hakla-
rı ve sorumluluklarını bilir ve bunların gereğini yerine 
getirir. Bilinçli kentlinin yaşanabilir kentler yaratma 
sürecindeki önemini ve rolünü görebilmek için “iyi 
bir yerleşmenin gerçekleştirilmesi gereken amaçsal 
nitelikli ilkeleri” ne bakmak faydalı olacaktır. İyi bir 
yerleşmenin ”yaşanabilirlik”, “hakçalık” ve sürdürüle-
bilirlik olmak üzere üç temel ilkesi vardır. Bunlardan 
“Yaşanabilirlik” değişik toplumlar tarafından üzerinde 
uzlaşılan yerleşmelerin gerçekleştirmesi gereken 
performans ölçütlerinin bir araya gelerek tanımladık-
ları bir ilkedir. Bu ölçütler, kısaca;

Yaşama uygunluk: yeterli ve sağlıklı içme suyu ve 
enerjinin varlığı, atıkların sağlık koşullarına uygun 
olarak uzaklaştırılması, güvenlik, gürültüye maruz 
kalmama vb. unsurların sağlanması.

Anlamlı Olmak: Çevreyi öğrenebilme, kimlik, çoğulcu 
yaşam biçimlerinin gerçekleştirilebilmesi, yaşadığı 
çevreyi anlamlı bulmak gibi öğeler.

Kullanım amacına Uygunluk: Herkese yeterli konut, 
trafik sıkışıklığı nedeniyle zaman kaybedilmemesi, 
engellilerin gereksinimlerinin uygun yol ve kaldırım 
düzenlemeleri gibi pek çok şey.

Erişilebilir olmak: Bir yerleşmede yaşayanların diğer 
insanlara, faaliyetlere, kaynaklara, hizmetlere, bilgiye 
ve diğer yerlere erişebilir olması.

Yaşayanlarca Denetlenme: Mekânların ve faaliyetle-
rin yaratılması, geliştirilmesi, işletilmesi ve bunlardan 
yararlanılması konusunda orada yaşayanlar, çalışan-
lar ve onları kullananların söz sahibi olması.(A.Mutlu 
A., Batmaz N.Y) olarak sıralanabilir.

Fiziksel çevre koşullarının engellilere uygun hale 
getirilmesi, ulaşım sistemlerinde ve mimari tasarım-
larda engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm-
lere üretilmesi, engellilerin toplumla bütünleşmesini 
kolaylaştıracaktır. Engelliler, engelsiz insanlar için 
tasarlanmış bir toplum içerisinde kendilerine yer 
edinmek ve sosyal yaşantı içerisine katılmak için 
yoğun çaba sarf etmektedirler. Engelli bireylerin 
yaşadığı sosyal dışlanma, sosyal bağların kopması, 
sosyal dayanışmanın olmadığı bir toplum yapısının 
meydana gelmesine yol açmaktadır.
Kent yaşamında engelli vatandaşların gündelik 
yaşantılarını kolaylaştıracak, onların bireysel ihtiyaç-
larına cevap verebilecek uygulamalar gerçekleştir-
mek, yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasında 
bulunmaktadır.
Bu doğrultuda, Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO 
Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan 
Ankaray ve Ankara Metro İşletmelerinin Raylı Toplu 
Taşıma hizmetlerinin, dezavantajlı grupların erişi-
lebilirliğine uygun hale getirilmesine yönelik detaylı 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Raylı Toplu Taşıma Hizmetlerinin Dezavantajlı Grup-
ların Erişilebilirliğine Uygun Hale Getirilmesi:
(The Accessibility of Rail Public Transport Services 
to Disadvantaged Groups)
 
Amaç ve Kapsam (Purpose and Scope):

Bu çalışmada, ANKARAY ve Ankara Metro İşletmele-
rince gerçekleştirilen Raylı Toplu Taşıma hizmetleri-
nin, dezavantajlı grupların erişilebilirliğine uygun hale 
getirilmesi için, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca 
yapılan ve yapılmaya devam eden düzenlemeleri ve 
yürütülen çalışmalardaki gelişmelerin ortaya konması 
amaçlanmaktadır.
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Yasal Dayanak (Legal Basis):

07 Temmuz 2005 tarih ve  25868 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan  5378 sayılı “Engelliler ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un  Geçici 
3. Maddesinde; Büyükşehir Belediyeleri ve Be-
lediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da 
denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin 
özürlülerin erişebilirliğine uygun olması için gere-
ken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşı-
ma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 7(yedi) yıl içinde engelliler için erişilebilir 
duruma getirilir” hükmü yer almaktadır. R.Gazete 
07.07.2005

Ayrıca 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2006/18 sayılı Başbakan-
lık Genelgesinde ilgili kanuna atıfta bulunulmuş, 
Belediyelerin bu düzenlemelerin Türk Standartları 
Enstitüsünün ilgili standartlarına uygun olmasına 
dikkat edecekleri, satın alacakları, kiralayacakları 
veya denetimlerinde bulunan toplu taşıma araç-
larının, engellilerin kullanımına uygun olmasını 
sağlayacakları bildirilmiştir. R.Gazete 12.07.2006

12.07.2012 tarih ve 2835 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun”un 34. Maddesinde;
“MADDE 34-  1.7.2005 tarihli ve 5378 sayılı En-
gelliler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 
nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan “yedi yıl” iba-
releri “sekiz yıl” şeklinde değiştirilmiş, geçici 3 üncü 
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. R.Gazete 
12.07.2005

Bu Kanunun geçici 2 inci maddesi ile bu maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen erişilebilirlik standartla-
rının uygulanmasının izlenmesi ve denetimi her 
ilde Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve 
Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlıkları ile özürlüler ile ilgili konfederasyonların 
temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. 
İhtiyaç halinde birden fazla komisyon kurulabilir. 
Denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum 
ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her 
türlü yapıların ve açık alanların malikleri ve toplu 
taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamla-
ması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden 
itibaren iki yılı geçmemek üzere ek süre verilebi-
lir…………” denilmektedir.

Çalışma Yöntemi (Working Method):

1-Çalışma esnasında, yasal mevzuat çerçevesinde, 
ilgili Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler 
incelenmiştir.
2- Büyükşehir Belediyesinin dezavantajlı grupların 
ulaşım hizmetlerine erişilebilirliğinin sağlanması 
konusunda faaliyet gösteren Kent Estetiği Dairesi 
Başkanlığınca ortak çalışmalar yürütülmüştür.
3-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüşülmüş, Bakanlık 
yetkilileri ile birlikte, tüm istasyon ve araçlarda yerin-
de incelemeler yapılmıştır.
4-Üniversitelerin engellilerin erişilebilirliği konusunda 
çalışmaları bulunan bölümleri ile bilgi alış-verişinde 
bulunulmuştur., 
5-Dezavantajlı grupların erişilebilirliği konusunda çö-
züm üreten sektör temsilcileri, konu ile ilgili malzeme 
üreticileri ile temasa geçilerek bilgi toplanmıştır.
6-Konu ile ilgili kongre, sempozyum, çalıştay, ku-
rultay, konferans, panel vb. etkinliklere İdaremizin 
katılımı gerçekleştirilmiştir. 
7-Federasyon, vakıf, dernek, topluluk, grup vb. çok 
sayıda engelli sivil toplum örgütü ile temasa geçile-
rek engelli vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına 
erişilebilirlikleri ile ilgili beklentilerinin neler olduğu 
tespit edilmiş ve tüm paydaşların, İdaremizin “Deza-
vantajlı Vatandaşlarımızın Toplu Taşıma Araçlarına 
Erişilebilirliğinin Sağlanması” çalışmalarına bir yönü 
ile iştirak etmeleri sağlanmıştır.

Hissedilebilir Yüzey Uygulaması:
(Sensate Surfaces Application)

ANKARAY ve Metro İşletmelerince gerçekleştirilen 
toplu taşıma hizmetlerinin dezavantajlı grupların 
erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi çalışmalarının 
içerisinde yer alan, “Hissedilebilir Yüzey Çalışması” 
nı gerçekleştirmek üzere, Büyükşehir Belediyesi 
Kent Estetiği Daire Başkanlığınca “Engelsiz Kent 
Projesi Kapsamında Görme Engelli Uyarıcı ve 
Yönlendirici Karo Yapımı”  işi gerçekleştirilmiştir. 
Bu doğrultuda, Ankara Metro İşletmesi M1 hattı ve 
ANKARAY İşletmesine ait tüm istasyonların mezanin 
katları (bilet gişesi ve turnikelerin bulunduğu istasyon 
katı) ve platform katlarına toplam 15.000 m. hissedi-
lebilir yüzey malzemesi uygulaması tamamlanmıştır. 
Bu kapsamda ayrıca Metro İşletmesi M1 hattı plat-
form katlarında, hissedilebilir yüzey hatlarının uygun 
trenlerin uygun kapılarına yönlendirme çalışması 
tamamlanmıştır (Resim1). 



239

Resim1 Hissedilebilir Yüzey  (Sensate Surfaces)

 Serbest Geçiş Turnikeleri (Free Pass Turnstiles):
Ankara Metrosu Kızılay-Batıkent (M1) hattında 
ekonomik ömürlerini dolduran serbest geçiş turnike-
lerini yenilenmesi işi kapsamında, 20 (yirmi) turnike  
montaj işlemleri tamamlanmıştır. 

Tekerlekli Sandalye Platformları:
(Wheelchair Platform)
Kent Estetiği Daire Başkanlığınca ortak yürütülen 
çalışmalar sonucunda, Ankaray ve Ankara Metrosu 
M1 hattı istasyonlarındaki ihtiyaç duyulan toplam 13 
noktaya  tekerlekli sandalye platformları montajları 
gerçekleştirilmiştir (Resim 2).

Resim 2  Tekerleklı Sandalye Platformu (Wheelchair 
Platform)

Yürüyen Merdiven ve Asansör İhtiyaçları:
(Escalator and Elevator Needs)
ANKARAY ve Metro M1 hattı İstasyonlarımızda ihti-
yaç bulunan, 42 adet yeni yürüyen merdiven, 14 adet 
yeni asansör, 16 adet yenilenecek yürüyen merdiven 
ve 1 adet yenilenecek asansör işi ile ilgili olarak, tüm 
istasyonlarda demontaj ve montaj işlemleri tamam-
lanmıştır. Böylece M1 hattındaki asansör sayısı 35’e, 
yürüyen merdiven sayısı 76’ya, Ankaray İşletmesin-
de ise yürüyen merdiven sayısı 42’ye, asansör sayısı 
ise 33’e yükselmiştir. 
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İstasyon Kabartma Kat Planları;
(Relief Floor Plans in the Station)

Görme engelli vatandaşların, Raylı Sistem İstas-
yonları içerisinde, ulaşmak istedikleri noktaları, 
herhangi bir tereddüde düşmeden istasyon giriş-
lerindeki Braille Alfabeli kabartma kat planlarından 
belirleyerek araçlara ve istasyon erişimleri sağlan-
mıştır (Resım 3). 

Resim 3 Istasyon Kabartma Kat Planları 
(Relief Floor Plans in the Station)

Kent İçi Kabartma Toplu Taşıma Haritaları:
(Relief Map of Urban Public Transport)

Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, 
özellikle Ankara dışından gelen görme engelli 
vatandaşların, kentiçi ulaşım sistemi ile ilgili bilgi-
lendirmelerin yapılmadığı, bu konudaki eksikliğin, 
istasyonların uygun noktalarına konuşlandırılacak 
kentiçi kabartma Raylı toplu taşıma haritaları ile 
giderilebileceği öngörülmüş ve istasyonların uygun 
bölgelerine montajları yapılmıştır (Resim 4).
  

Resim 4 Kent İçi Kabartma Toplu Taşıma Haritaları 
(Relief Map of Urban Public Transport)

Kabartma Trabzan Yönlendirme Plakaları:
(Routing Plates with Relief Handrails)

İstasyonların mezanin (gişe katı) katından peron 
katına, yada peron katından gişe katına çıkış yap-
mak isteyen görme engelli yolcuların çıkış/gidiş 
yönü konusundaki kaygılarını gidermek amacıyla, 
sabit merdiven başlangıç ve bitiş noktalarına Braille 
Alfabeli kabartma yönlendirme plakaları montajları 
gerçekleştirilmiştir (Sekil 5).

Resim 5 Kabartma Trabzan Yönlendirme Plakaları
(Routing Plates with Relief Handrails)

Resim 6 Kabartma Trabzan Yönlendirme Plakaları
(Routing Plates with Relief Handrails)
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Asansör Kullanma Talimatı:
(Lift Operating Instructions)

Tüm dezavantajlı grupların kullanımına uygun olan 
istasyonlardaki asansörleri kullanmak isteyen engelli 
vatandaşları bilgilendirmek amacıyla, Latin harfleri 
ile ayrıca Braille Alfabeli kabartma harfler ile Asansör 
Kullanma Talimatları montajları gerçekleştirilmiştir 
(Resim 7).

Resim 7 Asansör Kullanma Talimatı
(Lift Operating Instructions)

İstasyon Yönlendirme Levhaları (Station Signs): 

İstasyonları kullanan toplumun her kesiminden 
yolcunun, peron katına inişlerde ve istasyon dışına 
çıkışlarında, ulaşmak istedikleri bölgeleri gösteren 
yönlendirme levhaları montajları gerçekleştirilmiştir.

Asansör İçi Sesli Uyarı Sistemi:
(Voice Alert System Inside the Elevator)
Görme engelli yolcuların istasyonlarda yararlan-
dıkları asansörlerin bulundukları kat bilgisini veren 
“Asansör İçi Sesli Uyarı Sistemi” sayesinde, asan-
sörlere iniş binişlerde bulundukları katın/ inmek/çık-
mak istedikleri katın bilgisini sesli olarak alabilmeleri 
sağlanmaktadır. 

Gişe Yüksekliklerinin tekerlekli sandalye kullanı-
cıları için uygun hale getirilmesi:
(Made the Appropriate Counter Height for Wheel-
chair Users)

Ankaray (A1) ve Metro İşletmesi M1 hattına ait istas-
yonlarda bulunan gişelerden en az birer tanesinin, 
bilet satışı yapılan bölgelerinin, tekerlekli sandalye 
kullanıcıları için uygun yükseklik olan 86 cm.’ye dü-
şürülmesi için gişelerde, yüklenici firmanın çalışma-
ları tamamlanmış, gişeler idaremize teslim edilmiştir 
(Resım 8).

Resim 8 Gişe Yüksekliklerinin tekerlekli sandalye 
kullanıcıları için uygun hale getirilmesi.
(Made the Appropriate Counter Height for Wheelcha-
ir Users)

Vagon İçi Düzenlemeler (Inside Wagon Regulations):
Raylı sistem araçlarında, tekerlekli sandalyeli yolcu-
ların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıy-
la, Ankaray İşletmesi için 22 adet, Metro araçları için 
108 adet “Engelli Emniyet Kemeri Mekanizmaları” 
montajları ayrıca, söz konusu emniyet kemeri meka-
nizmaları için “Emniyet Kemeri Yer Belirtme Plakası” 
montajları yapılmıştır.
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Yenimahalle-Şentepe Teleferik Sisteminde Yapı-
lan Düzenlemeler:
(Made in the Cable Car System Regulations in 
Yenimahalle- Sentepe)

17.06.2014 tarihinde ticari işletmeye açılarak hiz-
mete giren Yenimahalle-Şentepe teleferik sistemin-
de kullanılan vagonlarda, yolcu koltukları katlana-
rak, tekerlekli sandalye kullanıcılarının kullanımına 
uygun hale gelebilmektedir. Ayrıca teleferik is-
tasyonlarının tümünde, zeminlere görme engelli 
vatandaşların erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla 
hissedilebilir yüzey montajları yapılmıştır. Teleferik 
kabinlerinde iletişimin sağlanması amacıyla anons 
sistemi ve monitörler bulunmaktadır. İstasyonlara 
tüm yolcuların erişimin sağlanması için yürüyen 
merdiven ve asansör montajları yapılmıştır. 

Kılavuz Köpeklerin Raylı Toplu Taşıma Araçları-
na Alınması:
(Guide Dogs in the rail transport)
Görme engelli yolcularımıza gündelik hayatlarında 
kılavuzluk yapan, kendilerine ait olduğu belgelen-
miş, eğitimli rehber köpeklerin, aşı kartlarının,  pa-
saportlarının ve / veya  kimliklerinin ibraz edilmesi, 
trenlerde yolculuk yapmaları esnasında koruyucu 
maske kullanmaları ve diğer yolcuları huzursuz 
etmeyecek şekilde, sahipleri ile birlikte yolculuk 
etmeleri koşulu ile, trenlerimize alınması İdaremiz-
ce uygun görülmüştür. 

Ücretsiz Kentiçi Toplu Taşıma Hizmeti:
(Free Urban Public Transport Service)

12.07.2013 tarihinde kabul edilen ve 02.08.2013 
tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımla-
narak yürürlüğe giren 6495 Sayılı Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 88. Maddesi gereğin-
ce,  sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli 
olduğunu belgeleyenler , 65 yaş üzeri vatandaşlar 
ve aynı maddede belirtilen özel şartlara sahip 
vatandaşların, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden 
ücretsiz olarak yararlanabilecekleri belirtilmiştir. 
04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren, “Ücretsiz ve İndi-
rimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” ve ilgili Kanun 
gereğince, ücretsiz veya indirimli seyahat etme 
hakkı bulunan yolcularımız, Raylı Toplu Taşıma 
hizmetlerimizden yasal düzenleme doğrultusunda 
yararlanmaktadırlar.

01.01.2014 tarihinden itibaren, Raylı Toplu Taşıma 
Hizmetlerimizden yararlanacak yolculara ANKARA-
KART (Elektronik Kentiçi Toplu Taşıma Kartı) dağıtı-
mına başlanmıştır. Bu doğrultuda, ulaşım hizmetle-
rinden söz konusu Kanun gereğince ücretsiz olarak 
yararlanacak yolculara kişiselleştirilmiş elektronik 
kentiçi toplu taşıma kartlarının dağıtımı gerçekleştiril-
mektedir (Resim 9).

Resim 9 Toplu Taşıma Kartı (Card of Public 
Transport )

Engelliler İle İletişim Eğitimi:
(Education of Communication with Disabilities)

Toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gerek-
sinimlerini karşılama güçlükleri olan engelli vatan-
daşlarımız ile daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek, bu 
vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları fizik-
sel engellerinin ortadan kaldırılması kadar, toplum-
sal engellere de dikkat çekebilmek, onlarla empati 
kurarak farkındalık yaratabilmek, engellilerin toplum-
sal yaşama engeli olmayan kişiler ile eşit fırsatlarda 
katılabilmelerini sağlamak ve engelli vatandaşları-
mıza daha kaliteli toplu taşıma hizmeti sunabilmek 
amaçlarıyla, Başkanlığımızca “Engelliler İle İletişim” 
konulu bir eğitim faaliyetinin gerçekleştirilmesi 
planlanmış, söz konusu eğitim, Daire Başkanlığımız, 
Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi 
Başkanlığı, Ankaray İşletmesi ve Ankara Metro İşlet-
mesi personellerinin katılımı ile, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığınca görevlendirilen uzman eğitimci ile 
gerçekleştirilmiştir
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Sonuç (Conclusion):

Toplumdaki tüm paydaşların , “Engelli Vatandaşları-
mızın Toplu Taşıma Araçlarına Erişilebilirliğinin Sağ-
lanması” çalışmalarına bir yönü ile iştirak etmeleri 
sağlanarak, “Katılımcı Bir Yerel Yönetim” anlayışının, 
erişilebilirlik konusunda çözüm üretilmesini kolaylaş-
tırdığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda, raylı sistem 
araçlarında ve istasyonlarında yapılan uygulama-
lardan, kullanıcı grupların memnun olmadığı yada 
düzeltilmesi talep edilen çalışma/uygulama/montaj 
ve mimari düzenlemeler, uygun şekilde değiştirilebil-
mektedir.  Kent içi toplu taşıma hizmetlerinde engelli 
vatandaşlarımızın erişilebilirliklerinin sağlanmasının, 
engellilerin sosyal yaşama katılmasında en önemli 
unsurlardan biri olduğu görülmektedir.
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ÖZET

Sürdürülebilir ulaşımın temel bileşenlerinden biri olan trafik güvenliği, dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
uzun vadeli strateji ve politikaların önemli bir odağı haline gelmiş olup, gerek ulusal gerekse de yerel düzey-
de önlemlerin alınabilmesi açısından birçok çalışma yürütülmektedir. Son yıllarda, Trafik Güvenliği Platformu 
stratejileri dahilinde, trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla üniversite çalışanları ve 
öğrencilerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, üniversiteler kampüslerinin trafik güvenliği sağlanmış 
alanlar haline getirilmeleri amacıyla üniversitelerde kurumsal trafik güvenliği politikalarını ve iç denetim prose-
dürleri kapsayan rehberlerin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) ile 
işbirliği içerisinde bütün üniversitelerde trafik bilincinin geliştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) sürdürülebilir ulaşım ilkeleri doğrultusunda 2014-2015 öğretim yılı 
içerisinde “ODTÜ Kampüs ve Ulaşım Anketi” çalışması iki aşamada yapılmış ve toplamda 623 katılımcıya 
erişilmiştir. Trafik güvenliği, katılımcıların çoğu tarafından sürdürülebilir ulaşımın çok önemli bir unsuru olarak 
belirtilmiş, çalışma sonucunda katılımcılar genel anlamda kampüsü trafik açısından güvenli bulurken, güvenliği 
olumsuz etkileyen gerek sürücü gerekse de yayalar tarafından gerçekleştirilen bazı davranışların kampüs içe-
risinde gözlendiği tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda literatürde görüldüğü gibi cinsiyete göre trafik 
güvenliği değerlendirmelerinde farklılıklar olduğu saptanmıştır Ayrıca, kampüs içinde aktif olarak araç kulla-
nan katılımcılar ile aktif olarak araç kullanmayan katılımcılar arasında da verilen cevaplarda farklılıklar olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Trafik güvenliği, ulaşım anketi, kampüs, sürdürülebilir ulaşım

ABSTRACT

Traffic safety, one of the main components of sustainable transportation, has become an important focus of 
long-term strategies of policies in our country as well as in the world. There have been many studies conduc-
ted in terms of taking measures at both local and national level. In recent years, in terms of Traffic Safety Plat-
form strategies, activities have been carried out for university students and staff in order to create awareness 
of traffic safety. Also, authorities are aimed to establish guidelines covering traffic safety policies and internal 
audit in universities in order to make campuses safer. In this context, universities are intended to provide traffic 
awareness in all campuses with cooperation of the Higher Education Council.
In line with sustainable transportation policies, “METU Campus and Transportation Survey” carried out in two 
phases and reached 623 participants. Many participants expressed traffic safety as a main component of sus-
tainable transportation and find METU campus safe in general. Results show that, some behaviors are obser-
ved in campus carried by both drivers and pedestrians affect traffic safety in a bad way. As a result of analysis, 
there are differences in the assessment of traffic safety by gender as shown in literature. In addition, among 
participants who use vehicles actively and not use vehicles in campus there are differences in their responses.

Keywords: Traffic safety, transportation survey, university campus, sustainable transportation 
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1. GİRİŞ

Dünya genelinde artan nüfus ve şehirleşmeye para-
lel olarak ulaşım ihtiyacı ve kapasitesi de artmakta 
ve beraberinde trafik güvenliği sorununu getirmekte-
dir. Karayollarında her yıl meydana gelen kazalarda 
1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmekte ve 50 
milyona yakın insan ise yaralanmaktadır [1]).Türki-
ye’de ise; 2014 yılında 3.524 kişi hayatını kaybeder-
ken, 285.059 kişi ise yaralanmıştır. Türkiye’de 2014 
yılı içerisinde karayolu ağında gerçekleşen trafik 
kazalarında ölen kişilerin %42,7’si sürücü, %40,3’ü 
yolcu, %17’si ise yaya olarak tespit edilmiştir. Trafik 
kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine 
göre incelendiğinde ise ölenlerin %76,8’inin erkek, 
%23,2’sinin kadın, yaralananların ise %70,2’sinin 
erkek, %29,8’inin kadın olduğu görülmüştür. Bunun 
yanı sıra, ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden 
olan toplam 193.215kusura bakıldığında ise kusurla-
rın %88,6’sının sürücü, %9,4’ünün yaya, %1’inin yol, 
%0,6’sının taşıt ve %0,5’inin yolcu kaynaklı olduğu 
belirlenmiştir [2].
   Kazaların meydana getirdiği sonuçlar ülkeleri ve 
kişileri ekonomik ve sosyal kayıplar bağlamında 
etkilemekte, ekonomik kayıplar telafi edilebilirken 
ölüm ve kalıcı sakatlık gibi sosyal kayıpların telafisi 
mümkün olamamaktadır. Bu açıdan, trafik güvenliği-
nin nedenleri yaya ve sürücü bakışı ile değerlendi-
rilerek, insanların trafik konusundaki farkındalıkları 
ölçülmeli ve trafik güvenliğine etki eden sebepler be-
lirlenmelidir. Uluslararası platformda bir halk sağlığı 
olarak görülen trafik kazalarının dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de uzun vadeli yol güvenliği politika ve 
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile önlen-
mesi gerekmektedir. Buna yönelik olarak, Karayolu 
Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplan-
tısında, “Karayolu Trafik Güvenliği Strateji ve Eylem 
Planı” kapsamında; iş dünyası, medya ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımıyla “Trafik Güvenliği Platformu” 
oluşturulması ve bu platform aracılığıyla ülke gene-
linde trafik güvenliği alanında farkındalık oluşturmaya 
yönelik faaliyetler yürütülmesine karar verilmiştir [3].
Trafik Güvenliği Platformu’nun temel hedefi 2020 
yılına kadar karayolu ölümlerinin %50 oranında 
azaltılmasıdır. Bu hedefe uygun olarak, trafik güven-
liği politika ve stratejilerinin belirlenmesi, trafik kuralı 
ihlallerinin etkileri hakkında toplumda farkındalık 
oluşturulması, trafik güvenliği konusunda toplumsal 
duyarlılığın artırılarak trafik kültürünün geliştirilmesi, 
trafik denetimlerinin gerekliliği konusunda kamuoyu 
algısının güçlendirilmesi ve denetim süreçlerine des-
tek sağlanarak kapasite ve etkinliğinin geliştirilmesi 
konularında çalışmalar yürütülmektedir. 

İnsan, yol ve araç olmak üzere üç ana unsurdan 
meydana gelen trafikte güvenli bir ortamın sağla-
nabilmesi denetim, eğitim, ilk ve acil yardım, mü-
hendislik ve değerlendirme olmak üzere beş ana 
faktörün bir arada düzen içerisinde çalışılması ile 
gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye’de trafik ile doğru-
dan ya da dolaylı olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlar 
trafik eğitimi ve trafik güvenliği ile ilgili kendi görev ve 
sorumluluk sahaları dahilinde bir dizi çalışma yürüt-
mektedir. Ancak bu çalışmalar kurumların sorumluluk 
sahaları dahilinde kalıp bütüncül bir etki göstere-
memektedir. Bu nedenle bu kurumsal yeteneklerin 
birlikte kullanılması ile daha etkin ve nitelikli bir trafik 
eğitimi sağlamak ve bu konuda çalışmalar yürütmek 
üzere Trafik Güvenliği Platformu çatısı altında Trafik 
Eğitimi Komitesi oluşturulmuştur.
 Eğitim komitesinin çalışmaları kapsamın-
da misyon ve vizyon belirlenerek, bunlara yönelik 
olarak amaç, hedef ve faaliyet listesi çıkartılmıştır. 
Buna bağlı olarak, “Temel, Orta ve Yüksek Öğre-
tim Kurumlarında Trafik Bilincinin Kazandırılması” 
amacı altında, “YÖK ile işbirliği halinde çalışılarak 
bütün üniversitelerde trafik bilincinin geliştirilmesinin 
sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak 
geliştirilen faaliyetler çerçevesinde;
• Trafik güvenliği alanında farkındalığın oluştu-
rulması amacıyla, üniversite çalışanları ve öğrencile-
rine yönelik, eğitici yayınların yapılması, bilgilendirme 
konferanslarının verilmesi,
• Üniversitelerin, kampüs içerisini trafik güven-
liği sağlanmış alanlar haline getirmeleri ve bu amaçla 
kurumsal trafik güvenliği politikası ve iç denetim 
prosedürleri rehberi oluşturulması,
• YÖK tarafından, trafik denetimi yapan perso-
nele yönelik hizmet içi eğitim programlarına destek 
verilmesi, yüksek lisans ve doktora programlarına 
katılmalarının teşvik edilmesi,
• YÖK’ün ve Üniversitelerin internet sitelerinde 
trafik güvenliği konusuna yer verilmesi,
gibi kampüslere yönelik çalışmalara yer verilmiştir[3]. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) sürdürülebilir 
ulaşım ilkeleri doğrultusunda evrensel standartlarda, 
çağdaş bir kampüs ulaşımını hedeflemektedir [4]. 
ODTÜ Ankara Kampüsü için yapılan sürdürülebilir 
ulaşım çalışmalarının devamı niteliğinde olan “ODTÜ 
Yerleşke ve Ulaşım Anketi” çalışması 2014 yılı Son-
bahar Döneminde307 ve 2015 İlkbahar Döneminde 
316 öğrenci olmak üzere toplamda 623 öğrenciyle 
gerçekleştirilmiştir. ODTÜ’de bugün yaklaşık 1,115 
öğretim üyesi, 324 öğretim görevlisi, 1,259 araştırma 
görevlisi, 28,000’den fazla öğrenci bulunmaktadır [5]. 
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   Bu çalışmada amaçlanan ODTÜ’de kampüs için-
de trafik güvenliğinin mevcut durumunu ve trafik 
güvenliğinin sağlanmasındaki belli bir takım önlem 
ve önermelerin ne kadar önemli görüldüğünü 
araştırmaktır. Çalışma dâhilinde yapılan anketler-
den çıkan sonuçların betimsel analizinin yapılması 
vasıtasıyla hâlihazırda kampüste bulunan genç nü-
fusun trafik güvenliğine olan yaklaşımlarını ölçmek 
ve gerekli iyileştirmeler açısından bir öncelik sırası 
çıkarmak ise çalışmanın temel amaçlarındandır. 
Betimsel analizlerin yanı sıra, anket sonuçları cin-
siyet ve kampüs içinde araç kullanıp kullanmama 
durumu ile değerlendirilerek farklı bakış açılarının 
belirlenmesi sağlanmıştır.

2. TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Çok sayıda faktöre bağlı olarak meydana gelen 
trafik kazalarında insan faktörünün ilk sırayı aldığı 
yapılan istatistiksel araştırmalardan anlaşılmakta-
dır. Austroads [6] kapsamında, trafik kazalarının 
genel olarak insan kaynaklı, taşıt bakım eksikliğin-
den, yol dizaynından, hava koşullarından, trafik 
işaret ve levhalarını da kapsayan yol ve çevre ko-
şullarından meydana geldiğini belirtmiştir. Çalışma 
kapsamında özellikle sürücü ve yayaların trafikte 
yapmış oldukları hataların kazaların meydana 
gelmesinde en büyük sebep olduğunu göstermiştir. 
Türkiye’de meydana gelen trafik kazaları üzerine 
Yüksel [7] tarafından yapılan bir çalışmada, mey-
dana gelen kazaların büyük bir çoğunluğunun in-
san kaynaklı olmak üzere özellikle sürücü kaynaklı 
olduğu belirlenmiştir. 
   Sürücü davranışları ve sosyal psikoloji açısından 
değerlendirildiğinde, Sümer [8], trafik kazalarının 
oluşmasının temel nedenlerini trafik kural ihlali ile 
kurallara uymama alışkanlığı olarak belirtmiştir. 
Yüksel[9] tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada 
ise, kaza yapma sıklığı, günlük araç kullanım süre-
si, karşılaşılan en son trafik kazası tarihi, kazadan 
sonra sürüş biçiminde meydana gelen değişiklik 
ve sürücülerin yapmış olduğu aktivitelerden zevk 
alması gibi faktörlerin sürücülerin trafik kazası 
yapıp yapmamalarında belirleyici olduğu sonucu-
na ulaşılmıştır. Durna tarafından gerçekleştirilen 
araştırmalar sonucunda, İsveç’te, kaza sebepleri 
üzerine yapılan çalışmaların, trafik kazalarının 
sadece sürücüye bağlı nedenlerden oluşmadığını 
tespit edilmiştir [10].

   Trafik güvenliği üzerine yapılan çalışmalarda, 
erkeklerin risk almaya ve heyecan arayışına meyilli 
olmaları nedeniyle yeteneklerini çok üst seviyelerde 
görüp, bayanlara göre trafik kazalarında 3 kat daha 
fazla ölümlü kazaya karıştıkları görülmüştür [11;12].  
Yine aynı çalışmada kadınların riskli durumlara karşı 
erkeklerden daha temkinli olduğu görülmüştür. Ben-
zer şekilde sürücü niteliklerinin trafik kazalarına olan 
etkisinin ayrıntılı olarak incelendiği çalışmada erkek 
sürücülerin saldırganlık, bağımsızlık, yarışmacılık, 
maceraperestlik vb. gibi davranış özelliklerini trafikte 
sergileme eğilimlerinden dolayı daha çok kazaya 
karıştıkları görülmüştür [13]. Yine paralel bir çalış-
mada kişisel özelliklerin ve cinsiyetin riskli davranış-
larda bulunma ve kazaya karışma durumlarında fark 
yarattığı görülmüştür [14].

   Trafik kullanıcı gruplarının trafikte birbirlerine 
etkilerinin incelendiği bir çalışmada yayalar araçlara 
karşı yeterince dikkatli iken, otomobil sürücülerinin 
yarısının ve otobüs sürücülerinin üçte birinin yayala-
ra karşı dikkatsiz ve ilgisiz olduğu belirtilmiş bununla 
beraber yayaların yarısından fazlasının karşıdan 
karşıya geçişlerde dikkatsiz davrandıkları belirtilmiş-
tir [15]. Acemi genç sürücülerin trafik risk algısının 
ölçülmeye çalışıldığı çalışmada, bu sürücülerin araç 
kontrolünde gerekli bilgiyi çok çabuk ve kolay öğren-
melerine rağmen güvenlik ve çevre etkileşimi konu-
sundaki üst düzey algı ve becerileri kazanmalarının 
uzun zaman aldığı görülmüştür [16]. 19 Avrupa ülke-
sinde trafik algısının ölçülmesini kapsayan SARTRE 
4 [17] projesinde sürücüler, motor sürücüleri ve diğer 
kullanıcılar (yaya, bisiklet kullanıcıları ve toplu taşıma 
kullanıcıları) üzerinde yapılan çalışma kişilerin risk 
algılarının genel olarak alkollü araç kullanma, hız 
yapma ve eğitimsizlik konularına bağlı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Özellikle yaşlı ve kadın yayalar 
trafiğin yoğun olduğu caddeleri pek tercih etmezken 
genç ve erkek yayaların risk algılarının düşük olduğu 
ve trafikte kadınlara göre daha olumsuz tutum ve 
davranışlara sahip oldukları belirtilmiştir. Rosenblo-
om, vd., [18] çalışmalarında trafikte algılanan riskin 
yaş ve cinsiyete göre değişiklik gösterirken alınan 
trafik eğitiminin algılanan riski arttırdığını ortaya 
koymuşlardır. Hayakawa, vd. [19], ABD ve Japonya 
vatandaşlarının trafik güvenliği ve trafikte algıladık-
ları risk faktorü farklılıklarını inceledikleri çalışmada 
iki ülke arasındaki kültürel farklılıkların etkisi ile araç 
kullanıcılarının trafikteki risk algılarının farklı olduğu-
nu öne sürmüşlerdir.



247

Çalışmalarında Japonya’da gerçekleşen ölümlü trafik 
kazalarının büyük çoğunluğunun araba kullanıcıları 
arasında gerçekleşmediği; aksine, kazaların araba 
sürücüleri ile motor,bisiklet kullanıcıları ve yayalar 
arasında gerçekleştiği bulgularına; bunun yanında 
ABD’de meydana gelen ölümlü kazaların daha çok 
araç sürücüleri arasında gerçekleştiği sonucuna 
ulaşmışlardır. 
   Türkiye’deki birçok üniversitede trafik güvenli-
ği ile ilgili eğitim, araştırma ve uygulama merkezi 
bulunmakla birlikte üniversitelerde trafik kurallarının 
yer aldığı trafik yönergeleri bulunmaktadır. Bunun 
yanı sıra üniversite bünyelerinde ve ilgili bölümler 
içerisinde yapılan araştırmalar kapsamında trafik 
güvenliğine yönelik öğrencilere anket çalışmaları da 
uygulanmıştır. 

3. YÖNTEM

ODTÜ Ankara Kampüsünde öğrencilere uygulanan 
anket;
• sürdürülebilirlik kavramı ve sürdürülebilir ulaşım, 
• kampüse erişim, 
• kampüs içi erişim,
• kampüs trafik güvenliği 
ana başlıklarını içeren sorular ve önermelerden 
oluşmaktadır. Anket kapsamında önem/öncelik tespit 
edilmek istenen bazı konularda 4’lü ölçek kullanılır-
ken, bazılarında anket süresini kısaltmak için sadece 
2’li ölçek seçilmiştir. Kampüs trafik güvenliği kap-
samında hazırlanan soru ve önermelerde iki ölçek 
de baz alınmıştır. Anket çalışması, ODTÜ Kampüsü 
öğrencilerine Kasım 2014 ve Mayıs 2015 döneminde 
olmak üzere iki farklı dönemde gerçekleştirilmiş ve 
yüz yüze uygulanmıştır. Kasım 2014’te yapılan an-
ketlerde 307 katılımcıya  a) kampüs içi trafik güven-
liği ile ilgili görüşleri ve b) kampüs içi trafik güvenliği-
nin arttırılmasına yönelik olarak verilen önermeler ile 
ilgili olarak önermelerin ne derecede önemli oldukları 
konusunda görüşleri sorulmuştur. Mayıs 2015’teki 
anketlerde ise 316 katılımcıya  sadece trafik güven-
liğinin arttırılmasına yönelik önermeler hakkındaki 
görüşlerine yer verilmiştir. Bu yüzden de sonuçlar iki 
farklı yönden ele alınacaktır.

ODTÜ öğrencilerinin kampüs içi trafik güvenliğine 
olan yaklaşımlarını ölçmek amacıyla SPSS programı 
yardımıyla betimsel istatistikler (dağılım tabloları ve 
çapraz tablolar) yapılarak örneklemin genel eğilim-
leri saptanmış, 〖2 analizleri yapılarak değişkenler 
arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı ortaya 
konmuştur. Çalışma kapsamında trafik güvenliği 
odaklı sorulara verilen yanıtların cinsiyet ve kişilerin 
taşıt pulu sahipliliği yani kampüs içinde aktif olarak 
araç kullanıp kullanmamaları bağlamında değişiklik 
gösterip göstermediği irdelenmiştir.

Öğrenciler arasındaki olası farkları belirleyebilmek 
için katılımcı alt grupları arasında karşılaştırmalı 
analizler yapılmıştır. İncelenen alt gruplar:
• Kadın ve erkek öğrenciler
• Taşıt pulu sahibi olan ve taşıt pulu sahibi olmayan 
öğrenciler
olarak belirlenmiştir.

   Anket katılımcılarının sosyo-demografik özelikleri 
incelendiğinde, katılımcıların yaklaşık yarısının kadın 
(%51,4) ve diğer yarısının erkek (%48,5) olduğu 
görülmüştür. Hazırlık sınıfından ve yüksek lisans 
seviyesinden nispeten daha az örneklem alınmakla 
birlikte lisans sınıflarından dengeli bir örneklem sağ-
lanmıştır. Katılımcıların anket başlangıcında belirttik-
leri kişisel gelirlerine bakıldığında %20 civarında 500 
TL’den az geliri olanlar varken katılımcıların yaklaşık 
% 50’si aylık gelirinin 500 TL - 1000 TL arasında 
olduğunu belirtmiştir. % 5 kadar katılımcının aylık 
2000 TL’den daha fazla geliri olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların % 37,6’sı ODTÜ Kampüsü içerisindeki 
yurtlarda yaşamaktadır. Bu oran ODTÜ öğrenci nüfu-
su ve yurtlar kapasitesi gözönünde bulundurulduğun-
da dengeli bir oran olarak görülmektedir. 

4. BULGULAR VE İRDELEME

4.1. Anket Sonuçları

Anket sonuçları iki aşamada değerlendirilecektir. Ka-
sım 2014’te yapılan anketlerde kampüs içi trafik gü-
venliği ile ilgili görüşleri ve kampüs içi trafik güvenliği-
nin arttırılmasına yönelik olarak verilen önermeler ile 
ilgili olarak önermelerin ne derecede önemli oldukları 
konusunda görüşleri sorulmuştur. Mayıs 2015’te ise 
sürdürülebilir ulaşım anketi ile ilgili süre açısından 
kısaltma yapıldığından katılımcılara sadece trafik gü-
venliğinin arttırılmasına yönelik önermeler hakkındaki 
görüşlerine yer verilmiştir. 
   Anket kapsamında kampüs içi trafik güvenliği ile 
ilgili görüşler alınmış olup, katılımcıların %90’ına 
yakını kampüs içinde trafikte kendini güvenli his-
settiğini belirtmiştir. Trafik güvenliğinin en önemli 
unsurlarından biri olan hız değerlendirildiğinde, ka-
tılımcılarının büyük çoğunluğunun (%83,9) kampüs 
içindeki hız limitlerini uygun gördükleri ve %85,5’nin 
kampüs içindeki hız kesicileri etkin/gerekli buldukları 
tespit edilmiştir. Ankete katılanların %88,2’si kampüs 
içindeki belirlenmiş trafik kurallarını bildiğini ancak 
%22,9’unun ise kampüs için trafik kuralları ile ilgili 
trafik işaretlemeleri ve levhalarını yeterli bulmadıkları 
belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2).
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Anket katılımcılarına trafik güvenliği ile ilgili sıklıkla 
karşılaşılan durumlar ile ilgili görüşleri sorulmuştur. 
Bu soruların bulunduğu ilk bölümde ankete katılan 
katılımcıların yarısına yakını ise yayaların karan-
lıkta görülmediklerini düşünmektedirler. Katılımcı-
lardan kampüs içerisinde araç kullanmış olan 161 
sürücünün büyük çoğunluğu ise (%87) kampüs 
içindeki hız kurallarına uyduklarını belirtilmiştir 
(Bkz. Tablo 2).

   ODTÜ kampüsünde trafik güvenliğinin arttırıl-
masına yönelik olarak, yayaların karşıdan karşıya 
geçerken araç trafiğini rahat görebilmesi ile yayala-
rın araçlar tarafından rahat görülmesi/farkedilmesi 
önermeleri katılımcıların %90’ından fazlası tarafın-
dan oldukça ve çok önemli olarak görülmüştür.

 Ayrıca, yaya öncelikli alanların görünür bir şekilde 
işaretlenmesi ise katılımcılar tarafından oldukça 
önemli olarak belirtilmiştir.
Trafik güvenliğinin arttırılması kapsamında hız 
düşürücü kasislerin kullanılması katılımcılar tarafın-
dan büyük oranda önemli olarak görülmüş ancak 
hız düşürücü kasislerin arttırılmasını biraz önemli 
bulmuşlardır. Kampüs içinde yasal denetim uygula-
maları büyük ölçüde önemli görülmemekle birlikte, 
sivil denetimlerin uygulanması ve buna bağlı olarak 
trafik kurallarına uymayanlara yönelik ceza puanı 
uygulaması ile trafik kurallarına sıklıkla uymayanların 
taşıt pullarının geri alınması konusu oldukça önemli 
olarak görülmektedir. Kampüs içi trafik kuralları ile 
ilgili eğitim verilmesi ve taşıt pulu alacakların eğitime 
tabi tutulması önermeleri de büyük ölçüde önemli 
görülmemektedir (Bkz. Tablo 3).

 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Sosyo-Demografik Özellikler

 Sayı (%)  Sayı (%) 
Cinsiyet (N=622) Yaşadıkları Yer (N=621) 

Kadın 320 51,4 ODTÜ Kampüsü 234 37,6 
Erkek 302 48,.5 Şehir Merkezi 387 62,1 

Sınıf (N=623) Araç Sahipliliği  (N=619) 
Hazırlık 38 6,1 Evet 302 48,5 

1.Sınıf 84 13,5 Hayır 317 50,9 
2.Sınıf 152 24,4 ODTÜ Taşıt Pulu Sahipliliği (N=457) 
3.Sınıf 177 28,4 Evet 108 17,3 
4.Sınıf 137 22,0 Hayır 349 56,0 

Yüksek Lisans+Doktora 35 5,6 Taşıt Pulu Türü (N=110) 
Gelir Durumu (TL) (N=615) Akademik Personel 6 5,5 

500TL’den daha az 141 22,6 Lojman 2 1,8 
500TL-1000TL arası 335 53,8 Öğrenci yerel (sarı) 48 43,6 

1000TL-2000TL arası 106 17,0 Öğrenci uydu (kahverengi) 47 42,7 
2000TL-3500TL arası 26 4,2 Misafir 4 3,7 
3500TL-5000TL arası 7 1,1 Diğer (İdari, Teknokent) 3 2,7 

 

Tablo 2. Anket katılımcılarının kampüs içindeki trafik güvenliği ile ilgili değerlendirmeleri

Sürdürülebilir ulaşımın bir şartı da trafik güvenliğidir. ODTÜ kampüsündeki trafik güvenliğini yaya ya da sürücü olarak 
değerlendiriniz.  

 Evet (%) Hayır (%) 

Kampüs içinde trafikte kendimi güvende hissediyorum (N=305) 88,5 11,5 
Kampüs içindeki hız limitlerini uygun buluyorum. (N=304) 83,9 16,1 
Kampüs içi trafik kurallarını biliyorum. (N=305) 88,2 11,8 
Kampüs içindeki hız kesicileri etkin/gerekli buluyorum. 
(N=304) 

85,5 14,5 

Kampüs içi trafik işaretlemeleri ve levhalarını yeterli buluyorum 
(N=301) 

77,1 22,9 

ODTÜ kampüsü içinde trafik güvenliği ile ilgili aşağıdaki önermeler hakkındaki görüşlerinizi belirtiniz. 
 Hiçbir zaman %) Bazen (%) Çoğunlukla 

(%) 
Her Zaman      
(%) 

Yayalar yola ani olarak çıkıyorlar. (N=302)  3,3 69,2 25,8 1,7 
Yayalar karşıdan karşıya geçişlerde yaya geçitlerini 
kullanıyorlar. (N=301) 

2,7 54,8 40,9 1,7 

Yayalar karanlıkta görülmüyorlar. (N=298) 6,4 49,0 36,6 8,1 
Kampüs içindeki hız kurallarına uyuyorum. (Sürücüler İçin) 
(N=161) 

0,6 12,4 54,7 32,3 
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Tablo 3. Katılımcıların trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan önermeler hakkındaki düşünceleri

ODTÜ kampüsünde trafik güvenliğinin artırılmasında aşağıdaki öneriler SİZCE ne kadar önemlidir? 
 Hiç 

önemli 
değil 
(%) 

Biraz 
önemli(

%) 

Oldukça 
önemli  

(%) 

Çok 
önemli(

%) 

Yayaların karşıdan karşıya geçerken araç trafiğini rahat görebilmesi (N=621) 0,5 6,6 50,7 42,2 
Yayaların araçlar tarafından görülmesi/farkedilmesi (N=621) 0,2 4,0 44,0 51,9 
Yaya geçitlerinin arttırılması (N=619) 2,6 18,4 45,4 33,6 
Araçlar için belirlenen hız limitlerinin düşürülmesi (N=616) 8,6 22,6 35,9 32,6 
Hız düşürücü kasislerin kullanılması (N=619) 5,5 20,0 43,5 31,0 
Hız düşürücü kasislerin artırılması (N=301) 17,6 34,2 29,9 18,3 
Daha çok kavşakta trafik ışığı ile kontrolün sağlanması (N=618) 7,6 26,7 38,7 27,0 
Trafik kuralları hakkında daha çok levha/tabela olması (N=618) 5,8 23,5 36,1 34,6 
Kampüs trafik kurallarına yönelik yasal denetim sağlanması (N=617) 9,9 26,1 37,1 26,9 
Kampüs trafik kurallarına yönelik sivil denetim uygulanması (ceza puanı gibi) (N=302) 10,9 25,2 37,1 26,8 
Kampüs trafik kurallarına sıklıkla uymayanların taşıt pullarının geri alınması (N=615) 10,1 21,5 36,4 32,0 
Yaya öncelikli alanların görünür bir şekilde işaretlenmesi (N=619) 0,6 10,0 40,7 48,6 
Yaya öncelikli alanlarda yükseltilmiş yaya geçitleri yapılması (N=304) 6,6 19,4 41,8 32,2 
Yol üzerinde yanlış parklanmanın önlenmesi (N=615) 1,5 13,5 37,2 47,8 
Kampüs içi trafik kuralları ile ilgili eğitim verilmesi (N=617) 16,9 35,3 31,3 16,5 
Taşıt pulu alacakların kampüs trafik kuralları ve güvenliği eğitimine tabii tutulması (N=305) 18,0 28,5 28,9 24,6 
 

Tablo 4. Trafik güvenliği değerlendirmesi ve cinsiyet çapraz tablosu

Sürdürülebilir ulaşımın bir şartı da trafik güvenliğidir. ODTÜ kampüsündeki trafik güvenliğini yaya ya da sürücü olarak değerlendiriniz.  
 Cinsiyet Evet (%) Hayır (%) 

Kampüs içinde trafikte kendimi güvende hissediyorum 
(p=0.633) 

Kadın (N=154) 87,7 12,3 
Erkek (N=151) 89,4 10,3 

Kampüs içindeki hız limitlerini uygun buluyorum. 
(p=0.176) 

Kadın (N=153) 81,0 19,0 
Erkek (N=151) 86,8 13,2 

Kampüs içi trafik kurallarını biliyorum. (p=0.259) Kadın (N=154) 90,3 9,7 
Erkek (N=151) 86,1 13,9 

Kampüs içindeki hız kesicileri etkin/gerekli buluyorum. 
(p=1.000) 

Kadın (N=152) 85,5 14,5 
Erkek (N=152) 85,5 14,5 

Kampüs içi trafik işaretlemeleri ve levhalarını yeterli 
buluyorum (p=0.513) 

Kadın (N=76) 75,5 24,5 
Erkek (N=85) 78,7 21,3 

 

Tablo 5: Trafik güvenliği ile ilgili önermeler ve cinsiyet çapraz tablosu

ODTÜ kampüsü içinde trafik güvenliği ile ilgili aşağıdaki önermeler hakkındaki görüşlerinizi belirtiniz. 
 Cinsiyet Hiçbir zaman 

(%) 
Bazen  
(%) 

Çoğunlukla 
(%) 

Her 
Zaman      

(%) 
Yayalar yola ani olarak çıkıyorlar. (p=0,004) Kadın (N=152) 3,3 60,5 34,9 1,3 

Erkek (N=150) 3,3 78,0 16,7 2,0 
Yayalar karşıdan karşıya geçişlerde yaya geçitlerini 
kullanıyorlar. (p=0,352) 

Kadın (N=151) 2,6 57,6 37,1 2,6 
Erkek (N=150) 2,7 52,0 44,7 0,7 

Yayalar karanlıkta görülmüyorlar. (p=0,165) Kadın (N=149) 5,4 46,3 36,9 11,4 
Erkek (N=149) 7,4 51,7 36,2 4,7 

Kampüs içindeki hız kurallarına uyuyorum. 
(Sürücüler İçin) (p=0,048) 

Kadın (N=76) 0,0 6,6 64,5 28,9 
Erkek (N=85) 1,2 17,6 45,9 35,3 
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Tablo 6. Trafik güvenliğinin arttırılması konusundaki düşüncelerin cinsiyete göre değerlendirilmesi

ODTÜ kampüsünde trafik güvenliğinin artırılmasında aşağıdaki öneriler SİZCE ne kadar önemlidir? 
 Cinsiyet Hiç 

önemli 
değil 
(%) 

Biraz 
önemli(

%) 

Oldukça 
önemli  

(%) 

Çok 
önemli(

%) 

Yayaların karşıdan karşıya geçerken araç trafiğini rahat 
görebilmesi (p= 0,002) 

Kadın (N=320) 0,0 5,0 46,6 48.4 
Erkek (N=300) 1,0 8,3 55,3 35.3 

Yayaların araçlar tarafından görülmesi/farkedilmesi (p=0,003) Kadın (N=320) 0,0 2,5 39,1 58.4 
Erkek (N=300) 0,3 5,7 49,3 44.7 

Yaya geçitlerinin arttırılması (p=0,001) Kadın (N=319) 0,6 15,0 46,1 38.2 
Erkek (N=299) 4,3 22,1 44,8 28.8 

Araçlar için belirlenen hız limitlerinin düşürülmesi (p=0,000) Kadın (N=317) 4,7 19,2 38,2 37.9 
Erkek (N=298) 12,4 26,2 33,6 27.9 

Hız düşürücü kasislerin kullanılması (p=0,000) Kadın (N=319) 2,5 15,0 46,1 36.4 
Erkek (N=299) 8,4 25,4 40,8 25.4 

Hız düşürücü kasislerin artırılması (p=0,029) Kadın (N=152) 12,5 31,6 34,9 21.1 
Erkek (N=149) 22,8 36,9 24,8 15,4 

Daha çok kavşakta trafik ışığı ile kontrolün sağlanması (p=0,000) Kadın (N=317) 6,3 17,4 40,7 35,6 
Erkek (N=300) 9,0 36,7 36,7 17,7 

Trafik kuralları hakkında daha çok levha/tabela olması (p=0,008) Kadın (N=318) 3,8 20,4 36,5 39,3 
Erkek (N=299) 8,0 26,8 35,8 29,4 

Kampüs trafik kurallarına yönelik yasal denetim sağlanması 
(p=0,002) 

Kadın (N=318) 6,6 23,0 39,6 30,8 
Erkek (N=298) 13,4 29,5 34,6 22,5 

Kampüs trafik kurallarına yönelik sivil denetim uygulanması (ceza 
puanı gibi) (p=0,105) 

Kadın (N=152) 7,9 28,3 33,6 30,2 
Erkek (N=150) 14,0 22,0 40,7 23,3 

Kampüs trafik kurallarına sıklıkla uymayanların taşıt pullarının geri 
alınması (p=0,131) 

Kadın (N=317) 7,9 20,8 35,6 35,6 
Erkek (N=297) 12,1 22,2 37,4 28,3 

Yaya öncelikli alanların görünür bir şekilde işaretlenmesi 
(p=0,014) 

Kadın (N=319) 0,0 8,5 37,9 53,6 
Erkek (N=299) 1,3 11,7 43,8 43,1 

Yaya öncelikli alanlarda yükseltilmiş yaya geçitleri yapılması 
(p=0,524) 

Kadın (N=153) 5,2 17,6 41,8 35,3 
Erkek (N=151) 7,9 21,2 41,7 29,1 

Yol üzerinde yanlış parklanmanın önlenmesi (p=0,571) Kadın (N=316) 1,6 11,7 37,3 49,4 
Erkek (N=298) 1,3 15,4 37,2 46,0 

Kampüs içi trafik kuralları ile ilgili eğitim verilmesi (p=0,000) Kadın (N=316) 12,0 33,9 32,9 21,2 
Erkek (N=300) 22,0 37,0 29,7 11,3 

Taşıt pulu alacakların kampüs trafik kuralları ve güvenliği 
eğitimine tabii tutulması (p=0,013) 

Kadın (N=154) 11,7 27,3 31,8 29,2 
Erkek (N=151) 24,5 29,6 25,8 19,9 

 

Tablo 7. Trafik güvenliği ile ilgili önermeler ve taşıt pulu sahipliliği çapraz tablosu

Sürdürülebilir ulaşımın bir şartı da trafik güvenliğidir. ODTÜ kampüsündeki trafik güvenliğini yaya ya da sürücü olarak değerlendiriniz.  
 ODTÜ Taşıt pulu 

aldınız mı? 
Evet (%) Hayır (%) 

Kampüs içinde trafikte kendimi güvende 
hissediyorum (p=0,043) 

Hayır (N=175) 86,3 13,7 
Evet (N=54) 96,3 3,7 

Kampüs içindeki hız limitlerini uygun buluyorum. 
(p=0,339) 

Hayır (N=173) 83,8 16,2 
Evet (N=55) 89,1 10,9 

Kampüs içi trafik kurallarını biliyorum. (p=0,004) Hayır (N=175) 86,3 13,7 
Evet (N=55) 100 0 

Kampüs içindeki hız kesicileri etkin/gerekli buluyorum. 
(p=0,393) 

Hayır (N=175) 84,6 15,4 
Evet (N=54) 79,6 20,4 

Kampüs içi trafik işaretlemeleri ve levhalarını yeterli 
buluyorum (p=0,051) 

Hayır (N=170) 74,7 25,3 
Evet (N=55) 87,3 22,2 
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Tablo 8. Trafik güvenliği ile ilgili önermeler ve taşıt pulu sahipliliği çapraz tablosu

ODTÜ kampüsü içinde trafik güvenliği ile ilgili aşağıdaki önermeler hakkındaki görüşlerinizi belirtiniz. 
 Cinsiyet Hiçbir zaman 

(%) 
Bazen  
(%) 

Çoğunlukla 
(%) 

Her 
Zaman      

(%) 
Yayalar yola ani olarak çıkıyorlar. (p=0,575) Hayır (N=171) 2,9 66,7 28,7 1,8 

Evet (N=55) 0 72,7 25,5 1,8 
Yayalar karşıdan karşıya geçişlerde yaya geçitlerini 
kullanıyorlar. (p=0,158) 

Hayır (N=170) 1,8 54,1 42,4 1,8 
Evet (N=55) 7,3 54,5 38,2 0 

Yayalar karanlıkta görülmüyorlar. (p=0,672) Hayır (N=168) 6,0 44,6 41,7 7,7 
Evet (N=55) 7,3 52,7 32,7 7,3 

Kampüs içindeki hız kurallarına uyuyorum. 
(Sürücüler İçin) (p=0,446) 

Hayır (N=73) 0 8,2 60,3 31,5 
Evet (N=52) 1,9 7,7 50,0 40,4 

 

Tablo 9. Trafik güvenliğinin arttırılması konusundaki düşüncelerin taşıt pulu sahipliliğine göre değerlendirilmesi

ODTÜ kampüsünde trafik güvenliğinin artırılmasında aşağıdaki öneriler SİZCE ne kadar önemlidir? 
 ODTÜ Taşıt pulu 

aldınız mı? 
Hiç 

önemli 
değil 
(%) 

Biraz 
önemli(

%) 

Oldukça 
önemli  

(%) 

Çok 
önemli(

%) 

Yayaların karşıdan karşıya geçerken araç trafiğini rahat görebilmesi 
(p= 0,475) 

Hayır (N=347) 0,3 6,3 50,7 42,7 
Evet (N=108) 0,9 4,6 57,4 37,0 

Yayaların araçlar tarafından görülmesi/farkedilmesi (p=0,781) Hayır (N=348) 0,3 4,3 44,0 51,4 
Evet (N=107) 0 2,8 47,7 49,5 

Yaya geçitlerinin arttırılması (p=0,002) Hayır (N=347) 2,3 15,0 46,8 35,8 
Evet (N=108) 1,9 30,8 43,0 24,3 

Araçlar için belirlenen hız limitlerinin düşürülmesi (p=0,001) Hayır (N=345) 5,8 22,6 38,0 33,6 
Evet (N=106) 16,0 30,2 32,1 21,7 

Hız düşürücü kasislerin kullanılması (p=0,000) Hayır (N=347) 4,0 17,9 44,4 33,7 
Evet (N=106) 12,3 28,3 40,6 18,9 

Hız düşürücü kasislerin artırılması (p=0,000) Hayır (N=174) 14,4 29,3 33,3 23,0 
Evet (N=51) 31,4 49,0 17,6 2,0 

Daha çok kavşakta trafik ışığı ile kontrolün sağlanması (p=0,045) Hayır (N=345) 7,0 27,2 38,0 27,8 
Evet (N=108) 12,0 29,6 42,6 15,7 

Trafik kuralları hakkında daha çok levha/tabela olması (p=0,505) Hayır (N=344) 5,2 23,8 36,3 34,6 
Evet (N=108) 8,3 25,9 37,0 28,7 

Kampüs trafik kurallarına yönelik yasal denetim sağlanması 
(p=0,015) 

Hayır (N=344) 8,7 23,0 39,2 29,1 
Evet (N=107) 14,0 34,6 31,8 19,6 

Kampüs trafik kurallarına yönelik sivil denetim uygulanması (ceza 
puanı gibi) (p=0,089) 

Hayır (N=171) 9,4 24,6 39,8 26,3 
Evet (N=55) 21,8 23,6 29,1 25,5 

Kampüs trafik kurallarına sıklıkla uymayanların taşıt pullarının 
geri alınması (p=0,001) 

Hayır (N=342) 8,2 19,6 39,5 29,9 
Evet (N=107) 17,8 29,9 29,9 22,4 

Yaya öncelikli alanların görünür bir şekilde işaretlenmesi (p=0,068) Hayır (N=346) 0,6 11,0 37,9 50,6 
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4.2. Kadın ve Erkek Öğrenciler Arasındaki 
Farklar 

Analiz kapsamında yapılan       testi sonuçlarına 
göre Tablo 4’te verilen beş faktör açısından kadın 
ve erkek katılımcıların cevaplarının farklılık göster-
mediği tespit edilmiştir. Buna göre kadın ve erkek 
katılımcılar kampüs içerisinde;
• trafikte kendilerini güvende hissetmektedir,
• hız limitlerini uygun bulmaktadır,
• trafik kurallarını bilmektedir,
• hız kesicileri etkin/gerekli bulmaktadır,
• trafik işaretlemeleri ve levhalarını yeterli bulmak-
tadır (Bkz. Tablo 4). 

    Çapraz tablolar ve       testleri ile yapılan ince-
lemede, ankete katılan kadın ve erkek öğrenciler 
arasında kampüs içinde trafik güvenliği ile ilgili 
önermeler hakkındaki görüşlerin;
• yayaların ani olarak yola çıkması (p=0,004<0,05)
• kampüs içindeki hız kurallarına uymaları 
(p=0,048<0,05)
açılarından farklılıklar olduğu       testi sonuçların-
dan tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 5).

   Analiz kapsamında yapılan       testi sonuçlarına 
göre Tablo 5’te verilen oniki faktör açısından kadın 
ve erkek kullanıcıların cevaplarının farklılık göster-
diği tespit edilmiştir. Kadın katılımcılar;
• Yayaların karşıdan karşıya geçerken araç trafiğini 
rahat görebilmesini,
• Yayaların araçlar tarafından görülmesi/farkedilme-
sini,
• Yaya geçitlerinin arttırılmasını,
• Araçlar için belirlenen hız limitlerinin düşürülme-
sini,
• Hız düşürücü kasislerin kullanılmasını,
• Hız düşürücü kasislerin arttırılmasını,
• Daha çok kavşakta trafik ışığı ile kontrolün sağ-
lanmasını,
• Trafik kuralları arasında daha çok levha/tabela 
olmasını,
• Kampüs trafik kurallarına yönelik yasal denetim 
sağlanmasını,
• Yaya öncelikli alanların görünür bir şekilde işaret-
lenmesini,
• Trafik kuralları ile ilgili eğitim verilmesini ve 
• Taşıt pulu alacakların kampüs trafik kuralları ve 
güvenliği eğitimine tabii tutulmasını,
ODTÜ kampüsündeki trafik güvenliğinin arttırılması 
konusunda erkek katılımcılara oranla daha fazla 
önemli bulmuşlardır (Bkz Tablo 6).

2  

2  

2  

2  

4.3. Taşıt Pulu Sahipliği Açısından Farklar

Anket kapsamında katılımcılara taşıt pulu sahibi olup 
olmadıkları sorularak kampüs içerisinde aktif olarak 
araç kullananların belirlenmesi hedeflenmiş olup, 
kampüs içi trafik güvenliği değerlendirmelerinin kam-
püste araç kullananlar ve kullanmayan katılımcılar 
arasındaki farklılıkların olup olmadığı test edilmiştir. 
Analiz kapsamında yapılan        testi sonuçlarına 
göre Tablo 7’de verilen iki faktör açısından taşıt pulu 
sahibi olanların ve olmayanların cevaplarının fark-
lılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre taşıt pulu 
olmayan katılımcılar taşıt pulu olanlara göre istatis-
tiksel olarak anlamlı bir biçimde kendilerini trafikte 
daha az güvende hissetmektedirler (p=0,043<0,05). 
Buna karşılık ise, taşıt pulu sahipleri kampüs içindeki 
trafik kurallarını taşıt puluna sahip olmayan katı-
lımcılara göre daha iyi bildiklerini ifade etmektedir-
ler(p=0,004<0,05).

   Analiz kapsamında yapılan      testi sonuçlarına 
göre Tablo 8’de verilen beş faktör açısından taşıt 
pulu sahibi olan ve olmayan katılımcıların cevapları-
nın farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Buna göre 
bu iki grup katılımcılar kampüs içerisinde;
• Yayaların bazen yola ani olarak çıktıklarını,
• Yayaların genelde karşıdan karşıya geçişlerde yaya 
geçitlerini kullandıklarını,
• Yayaların genelde karanlıkta görülmediklerini,
• Kampüs içindeki hız kurallarına çoğunlukla uyduk-
larını belirtmişlerdir (Bkz. Tablo 8). 

 Analiz kapsamında yapılan      testi sonuç-
larına göre Tablo 9’da verilen dokuz faktör açısın-
dan taşıt pulu sahibi olan ve olmayan katılımcıların 
cevaplarının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buna 
göre taşıt pulu sahibi olmayan yani bir başka deyişle 
kampüs içinde aktif olarak araç kullanmadığı varsayı-
lan katılımcıların;
• Yaya geçitlerinin arttırılmasını
• Araçlar için belirlenen hız limitlerinin düşürülmesini
• Hız düşürücü kasislerin kullanılmasını
• Hız düşürücü kasislerin arttırılmasını
• Daha çok kavşakta trafik ışığı ile kontrolün sağlan-
masını
• Kampüs trafik kurallarına yönelik yasal denetim 
sağlanmasını
• Kampüs trafik kurallarına sıklıkla uymayanların taşıt 
pullarının geri alınması
• Trafik kuralları ile ilgili eğitim verilmesini
• Taşıt pulu alacakların kampüs trafik kuralları ve 
güvenliği eğitimine tabii tutulmasını
 ODTÜ kampüsündeki trafik güvenliğinin arttı-
rılması konusunda taşıt pulu sahibi olan yani kampüs 
içinde aktif olarak araç kullandığı varsayılan katı-
lımcılara oranla daha fazla önemli buldukları tespit 
edilmiştir (Bkz Tablo 5).

2  

2  

2  
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5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

   ODTÜ kampüsü sahip olduğu yapılı çevre büyük-
lüğü, bölümlerin kampüs içerisindeki yaygın dağı-
lımları ve sahip olduğu sayıca fazla öğrenci nüfusu 
ile birlikte yoğun bir taşıt ve yaya trafiğine sahiptir. 
Taşıt ve yaya etkileşiminin fazla olduğu kampüste 
trafik güvenliği de araştırılması ve değerlendiril-
mesi gereken unsurlardan biridir. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen “ODTÜ  Kampüs ve Ulaşım Anketi” 
çalışmalarında katılımcılara trafik güvenliği ile ilgili 
de sorular yöneltildiğinde,  katılımcıların büyük 
çoğunluğu kampüs içinde trafikte yaya veya sürücü 
olarak güvende hissettiğini ve trafik güvenliği ile ilgili 
yapılmış olan çalışmaları uygun bulduğunu belirtmiş-
lerdir. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu, kam-
püste trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik olarak 
sunulan önermeleri (yaya geçitlerinin arttırılması, 
hız düşürücü kasislerin kullanılması/arttırılması, taşıt 
pulu alacaklar ile ilgili eğitim ve cezai uygulamalar 
gibi) önemli bulmaktadırlar. Bu arada gerek yaya 
gerekse sürücü olan öğrenciler yayaların bazen ani 
olarak yola çıkabildiğini ifade ederken yarıya yakını 
bazen yaya geçitlerini kullandıklarını ifade etmiştir. 
Bu da göstermektedir ki yaya geçitlerinin artılması, 
bu bölgelerde işaretlemelerin etkinleştirilmesi ve 
hatta yükseltilmiş yaya geçidi gibi tasarımlarla yaya 
önceliğinin daha da hissedilir olması çok önemsen-
mektedir. Bu sebeple ODTÜ kampüsü başta olmak 
üzere bütün üniversite kampüslerinde yaya öncelikli 
bölgelerin belirlenmesi, levha ve işaretlemelerle 
görsel olarak ifade edilmesi ve bu bölgelerde yaya 
önceliğinin fiziksel altyapı tasarımları ile hissettirilme-
si önemlidir. Ayrıca, yaya öncelikli altyapı tasarımları 
araç trafiğini ikinci plana iteceğinden, bu da araç 
hızlarının düşmesini ve yaya güvenliğinin daha da 
artırılmasını sağlayacaktır.

   Katılımcıların kampüs içi trafik güvenliğini değer-
lendirmelerinde cinsiyete göre bir farklılık bulun-
madığı tespit edilmiştir. Ancak, kampüs içindeki hız 
kurallarına uymaları konusunda kadınların erkeklere 
göre daha duyarlı davrandıkları tespit edilmiştir. Ayrı-
ca kadın katılımcılar, kampüs içinde trafik güvenliği-
nin arttırılmasına yönelik olarak getirilen önermeleri 
erkek katılımcılara göre daha önemli bulmuşlardır; 
örneğin, trafik kuralları ile ilgili eğitim verilmesini, tra-
fik kurallarına yönelik yasal denetim sağlanmasını ve 
taşıt pulu alacakların eğitime tabi tutulmasını kadın 
katılımcılar erkek katılımcılara oranla daha önemli 
görmektedirler. Kampüste araç kullanan katılımcılara 
yayalara göre kendilerini kampüs içi trafikte daha 
güvenli hissettikleri tespit edilmiştir. 

Aynı zamanda, bu sürücülerin kampüs içindeki trafik 
kurallarını yayalara göre daha iyi bildiklerini düşün-
mektedirler.  Diğer taraftan kampüste aktif olarak 
araç kullanmayan katılımcıların kampüs içinde trafik 
kuralları ile ilgili olarak denetim sağlanması, eğitim 
verilmesi, kurallara uymayanların taşıt pullarının 
geri alınması ve taşıt pulu alacakların eğitime tabi 
tutulması gibi önermeleri taşıt pulu sahibi olanlara 
oranla daha önemli buldukları belirlenmiştir.  Bu so-
nuçlar ışığında, ODTÜ kampüsünde ve ülkemizdeki 
diğer kampüslerde trafik güvenliğini sağlamaya ve 
arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalarda bu anket 
sonuçlarına göre değerlendirmelerin yapılarak trafik 
güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmaların 
devam ettirilmesi gerekmektedir.

   Bu genel çalışma sonrasında yapılacak bir çalış-
mada benzer sorular akademik ve idari personele de 
yöneltilerek varsa kampüs kullanıcılarının öğrenciler-
den farklı algıları belirlenmelidir. Ayrıca devamında 
yapılacak çalışmalarda kampüs genelinde trafik 
güvenliği değerlendirmeleri yerine kampüs yolların-
da sorunlu görülen yerleri ve sorunları belirlemeye 
yönelik bir çalışma yapılmalıdır. Özellikle kampüste 
yaya öncelikli işaretlenmiş bölgelerde ve yaya geçit-
leri civarındaki sürücü ve yaya davranışları gözlem-
lenmeli, kişilerin özdeğerlendirmeleri ile verdikleri 
cevaplara karşıt olarak bizzat gösterdikleri davranış-
lar yakalanmaya çalışılmalıdır. Sürücülerin kampüs 
yollarındaki hızları ölçülerek hız limitlerine ne kadar 
uydukları da tespit edilerek hız limitlerinin çoğunlukla 
ihlal edildiği koridorlarda ya hız limitleri değiştirilmeli 
ya da hız limitlerinde gidilmesini sağlayacak altyapı 
tasarımları geliştirilmelidir. Birçok üniversite yönetimi 
kendi kampüslerinde “ceza” olarak algılanabilecek 
sivil denetim uygulamalarını tercih etmediklerinden, 
YÖK seviyesinde çıkartılacak bir mevzuat ile üni-
versite yönetimlerine teşvik ve destek verilmeli, bu 
konuda nasıl bir sistem geliştirilebileceği konusunda 
ortak akıl geliştirilmelidir. 
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ÖZET

1900’lerin ilk yarısında ortaya çıkan modernleşme ideolojisi, kentlerde otomobil sayısının artmasına neden 
olmuş; otomobil bağımlı uygulamalar, kentlerde ve kent merkezlerinde yol ve trafik güvenliğinin önemli bir bile-
şeni olan yaya güvenliğini azaltmıştır.  Bu çalışmada, kent merkezinin erişebilirliğinin ve mekânsal kullanımının 
yayalar için güvenli olmasını sağlayan bileşenler, makro, mezo ve mikro ölçek olmak üzere üç farklı ölçekte ve 
birbiri ile ilişkili şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle yaya güvenliği ve trafikte güvenilirliliğin önem-
sendiği kent uygulamalarında  başarı örnekleri olan Sevilla ve Eskişehir kent merkezleri belirlenen kriterler 
doğrultusunda incelenmiş;  ardından saptanan bulgulardan elde edilen sonuçlar, Ankara kent merkezi ‘Kızılay’ 
örneklemi ile karşılaştırılmıştır.  

Anahtar kavramlar: Kent merkezi, yaya güvenliği, trafikte güvenilirlilik, sürdürülebilirlik.

ABSTRACT

The ideology of modernization arised in the first half of the 1900s caused an increase in the number of  au-
tomobiles in cities. Such automobile-based praxis detracted pedestrian safety, where it is one of the signifi-
cant components of road and traffic safety in the city centers. In  the study,  the components that provide the 
pedestrians with a safer city center regarding accessibility and spatial usage are handled in  three different but 
interrelated scales: Macro, meso and micro. In this scope, firstly, Sevilla and Eskişehir city centers, which both 
stand as success stories regarding pedestrian safety and traffic security, are analyzed in accordance with the 
defined criteria, and then the results are compared with the case  of ‘Kızılay’ core  of Ankara City Center.

Key words: City center, pedestrian safety, reliability at traffic,  sustainability.
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liyor. Nirengi noktası niteliğindeki binalar ufalanıp 
gidiyor ya da şehir hayatındaki bağlamından kopup, 
anlamsız boş yapılara dönüşüyor. Şehrin kendine 
has karakteri bulanıyor ve nihayet her yer birbirine 
benzeyerek neticede hiçbiryere dönüşüyor. En kötü 
yenilgiyi alan alanlarda işlevsel bakımdan tek başına 
ayakta duramayan kullanımlar (alışveriş merkezleri, 
konutlar, açık toplanma yerleri ya da iş merkezleri) 
birbirinden koparılıyor’. [2]
Yine aynı eserde belirtildiği  gibi, eğer bir sokak 
insanlara çekici geliyorsa, yayalar bu sokakları daha 
çok kullanma eğiliminde olmaktadır ve insanların 
çok olduğu yerler birbirini çekerek yaya kullanımın 
artmasını ve güvenlilik hissini sağlamaktadır. Bir 
kentin en önemli açık kamusal mekanlarının yer 
aldığı ve yayalar tarafından en çok kullanılan alanlar 
tarafından  oluşturulan kent merkezlerine  bu şekil-
de bakılırsa; bu alanların o kentte yaşayan bireyler 
tarafından sadece bir geçiş alanı olmaması ve etkin 
bir şekilde kullanılması için, bu alanların insanlara 
içinde yaşadıklarını hissettirmesi gerektiği söylenebi-
lir. Bu nedenle kent merkezleri, yayaların güvenliğine 
verdiği önemi, üst ölçekteki bileşenlerin tasarımından 
alt ölçekteki bileşenlerin tasarımına kadar bir bütün 
olarak hissettirmelidir. 
‘Yaya Güvenli Kent Merkezi’, kısaca dört anahtar ke-
lime ile; yaşayan, emniyetli hissettiren, sürdürülebilir 
ve sağlıklıdır.[3] Kentler, yaşayabilmesi için kullanıcı-
larını yürümeye, bisiklet kullanmaya ve özellikle kent 
merkezini kullanmaya davet edebilmelidir. Ayrıca, 
güçlendirilmiş ve çekici kamusal alanlar ve işlevsel 
çeşitlilik ile yayaları kısa mesafeler arası içerisinde 
yürümeye teşvik edebilmelidir. Bu elemanlar, kent 
içinde etkinlikleri ve emniyet duygusunu güçlendir-
mektedir. Kent merkezlerinin sürdürülebilirliği ise ge-
nellikle ulaşım sisteminin güçlendirilmesi ile sağlana-
bilir. Burada ‘yeşil hareketlililik’ denilen yaya, bisiklet 
veya toplu taşıma sistemlerinden bahsedilmektedir. 
Toplu taşıma sistemlerinin bisikletli ve yayalara rahat 
ve güvenli hissetirecek, bunları tamamlayacak oto-
büs ve hafif raylı sistemlerden oluşması gerekir. Nite-
kim, eğer kent merkezlerine arabaların yerine insan-
ları davet etmeye yönelik uygulamalar geliştirilirse, 
yaya trafiği ve kent yaşamının sürdürülebilirliğinde de 
buna bağlı bir artış yaşanacaktır. Ancak araç trafiğin-
den yalıtılarak; bisiklet kullanımı ve yaya ulaşımının 
gündelik hayatın doğal bir parçası olarak sağlanabil-
mesi ile daha sağlıklı kent merkezleri oluşturulabile-
cektir. [3]  Kısacası; kent merkezlerinin yayalar için 
güvenli olduğunun savunulabilmesi için, kent merke-
zinin makro ölçekte ulaşımdan mikro ölçekte tasarım 
bileşenlerinin detaylarına kadar bir çeşitlilik, esneklik 
ve bütünlük sunması gerekmektedir. 
Kentlerde güvenlik kavramının sürdürülebilirliği ince-
lenirken  kentlerin ayrılmaz bir parçası olarak kentleri 
oluşturan bileşenlerin güvenilirlik kavramı  da ele 
alınmalıdır. Kentlerin güvenilirliğinden bahsederken 
ise kentlerin  sunduğu güvenilir hizmetin sürdürülebi-
lirliğinden,  kentin makro ölçek bileşeni olan ulaşım

1.GİRİŞ
1900’lerin ilk yarısında büyük bir etki yaratmış olan 
modernleşme ideolojisi ile ortaya çıkan yeni kent-
lerde insan ölçeği pek önemsenmemiş; otomobil 
kullanımının hızla arttığı bir planlama anlayışı hakim 
olmuştur. Yıldan yıla artan otomobil sayısı, kentlerde 
günlük etkinliklerini gerçekleştirecek olan yayaların 
yaşam şartlarının ve kalitesinin düşmesine yol aç-
mıştır. Otomobillerin artışı, kentlerde çevre ve sağlık 
açısından tehdit oluşturmanın yanında  psikolojik açı-
dan da insanları etkilemekte; kentlerde sayısı gide-
rek artan otomobillerin sonucu oluşan trafik sıkışıklığı 
ise sürücüleri daha stresli ve  trafikteki yayalara karşı 
daha sabırsız hale getirmektedir. 1970’lerde yaşanan 
petrol krizi ise dünya ülkelerinin otomobil bağımlı 
ulaşım alışkanlıklarının yerine daha farklı alternatifler 
araması için bir dönüm noktası olmuştur. [1]  
Jane Jacobs, 1961 yılında basılmış olan ‘Büyük 
Amerikan Şehirleri’nin Yaşamı ve Ölümü’ adlı eserin-
de, otomobillerin kentlerde yarattığı erozyonu eleş-
tirmektedir.  Jacobs, otomobil kullanımının azaltılma-
sının,  şartların otomobiller için daha elverişsiz hale 
getirilmesi ile mümkün olacağını vurgulamaktadır.[2]  
Buradan yola çıkılarak; otomobil kullanımının azaltıl-
ması sürecinde kent merkezlerinde çeşitliliğin arttı-
rılması, böylece kent  merkezinin kentliler tarafından 
daha etkin bir biçimde kullanımının artırılması önem 
kazanmaktadır. Bu da, kent merkezinin kentteki 
tüm yayalar için güvenli hale getirilmesi ile mümkün 
olacaktır. Bu bağlamda, yaya güvenli kenti oluşturan 
bileşenler makro, mezo ve mikro ölçekte ele alınmış-
tır. Makro ölçekte “alternatif ulaşım sistemleri”, mezo 
ölçekte “yaya aksının sürekliliği ve yürünebilirlik” 
kavramı, mikro ölçekte ise “toplumun dezavantaj-
lı grupları olan çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik 
tasarım ilkeleri ile tasarımın bileşenlerini oluşturan 
aydınlatma, kent mobilyaları ve  bu kent mobilyaları-
nın trafik güvenliği ve güvenilirliliği açısından önemli 
alt bileşenleri olan zemin kaplamaları, işaret-bilgi lev-
haları, sınırlama elemanları, toplu taşıma durakları” 
üzerinde durulmuştur. Çalışmada, yaya güvenliği ve 
trafikte güvenilirliliğin önemsendiği kent uygulamala-
rında belli başarı örnekleri olan Sevilla ve Eskişehir 
kent merkezleri,   belirlenen kriterler doğrultusunda 
incelenmiş,  ardından, saptanan bulgulardan elde 
edilen sonuçlar Ankara kent merkezi örneklemi ile 
karşılaştırılmıştır.

2.YAYA GÜVENLİ KENT MERKEZİ
Modernleşme ideolojisi ile birlikte Amerikan şehirle-
rinde yaşanmış olan otomobillerin kentlerde ve kent 
merkezlerinde yarattığı erozyon, günümüzde Türkiye 
şehirleri için geçerlidir. Jane Jacobs ‘Büyük Ameri-
kan Şehirleri’nin Yaşamı ve Ölümü’ adlı eserinde bu 
erozyonu şu cümlelerle ifade etmektedir: 
‘Şehirlerde otomobillere yer açmak için şehirler, 
geniş ve dağınık parçalara bölünüyor, yayalar için 
uygunsuz ve boş yerler haline getiriliyor. Şehir 
merkezleri ve mahallelerin karnı gelişigüzel deşi-
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şımaya yönelik alternatif ulaşım çözümlerinin başın-
da gelmesindeki ana sebeplerdir. 
Bu noktada toplu taşımanın yaya güvenli kent 
oluşturmak açısından güvenilirliliğine de değinmek 
gereklidir. Toplu taşımanın güvenilirliliği açısından 
önemli olan entegrasyon olgusudur. Nitekim, birbiriy-
le entegre edilmemiş bir ulaşım türü ve tarife düzeni 
insanları toplu ulaşımdan soğutmak için yeterlidir. 
Ulaşım türleri arasında katlanılabilir aktarma amaç-
lı bekleme süreleri, toplu ulaşım türleri arasında 
katlanılabilir aktarma mesafesi, toplu ulaşım ücret-
lendirilme teknolojisinin toplu taşıma araçlarında aynı 
olması vb. entegrasyon uygulamalarının iyi yapılmış 
olması kentlilerin toplu taşımaya olan güvenilirliğin 
artması ve toplu taşımayı kullanmaları açısından 
özendiricidir.
Lastik ve raylı toplu sistemlerinin otomobile göre 
daha enerji verimli sistemler olduğunun bilinmesine 
rağmen otomobile bağımlılık artan bir şekilde varlı-
ğını sürdürmektedir. Bu nedenle otomobille yapılan 
seyahatlerin bir bölümünü bu türlere kaydıracak 
stratejiler uygulamaya konulmalıdır. Bu sebeple de  
kent içi ulaşımda yaya ve bisikletin doğa ile barışık 
bir kent oluşturmada temel olduğu unutulmamalı, 
toplu taşımadaki alternatiflerin yanı sıra yaya-bisiklet 
ulaşımına da ağırlık verilmelidir.
Toplu taşımanın yanı sıra motorsuz ulaşım başlığı 
adı altında tanımlanan bisikletle ulaşım da ekonomik 
ve çevre dostu olması açısından dünyanın birçok 
kentinde diğer alternatif bir ulaşım biçimi olarak 
kullanılmaktadır. Bisiklet, kişilerin günlük yaşamla-
rında düzenli egzersiz yapmalarına olanak sağladığı 
için bisiklet ulaşımı dünya ülkeleri tarafından sağlıklı 
yaşam açısından da önemli bir ulaşım alternatifi 
olarak desteklenmektedir. Araştırmalar göstermiştir ki 
bisikletle bir gramlık ağırlığın bir kilometre taşınma-
sında 0,15 kalori, aynı iş yürüyerek yapıldığında ise 
0,75 kalori harcanmaktadır. Yaya dahil tüm ulaşım 
türleri içinde birim yolculuğu en az enerji tüketerek 
gerçekleştiren bisiklet kullanıcılara otomobile benzer 
avantajlar sağlamaktadır. Bisiklet ulaşımı, otomobil 
ile karşılaştırıldığında yolculuk maliyetinin düşük 
oluşu, yolda ve park alanında ihtiyaç duyduğu alan 
açısından az yer kaplaması, çevre kirliliği yarata-
cak etkilere ve öldürücü kazalara sebep olmaması 
vb. avantajlarla önemli üstünlüklere sahiptir. Ayrıca 
bisiklet ulaşımı toplu taşıma araçlarında ortaya çıkan 
yolcu kapasitesi ile ilgili durumlardan kaynaklanan 
sorunlar için bir tamamlayıcı konumundadır. [6]  Dün-
yada pek çok kentte bisiklet şeritleri veya ayrı bisiklet 
yolları yapılmakta, bisiklet kullanımının arttırılması 
için kentlerin çok sayıda noktasında bisiklet parkla-
rı yer almakta, özellikle toplu taşıma duraklarında 
bisiklet parkları oluşturularak bu ulaşım türünün toplu 
taşıma ile entegre edilmesi hedeflenmektedir. Bunun 
yanı sıra, toplu taşıma araçlarında bisiklet taşıma 
yerleri ayrılmakta, böylece toplu taşıma yolculuğunun 
sonrasında da bisiklet kullanımı desteklenmektedir. 
Bir başka deyişle, yaya alanları planlanırken ulaşım-

daki güvenilirliğinden bahsedilmesi gerekmektedir. 
Güvenlik kavramının alt başlığı olan güvenilirlik 
kavramının toplu taşıma ile olan ilişkisi, bir sonraki 
bölüm olan ‘Yaya Güvenli Kentlerin Makro Ölçekte-
ki Bileşenleri’ bölümünde ele alınacaktır.

3. YAYA GÜVENLİ KENT MERKEZİNİN MAKRO, 
MEZO VE MİKRO ÖLÇEKTEKİ BİLEŞENLERİ
Planlamanın asıl amacı, hareketliliğin erişimdeki 
gerçek ölçümüdür. Bir diğer deyişle, kent mer-
kezlerinin taşıt açısından hareketliliğe göre değil, 
erişilebilirliğe göre düzenlenmesi gerekmektedir.[4]
Wegener’a (1987) göre, kentin mekansal yapısı 
mekansal aktivitelerin dağılımına karar vermekte, 
bu aktiviteler ise ulaşım sistemindeki trafiği oluş-
turmaktadır. Ulaşım sisteminin etkileri, alanlara 
erişimi etkiler. Yüksek erişilebilirlikteki alanların 
çekiciliğindeki gelişme, düşük erişilebilirlikteki 
alanlardan fazladır; bu durum da mekansal yapıyı 
etkilemektedir. [5]
Erişilebilirlik, belirli bir bölgenin ulaşılabilme ya da 
o bölgenin kullanılabilme kolaylığıdır. Erişilebilirliği 
iç erişilebilirlik ve dış erişilebilirlik olarak sınıflandır-
mak daha doğrudur: İç erişilebilirlik, bir yerin iç do-
laşım koşullarına bağlı olarak erişilebilirliğidir. Dış 
erişilebilirlik ise başlangıcı dışarıda olan bir yerden 
‘ulaşılabilirlik’ anlamına gelir. Dış erişilebilirlikte 
makro ölçekte kentin farklı bölgelerinden bir yere 
nasıl ulaşılabildiğini gösteren ulaşım sistemi kur-
gusu önem taşırken; iç erişilebilirlikte mezo ölçekte 
‘yaya sürekliliği ve yürünebilirliğin sağlanması’ 
ile mikro ölçekte bu sürekliliği sağlamaya yönelik  
‘herkes için tasarım ilkeleri’ ile ‘kentsel tasarım 
bileşenleri’ etkilidir.[4]  Bir başka deyişle, kentlerin 
iç ve dış erişilebilirliğini sağlayan bu bileşenler, 
yaya güvenli bir kent merkezi oluşturmak için farklı 
ölçeklerdeki bileşenleri gerektirmektedir.
 
3.1. YAYA GÜVENLİ KENT MERKEZİNİN 
MAKRO ÖLÇEKTEKİ BİLEŞENLERİ
Bir kent ve kent merkezi yayalar için güvenli hale 
getirilmek isteniyorsa, bu problemin öncelikle 
kentin üst ölçeğinde çalışılması gereken bir ulaşım 
planlaması ile çözülmesi gerekmektedir. Bu da ula-
şımda tek bir mod kullanmak yerine farklı ulaşım 
modları sunmak ile mümkün olacaktır.
Lastik tekerlekli toplu taşıma sistemleri (otobüs, mi-
nibüs, vb.) günümüzde kentlerin geleneksel ulaşım 
sistemleri iken (metrobüs hariç), raylı sistemler 
kentlerdeki alternatif ulaşım sistemleri olarak tercih 
edilmektedir.
Raylı sistemlerin, minibüslere ve otobüslere oranla 
tek seferde daha fazla kişi taşıyabilme kapasi-
tesine sahip olması, böylece otomobil bağımlılık 
oranını azaltması ve bunun sonucu olarak trafik 
sıkışıklığını azaltması, lastik tekerlekli birçok toplu 
taşıma aracının yanında fosil yakıt kullanmadıkları 
için kentlerdeki karbon emisyonunu azaltmaları, 
dünyadaki yaya güvenli modern kentlerin toplu ta-
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da göz önüne alınması gereken temel ögelerden 
biri de  ulaşım türleri – ulaşım mekanları ilişkisinin 
erişebilirliğe göre kurulmasıdır. Bu nedenle bisiklet 
ulaşımı durakları/park yerleri ile toplu ulaşım sistem-
leri duraklarının birlikte kurgulanması gerekir. [7]
Özetle, yaya güvenli bir kent merkezi tasarlamak için 
geliştirilmesi gereken ulaşım türleri, kentin makro öl-
çeğinde ele alınması gereken alternatif toplu ulaşım 
türleri (raylı sistemler) ve bisiklet ile ulaşımdır. Ancak 
otomobile seçenek olarak sunulan bu iki ulaşım tü-
rünün birbiriyle yarışan değil birbirlerini tamamlayan 
özellikler göstermesi gerekmektedir.

3.2. YAYA GÜVENLİ KENT MERKEZİNİN MEZO 
ÖLÇEKTEKİ BİLEŞENLERİ
Günlük yaşantımızda yaptığımız en önemli eylem-
lerden biri olan yürüyerek yer değiştirme eylemi 
ile  hem ulaşımı sağlarken, hem de çevre ve diğer 
insanlarla etkileşime geçeriz. Yaya mekanları kent-
linin sosyalleştiği ve kültürel gereksinimlerini karşı-
ladığı alanlar oldukları için yaya erişiminin öneminin 
buralarda vurgulanması gereklidir. Orhan Kuntay’ın 
da belirttiği gibi yaya bölgesi; tüm kentliye açık bölge 
olmalı, böylece kentin tüm bireylerinin katılımıyla 
toplumsal ve kültürel kaynaşmayı sağlamalıdır. [7] 
Bu sebeple de sağlıklı insan ilişkileri açısından yaya 
mekanlarının yürünebilirlik kavramının iyi bir şekilde 
kurgulanması önemlidir. [8]
Yürünebilirlik kavramı, dünya kentleri planmasında 
güncel olarak üzerinde durulan bir kavramdır. Maale-
sef ülkemizde günümüze kadar bu kavrama gereken 
önem verilmemiş olsa da, kentlerimizin otomobillerin 
aşındırması sorunu karşısında bugün geldiği noktada 
üzerinde önemle durulmalıdır. Avrupa Kentsel Şartı 
“Avrupa Kentli Hakları” deklarasyonunda “Dolaşım” 
başlığı altında; “toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve 
bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbiri-
nin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıt-
lamayan uyumlu bir düzenin sağlanması” gerekliliği 
belirtilmektedir. [9]
Michael Southworth’a göre (2005) yürünebilirlik, 
“yapay çevrenin, yayaları konfor ve güvenlik içinde 
belirli bir zaman ve eforla farklı noktalara bağlarken, 
görsel anlamda da ilgi çekici vistalar sunarak, yürü-
meyi destekleyip teşvik eden bir yapı sunmasıdır.” 
[10]

3.3. YAYA GÜVENLİ KENT MERKEZİNİN MİKRO 
ÖLÇEKTEKİ BİLEŞENLERİ
Kent merkezlerinin yaya ulaşımında güvenli olması 
kentin ana hedeflerinden biri olmalıdır. Genelde ise 
yaya ulaşımı diğer ulaşım yöntemlerine göre en az 
korunmuş olanıdır. Dolayısıyla  kent içinde en çok 
tehlike ile karşılaşanlar yayalar olmaktadır. Yaya 
ulaşımında özellikle korunması gereken gruplar ise 
toplumun dezavantajlı grupları olan çocuklar, yaşlılar 
ve engellilerdir. 
Evrensel tasarım kurallarına göre tasarım elemanları 
ve çevre, mümkün olan en geniş ölçüde adaptas-

yon ve özelleştirme ihtiyacı olmaksızın tüm insanlar 
tarafından kullanılabilir olmalıdır. Kent merkezleri de 
bir tasarımın ürünü olduğu için kent merkezinde yaya 
güvenliğini ve trafikteki güvenilirliliği  sağlamakta rol 
oynayan mikro ölçekteki tasarım bileşenleri de (toplu 
taşıma araçları ve durakları, bilgilendirme levhaları, 
trafik lambaları, rampalar, zemin kaplamaları vb.) 
‘‘herkes için tasarım’’ ilkesiyle tüm kentliye hitap 
etmelidir. Bunun için tasarım bileşenlerinin düzenlen-
mesinde dezavantajlı kullanıcı grupları da düşünül-
melidir. 
Herhangi bir engeli olan insanlar, kentin  diğer 
kullanıcılarına nazaran hareket edebilmek için bazı 
destek nesnelerine ihtiyaç duydukları için, engeli 
olan kişiler herhangi bir engeli bulunmayan yayalara 
oranla daha fazla alana ihtiyaç duymaktadır. Kent 
merkezlerinin herkes için güvenli ve güvenilir olması 
için yaya yollarının, motorlu  taşıt trafiği ile karşılaşı-
lan yaya geçitlerinde rampaların, trafik lambalarında 
bulunan butonların, toplu taşıma araçlarına inme, 
binme ve bekleme alanlarının bu bireylerin destek 
nesneleriyle (fiziksel engeli olanlar için baston, tuta-
maç veya tekerlekli sandalye, görme engeli olanlar 
için değnek veya köpekle birlikte yürüyen kişiler vb.),  
bir başkasına ihtiyaç duymadan hareketleri düşünü-
lerek belli bir standarta göre tasarlanması gereklidir.
[11] Ayrıca yaya geçitlerinde trafik işaret lambaları 
işitme engelliler için ışıklı yaya figürlü ve görme 
engelliler için sesli olmalı; ışık kontrollü yaya geçitle-
rinde geçiş süreleri, çocuk, yaşlı, hamile ve engelliler 
gibi yavaş hareket eden yayaların güvenli bir şekilde 
geçişine izin verecek şekilde programlanmalı; böy-
lece bu bireylerin kent merkezindeki trafiğe olan gü-
venilirliğini arttırılmalıdır. Aynı şekilde bireylerin kent 
merkezine erişimini sağlayan toplu ulaşım araçlarına 
güvenilirliğin sağlanması önemlidir. Bu nedenle 
bireylerin başkalarına ihtiyaç duymadan toplu taşıma 
araçlarına inip binmeleri için bu taşıtların zemini ile 
kaldırım aynı seviyeye getirilmeli veya toplu taşıma 
araçlarında ise eğimi en fazla %6 olacak rampa bu-
lunmalı [12]; toplu taşıma duraklarında toplu taşıma 
hizmetine ilişkin bilgilendirme (toplu taşıma güzergah 
ve gidiş geliş tarife bilgileri, şehir haritaları vb.) sesli 
ve görsel donanımlar kullanılarak dijital olarak veya 
kabartmalı pano ile yapılmalı ve bu donanımların ko-
numları dezavantajlı bireylerin boyutları düşünülerek 
konumlandırılmalıdır. [9]
Ayrıca, görsel, işitsel, dokunmatik ve dijital ortamda 
verilen bu bilgilendirmenin kontrol yetersizliğine yol 
açmadan düzgün bir trafik entegrasyon sistemiy-
le sunulması herkes için güvenilirliği artıracak bir 
etkendir.

4.YAYA GÜVENLİ KENT ÖRNEKLERİ
Yukarıdaki kriterler doğrultusunda; çalışmada yaya 
güvenliği ve trafikte güvenilirliliğin önemsendiği kent 
merkezi uygulamalarının başarılı örneklerinden olan 
Sevilla ve Eskişehir kent merkezleri incelenmiştir. Bu 
kentlerin yaya ulaşımında sürdürülebilirliğini sağla-
ması ise şu şekilde ortaya konulabilir: 
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Sevilla kenti ulaşımında otobüs, minibüs gibi lastik 
tekerlekli toplu taşıma ulaşım sistemlerinin yanı 
sıra; alternatif toplu taşıma ulaşım sistemleri olarak 
şu anda 1,4 km uzunluğunda olan hafif raylı sistem 
tramvay ve 18.2 km uzunluğunda metro hattı 
bulunmaktadır. Kentin en önemli özelliklerinden biri 
de yaya yolları ile aynı güzergahta ilerleyen ve tüm 
kente bisikletle ulaşım imkanı veren toplam 170 
km uzunluğundaki bisiklet yollarıdır. Kentin birçok 
bölgesinde SEVICI adı verilen bir bisiklet ağı ve 
halka açık bu bisikletleri kullanabilmek için bisiklet 
kartları veya biletleri ile bisiklet ödünç alma durak-
ları bulunmaktadır. Bu bisikletler gidilmek istenen 
iki istasyon arasında 30dk’ya kadar bedava ulaşım 
imkanı vermektedir. 2012 yılı itibariyle Sevilla’da 
toplamda 260 tane bisiklet istasyonu (SEVICI) bu-
lunmakta ve bu istasyonlarda toplamda kentlilere 
hizmet eden 2650 adet bisiklet bulunmaktadır.[13] 
Sevilla kent merkezi yaya alanları kentin başlıca 
işaret ögelerini birbirine  bağlayan yaya akslarına 
sahiptir. 
Yaya ulaşımında özellikle korunması gereken 
gruplar olan toplumun dezavantajlı grupları olan 
çocuklar, yaşlılar ve engelliler için Sevilla kenti ide-
al bir kent merkezine sahiptir. Tekerlekli sandalye 
kullanan engelli gruplar aynı zamanda bisikletliler 
için ayrılmış düz ve yumuşak bir zeminden oluşan 
yer döşemelerini (Şekil 1) rahatça kullanabilmekte-
dir. Otobüs durakları ve yaya geçitlerinde bulunan  
rampalar, kentin görme engelli kullanıcılarına yöne-
lik yaya geçitlerinde bulunan sesli sinyal sistemleri, 
toplu taşıma duraklarında bulunan kabartmalı bilgi 
levhaları ile toplu taşıma araçlarında da (Şekil 
2)  tüm kullanıcılara hitap eden tasarım ilkelerinin 
benimsemiş olduğu görülmektedir. 

Eskişehir kentinde de ulaşım sisteminde araç 
trafiğine alternatif olarak geliştirilen en önemli toplu 
taşıma aracı olan tramvayın kentin yaya güvenli 
kent olmasındaki payı büyüktür. 2020’ye yönelik 
Eskişehir Ulaştırma Planında kentin dış yerleşme-
lerinde yaşayan toplu taşıma yolcularının, HRS 
hatlarına aktarma yapılabilecek yeni transfer ve 
terminal noktaları belirlenmiş; lastik tekerlekli toplu 
taşıma hattı sayısının 2020 yılında 38’e ineceği he-
saplanmıştır;  böylece hafif raylı sistem ile ulaşım 
güçlendirilmiş olacaktır. Eskişehir kentinde birçok 
bisikletli kullanıcı olmasına rağmen  henüz bisiklet 
yolları mevcut değildir. Ancak, Eskişehir Ana Ulaş-
tırma Planı çerçevesinde 5 km sınırları içerisinde 
dört aşamada tamamlanacak bisiklet yolları aksları 
planlaması düşünülmektedir. HRS ve bisiklet ile 
ulaşımın yanısıra su yolu taşımacılığı geliştirilerek 
toplu ulaşım entegrasyonu sağlama amaçlı çalış-
malar yapılmaktadır. [14], [15]

5. ANKARA KENT MERKEZİ YAYA GÜVENLİĞİ 
VE TRAFİKTE GÜVENİRLİLİĞİN İNCELENMESİ
Geçmişin bir yansıması olarak, Ankara’da otomo-
bil bağımlı olarak geliştirilen ulaşım politikaları ve 
rant bağımlı geliştirilen toplu taşıma politikalarının 
[16],[17],[18],[19], günümüzde yayaların kent için-
deki hareketini kısıtlar hale getirdiği, kent merkezini 
yayaların sosyal biçimde kullandıkları bir alan değil 
sadece geçiş alanı olarak kullanılan bir alan haline 
getirdiği ve otomobillerin yaya bölgeleri üzerinde-
ki baskısının giderek arttığı görülmektedir. Yaya 
güvenli kent merkezini oluşturan bileşenlerin farklı 
ölçeklerde yapılan analizleri sonucunda, karşılaş-
tırılmada kullanılan  Sevilla [20],  ve Eskişehir [21] 
kentlerine oranla Kızılay Kent Merkezi’deki karayo-
lu öncelikli uygulamaların yaya öncelikli uygulama-
lara göre öne çıktığı görülmektedir.  Bunun altında 
yatan sebepler arasında makro ölçekte alternatif 
ulaşım sistemleri çözümlerinden olan hafif raylı sis-
tem ve bisiklet sistemleri çözümleri yerine karayolu 
kullanımını özendiren katlı kavşak ve yol genişlet-
me uygulamaları; bu uygulamaların  sonucunda 
kent merkezinde artan otomobiller; bu otomobille-
rin beraberinde getirdiği araçların otopark bulama-
ma sorunu ele alınabilir. (Tablo 1) 
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Tablo 1 : Sevilla, Eskişehir, Ankara-Kızılay Kent Merkezleri Makro Ölçekte Tasrım Bileşenleri Karşılaştırılması

Kent merkezinin karayolu öncelikli uygulamalar-
la aşındırılmasının beraberinde getirdiği otopark 
sorununun ardından merkezde yaya kaldırımlarının 
araçlar tarafından işgali mezo ölçekte yürünebilirliliği 
ve yaya sürekliliğini etkileyen önemli bir sorundur. 
Kızılay kent merkezinde yaya yolları, karayolları 
arasında belirli bölgeler arasına sıkışmış olmakta, 
bu alanların birbirleri ile bağlantısında kopukluklar 
bulunmaktadır. Yaya bölgeleri arası yaya sürekliliği-
nin eşdüzey yaya geçitleri ile sağlanması gereken 
kent merkezlerinin aksine Kızılay kent merkezinde, 
-ana arterin altındaki caddelerde bile (Meşrutiyet 
Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı vb.)- güvenlik 
önlemleri yeterli olmayan tehlikeli ve aynı zamanda 
dezavantajlı grupların karşıya geçişler için büyük 
çaba harcaması gereken üstgeçitler bulunmaktadır. 
Bu üst geçitler ayrıca yayalara ait kaldırımlarda yer 
kaplamakta ve  yürünebilirlik ile ilgili engel teşkil 
etmektedir. (Şekil 3)
Yaya güvenli kent merkezlerini oluşturan elemanlar 
mikro ölçekte ele alındığında; Kızılay kent merkezin-
de dezavantajlı gruplara yönelik tasarım ilkelerinin 
yeterince göz önünde bulundurulmadığı, hattta her-
hangi bir dezavantajı olmayan bireyler için bile yaya 
emniyetinin yeterli olmadığı görülmektedir. Özellikle 
yaya kaldırımlarında çeşitli kot farklarının bulunu-
yor olması yayalar için çeşitli kazalara sebebiyet 
verebilecek alanların doğmasına neden olmaktadır. 
Mikro ölçekteki tasarım elemanlarından biri olarak 
bir kent mobilyası olan toplu ulaşım duraklarının 
(otobüs durakları) konumlandırılması ise hem makro 
ölçekte zaman zaman taşıt trafiğini aksatmakta ve 
toplu taşımalarda aksaklıklara neden olmakta hem 
de mezo ölçekte Meşrutiyet Caddesi, Atatürk Bulvarı 

gibi yoğun kullanılan yaya kaldırımı kesimlerinde 
yaya sürekliliğini etkileyen bir unsur olmasının yanı 
sıra toplu taşıma taşıtlarına olan zamansal açıdan 
güvenilirliği de etkilemektedir.  (Tablo 2)
Çalışmada bahsedilen sorunlar doğrultusunda; 
Ankara Kızılay Merkez çekirdeğinin yayaların geçiş 
alanı olarak kullandığı, erişebilirlik ve sürdürülebi-
lirliğinin  günden güne azaldığı  bir merkez kesimi 
haline gelmemesi için şu uygulamaların yapılması 
önerilmektedir:

MAKRO ÖLÇEKTE TASARIM 
BİLEŞENLERİ KARŞILAŞTIRILMASI SEVİLLA ESKİŞEHİR ANKARA 
ÖZEL ARAÇ 
KULLANIMI 

Yasaklarla Özel Araç 
Kullanımını Kısıtlama Var Var (Kısmen) Yok 

LASTİK 
TEKERLEKLİ 
TOPLU TAŞIMA 

Otobüs Kullanımı 
(%Yolcu Toplu Taşıma) 62 56.5 28.8 
 Çevre Dostu Otobüsler Var Var Yok 
 Minibüs Kullanımı 
(%Yolcu Toplu Taşıma) 6.4 VERİ YOK 36.8 

 Çevre Dostu Minibüsler Var Yok Yok 

ALTERNATİF 
ULAŞIM 
SİSTEMLERİ 

Raylı Sistemler       
Tramvay Kullanımı 
(%Yolcu Toplu Taşıma) 19.3 43.2 Yok 
Tramvay Hattı Uzunluğu  2 km 16 km Yok 
 Metro Kullanımı 
(%Yolcu Toplu Taşıma) 11.3 Yok 9 

 Metro Hattı Uzunluğu  
18.2 km (+3 yeni 

hat) Yok 55.1 km 

 Bisikletle Ulaşım       

 Bisiklet Kullanımı Çok Yüksek Yüksek Çok az 

Bisiklet Paylaşım Sistemi Var Yok Yok 

 Bisiklet Yolu Uzunluğu 170 km 
Yok (Planlaması 

düşünülüyor) Yok 
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YAYA SÜREKLİLİĞİ KARŞILAŞTIRMASI 

SEVİLLA ESKİŞEHİR ANKARA 

   
 

Şekil 3 : Sevilla, Eskişehir, Ankara-Kızılay Kent Merkezleri Mezo Ölçekte Tasarım Bileşenleri Karşılaştırması

Tablo 2 : Sevilla, Eskişehir, Ankara-Kızılay Kent Merkezleri Mikro Ölçekte Tasarım Bileşenleri Karşılaştırması

MİKRO ÖLÇEKTE TASARIM BİLEŞENLERİ 
KARŞILAŞTIRILMASI SEVİLLA ESKİŞEHİR ANKARA 

DEZAVANTAJLI 
GRUPLARA 
YÖNELİK 
TASARIM 

Kaldırımlar TEHLİ
KELİ 

O
R
T
A 

TEHLİ
KESİZ 

TEHLİ
KELİ 

O
R
T
A 

TEHLİ
KESİZ 

TEHLİ
KELİ 

O
R
T
A 

TEHLİ
KESİZ 

Kaldırımların Ani Daralıp 
Genişlemesi   x     x     x   

Kaldırımlara Araçların Parketmesi     x   x   x     
 Zemin Kaplamaların Bakımı/Fiziki 
Durumu     x   x     x   

 Rampalar                   

Eğimin Fazla Olması     x     x   x   

Merdivene Alternatif Çıkış Olmaması      x   x   x     

 Kent Mobilyaları YETER
SİZ 

O
R
T
A 

YETER
Lİ 

YETER
SİZ 

O
R
T
A 

YETER
Lİ 

YETER
SİZ 

O
R
T
A 

YETER
Lİ 

Trafik Lambalarında Durdurucu 
Düğmeler     x   x     x   

Trafik Lambalarında Sesli Sinyaller     x   x     x   
Toplu Taşıma Duraklarında 
Kabartmalı Bilgi Levhaları   x   x     x     

Toplu Taşıma Bilgi-İşaret 
Donanımlarının Konumlandırılması     x   x     x   

Toplu Taşıma Erişilebilirliği için 
Gerekli Tasarım (Eşdüzey Kaldırım 
Taşıt Seviyesi vb. ) 

    x   x   x     
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i. Binek otosu ve minibüs gibi kent trafiğinin daha da 
artmasına neden olan toplu taşıma taşıtları yerine 
park et-devam et (P/D) sisteminin uygulanması; bi-
reysel binek otosu yolculuklarının merkez çeperinde 
düzenlenecek P/D otoparklarına yönlendirilerek, bu 
yolculukların merkez kesiminde P/D taşıtlarına akta-
rılması ulaşım mekanında yaya ve bisikletli yolculuk 
güvenliğini arttıracaktır. ii.Koridor-kapasite etüdü 
uygunluğu durumunda Kavaklıdere yönünde raylı dü-
şük döşeme tramvay sisteminin bir alternatif olarak 
düşünülmesi ve uygulamaya geçirilmesi ve böylece 
daha güvenli, yaşanılabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir 
bir kent merkezinin kurgulanması tercih edilmelidir.
iii.Mezo ölçekte yaya alanlarının sürekliliğine yönelik 
politikalar benimsenmeli, yaya sürekliliğinin üst geçit-
lerle değil, eşdüzey yaya geçitleriyle sağlanmasına 
önem verilmeli; evrensel tasarım ilkesinin öncelikli 
kuralı olan herkes için tasarım ilkesi gözetilmelidir.  
Bu yaya geçitlerinin taşıt yolları üzerinde düzen-
lenmesi ise mikro ölçekte ele alınarak açık, net ve 
yönlendirici bir tasarımla sunulmalıdır.
iv.Yaya alanlarındaki mikro ölçekteki kentsel tasarım 
bileşenlerinde ise herkes için tasarım ilkesi düşünü-
lerek deazavantajlı gruplara yönelik tasarım ilkeleri 
(rampalar, yol genişlikleri, zemin kaplamaları, kent 
mobilyalarının boyutları vb.) uygulanmalıdır. 
v.Trafik güvenilirliği açısından, mikro ölçekteki tasa-
rım elemanlarından biri olan kent mobilyalarından 
önemli işlev gören otobüs vb. toplu taşıma durakları-
nın konumlandırılması,  hem makro ölçekte taşıt tra-
fiğini aksatmadan ve toplu taşımalarda aksaklıklara 
neden olmadan; hem de mezo ölçekte yaya kaldırım-
larında yaya sürekliliğini olumsuz etkileyen bir unsur 
olmadan yeniden yapılmalıdır.
Yukarıda belirtilen önerilerin uygulanması, beraberin-
de, kent merkezinde otomobile ve karayoluna olan 
bağımlılığın azalmasını, trafikten kaynaklanan toplu 
taşıma güvenilirliğinin artmasını ve kullanım önceliği 
açısından önceliğinin yayalar olması gereken Ankara 
kent merkezinin Kızılay çekirdeğinin yine asıl sa-
hipleri olan yayalara teslim edilmesini beraberinde 
getirecektir. Kızılay elden çıkmış bir merkez çekirdeği 
değil, makro, mezo ve mikro ölçekte benimsene-
cek herkes için tasarım ilkesi ile düzeltilebilecek bir 
merkezdir.
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ÖZET

Motorsuz, pedallı, iki tekerlekli, insan gücü ile ilerleyen bir araç olan bisiklet, sporun ve eğlencenin yanı sıra 
ulaşımda da kullanılır. Ülkemizde ulaşım amaçlı bisiklet kullanımı çok yaygın olmamasına rağmen, araç trafi-
ğinde bisiklet kullanmak hâlâ oldukça tehlikelidir. Ulaşım amaçlı olarak bisiklet kullanımında, bisiklet yollarının 
mevcudiyeti ve bu yolların belirli standartları taşıması güvenli bisiklet kullanımı için oldukça önem arz etmek-
tedir. Bisiklet yollarının ve bisiklet yolu standartlarının dünya örnekleriyle kıyaslandığında yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Çalışmamızda Türkiye’de 2004-12 yıllarında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı bisiklet kaza-
larının istatistiki olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yayımlanmış olan resmi veriler kullanılmıştır. İlgili veriler incelenerek ölümlü-yaralanmalı bisiklet kazaları ile 
trafik yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu arasındaki ilişkiler istatistiki olarak irdelenmiştir. Bu veriler incelendiğinde 
2004 yılından 2012 yılına kadar bisiklet kazalarında bir artış olduğu,  bu yıllar arasında ölümlü-yaralanmalı 
bisiklet kazalarının toplamda 2538 kaza ile en fazla Konya’da, en az ise 6 kaza sayısı ile Tunceli’de olduğu, 
istatistiksel olarak illerin nüfus yoğunluğu ile bisiklet kazaları arasında  pozitif yönlü (p<0.01, pearson katsayısı 
0,479) bir ilişki olduğu, ancak motorlu taşıt sayısı ile ölümlü-yaralanmalı bisiklet kazalarının sayısı arasında bir 
ilişki olmadığı (p=0.163) tespit edilmiştir. Bu veriler incelendiğinde bisiklet kullanımının yeri ve sürüş güvenliği 
açısından Türkiye’nin yolun daha çok başında olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bisiklet sürüş güvenliği, Ölümlü-yaralanmalı bisiklet kazaları, Bisiklet kaza istatistikleri.

ABSTRACT

Bicycle, which is an engineless, pedaled, two-wheeled vehicle that runs with manpower, is also used for 
transportation along with sport and entertainment. Though riding a bicycle for transportation is not common in 
our country, it is still quite dangerous to ride a bicycle in vehicle traffic. The use of bicycles for transportation, 
existence of bicycle paths, which carries certain standards, is of great importance for safe bicycle riding. It is 
observed that bicycle paths and bicycle path standards are inadequate compared to world samples. In our 
study it is aimed to statistically evaluate fatal-injury bicycle accidents occurred in Turkey between 2004-12. For 
this purpose, official data published by Turkish Statistical Institute (TÜİK/TSI) were used. Relation between 
fatal-injury bicycle accidents and traffic density and population density were statistically examined by obser-
vance of related data. When these data were examined, it is concluded that there has been an increase on 
bicycle accidents from 2004 to 2012, most of the fatal-injury accidents between these years occurred in Konya 
with a total number of 2538 and least of it occurred in Tunceli with an accident number of 6, there is a posi-
tive directional relation between city population density and bicycle accidents (p<0.01, Pearson’s coefficient 
0,479), however there aren’t any relation between number of motor vehicles and fatal-injury (p=0.163). When 
these data are examined, it is observed that Turkey still seems to be at the very beginning of the road in terms 
of bicycle riding and ride safety. 

Key Words: Bicycle ride safety, Fatal-injury bicycle accidents, Statistics of bicycle accidents.
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GİRİŞ (INTRODUCTION)

Ülkemizde ulaşım planlaması yapılırken genellikle 
motorlu taşıtlar dikkate alınmaktadır. Bu nedenle 
yaya olarak veya bisikletle yapılan ulaşım yolu 
kısıtlanmaktadır. Kentsel ölçekte ulaşım amaçlı bi-
siklet kullanımının, yaşam kalitesine ve bu sayede 
kent içi hareketliliğe katkıları bulunmaktadır. Yaşam 
kalitesini tanımlamada evrensel kabuller olmama-
sına rağmen, ekonomik refah, sağlık, özgürlük, 
ulaşım, eğitim ve sosyal ilişkiler gibi başlıklar 
yaşam kalitesini anlatan konu başlıklarıdır. Kentsel 
ölçekte bisiklet kullanımının, ulaşım amaçlı katkısı-
nın yanı sıra ekonomik, sosyal yararlar ve çevresel 
olarak gruplandırılabilmektedir[1]. Şekil 1’de bisiklet 
kullanımının faydaları gösterilmiştir.
Bu bağlamda ekonomik olarak bisiklet kullanımı, 
yerel yönetimlerin ulaşım altyapısına yaptıkları 
harcama maliyetini düşürmekte, petrol gibi doğal 
kaynakların tüketimini ve enerji maliyetlerini azalt-
makta ayrıca esnek hareketlilik sağlayarak kent 
merkezi ulaşımında ekonomik ortam yaratmakta-
dır[2]. Sosyal manada, bisiklet kullanımı günlük 
hayattaki hareketliği artırarak, sağlık sorunlarını 
azaltmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Diğer 
ulaşım türlerine nispeten, bisiklet ve yaya ulaşımı 
daha esnek ulaşım ağına sahiptirler. Bisiklet; belli 
bir hızda hareket etmesi sebebiyle hem sosyal 
anlamda teşvik edici özelliklere sahiptir, hem de 
kentsel ortamı algılamaya daha yatkın bir ortam 
sağlar. Çevresel bakımdan, kent planı en başından 
hazırlanırken, bisiklet kullanımına ortam hazırlayan  
şehirlerde hava kirliliğinin nispeten daha az olduğu 
ve trafikten kaynaklı aşırı gürültünün olmadığı ya-
şanabilir bir çevre sunar[3]. Bisiklet kullanımının en 
önemli avantajlarından biri de bisikletin hidrokarbon 
ve yüksek oranlarda karbon içeren kömür, petrol ve 
doğal gaz gibi fosil yakıt tüketmemesi ve buna bağ-
lı olarak hava kirliliğine sebep olmamasıdır. Ayrıca  
kent içi yolculuklarda özel araç yerine bisikletin 
kullanılması sonucu CO2 salınımında önemli bir 
düşüş sağlanmaktadır. 

Şekil1. Bisikletin özellikleri  (Properties of bicycle)

Bir diğer önemli konu ise bisiklet kullanımındaki 
güvenlik sorunudur. Bisikletliler, yol güvenliği açı-
sından yayalarla birlikte en savunmasız yol kulla-

nıcılarından biridir ve trafikte pek çok tehlikeyle karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Güvenlik şartı en temel şarttır 
ve diğer şartlar arasında en ağır basanıdır. Yaşa-
dığımız çevredeki değerlerin kaybedilmesine karşı 
çıkmak, kentleri daha insani ve yaşanabilir yapmak 
ve kentlerimizi taşıt trafiğinin olumsuz etkilerinden 
kurtarmak için bisiklet kullanımının desteklenmesi, 
bisiklet güvenliğinin sağlanması ve kent içinde bisik-
letin ciddi bir ulaşım alternatifi olarak geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu yönden Avrupa ülkelerine baktığı-
mızda, bisiklet şebekeleri; kentsel faaliyetler, eylem 
merkezleri ve yol ağı ile bütünleşmiş bir yapıda, uy-
gun yerlerde bisiklet park yerleri, ana güzergahlarda 
taşıt trafiğinden tamamen ayrılmış, bisiklet yolları, tek 
yönlü trafik yollarında bisikletlilere kolaylık sağlayan 
iki yönlü bisiklet şeritleri, taşıt trafiğine yönelik kısıtla-
malar ve kamu kurumlarının resmi aracı olarak kulla-
nılmasına kadar giden bir önlemler dizisi ile geliştiril-
miştir[3]. Ülkemize baktığımızda, ulaşım planlarında  
bisiklet için ayrılmış kısımlar oldukça kısıtlıdır[4]. Bi-
sikletliler trafikte sayıca motorlu araçlardan çok daha 
az olmalarına ve daha düşük hızlarla gitmelerine 
rağmen, motorlu araçlarla aynı alan içinde hareket 
ederek düzensiz ve güvensiz bir ortam oluşturmakta-
dır. Güvenliği sağlamada en önemli noktalardan biri 
hızlı motorlu araç trafiğiyle, bisiklet trafiğinin mümkün 
olduğunca az sayıda karşı karşıya gelmesidir. Bu du-
rum iki trafiğin birbirinden fiziksel olarak ayrılmasıyla 
sağlanabilir. Kavşak ve geçiş noktalarında da bir 
takım uygulamalar yapılarak motorlu araç̧ ve bisiklet 
trafiği karşılaşmaları düzenlenebilir. 
Bisiklet ulaşımının, kent ulaşım planlanmasında 
çok fazla yer verilmemesinden farklı olarak, başka 
sebeplerde kazalara sebep olur. Bu sebepler kulla-
nıcının dalgınlığı ve dikkatsizliği, sürücü hatası, iklim 
koşulları, araç ve yayanın aniden yola çıkması, bisik-
let yolunun işgal edilmesi, park halinde olan aracın 
aniden kapısının açılması, hızlı bisiklet kullanımı ve 
yol veya bisikletten kaynaklı yaşanan sorunlar gibi 
sebeplerden kaynaklanmaktadır. 
Bu bağlamda bisiklet kullanımında kullanıcı dikkat-
sizliği ve dalgınlığı ağaca, kaldırıma veya durağa 
çarpma gibi olaylarla sonuçlanabilmektedir. Türkiye 
– Sürdürülebilir Ulaşım Derneği (EMBARQ) tarafın-
dan 2014 yılında bu konuda yapılan bir ankete göre 
dalgınlık ve dikkatsizlikten kaynaklı kaza oranı %14.5 
olarak çıkmıştır. Anket sonuçlarında sürücü hatalarını 
incelediğimizde ise bu oran %19.4 olarak karşımıza 
çıkar. Bu sonuç kaza sebepleri arasında en yüksek 
oranı temsil eder[1]. 
İklim koşullarından kaynaklı, aşırı soğuk, kar, yağ-
mur, dolu gibi sebepler de kazalara zemin hazırlar. 
Bu gibi havalarda don, ıslaklık ve buz gibi sebepler-
den ötürü yolun kayganlaşmasıyla kaza riski artmak-
ta ve yolcunun güvenliği azalmaktadır[5]. Yapılan 
araştırmalara göre bu sebep %3.1 ‘lik bir oranla  
kaza sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır[1].
İklim koşularından farklı olarak araç ve yayanın ani-
den yola çıkması da bisiklet kazalarına sebep olan 
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bir diğer nedendir. Yine Türkiye – Sürdürülebilir 
Ulaşım Derneği (EMBARQ) tarafından 2014 yılın-
da yaptığı anket incelendiğinde, araç ve yayaların 
aniden öne çıkması oranı %16.3’ dür. Ayrıca yol 
kenarında park etmiş ve yakın mesafede durakla-
ma yapmış araçların dikkatsiz kapı açılışlarına kar-
şı hazırlıklı ve tetikte olmak gereklidir. Bu sebepten 
dolayı da kazalar meydana gelmektedir[6].
Yol yada bisiklet kaynaklı yaşanan sorun tipleri 
ele alındığında ise yol bozukluğu, mazgallar veya 
yola paralel rögar delikleri, sinyalizasyon eksikliği, 
levhaların eksikliği, dikkatsiz araç şoförleri kaza 
sebepleri arasında sıralanabilir.Yol altyapısındaki 
bozukluklar, bakım/onarımındaki hatalar, eksiklikler 
ve yoldaki engeller bisiklet sürüşünü konforsuz 
ve zor bir hale getirir. Bisiklet sürerken önümüze 
paralel yönde çıkan rögar delikleri veya mazgallar, 
tekerleğin mazgal aralıklarından birine takılarak  
sürüş güvenliğini bozulması an meselesi olabilir. 
Bu sebeple bu gibi kapakların bisiklet sürüş orta-
mında ya hiç olmaması veya dik olarak konumlan-
dırılması gerekmektedir.
Bir diğer sebep ise sinyalizasyon eksikliğidir. Yapı-
lan  düzenlenmelerle motorlu araç ve bisiklet trafiği 
hali hazırda bulunan trafik sinyalleriyle kullanılmalı 
ve sinyaller bisikletlere öncelik verecek şekilde 
tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir, böylece motorlu 
taşıtların bisiklet sinyali ile hareket etmesi olasılığı 
önlenebilir. Sinyalizasyon yapılamadığı durumlarda 
yatay ve düşey işaretlemelerle her iki trafikteki kul-
lanıcılar karşılaşma noktaları konusunda bilgilendi-
rilebilir. Özel trafik ışıklarıyla bisikletlilere sağlanan 
kolaylıklar ve tercih olanakları, çıkmaz sokaklar, 
tek yönlü sokaklar, yaya bölgeleri ve benzeri özel 
durumlar özel trafik işaretleri ile belirtilmelidir[7]. 
Park yerleri içinde bisiklet park yerini gösteren 
işaretler bulunmalıdır. Kısacası bisiklet ağının diğer 
ulaşım türleriyle iyi bir şekilde entegre olması için 
uyumlu bir bütünlük oluşması şarttır.
Bisiklet kazalarına neden olan sebepler ortadan 
kaldırılıp kazaları engellemek için çeşitli  önlemler 
alınarak, ülkemiz bisiklet sürme konusunda daha 
güvenli hale getirilebilir ve böylece daha ekonomik 
daha sosyal ve daha temiz bir çevrede yaşam 
sürdürülmesi sağlanabilir. Yukarıda bahsettiğimiz 
bisiklet kazalarına neden olan etkenler, ülkemiz-
de meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı bisiklet 
kazalarının sebeplerini oluşturmaktadır. Bu doğrul-
tuda araştırmamızda Türkiye’de il bazında gerçek-
leşen ölümlü ve yaralanmalı bisiklet kazalarının 
istatistiksel olarak sunulması ve bu konuya dair bir 
bilinç uyandırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM (METHOD)
Çalışmamızda Türkiye’de 2004-12 yıllarında mey-
dana gelen ölümlü-yaralanmalı bisiklet kazalarının 
istatistiki olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafın-

dan yayımlanmış olan resmi veriler kullanılmıştır. 
Veriler SPSS 16.0 mac programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Bisiklet kaza sayıları - il ve bölge nüfusları 
ve Bisiklet kaza sayıları - illerdeki mevcut motorlu 
taşıt sayıları arasında istatiksel olarak bir ilişki olup 
olmadığının tespiti için Pearson Korelasyon analizi 
kullanılmıştır.

BULGULAR (RESULTS)
İlgili veriler incelenerek ölümlü-yaralanmalı bisiklet 
kazaları ile trafik yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu ara-
sındaki ilişkiler istatistiki olarak irdelenmiştir. Bu ve-
riler incelendiğinde 2004 yılından 2012 yılına kadar 
bisiklet kazalarında bir artış olduğu,  bu yıllar arasın-
da ölümlü-yaralanmalı bisiklet kazalarının toplamda 
2538 kaza ile en fazla Konya’da, en az ise 6 kaza 
sayısı ile Tunceli’de olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). 
Bu verilerden en ilginci 2012 verilerine göre on üç 
milyondan fazla nüfusa sahip olan İstanbul’daki kaza 
verileridir. İstanbul’da bu kadar fazla sayıda nüfus 
yaşamasına rağmen bisiklet kaza sayısı toplamda 
1000 kazanın altındadır. 
İstatistiksel olarak illerin nüfus yoğunluğu ile bisiklet 
kazaları arasında  pozitif yönlü (p<0.01, pearson kat-
sayısı 0,479) bir ilişki olduğu, ancak motorlu taşıt sa-
yısı ile ölümlü-yaralanmalı bisiklet kazalarının sayısı 
arasında bir ilişki olmadığı (p=0.163) bulunmuştur.
Bölgelere göre değerlendirme yapıldığında ise en 
fazla bisiklet kazalarının sırasıyla 7624 kaza ile İç 
Anadolu bölgesinde, 6053 kaza sayısı ile Akdeniz 
bölgelerinde ve 5217 bisiklet kazası ile Ege bölgesin-
de meydana geldiği görülmektedir (Tablo 2). Ancak 
bölgelerin nüfus yoğunluğu ve bölgelerdeki toplam 
mevcut motorlu taşıt sayıları ile bisiklet kazaları 
arasında istatistiki olarak bir ilişki olmadığı (p=0.473, 
p=0.152) tespit edilmiştir. Ancak nüfusun yaklaşık 
üçte birinin yaşadığı Marmara bölgesinde meydana 
gelen ölümlü-yaralanmalı bisiklet kazalarının 3744 
ile bölgeler arasında dördüncü olarak rapor edilmiş 
olması ilginç bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
En az bisiklet kazası ise yaklaşık 1000’er kaza ile 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde meydana gelmiştir. 
Türkiye’de illere göre ulaşım aracı olarak bisiklet kul-
lanımı hakkında ve mevcut bisiklet yollarının varlığı 
veya durumu hakkında detaylı veri bulunamamıştır. 
Bisiklet kazaları yıllık olarak incelendiğinde ise, 2004 
yılında ülke bazında toplam 2502 kaza meydana 
geldiği, 2012 yılında ise bu değerin 5254 olduğu 
görülmektedir (Şekil 2). 

SONUÇ (CONCLUSION)
Mevcut kaza verileri Avrupa Birliği verileri ile kıyas-
landığında ülkemizdeki bisiklet sürüş güvenliğinin 
çok kötü durumda olduğu görülmektedir. Yaklaşık 
yarım milyara dayanan nüfusu ile AB ülkelerinin 
toplamında meydana gelen bisiklet kaza sayısının 
ülkemizdeki sayılardan daha düşük olduğu gözük-
mektedir. 2001-10 yılı veri ortalamalarına göre AB 
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ülkelerinin toplamında yaklaşık ortalama yıllık 2700 
civarı bisiklet kazası meydana gelirken bu verinin 
ülkemizde ortalama yıllık 3000 civarı olduğu göze 
çarpmaktadır. Ayrıca bu veriler AB ülkelerinin top-
lamında yıllık bisiklet kazalarının sayısı 2010 yılı 
sonrası 2000 kazanın altına düştüğünü gösterirken, 
ülkemizde 2012 yılı verilerine göre 5000 kazanın 
üstüne çıktığı gözükmektedir[8]. Bu veriler incelen-
diğinde bisiklet kullanımının yeri ve sürüş güvenliği 
açısından Türkiye’nin yolun daha çok başında olduğu 
görülmektedir.

Tablo 1. İllere Göre; Bisiklet Kaza Sayıları-Nüfus- 
Mevcut Motorlu Araç Sayıları
(Table 1. Bicyle Accident Numbers-Population-Avai-
lable Motor Vehicle Numbers According to The Cities 
of Turkey)
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ÖZET
Günümüz Türkiye’sinde illerin toplu ulaşım faaliyetleri değerlendirildiğinde, bazı örnek uygulamalar yanında 
gelişime açık birçok noktanın bulunduğu önemli bir gerçektir. Hizmet kalitesi, çevreye duyarlılık, kıt kaynakların 
kullanımı gibi global anlamda değer taşıyan unsurların iyileştirilmesi hatta mükemmele ulaştırılması tüm otori-
telerin ortak amacıdır. Sürekli gelişim anlayışının önemine inanan toplu ulaşım karar vericileri ve uygulayıcıları 
dünyadaki başarılı uygulamaları takip ederek faaliyetlerini iyileştirmeye odaklanmaktadır. Tüm bu çalışmaların 
daha isabetli ve sonuç odaklı gerçekleştirilebilmesi için otoritelerin birbirlerinden haberdar olması ve işbirliği 
içerisinde olması gereklidir. Bu noktada Toplu Ulaşım Mükemmellik (TUM) Endeks modeli olarak adlandırdığı-
mız performans ölçüm modeli, illerin toplu ulaşım sistemlerinin mükemmellik noktasına ulaşmalarında hız-
landırıcı ve yönlendirici bir rol oynamak üzere tasarlanmıştır. Bu model; altyapı ve yatırım, çevreye duyarlılık 
ve enerji, hizmet kalitesi, finansal caziplik, işletme verimliliği, güvenlik ve teknolojiden faydalanma gibi ana 
kategoriler açısından belirlenmiş performans göstergeleriyle, illerin tüm modlarda toplu ulaşım mükemmellik 
seviyesini ölçmeyi ve kıyaslamayı amaçlamaktadır. Böylelikle daha iyi seviyede olan toplu ulaşım uygulamala-
rını saptamaya çalışarak, diğer illere yol gösterebilmek hedeflenmektedir.

TUM Endeks modeli, mükemmellik kültürünün toplu ulaşım hizmeti veren kuruluşlarca benimsenmesi ve 
hizmet kalitesinin artırılması amacıyla modellenmiştir. 2014 yılı içerisinde hayata geçirilen bu çalışmada, 
illerimizde sunulan toplu ulaşım hizmetinin objektif kriterlerle ve kıyaslanabilir bir yapıda değerlendirilmesi 
hedeflenmiştir. Belirlenen kriterlere göre en iyi toplu ulaşım hizmeti sunan illerin seçilmesi ile diğer illerin kendi 
eksik yönlerini görmeleri, mükemmelliğe ne kadar uzaklıkta olduklarını tespit etmeleri ve bu yönde kendilerini 
geliştirmeleri sağlanmıştır. İllerin stratejik planlarını yaparken ve uygulamaya dönük kararlar verirken ulusal 
düzeyde kendilerini kıyaslayabilecekleri bir kaynağın olması, daha isabetli kararlar alabilmeleri açısından bü-
yük önem taşımaktadır. Ayrıca bu çalışmanın periyodik olarak tekrarlanmasıyla zaman içinde illerin toplu ula-
şım hizmetlerinde ne yönde ve ne kadar yol alabildikleri görülecektir. Ana kriterlerin ve her ana kriter için farklı 
sayılarda bulunan alt kriterlerin veya kilit performans göstergelerine (KPI) ait verilerin 17’si büyükşehir olmak 
üzere 34 farklı şehirden toplanması ve değerlendirilmesi sonrasında ilgili ana kriterde birinci olan şehre 2014 
Aralık ayında İETT tarafından düzenlenen Transist organizasyonunda ödülleri verilmiştir. Ödül törenine ve ödül 
alan şehirlere özellikle yerel basında geniş bir şekilde yer verilmesi, sürece katılan toplu ulaşım işletmeleri için 
büyük motivasyon kaynağı olmuştur. Önümüzdeki yıllarda programa katılımın artması ve geliştirilen bu mode-
lin Türkiye’de toplu ulaşımın kalitesinin artmasında önemli bir rol oynaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplu Ulaşım, Performans Modeli, Sürdürülebilirlik, Entegrasyon, Mükemmellik Endeksi.

ABSTRACT
In today’s Turkey, it is a reality that there are still so many aspects open for improvement in terms of provincial 
mass transportation operations. Service quality, eco-friendliness, efficient use of limited resources are some 
of the globally valued aspects that should be ameliorated and even perfected, which is the common goal of all 
authorities. Public transportation sector’s decision-makers and operators who believe in continuous improve-
ment keep track of best practices around the world and focus on improving their own practices. Contents of 
these practices vary with respect to the conditions and cultural aspects of the implementation area, and that 
is why we cannot impose one set of standardized criteria that applies to all. In addition to this, some index 
studies are included in the literature in which the public transportation service levels of regions and provinces 
are evaluated according to commonly-held criteria. The aim of these studies is to be able to show guiding 
approaches by favoring best practices in order for other provinces to improve their own efforts on the subject 
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matter. There are restrictive factors in terms of many criteria such as population density, urbanization, climate, 
topography, financial resources, etc. and various measures are taken in order to overcome them. These mea-
sures vary with respect to infrastructural investments, management, and utilization of technology. For example, 
while maritime regions usually invest in sea line transportation by upgrading their vessels and quays in order to 
carry more passengers in less time, some take actions such as facilitating underground railways or building new 
train stations at suitable locations and scales.

The main objective in all these efforts is to increase the quality of public transportation services offered to the 
inhabitants of the region and to maximize the passengers’ satisfaction. For more accurate and result-oriented 
works, the relevant authorities need to be informed of each other’s progress and collaborate. When different 
provinces or even different authorities of public transportation take decisions aiming to locally optimize their own 
field of operation, it may result in unfavorable outcomes on the way to reach a global optimum. For instance, the 
strategies and measures to be adopted by the road transportation authority of a province should tally with sea 
line and rail transportation operations in the province. Thus, inter-agency communication as well as evaluation 
& study of best practices to make comparisons is of great significance. In this sense, the structure called “Pub-
lic transportation Excellence” Index (PTP-Index) model is expected to play a catalyst and guiding role as the 
provincial public transportation operations make their way towards the level of excellence. This study serves as 
a guidebook which aims to detect the practices that are better according to varying criteria and give directions to 
other provinces. Details of the study are mentioned in later parts. Firstly, the importance of the study, the neces-
sity for this study, and the conceptual framework of the study are explained. Following those, are the details of 
the methodology applied. The evaluation criteria and sub-criteria used in the model are defined, accompanied 
by their weighting percentages. And lastly, implementation of the PTP-Index is explained step-by-step and in 
detail, which marks the end of this study.

Key Words: Public Transport, Performance Model, Sustainability, Integration, Excellence Index.
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1. GİRİŞ

Kentleşmenin giderek hız kazandığı günümüz 
dünyasında ulaşım; bir toplumda ekonomik, sosyal 
ve kültürel etkinliklerin türevi olarak ihtiyaç duyulan 
bir ara hizmettir [1]. Kentlerdeki ulaşım sistemlerinin 
performansı ekonomik ve sosyal hayat üzerine doğ-
rudan etkide bulunur [2]. Ulaşım sorunu, gelişmekte 
olan ülkelerin en önemli sorunlarının başında gel-
mektedir. Türkiye’de de hızla artan nüfus ve kentlerin 
büyümesi ile birlikte ulaşım, sürdürülebilir çözümlerin 
bulunması gereken sorunların başında gelmektedir. 
Toplu taşıma sistemleri bu noktada kentiçi ulaşı-
mı sağlayan en önemli aktör konumundadır. Toplu 
taşıma sistemlerinde kapasite sunmada yaşanan 
zorluklar ve sistemde yaşanan aksaklıklar, bu önemli 
hizmet sektöründe ciddi sorunlara sebep olmaktadır. 
Toplu taşıma sistemlerinden etkin bir şekilde fayda-
lanamayan şehirler çok ciddi ulaşım problemleriyle 
karşılaşırlar ve bu problemlerini kolaylıkla çözemez-
ler.
Günümüzde dünya genelinde kent içi toplu ulaşıma 
bu derece önem verilmesinin en önemli sebebi, özel 
araç kullanımının şehirlere teknik, ekonomik ve top-
lumsal açıdan büyük yükler getirdiğinin tüm kesimler 
tarafından kabul edilmesidir. Ülkemizde de kent içi 
ulaşım sorunu, her iki kişiden birini doğrudan, kay-
nakların paylaşımı açısından ise tüm kent sakinlerini 
dolaylı olarak etkilemektedir [3]. Bu alanda yapılan 
yatırımlar o şehirde yaşayan tüm insanları doğrudan 
ilgilendirmektedir. Dolayısıyla dünya genelindeki 
kentlerde olduğu gibi Türkiye’de de insanların büyük 
bir bölümü için toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesi 
hayati bir öneme sahiptir. 
Yeterli kapasiteye sahip bir toplu ulaşım sistemi, özel 
araç kullanımını azaltarak trafik sıkışıklığının azalma-
sına yardımcı olur. Böylelikle çok sayıda özel aracın 
sebep olduğu karbon salınımını da azaltarak çevre-
nin korunmasını da sağlar [4]. Bunun yanında sağla-
dığı yakıt tasarrufu, daha düşük trafik kazası oranı ve 
şehrin tüm sosyoekonomik gruplarına sunduğu artan 
hareketlilik boyutları da düşünüldüğünde; sürdürü-
lebilir ve yaşanabilir şehirlerin yolunun sürdürülebilir 
toplu ulaşım sistemlerinden geçtiği söylenebilir [5]. 
Bu noktada, toplu ulaşım sistemlerinin performansını 
ölçecek ve değerlendirecek bir çerçeveye olan ihti-
yaç öne çıkmaktadır. Böyle bir performans değerlen-
dirme modeli, toplu ulaşım sistemlerinin tüm bileşen-
lerini entegre bir şekilde hesaba katmalıdır.   

Bu çalışma, ana kriterler ve karayolu, raylı ulaşım, 
denizyolu taşıma modları bazında farklılaştırılmış 
alt kriter ile illerimizin toplu ulaşım hizmetlerindeki 
çalışmalarını değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. 
Öncelikle, toplu ulaşım alanında dünya çapında söz 
sahibi kurum, kuruluş, dernek ve birliklerin yayın-
ları ile ulusal ve uluslararası akademik yayınlardan 
oluşan geniş literatür araştırmasına ek olarak; ulusal 
düzeyde kamu ve özel sektör otoriteleri ile akade-
misyenlerden alınan görüşler doğrultusunda bir kriter 
havuzu oluşturulmuştur. Toplu Ulaşım Mükemmellik 
(TUM) Endeksi ismini verdiğimiz bu modelde kullanı-
lacak bu kriterler bir ön çalışma ile olası ana kriterler 
ve bunların içinde yer alacak alt kriterlere ayrılmıştır. 
Ortaya çıkan çok sayıda ana kriter ve alt kriterlerden 
oluşan havuz ülke gerçekleri ve mevcut uygulamalar 
dikkate alınarak sınıflandırılmaya çalışılmıştır.

2. METODOLOJİ

2.1 Ana ve Alt Kriterlerin Belirlenmesi

Değerlendirme ana ve alt kriterlerini belirleme aşa-
masında geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenerek 
ortak mutabakata varılmıştır. Farklı illerin farklı toplu 
ulaşım otoritelerini temsilen yetkililer davet edilerek 
konu tartışmaya açılmıştır. İllerden gelen farklı fikirler 
ile bir ortak akıl oluşturularak değerlendirme kriterle-
rinin son hali verilmiştir. Geniş kriter havuzundaki kri-
terler önem sırasına göre dizilmiş ve en yüksek puan 
alan kriterler (karayolu için toplam 63 kriter, raylı 
ulaşım için toplam 62 kriter ve denizyolu için toplam 
61 kriter) değerlendirme kriteri olarak seçilmiştir. 
Kriter ve alt kriterlerin tanımları, detaylı açıklamaları, 
formülasyonları ve sahada toplanırken sorulacak 
soru stilleri ile ilgili konulara yine uzman kişilerle 
birlikte karar verilmiştir.
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2.2 Ana ve Alt Kriterlerin Ağırlıklandırılması

Sahadan toplanan verilerin kıyaslanması aşama-
sında kullanılacak ana kriterlerin değerlendirmeye 
ne düzeyde etki edeceği ise literatürde geçerliliğini 
ispatlamış Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yönte-
minin kullanıldığı ikinci bir çalıştay ile belirlenmiştir. 
Ana ve alt kriterlerin ağırlıklandırılması için iki 
yaklaşım kullanılmıştır. Ana kriterlerin ağırlıklan-
dırılmasında kullanılan AHP tekniğinin detayları 
ve alt kriterler ağırlıklarının tespitinde kullanılan 
Puanlama (Rating) tekniği aşağıda sırasıyla ele 
alınmaktadır.
AHP; Saaty tarafından geliştirilen ve karmaşık 
problemlerin çözümünde kullanılan bir çok kriterli 
karar verme aracıdır [6], [7], [8]. AHP karar almada 
öncelikleri dikkate alan, nitel ve nicel değişkenleri 
bir arada değerlendirebilen matematiksel bir yön-
temdir [9]. AHP’nin en önemli özelliklerinden biri de 
karar vericilerin hem objektif hem de subjektif gö-
rüşlerini karar verme sürecine dahil edebilmesidir.  
AHP aynı zamanda bilginin, tecrübenin, düşünce-
lerin ve önsezilerin mantıksal bir şekilde birleştiril-
diği bir yöntemdir [10].  AHP; bir karar hiyerarşisi 
üzerinde, önceden tanımlanmış bir karşılaştırma 
skalası kullanılarak, gerek kararı etkileyen faktörler 
ve gerekse bu faktörler açısından karar noktaları-
nın önem değerleri açısından, birebir karşılaştır-
malara dayanmaktadır.
AHP; amaç, kriter, olası alt kriter seviyeleri ve 
seçeneklerden oluşan hiyerarşik bir karar verme 
modelidir. 
Üç temel prensip üzerine kurulmuştur:
1. Hiyerarşilerin oluşturulması prensibi
2. Üstünlüklerin belirlenmesi prensibi
3. Mantıksal ve sayısal tutarlılık prensibi
Bu üç prensibin gerçekleştirilmesi aşağıda anlatı-
lan altı adımın izlenmesi ile sağlanır.
Bu  çalıştayda 7 adet ana kriterin her biri 1-9 
skalasında ikili değerlendirmeye tabi tutularak, 
AHP yöntemi ile ağırlıkları tespit edilmiştir. Alt kriter 
sayısının çokluğu sebebiyle ikili kıyaslama yöntemi 
yerine literatürde puanlama (rating) olarak bilinen 
yöntem uygulanmıştır. Bu aşamada her bir alt 
kriterin kendi kümesi içerisinde önem sırasına göre 
puanlanması istenmiştir. Karar vericilerin verdiği 
puanların aritmetik ortalaması alınıp toplam puan 
üzerinden normalize edilerek alt kriter ağırlıkları 
belirlenmiştir.

2.2.1 Amacın, Kriterlerin, Karar Alternatiflerinin 
belirlenmesi ve Hiyerarşinin Oluşturulması

Oluşturulmuş kriterler havuzu içinde kriterlerin 
ilişkileri dikkate alınarak ana ve alt kriterler belirlene-
cektir. Böylece hiyerarşik olarak hangi kriterin hangi 
üst kritere bağlı olarak konumlandırılacağı aşağıdaki 
şekilde gösterildiği gibi ortaya çıkacaktır. “Alt yapı ve 
yatırım” ana kriteri altında “Kapalı durak hizmetlerinin 
sağlanma oranı”, “Toplu ulaşım kullanım oranı” vb. 
şeklinde örneklendirilebilir.

Şekil 1: AHP Ana ve Alt Kriterler

2.2.2 Kriterlerin İkili Karşılaştırmalarının Yapılma-
sı

Bu aşamada kriterlerin her biri diğer kriterler ile ikili 
kıyaslamaya tabi tutulacaktır. İkili kıyaslama sırasın-
da kullanılan skala aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Değerlendirme kriterlerinin kıyaslanması için kriterler 
bir kare matrisin her iki eksenine yerleştirilecek ve 
her hücre için satırdaki kriter, sütundaki kriter ile aşa-
ğıdaki değerler kullanılarak kıyaslanacaktır.
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Tablo 1: Değerlendirme puanlaması

Önem 
değerleri

Değer tanımları

1 Her iki kriterin eşit öneme sahip olma-
sı durumu

3 1. kriterin 2. kriterden daha önemli 
olması durumu

5 1. kriterin 2. kriterden çok önemli 
olması durumu

7 1. kriterin 2. kritere nazaran çok güçlü 
bir öneme sahip olması durumu

9 1. kriterin 2. kritere nazaran mutlak 
üstün bir öneme sahip olması durumu

2,4,6,8 Ara değerler

2.2.3 Alternatiflerin Her Bir Kriter Açısından De-
ğerlendirilmesi

Yine yukarıda belirtilen skala kullanılarak puanlana-
cak şehirler her bir kriter açısından ikili kıyaslamaya 
tabi tutulabilir. Ancak bu aşamada şehir sayısının 
çok olması değerlendirme işlemini zorlaştırabilecek-
tir. Değerlendirici açısından bunun olumsuz etki yar 
atması durumunda “rating” ya da puanlama olarak 
bilinen yöntem kullanılarak sürecin uygulanabilirliği 
artırılacaktır. Bununla birlikte illerden toplanacak 
bilgiler çoğunlukla sayısal değerlerde olacağından 
kıyaslama ihtiyacı da birçok noktada ortadan kalka-
caktır.

2.2.4 Normalize Edilmiş İkili karşılaştırma matris-
lerinin hazırlanması

İkili kıyaslama matrislerinin her biri sütun normalizas-
yonuna tabi tutularak birbiri ile entegre edilebilir hale 
getirilecektir. Diğer bir deyişle görece önemleri aynı 
ancak sütun topl amları 1 olan yeni normalize matris 
elde edilecektir.

2.2.5 Öncelik Vektörünün oluşturulması

Yukarıda anlatıldığı şekilde elde edilmiş matrisin tüm 
satırlarının aritmetik ortalamaları alındığında bulunan 
değerler öncelik vektörünü oluşturan kriter ağırlıkları 
olacaktır. Tüm öncelik vektörleri bir üst vektörün ağır-
lığı ile çarpılarak alternatif şehirlerin bütünsel öncelik-
leri hesaplanarak toplam skorlar elde edilecektir.

2.2.6 Tutarlılığın test edilmesi

Normalizasyon yapıldığında elde edilen matrisin 
satırlarındaki değerlerin tümü aynı ise ya da diğer bir 
deyişle sütunlar özdeş ise matrisin tutarlı olduğu söy-
lenebilir. Eğer sütunlar özdeş değilse matrisin tutarlı-
lık derecesi ölçülecektir. Tutarsızlık seviyesi %10’un 
üzerinde ise değerlendirmeler gözden geçirilerek tu-
tarsızlık seviyesi %10’un altına indirilmelidir. Tutarlılık 
analizi için izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir:

1- İlk değerlendirme matrisi ile kriterlerin ağırlıkla-
rından oluşan sütun matris çarpılır. Çarpımdan elde 
edilen sütun matrisin elemanları toplanır. Elde edilen 
değer n max olarak adlandırılır. Kriter sayısı ise n ile 
temsil edilmektedir.
2- Aşağıdaki formülde ilgili değerler y erine konularak 
Tutarlılık İndeksi (TI) hesaplanır.

3- Rassal İndeks (RI) aşağıdaki formül kullanılarak 
elde edilir.

4- Tutarlılık indeksini (TI), rassal indekse (RI) or anla-
yarak elde edilen tutarlılık oranının (TO) %10’u geçip 
geçmediği kontrol edilir .

Yukarıda belirtilen adımların tamamında değerlen-
dirme grubunun ortak puanlaması kullanılacaktır. Bu 
aşamada tüm bireylerin vereceği puanların geomet-
rik ortalaması alınarak bütünsel skorlar elde edile-
cektir. Özellikle karar vericilerin birbirini etkilememesi 
açısından, değerlendir me sırasında kişilere özel 
değerlendirme tabloları kullanılacak ve herkesin ken-
di değerlendirmesini yapması istenecek, ardından 
bu puanlar hesaplama tablolarına aktarılarak ortak 
puanlar bulunacaktır.
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2.3 Puanlama (Rating) Tekniği

Alt kriterlerin değerlendirilmesinde ikili kıyaslama-
nın zorluğu ve sonuçların tutarsız çıkma olasılığı 
dikkate alınarak rating tekniği kullanılmıştır. Her 
bir kriter kümesi içindeki alt kriterler için onlu likert 
skalası kullanılarak alt kriterlerin puanlanması 
istenmiştir. Aşağıdaki formülasyon kullanılarak alt 
kriter bazında uzman görüşlerinin aritmetik ortala-
ması alınmış ve ilgili alt kriterin ağırlığı hesaplan-
mıştır.

2.4 Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Bu kararların ardından karayolu, raylı ulaşım ve 
denizyolu bazında farklılaştırılmış soru formları 
illerin ilgili toplu ulaşım otoritelerine gönderilerek 
gerekli bilgileri hazırlamaları istenmektedir. Bu 
noktada gönüllük esası kabul edilmektedir. İllerin 
konu hakkında bilgilendir ilmesi; başvuruların alın-
ması; verilerin anket, telefon görüşmeleri ve gerekli 
durumlarda yüz yüze görüşülerek toplanması; 
gelen verilerin analiz ve normalize edilmesi; kriter 
ağırlıklarına göre değerlendirilmesi ve sonuçların 
detaylı bir rapor halinde sunulmasına dair TUM 
Endeks uygulama sürecinin detayları bu kılavuzun 
son bölümünde anlatılmıştır.
Saha çalışması ile toplanan veriler iki alt kümeye 
ayrılmaktadır:
1- İlgili kriterin ilde olup olmamasıdır. Ölçülen kriter 
ilde varsa kriterin ağırlığı düzeyinde tam puan 
almakta, y oksa hiç puan alamamaktadır. Yani 0-1 
yaklaşımı ile tam puan ya da sıfır puan v erilmek-
tedir.
2- İlgili kriterin ilde hangi düzeyde sağlanabildiğidir. 
Burada illerden gelen verilere göre bir normalizas-
yon yapılacaktır. İllerden gelen en yüksek ve en 
düşük değere göre normalizasyon yapılarak tüm 
illerin 0-100 arasında puan almaları sağlanacaktır. 
Bu işlem sırasıyla yüksek olması ve düşük olması 
istenen değerler için aşağıdaki şekillerde formülize 
edilebilir.

Normalize puan 1i :

*100

Normalize puan 2i :

*100

Her bir kriter için elde edilmiş bu normalize puanlar 
ilgili kriterin AHP ağırlığı ile çarptırılarak son değerler 
elde edilmiş olacaktır. Her bir şehrin aldığı ağırlıklı 
puan, alınabilecek maksimum puana oranlandığın-
dan ilin mükemmelliğe ne kadar yaklaştığı da ortaya 
çıkmış olacaktır.

3.TUM ENDEKS MODELİ

Toplu ulaşım işletmelerinin kilit performans göster-
gelerinin önem derecelerinin belirlenmesinde, ikili 
karşılaştırmalar yoluyla AHP yöntemi kullanılmıştır. 
Burada AHP’nin doğru bir sonuç vermesi için en kilit 
faktörlerden biri yeterli sayıda, doğru ve uzman kişi-
lerle uygulamanın yapılmasıdır. TUM Endeks Modeli 
toplu ulaşım alanında uzman 25 kişilik ekip tarafın-
dan AHP yöntemi kullanarak  7 ana kriter ve taşıma 
modları bazında kırılarak karayolu için 63, raylı için 
62 ve denizyolu için 61 alt kriterden oluşturulmuştur.

3.1 Ana Kriter Ağırlıkları

TUM Endeks kapsamında değerlendirilen 7 adet ana 
kriterin aldıkları ağırlıklar aşağıda gösterildiği gibidir.

Şekil 2: Ana Kriter Ağırlıkları
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3.2 Alt Kriter Ağırlıkları

7 adet ana kritere ait her bir alt kriterin karayolu 
modu için aldığı ağılıklar aşağıdaki tablo ve grafikler-
de gösterilmiş ve kısaca yorumlanmıştır. Tabloların 
ilk sütunu kendi kümesi içindeki ağırlıklarını ve son 
sütun ise tüm kriterler dikkate alındığında bütünsel 
ağırlıkları göstermektedir.

Tablo 2: Alt Yapı ve Yatırım Alt Kriterleri

Tablo 3: Çevreye Duyarlılık ve Enerji Alt Kriterleri

Tablo 4: Finansal Caziplik Alt Kriterleri

Tablo 5: Hizmet Kalitesi Alt Kriterleri
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Tablo 6: İşletme ve Verimlilik Alt Kriterleri

Tablo 7: Sağlık ve Güvenlik Alt Kriterleri

Tablo 8: Teknolojiden Faydalanma Alt Kriterleri

4. ÖDÜLLENDİRME

Ana kriterlerin ve her ana kriter için farklı sayılarda 
bulunan alt kriterlerin veya kilit performans gösterge-
lerine (KPI) ait verilerin 17’si büyükşehir olmak üzere 
34 farklı şehirden toplanması ve değerlendirilmesi 
sonrasında ilgili ana kriterde birinci olan şehre Aralık 
ayında İETT tarafından düzenlenen Transist organi-
zasyonunda ödülleri verilmiştir.
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Tablo 4: Ödül Kategorileri ve Şehirler

BÜYÜKŞEHİRLER
Kategori Ödül Büyükşehir
TUM En-
deks

Toplu Ulaşım 
Mükemmellik 
Ödülü

İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi

Altyapı ve 
Yatırım

Erişilebilirlik 
Ödülü

Konya Büyükşehir 
Belediyesi

Çevreye 
Duyarlılık 
ve Enerji

Sürdürülebilirlik 
Ödülü

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi

Finansal 
Caziplik

Ekonomiklik 
Ödülü

Trabzon Büyükşe-
hir Belediyesi

Hizmet 
Kalitesi

Hizmet Kalitesi 
Ödülü

Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi

İşletme ve 
Verimlilik

Verimlilik Ödülü Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi

Sağlık ve 
Güvenlik

Güvenli Hizmet 
Ödülü

Erzurum Büyükşe-
hir Belediyesi

Teknoloji-
den Fayda-
lanma

Teknoloji Uygu-
lama Ödülü

Şanlıurfa Büyükşe-
hir Belediyesi

İLLER
Kategori Ödül Büyükşehir
TUM En-
deks

Toplu Ulaşım 
Mükemmellik 
Ödülü

Isparta Belediyesi

Altyapı ve 
Yatırım

Erişilebilirlik 
Ödülü

Edirne Belediyesi

Çevreye 
Duyarlılık 
ve Enerji

Sürdürülebilirlik 
Ödülü

Aksaray Belediyesi

Finansal 
Caziplik

Finansal Cazip-
lik Ekonomiklik 
Ödülü

Yozgat Belediyesi

Hizmet 
Kalitesi

Hizmet Kalitesi 
Ödülü

Erzincan Beledi-
yesi

İşletme ve 
Verimlilik

Verimlilik Ödülü Düzce Belediyesi

Sağlık ve 
Güvenlik

Güvenli Hizmet 
Ödülü

Kütahya Belediyesi

Teknoloji-
den Fayda-
lanma

Teknoloji Uygu-
lama Ödülü

Çanakkale Bele-
diyesi

5. SONUÇ

Toplu ulaşıma duyulan ihtiyaç günden güne artmakta 
ve şehir sakinlerinin yaşam kalitesini doğrudan etki-
lemektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda TUM Endeksi, 
mükemmellik kültürünün toplu ulaşım hizmeti veren 
kuruluşlarca benimsenmesi ve hizmet kalitesinin 
artırılması amacıyla modellenmiştir. Bu çalışmada, 
illerimizde sunulan toplu ulaşım hizmetinin objektif 
kriterlerle ve kıyaslanabilir bir yapıda değerlendiril-
meye çalışılmıştır. Belirlenen kriterlere göre en iyi 
toplu ulaşım hizmeti sunan illerin seçilmesi ile diğer 
illerin kendi eksik yönlerini görmeleri, mükemmelliğe 
ne kadar uzaklıkta olduklarını tespit etmeleri ve bu 
yönde kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunul-
muştur. İllerin stratejik planlarını yaparken ve uygula-
maya dönük kararlar verirken ulusal düzeyde kendi-
lerini kıyaslayabilecekleri bir kaynağın olması, daha 
isabetli kararlar alabilmeleri açısından büyük önem 
taşımaktadır. Ayrıca bu çalışmanın periyodik olarak 
tekrarlanmasıyla zaman içinde illerin toplu ulaşım 
hizmetlerinde ne yönde ve ne kadar yol alabildikleri 
görülecektir.
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ÖZET

Ortadoğu ile Avrupa arasındaki ana ulaşım koridorlarından birini oluşturan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) 
Otoyolu, Adana kenti sınırları içinden geçmekte ve kenti ikiye bölmektedir. 2006 yılında kent içi trafiğini rahat-
latmak amacıyla otoyolun bu bölümü 9 ayrı noktadan kent içi trafiğine açılmış ve bunun sonucu olarak kulla-
nım yoğunluğu artmıştır. 
TAG Otoyolu, Adana kenti içinden geçmekte ve bu nedenle de trafiğin yakın çevreye önemli olumsuz etkileri 
olmaktadır. Bu etkilerin başında gürültü kirliliği, toprakta ve bitkilerdeki ağır metal birikimi, görsel kirlilik ile trafik 
güvenliği gelmektedir. Söz konusu etkiler, TAG Otoyolu etki alanındaki kent sakinleri üzerinde bir takım psiko-
lojik ve fizyolojik etkiler yaparak, rahat, sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamının oluşmasını engellemektedir. 
Araştırmada TAG Otoyolu’nun Adana kent sınırları içerisinde “Adana Doğu Alın” (Gaziantep Gişesi) ile “Adana 
Batı Alın” (Tarsus Gişesi) gişeleri arasında kalan yaklaşık 60 km’lik güzergahta, artan trafik yüküne bağlı yaşa-
nan söz konusu etkilerin bitkisel materyal kullanımı ile önlenmesi ve/veya azaltılması olanakları araştırılmıştır. 
Bu kapsamda özellikle yanlış ve/veya eksik bitkilendirme çalışmalarından kaynaklanan etkiler TAG Otoyolu 
örneğinde irdelenerek, gürültü perdeleme, refüj ve şevlerde bitkilendirme ile ilgili öneriler alan özelinde gelişti-
rilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bitkilendirme, Trafik Güvenliği, TAG Otoyolu

ABSTRACT

Tarsus-Adana-Gaziantep highway constitutes one of the main transport corridors between Middle East and 
Europe, passing through the cities of Adana and divides the city limits. Adana City section of TAG Highway 
was linked Adana City with 9 different junctions to relieve urban traffic in 2006 and as a result of this; traffic 
density of TAG highway was increased. 
TAG Highway passes through Adana City and because of that traffic cause adverse effect on the near envi-
ronment. These adverse effects can be classified as noise pollution, accumulation of heavy metals in soil and 
plants, visual pollution and other problems about traffic safety. The mentioned effects prevent the formation of 
a comfortable, healthy and safe environment by creating psychological and physiological effects on the city 
residents living at the TAG Highway effect area.  
In this research, preventing and/or reducing the possibilities of mentioned effects caused by the traffic density 
by using plant material was researched at about 60 km route in Adana City limits of TAG Highway between 
Adana East Counter (Gaziantep Counter) and Adana West Counter (Tarsus Counter). In this context it was 
considered the effects of wrong and/or incomplete planting at the TAG Highway sample and proposals were 
developed about noise barrier, planting of centre strip and repose. 

Key Words: Plantation, Traffic Safety, TAG Highway  
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GİRİŞ
INTRODUCTION

İnsan ve çevre faktörleri arasında yoğun etkileşimin 
yaşandığı en önemli peyzaj elemanlarının başında 
gelen karayolları, doğal kaynaklar ve peyzajın görsel 
niteliğine etkisinin yanında, toplumsal yaşam konfo-
runu da önemli düzeyde etkilemektedir. Ülkemizde 
karayolu yolcu ve yük taşımacılığında, son otuz 
yılda diğer ulaşım türlerine göre daha hızlı gelişme 
olmuştur. Bu dengesiz gelişmenin de etkisi sonucun-
da günümüzde ülke genelinde taşımacılığın % 90’ı 
karayolu ile olmaktadır. Artan karayolu taşımacılığı, 
başta gürültü, hava ve görsel kirlilikler gibi çevre 
sorunlarında önemli artışlara ve trafik güvenliğinde 
sorunlara neden olmaktadır.  
Karayollarında doğru bitkilendirme sonucu beklenen 
yararlar aşağıda özetlenmiştir [1; 2].
- Yolları belirginleştirerek iyi algılanmasını, trafiğin 
doğru yönlenmesini ve orta refüjlerde yapılacak 
doğru bitkilendirmeyle karşı yönden gelen araçların 
farlarından gelen ışığın engellenmesi ile trafik güven-
liğinin sağlanmasına önemli destek sağlarlar.
- Uygun bitki türleri ve doğru tesis yöntemleri ile 
gürültü kirliliği en az düzeye indirilebilir. 
- Yol kenarındaki eğimli alanlarda toprak stabilizas-
yonunu sağlar. Karayolu etrafında yol yapım çalış-
maları sonucu ortaya çıkan kazı ve dolgu şevlerinde 
toprağın erozyonla kaybı engellenir. 
- Karayolunda peyzaja görsel katkı sağlar. Sürüş 
sırasında doğal bitki örtüsü veya seçilen türlerin 
belirli bir yoğunlukta kullanılması ile bu türler, türlerin 
mevsimler içinde gösterdiği farklılıklar izlenebilir ve 
türlerin tanınması da sağlanabilir. 
- Uygun tür ve doğru tesis yöntemleri ile yapılan 
bitkilendirme, karayolundan etrafa zararlı gazların 
yayılmasını da engeller. Taşıtların dışarı saldığı COx, 
SO2 gibi kirlilik etmenlerinin ve tozların tutulmasının 
yanı sıra uygun tür kullanımı ile trafikten kaynakla-
nan kirliliklerin (Pb, NOx, Cd, Ni, vd.) giderilmesinde 
de önemli rol oynar. 
Fauna için habitat oluşmasına katkı sağlar. Özellikle 
geniş hatlar boyunca yapılan bitkilendirme çalışma-
ları ile fauna üyelerine besin ve barınak sağlanabi-
lir. Özellikle otoyolların etrafında belirli bir koruma 
bandının bulunması bu etkinliği arttırabilir. Avifauna 
açısından yararları vardır. Düzenli devam eden etkin 
bir ağaçlandırma özellikle kuşlar için yaşam mekanı 
oluşturur. 

Bitkilendirme çalışmaları, uygun tür ve doğru bitkilen-
dirme yöntemi ile gerçekleştirildiğinde karayolların-
dan kaynaklanan birçok sorunun henüz oluşmadan 
önlenmesine ve/veya azaltılmasına önemli oranda 
katkı sağlayabilmektedir. Gerek kentsel, gerekse 
kırsal alanlarda, başta insan olmak üzere canlı yaşa-
mını olumsuz yönde etkileyen birçok soruna neden 
olan karayolları, günümüzde en önemli ve vazgeçile-
mez sektörler arasında yer almaktadır. 
Bu çalışmaya konu olan Tarsus-Adana-Gaziantep 
(TAG) Otoyolu’nun  Doğu ve Batı Alınları arasın-
daki 60 km’lik hat Adana kenti içerisinden de geçerek 
kenti ikiye bölmektedir. Otoyolun kent içinden de 
geçmesi ile otoyolda yapılan bitkilendirmeler kırsal 
alanı olduğu kadar kentsel alanı da ilgilendirmektedir. 
Bu çalışmada otoyol boyunca yapılan bitkilendirme 
çalışmalarının etkinliğinin belirlenmesi ve yanlış/
eksik bitkilendirmeden kaynaklanan sorunları ortaya 
koyarak bu sorunların çözümüne katkı koyacak öne-
rileri geliştirmek amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM
MATERIAL AND METHOD

Çalışma Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun 
Doğu ve Batı Alınları arasındaki 60 km’lik güzergâhı 
boyunca gerçekleştirilmiştir. Çoğunlukla konut ve 
tarım alanlarıyla çevrelenmiş Adana kenti içinden 
geçen bu güzergâh üzerinde kazı ve dolgu şevleri ile 
orta refüjlerde ve dinlenme alanlarının otoyola komşu 
kesimlerindeki bitkilendirmeler ele alınmıştır (Şekil 
1). Alandaki mevcut yapının ortaya konulmasında 
ise otoyolun kuzey ve güneyindeki 500 m mesafeler 
arasındaki kesim dikkate alınmıştır.

Şekil 1. Araştırma alanının konumu
Figure 1. The location of the research area
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Yöntem üç bölümden oluşmaktadır: 
Çalışmanın ilk aşamasında literatür çalışmaları ile 
alandaki doğal bitki türleri ve alanda yaşama şansı 
bulabilecek fauna üyeleri belirlenmiştir. 
İkinci aşamada 60 km’lik güzergâh boyunca 
bitkisel doku içinde bulunan türler, gerek literatür 
gerekse de yerinde yapılan çalışmalarla belirlene-
rek listelenmiş ve TAG Otoyolu’ndaki kullanımları, 
karayollarından kaynaklı sorunların çözümlenme-
sindeki etkileri yönünden alan özelinden örnek 
verilen fotoğraflarla görselleştirilerek açıklanmıştır.
Ayrıca bu aşamada otoyolun 500 m kuzey ve 
güneyindeki bazı alan kullanımlarının da miktarları 
belirlenmiştir.
Üçüncü aşamada araştırma alanında bulunan tür-
ler ve bitkilendirme yöntemlerinin, karayollarından 
kaynaklanan sorunları önleme ve/veya azaltmada 
ne kadar etki sağladıkları oluşturulan bir skala ile 
değerlendirilmiştir. Değerlendirmede, bitkilerin tür 
uygunluğu, yoğunluğu  ve  bitkilendirme yöntem-
leri (tesislerine) dikkate alınmıştır. Değerlendirme 
skalasında, beklenen katkıyı sağlamayanlar (-), 
az sağlayan (+), orta düzeyde sağlayan (++) ve 
beklenen katkıyı sağlayanlar ise  (+++) değerlerini 
almıştır. Elde edilen değerlendirmeler sonucunda 
yerel flora ve fauna verilerinden de yararlanılarak 
alansal ölçekte kullanılabilecek tür, yoğunluğu ve 
bitkilendirme yöntemleri ile ilgili öneriler geliştiril-
miştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
RESULTS AND DISCUSSION

Mevcut Flora ve Fauna: Ülkemiz üç farklı bit-
ki kuşağının bulunduğu bir bölgede bulunması 
nedeniyle zengin bitki örtüsüne sahiptir. Akdeniz 
iklim kuşağı içinde yer alan TAG Otoyolu araştırma 
alanı, Doğu Akdeniz kesiminde yer almaktadır. 
Ülkemizde Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Akdeniz 
ve Ege Bölgelerinde 0-1000 metreler arasında 
“Sıcak Akdeniz ve Asıl Akdeniz Vejetasyon Katı” 
görülmektedir. Burada kserofil maki ekosistemi, 
kızılçam (Pinus brutia) orman ekosistemi, fıstık 
çamı (Pinus pinea) orman ekosistemi, halep çamı 
(Pinus halepensis) orman ekosistemi, günlük ağacı 
(Liquidambar orientalis) orman ekosistemi, servi 
(Cupressus sempervirens) orman ekosistemi ve 
karışık meşe (Quercus cerris - Q.infectoria - Q.liba-
ni - Q.brantii) ekosistemi vardır [3].
Bu çalışmaya konu olan otoyol kesimi coğrafi ola-
rak denizden 100-200 m yükseltilerde uzanan bir 
hat üzerinde olup, kserofil maki ekosistemi içinde 
yer almaktadır [4]. Maki bitkileri, herdemyeşil, çalı 
ve ağaççık şeklinde, kuraklığa kısmen dayanıklı 
türlerden oluşmaktadır. 

Bunun yanısıra kentsel alanlardaki açık yeşil alanlar 
(158,02 ha) da doğal bazı otsu türlere ev sahipliği 
yapabilmektedir. Ayrıca araştırma alanı içindeki yol-
larda (382.34 ha) orta refüjler ve kenar kesimlerdeki 
uygun yerlerde benzer şekilde otsu doğal türlere 
rastlanabildiği gibi, kırsal alandaki yol kenarlarında 
azgan çalısı (Calycotome villosa), böğürtlen (Rubus 
discolor) başta olmak üzere bazı çalı türlerine de 
rastlanabilmektedir. Azgan çalısı alanda makinin 
bulunduğu kesimlerin dışında tek tek veya çok küçük 
gruplar halinde görülmüştür. Eğimli bazı alanlarda di-
kenli bir çalı olan Sarcopoterium spinosum (Abdest-
bozan) otlatma nedeniyle baskın duruma gelmiştir. 
Bu alanlarda yer yer Myrtus communis (Murt, Mer-
sin) ile Quercus ilex (Pırnal Meşesi) de görülmüştür. 
Böğürtlen, tampon bölgede büyük gruplar oluştur-
muştur. Tampon bölge içinde ağaçların kullanıldığı 
bazı alanlarda da büyük gruplar ile alt örtü haline 
gelmiştir. Alanın bazı kesimlerdeki dere yatakların-
da Phragmites communis (Kamış) türüne ait büyük 
gruplara rastlanmıştır. Ancak bu tür böğürtlen kadar 
yaygın değildir. Tampon bölge içinde eğimli alanlarda 
erozyona karşı kullanılan ve zamanla kullanıldığı 
alanlarda belirli bir yoğunluk kazanan kümeli geli-
şen bir tür olan Hyparrhenia hirta (Tüylü Sakal Otu) 
grupları da görülmüştür. Bu türün doğal yayılış alanı 
içinde ülkemiz de vardır [5]. Yoğun grupların varlığı 
bu kanıyı güçlendirmektedir. Alanda özellikle sınır-
landırılmış olması nedeniyle daha yoğun olarak çok 
sayıda Poaceae familyası üyesi bulunmaktadır. Bun-
lardan Avena sterilis (Kısır Yabani Yulaf) türü alanda 
hemen her yerde görülmüştür. Diğer familyalara ait 
otsular arasında Chrysanthemum sp. (Sarı ve Beyaz 
Papatya), Pallenis sp. (Buhurumeryem, Altungöz) ve 
Sinapis arvensis (Yabani Hardal) türleri ile soğanlı 
bitkilerden Anemone coronaria (Dağ Lalesi) dikkati 
çekmektedir. 
Araştırma alanı içinde özellikle tampon bölgede çok 
sayıda otsu türün bulunması, alanda belirgin bir 
doğal yapının oluştuğunun göstergesi olarak kabul 
edilebilir. Alanda bitkilendirme çalışmalarına devam 
etmek üzere dikim çukurları açıldığı, bazı kesimlerde 
Eucalyptus camaldulensis (Okaliptüs, Sıtma Ağacı) 
gibi bazı türlerde ise dipten kesim yapıldığı görül-
müştür. 
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Araştırma alanı güzergâhı, Adana İli genelinde bulu-
nan 100 familyanın 62’sine ait 171 cins, 263 takso-
nun doğal yaşam alanı niteliğindedir. Burada ilin ge-
nelindeki 302 endemik taksonun 38’i bulunmaktadır. 
Oransal olarak il endemiklerinin %10’undan fazlası 
araştırma alanı içindedir. Bu alandaki biyolojik zen-
ginlik coğrafik bölgelerimiz içinde 800 kadar türle en 
çok endemik bitkinin bulunduğu Akdeniz Bölgesinde 
bulunmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye endemik 
bitkiler açısından çok zengin olmasına rağmen, zen-
ginliği oluşturan bu türlerin bazıları ciddi tehditlerle 
karşı karşıyadır. IUCN 2001 kriterlerine göre ende-
mik türlerimizin 600 kadarı “CR- Çok Tehlikede”, 700 
kadarı “EN- Tehlikede” kategorisinde yer almaktadır 
[3]. Araştırma alanındaki toplam bitkilerin % 15.6’sını 
oluşturan 41 taksonun tehlike kategorileri incelen-
diğinde endemik taksonlardan 11 adedinin tehlike 
durumu hakkında bilgi yok, ya da yetersiz düzeyde 
(DD), 1 adedinin “CR- Çok Tehlikede”, 6 adedinin 
“EN- Tehlikede”, 5 adedinin “VU- Zarar Görebilir”, 4 
adedinin “LR (cd)- Az Tehdit Altında (Koruma Önlemi 
Gerektiren)”, 2 adedinin “LR (nt)- Az Tehdit Altında 
(Tehdit Altına Girebilir)”, 9 adedinin “LR (lc)- Az Teh-
dit Altında (En Az Endişe Verici) düzeylerde tehlike 
kategorilerinde bulunduğu görülür. Endemik olmayan 
3 taksondan Biarum pyrami (Schott) Engler ve Ve-
ronica peregrina L. “VU-zarar görebilir”, Convolvulus 
assyricus Griseb. “LR- Az Tehdit Altında (lc: En Az 
Endişe Verici)” kategorisindedir. 
Araştırma alanı olarak ele alınan bölgede değişik fa-
una elemanları da yaşam alanı bulmaktadır. Tampon 
bölge kelebekler, kız böcekleri, sürüngenler (38 tür) 
ve iki yaşamlılar (6 tür) ile kuşlar (33 tür) için yaşam 
alanı niteliğindedir [6;7;8;9]. Araştırma alanı içinde 10 
memeli türün yaşadığı da bilinmektedir [10; 11]. Fa-
una üyelerinin çoğunluğunun IUCN kriterlerine göre 
durumlarında (LC=En az endişe verici) önemli bir 
risk bulunmamaktadır. Ancak alanda yaşama şansı 
bulabilecek bazı fauna türleri (Elaphe quatuorlineata,  
Coluber quatuorlineatus- Sarı Yılan, Emy orbicularis- 
Benekli Kaplumbağa, Vipera lebetina ,Macrovipera 
lebetina-Koca Engerek, Vipera xanthina- Şeritli En-
gerek) için tehlike (NT- Tehdit altına girebilir) uyarısı 
bulunmaktadır. Ayrıca kör fare (Nannospalax ehren-
bergi) için tehlike uyarısı yapılması için yeterli veri 
olmadığı (DD) bilgisi de bulunmaktadır [12]. 
Bitkisel Uygulama Çalışmalarında Kullanılan Türlerin 
Otoyolun Çevresel Etkilerini Azaltmadaki Etkinlikleri: 
Araştırma alanı boyunca çeşitli bitki türleri ile oto-
yolda bitkilendirme yapılmıştır.  Bitkilendirme otoyol 
kenarında tel çit ile ayrılan tampon alanlarda ve bazı 
kesimlerde de orta refüjlerde yapılmıştır. Bitkilendir-
me yapılan toplam (tampon) alan 363,98 ha olarak 
belirlenmiştir. Bu alanda saptanan 36 farklı familyaya 
ait 81 tür Çizelge 1’de verilmiştir. Bu çizelgede otsu 
türlere ve soğanlı bitkilere yer verilmemiştir. 

 

Çizelge 1. Araştırma Alanında Bulunan Türler [4’den 
geliştirilerek].

Table 1. Species of  the research area  
No Bitkiler (Familya/Tür) Türkçe Adı 
 İBRELİ AĞAÇLAR/ÇALILAR 
1 Araucariaceae  Arokaryagiller 

Araucaria heterophylla Arokarya 
2 Cupressaceae  Servigiller 

Cupressus arizonica glauca Mavi Arizona Servisi 
C. macrocarpa ‘Gold Crest’ Limoni Servi 
C. sempervirens Akdeniz Servisi 
C. s. pyramidalis Mezarlık Servisi 
C. s. horizontalis Dallı Servi 
Callitris hugelii Su Yıldızı 
Thuja orientalis Doğu Mazısı 
Juniperus sabina Sabin Ardıcı 

3 Pinaceae Çamgiller 
Pinus brutia Kızılçam 
P. halepensis Halep Çamı 
P.maritima Sahil Çamı 
P.pinea Fıstık Çamı 
YAPRAKLI AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLAR 

4 Aceraceae  Akçaağaçgiller 
Acer negundo Akçaağaç 

5 Adoxaceae  Mürvergiller 
Vibirnum tinus Herdemyeşil Kartopu 

6 Anacardiaceae Sakızağacıgiller 
Schinus molle Yalancı Karabiber 
Pistacia lentiscus Sakız Ağacı 
P.terebinthus Menengiç 

7 Apocynaceae  Zakkumgiller 
Nerium oleander Zakkum 

8 Arecaceae  (Palmae) Palmiyegiller 
Phoenix canariensis Kanarya Adaları 

Hurması 
Washingtonia  filifera Telli Palmiye 

9 Bignoniaceae Katalpagiller 
Campsis radicans Acem Borusu 

10 Caprifoliaceae  Hanımeligiller 
Lonicera tatarica Tatar Hanımeli 

11 Casuarinaceae Demirağacıgiller 
Casuarina equisatifolia Demir Ağacı 

12 Cistaceae  Ladengiller 
Cistus villosus Laden 

13 Elaeagnaceae İğdegiller 
Elaeagnus angustifolia Kuş İğdesi 

14 Euphorbiaceae  Sütlegengiller 
Ricinus communis Hintyağı 

15 Fabaceae (Leguminosae)  Baklagiller 
Robinia pseudoacacia Yalancı Akasya 
Robinia p. ‘Umbracaulifera’ Top Akasya 
Sophora japonica Japon Soforası 
Ceratonia siliqua Keçiboynuzu 
Acacia cyanophylla Kıbrıs Akasyası 
Acacia karroo Mimosa  
Gleditsia triacanthos Üç Dikenli Akasya 
Cercis siliquastrum Erguvan 
Leuceana leuchocephala Lusina  
Bauhinia variegata Orkide Ağacı 
Parkinsonia acuelata İsa Dikeni 
Spartium junceum Katır Tırnağı 
Amorpha fruticosa Adi Çivit Ağacı 
Calycotome villosa Azgan çalısı 
Colutea arborescens Yalancı Sinameki 
Rosmarinus officinalis Biberiye 
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16 Lauraceae Defnegiller 
Laurus nobilis Defne  

17 Malvaceae Ebegümecigiller 
Hibiscus syriacus Ağaç Hatmi, Çalı Hatmi 

18 Meliaceae Tespih Ağacıgiller 
Melia azedarach Tespih Ağacı, Zamzalak 

19 Moraceae Dutgiller 
Ficus carica İncir 

20 Myrtaceae  Mersingiller 
Callistemon viminalis Fırça Çalısı 
Eucalyptus camaldulensis Okaliptüs, Sıtma Ağacı 
Myrtus communis Mersin, Murt 

21 Moraceae  Dutgiller 
Morus alba Akdut 

22 Oleaceae  Zeytingiller 
Fraxinus excelsior Dişbudak 
Olea europea Zeytin 
Jasminum nudiflorum Kış Yasemini 
Ligustrum vulgare Kurtbağrı 

23 Pittosporaceae  
Pittosporum tobira nana Pitosporum 

24 Platanaceae  Çınargiller 
Platanus orientalis Doğu Çınarı 

25 Punicaceae Nargiller 
Punica granatum Nar 

26 Rosaceae  Gülgiller 
Eriobotrya japonica Yenidünya, Malta Eriği 
Prunus domestica Erik 
P. persica Şeftali 
P. armeniaca Kayısı  
Pyracantha coccinea Ateş Dikeni 
Rosa odorata Gül 
Spirae vanhouttei Keçi Sakalı 
Rubus fruticosus Böğürtlen 

27 Rutaceae  Sedefotugiller 
Citrus aurantium Turunç 

28 Salicaceae  Söğütgiller 
Populus alba Akkavak 
P. cvs. Kavak çeşitleri 
Salix nigra Kara söğüt 
S. babylonica Salkım Söğüt 
S. alba Köy Söğüdü 

29 Sapindaceae  Sabunağacıgiller 
Koelreuteria paniculata Güvey Kandili 

30 Simaroubaceae Kokarağaçgiller 
Ailanthus altissima Kokar ağaç 

31 Sterculiaceae  Japonkavağıgiller 
Brachychiton populneus Japon Kavağı 

32 Tamaricaceae Ilgıngiller 
Tamarix pallesi Ilgın 

33 Ulmaceae  Karaağaçgiller 
Ulmus minor Karaağaç 
Celtis australis Çitlenbik, Dardağan 

34 Verbenaceae Minegiller 
 Lantana camara Çalı Mine 
SUKKULENTLER 

35 Agavaceae   
Agave americana Sarısabır 

36 Cactaceae  Kaktüsgiller 
Opuntia ficus-indica Hint İnciri 

 
 

Otoyolun yapılması ile birlikte bitkilendirme çalış-
maları da başlatılmıştır. Şevlerde şiddetli yağışlarla 
olabilecek yüzey akışlarını önlemek, toprak stabili-
zasyonunu sağlamak ve sürücülere rahat ve güveni-
lir bir seyir sağlamak amaçları ile bitkilendirmeler ya-
pılmıştır. Kazı şevlerinde fidan köklerinin gereksinimi 
olan nem ve gelişme ortamını sağlamak için alttaki 
ham toprak işlenerek üzerine 15 cm bitkisel toprak 
serilmiştir. Dolgu şevlerinde alttaki sıkıştırılan topra-
ğın üzerine 15 cm bitkisel toprak serilmiştir. Burada 
toprağın tutulmasını sağlamak için alan tümüyle çim-
lendirilmiş, bunun yanısıra nemli ve derin topraklı şev 
ayaklarından istimlak sahasına kadar taban suyuna 
dayanıklı hızlı gelişen ve uzun boy yapan Eucalyptus 
camaldulensis, Populus alba, Salix nigra, Platanus 
orientalis  gibi ağaçlar ve Nerium oleander, P. cocci-
nea, C. villosa, S. junceum gibi çalılar dikilmiştir. İlk 
aşamada şev başlangıcından sonra ilk 5 m’de yalnız-
ca çimlendirme yapılmıştır. Daha sonraki kesimler-
den 2/3’si yalnızca çim, 1/3’i ise çalı ve ağaç dikimleri 
için ayrılmıştır. Dolgu şevlerinde ağaç dikilmemesi, 
kazı şevlerinde ise yol kenarından 10 m’den daha 
yakına ağaç dikilmemesi ve bu mesafeden önce 
alçak çalılar, sonra ağaççık ve ağaçlara yer verilme-
mesi öngörülmüştür. Palyeler boş bırakılmış, dolgu 
şev dibi ile dolgu şev dibi hendeği arasına ağaç ve 
çalı dikilmemiştir. Şevlerde çalılar erozyon kontrolü-
nün gerekli olduğu yerlerde ve mevcut bitki örtüsü ile 
otoyol bağlantısını sağlayacak biçimde, ağaç grupları 
arasındaki boşlukları dolduracak, çirkin görünümlü 
drenaj kanallarını, şevleri perdeleyerek renk vurgu-
lamaları oluşturacak şekilde planlanmıştır. Ağaçların 
gövdesinin taç iz düşümlerinin kapladığı alan çapının 
1/3’inden daha yakına çalı türü bitki dikilmemesi 
esas alınmıştır. Otoyolun Adana şehri içinden geçen 
kesiminde şev eğimi genel olarak 1/2’dir.  Jeolojik 
yapısı nedeniyle kazıya uygun olmayan aç-kapa 
tünel öncesi ve sonrası kesimlere istinat duvarı 
yapılmıştır. Bu kesimde otoyolun yerleşim birimlerine 
yakınlığı nedeniyle en dışta tel çite takviye olarak çit 
bitkileri de kullanılmıştır. Toprak stabilizasyonunu ve 
trafik  güvenliği için belirtilen söz konusu önlemlere 
ek olarak, bitkilendirme çalışmalarının ayrıca karşı-
dan gelen araçların far ışıklarını tutarak trafik gü-
venliğine ek katkı sağlaması beklenmektedir. Ancak 
TAG Otoyolu’ndaki refüjlerde bu etkiyi tüm güzergah 
boyunca sağlayabilecek bir bitkilendirme çalışması 
yer almamaktadır. TAG Otoyolu’nda karşıdan gelen 
araçların farlarının oluşturduğu olumsuz etki genel 
olarak yapısal elemanlarla sağlanmaya çalışılmıştır. 
TAG Otoyolu’nda orta refüjde bitki kullanımı sınırlı-
dır. Burada drenaj kanallarının varlığı nedeniyle orta 
refüjün ortasında 2 m eninde tüm otoyol boyunca 
beton kaplaması öngörülmüştür. Bu alanın dışında 
kalan alanlarda yapılan bitkilendirme çalışmasında 
yoğun olarak Thuja orientalis bulunmaktadır. Orta 
refüjlerde büyük bir bölüm de bitkisizdir.
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Şekil 2. Orta refüj bitkilendirmesine örnek
Figure 2. Plantation sample for centre strip

Otoyolda orta refüjde kullanılan diğer türler Hibiscus 
syriacus, Jasminum nudiflorum, Lantana camara, 
Myrtus communis, Rosmarinus officinalis, Rosa 
odorata, Vibirnum tinus, Ligustrum vulgare, Camp-
sis radicans, Ulmus minor gibi türlerdir. Palyelerin 
bulunduğu kesimde bitkilendirme sadece orta refüjde 
ve seyrek olarak bulunmaktadır. Bu kesimde orta 
refüjde kullanılan zakkumlar da büyük gruplar oluş-
turmamaktadır. 
Karayollarının en önemli çevresel etkilerinden biri 
de gürültü kirliliğidir. Araştırmaya konu olan TAG 
Otoyolu, Adana kenti içinde kırsal ve kentsel alanlar-
dan geçmektedir. Özellikle kent merkezinde otoyol 
sınırının hemen kuzey ve güney yönüne doğru 
yerleşim alanları başlamaktadır. Bu durum, otoyol 
yakın çevresinde yaşayan kent sakinlerinin otoyol 
gürültüsünden etkilenmesine neden olmaktadır. TAG 
Otoyolu’nun kırsal alanlardan geçtiği Doğu ve Batı 
Alınlara yakın kesimlerinde ise kentsel yerleşimler 
kent merkezine göre daha az yoğunluklu olmasına 
rağmen yaban yaşamının yoğunluklu olarak yer al-
dığı bölgelerdir. Dolayısıyla da bu alanlarda özellikle 
memeli ve kuş türlerinin üreme ve yön bulma kabili-
yetlerini olumsuz etkileyen gürültüden etkilenmeleri-
ne neden olmaktadır. Bu alanlarda bitkisel materyal 
kullanımı ile gürültünün etkin bir şekilde önlenmesi 
için gürültü perdeleme için gerekli alanın varlığına, 
gürültü perdelerinin tesisine ve kullanılacak türlere 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 
TAG Otoyolu’nda kent merkezi kesimi dışında Doğu 
ve Batı Alın bölgelerinde bitkisel materyal kullanımı 
ile gürültü perdeleme yapılması için gerekli alan bu-
lunmaktadır. Ancak otoyol kenarında tel çitle ayrılan 
tampon bölgede tel çiti desteklemek üzere tel bo-
yunca tek sıra halinde bazı ağaç türleri kullanılmıştır. 
Bu kesimlerde bazı alanlarda küçük ağaç grupları 
kullanılmış, bazı kesimlerde de grup tampon bölgede 
baskın olacak şekilde yoğunlaşmıştır. Ancak genel 
olarak tampon bölge sınırındaki ağaçlar bitkisel dü-
zenli bir hat oluşturmaktan uzaktır .

Tampon bölge sınırlarında kullanılan ağaçlar alanın 
doğu kesiminde daha çok Eucalyptus camaldulensis, 
batı kesiminde ise Gleditschia triacanthos  türleridir. 
Bu iki türe Robinia pseudoacacia, Acacia karroo ve 
Cupressus sempervirens de bazı alanlarda katılmak-
tadır. Çit kenarlarında kullanılan bu ağaç türleri tüm 
alanda da yaygındır. Tampon bölge içinde bu türlere 
bireysel veya küçük gruplar halinde rastlanmaktadır. 
Özellikle kent içinden geçen kesimlerde kullanılan 
ağaçlar gerek gürültüyü engellemede, gerekse de 
toz ve partikülleri tutmada etkin yoğunlukta değildir. 
Ayrıca görsel olarak da yeterli niteliği taşımamaktadır 
(Şekil 3).

Şekil 3. Otoyol kent merkezi bitkilendirme örneği.
Figure 3. Plantaion sample for city center part of the 
highway

TAG Otoyolu’nun bitkisel materyal kullanımı ile gürül-
tü etkisini önlemede önemli olan bitkilendirme tesis 
yöntemi aynı zamanda otoyol trafiğinden kaynaklı 
hava kirliliğinin önlenmesi için de oldukça gerekli ve 
önemli bir konudur. Kent merkezinde yaşayan insan-
ların doğrudan tarfikten kaynaklı hava kirletici gazlar-
dan etkilenmesini önleyerek insan sağlığının korun-
ması için otoyol kenarından başlayarak ağır metalleri 
tutma özelliğine sahip tülerin kullanımı ve uygun 
tesis yöntemi ile bitkilendirme çalışmaları olması 
gerekmektedir. Kent merkezi dışında ise ağırlıklı tarla 
ve bağ-bahçe tarımı için de trafikten kaynaklı hava 
kirliliğinin önlenmesi önemlidir. Özellikle toprakta ve 
bitkide ağır metal birikimini önlemek için tarım ve 
bağ bahçe alanları ile otoyol arasında ağır metalleri 
bünyesinde tutan bitkilendirme oldukça önemlidir. 
Yerleşim birimlerini otoyoldan geçen araçların toz, 
gürültü, eksoz gazı gibi olumsuz etkilerinden koru-
yabilecek özelliklere sahip Gleditchia triacanthos, 
Robinia pseudoacacia gibi türler alan içinde yer alsa 
da TAG Otoyolu güzergahı boyunca bu etkiyi sağla-
yabilecek şekilde tesis edilmiş bir bitkilendirme yer 
almamaktadır (Şekil 4). 
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Şekil 4. Tarım alanlarında bitkilendirme örneği.
Figure 4. Plantation sample from agricultural area

Doğu ve Batı Alın kesimlerine yakın bölgelerde 
yerleşim yoğunluğu oldukça az, ağırlıklı olarak 
tarla-bağ bahçe tarım alanları, Doğu Alına yakın 
kesimlerde malzeme ocakları ve özellikle Ceyhan 
Nehri yakın çevresinde orman alanları bulunmak-
tadır. Ayrıca bu alanlar, yaban yaşamı için habitat 
oluşturan alanlardır. Ancak TAG Otoyolu, yaban 
yaşamı için habitat oluşturabilecek bu alanları 
kuzey güney yönünde ikiye bölmektedir. Bu durum 
da bu alanlarda yaşabilecek yaban yaşamı habi-
tatlarının bölünmesi anlamına gelmektedir. Söz 
konusu alanlarda yaygın kullanılan türler arasında 
yer alan Pinus brutia ise genelde büyük gruplar 
halinde otoyol kenarındaki tampon alanlarda yerini 
almıştır. Bu bitkiler arasında sadece bazı çam 
grupları içinde yaban yaşamı için habitat olabilecek 
bitkisel yoğunlukta olup, otoyolun habitatı bölme 
etkisi nedeniyle yaban yaşamı üzerinde olumsuz 
etkiye neden olmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen türlerden sıtma ağaçlarının 
çoğu Adana kentsel alanında olduğu gibi toprak 
hizasından kesilmiştir. Kuşlar ve diğer bazı uçan 
kelebek, arı gibi böcekler için çok çekici nitelikte 
olan bu ağaç türü ile oluşturulmuş gruplar alanda 
yoktur. 

TAG Otoyolu’nun özellikle kent merkezi kesimi için 
en önemli etkilerinden biri de görsel etkisidir. Özel-
likle kent merkezinde otoyol sınırından yerleşim 
alanlarının başladığı görülmektedir. Dolayısıyla bu 
alanlarda yaşayan kent sakinleri doğrudan oto-
yol manzarasını görmektedirler. TAG Otoyolu’nda 
kullanılan yapısal donatı elemanlarının görsel etkisi 
kadar bitkisel materyallerin de görsel etkisi oldukça 
önemlidir. Özellikle TAG Otoyolu’nun kent siluetini iki-
ye bölme etkisinin yanında, doğal görünümden uzak 
bir kullanım olan otoyolların bu etkilerini azaltmada 
bitkilendirme çalışmalarının önemi büyüktür. Bitkisel 
materyal hem kendisi bir donatı elemanı olarak gör-
sel etkiye sahiptir hem de otoyollarda mutlaka olması 
gereken yapısal donatıların olumsuz görsel etkisini 
gidermede etkilidir. Özellikle otoyollarda topografya-
ya bağlı olarak gereksinim duyulan istinat duvarları, 
aç kapa tünelleri gibi gerekli olan yapısal donatı 
elemanlarının yapay görsel etkisini giderebilir. Ancak 
TAG Otoyolu’nda kent merkezi kesiminde yer alan 
istinat duvarında gerekse Fehmi Özeltürkay Aç-Ka-
pa Tünelinde bu etkiyi sağlayacak bir bitkilendirme 
çalışması görülmemektedir (Şekil 5).

Şekil 5. Fehmi Özeltürkay Tüneli ve çevresindeki 
bitkilendirme
Figure 5. Fehmi Özeltürkay Tunnel and plantaion of 
nearby

Bitkisel materyalin belirtilen etkiyi sağlamada özellik-
le bölgenin doğal türlerinin kullanımı oldukça önem-
lidir. Bakım masraflarının azaltılmasının yanında, 
insanların bölgenin doğal bitki örtüsü ile tanışmasını 
ve kendini daha doğal bir ortamda hissetmesi açısın-
dan önem taşımaktadır. Ancak alanda tampon bölge 
sınırında kullanılan doğal tek tür Akdeniz servisidir. 
Diğerleri yabancı yurtludur. Ancak gerek sıtma ağacı, 
gerekse de yalancı akasya türleri Cumhuriyetin ku-
rulmasından önce de Ülkemiz coğrafyasında kullanı-
lan ve kırsal kesimlerde de kullanımı olan türlerdir.
Tampon bölgede yapılan bitkilendirmelerde kullanılan 
türler, çevredeki doğal alanlarla ilişki kuracak türler-
den seçilmemiş; doğal türlerle büyük gruplar oluştu-
rulmamıştır. 
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Otoyol kenarlarında yoğun kullanılan ağaçlardan bi-
risi de Acacia cyanophylla türüdür. Bu tür de genelde 
büyük gruplar halinde kullanılmıştır. Tür istilacı ka-
rakterinin de etkisi ile yakınında var olan diğer türler 
üzerinde belirli bir baskı oluşturmuştur. 
Kıbrıs Akasyası, Nerium oleander ve Citrus auranti-
um türlerinin yaşam alanlarını kısıtlamıştır. Bu bitki 
yere yakın taç yapması nedeniyle bulunduğu alanda 
özellikle çiçekli döneminde belirgin bir renk etkisi de 
yapmaktadır. Otoyol kenarındaki alanlarda istilacı 
niteliği ile belirli bir yoğunluk gösteren türler arasında 
Ulmus minor de bulunmaktadır. Bu tür özellikle yakın 
çevresinde gelişen yeni bireylerle alanda yayılmıştır. 
Tampon bölge içinde baskın ve kalıcı bir ağaç türü 
olarak kendisini göstermektedir. 
Otoyollar sürekli ve uzun hatlardan oluşan alan 
kullanımlarıdır. Dolayısıyla bu alanlarda görsel algıyı 
sağlamak amacı ile soliter bitki türlerinin kısa aralıklı 
dikimleri yerine, uzun aralıklarla yoğun bitkilendirme 
yöntemi kullanılmalıdır. Ancak TAG Otoyolu güzerga-
hı boyunca bu amaca hizmet edebilecek bir bitkilen-
dirme tesisi yer almamaktadır. 
Kentsel yapılaşma alanlarına yakın kesimlerde 
kentiçi yollarındaki örneklerde de olduğu gibi Citrus 
aurantium türü uzun hatlar boyunca sıralı olarak 
kullanılmıştır. Sıralı dikimler genelde otoyol kenarına 
yakın olacak şekilde ilk beş metre içinde yer almak-
tadır. 
Araştırma alanındaki tampon bölgede Elaeagnus 
angustifolia da yaygın olarak büyük gruplar halin-
de kullanılmıştır. İğde tel çit sınırlarında kullanılan 
bitkilere destek olacak şekilde daha iç kesimlerde yer 
almıştır. Alanda yer alan diğer ağaç türleri daha az 
yoğun olarak bulunmaktadır.
Tampon bölge sınırları içinde alanda kullanılmayan 
ama bir şekilde alana gelerek küçük gruplar oluş-
turan veya bireysel gelişen bazı ağaç türlerine de 
rastlanmıştır. Tüm dünyada istilacı niteliği ile en fazla 
tanınan türler arasında ilk sırada yer alan Ailanthus 
altissima  bazı alanlarda görülmektedir. Bu tür alanda 
belirli bölgelerde şimdilik küçük gruplar halinde 
bulunmaktadır. Benzer şekilde kentsel alanda istilacı 
niteliği ile çok farklı alanlarda görülebilen Leuceana 
leuchocephala da küçük gruplar halinde alanda gö-
rülmüştür. Bu tür Çukurova Üniversitesi kampüs ala-
nına komşu tampon bölgelerde görülmüştür. Bunun 
en önemli nedeni türün kampüs alanında bazı doğal 
kesimler de dahil olmak üzere çok yayılmış olması-
dır. Tampon bölgede tohumdan yetişen Eriobotrya 
japonica, Morus alba ile Rosaceae familyasına ait 
Prunus persica, Prunus domestica, Prunus armenia-
ca gibi bazı meyveler de görülebilmektedir. 

Ayrıca kent içindeki bağlantı yollarındaki uygun 
kesimler ile dinlenme alanlarında daha çok kent 
parklarında görülebilen Araucaria heterophylla, Pit-
tosporum tobira nana, Juniperus sabina, Cupressus 
macrocarpa ‘Gold Crest’ gibi bitkilere rastlanılmakta-
dır.
Otoyol kenarındaki tampon alanlarda en yoğun kul-
lanılan çalı Nerium oleander türüdür. Bu tür saf veya 
diğer bazı türlerle karışık olarak büyük veya küçük 
gruplar halinde alanda bulunmaktadır. Zakkum tam-
pon bölge içinde en yoğun bitki türü olma niteliğini de 
taşımaktadır. Bölgenin doğal bitki örtüsü içinde olan 
tür, kendini yenileme yeteneği ile alanda hemen her 
yerde sağlıklı yetişen bireylerle gruplar oluşturmakta-
dır. Herdemyeşil oluşu ile yeşil doku oluşturması ve 
çiçeklenme döneminin yaz ayları boyunca sürmesi ile 
görsel niteliği de yüksek bir türdür. Bu tür tüm alanda 
yaygınken, orta refüjlerde çok daha az kullanılmıştır. 
Diğer çalı türlerinin alandaki yaygınlıkları araştırma 
alanı sınırları içinde daha düşüktür. Başlangıçta bü-
yüklü küçüklü gruplar halinde dikilen çalı türleri içinde 
en başarılı olanı zakkum olarak görülmüştür. Diğer 
türler arasında görece daha belirgin olarak dikkati 
çekenler Jasminum nudiflorum,  Vibirnum tinus ile 
Pyracantha coccinea türleridir. 
Tampon bölgelerde sukkulent iki bitki türü büyük 
gruplar halinde bulunmaktadır. Bunlardan birisi böl-
gede çok eski dönemlerden beri Hint İnciri ve Dikenli 
İncir olarak bilinen ve meyveleri yenen Opuntia ficus 
indica türüdür. Bu bitki dikenli yapraksı gövdeleri ile 
2-3m boy yapabilmekte ve bulunduğu alanda tümüy-
le yayılabilmekte veya çizgisel hatlar oluşturabilmek-
tedir. Diğer sukkulent ise Agave americana türüdür. 
Bu bitki ana bitki etrafında çok sayıda yavru bitki 
oluşturarak yatay yönde alanı kaplamaktadır. Bazı 
alanlarda iki türün birlikte kullanıldığı görülmüştür. 
Sukkulent bu türler araştırma alanı içinde doğu ke-
simde daha geniş alanları kaplayarak etkin görünüm-
ler sunmaktadır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Bu araştırmanın konusu olan Tarsus-Adana-Ga-
ziantep (TAG) Otoyolu ise Ortadoğu ile Avrupa 
arasındaki ana ulaşım koridorlarından birini 
oluşturmaktadır.  Adana kenti sınırları içinden 
geçmekte ve kenti ikiye bölmektedir. 2006 yılında 
kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla otoyolun bu 
bölümü 9 ayrı noktadan kent içi trafiğine açılmış ve 
bunun sonucu olarak kullanım yoğunluğu artmıştır. 
Artan kullanım yoğunluğuna paralel olarak gürültü, 
görüntü, hava kirlilikleri ile trafik güvenliği ile ilgili 
sorunlarda da artışlar olmuş, kent insanının yaşam 
konforunu olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. 
Bu sorunların çözümüne bitkisel materyal kulla-
nımının katkıları oldukça önemlidir. Ancak bitkisel 
materyallerin söz konusu sorunları çözümlemedeki 
etkinliği bitkisel materyalin varlığı ile sağlanamaz. 
Etkinlik, uygun tür seçimi ve doğru bitkilendirme 
tesisini gerekmektedir. 
Bu araştırmada, ülkemizdeki önemli ulaşım ağla-
rından biri olan TAG Otoyolu’nun Adana kent mer-
kezi kesimi bitkilendirmesinin, otoyoldan kaynaklı 
sorunların çözümüne ne derece katkı sağladıkları 
araştırılmıştır. Elde edilen bulgular Çizelge 2’de 
uygun tür, yoğunluk ve doğru bitkilendirme tesisine 
göre özetlenmiş ve öneriler geliştirilmiştir. Çizel-
ge 2’de görüldüğü gibi, TAG Otoyolu’nda yapılan 
bitkilendirme çalışmalarında kullanılan türler toprak 
stabilizasyonu için uygundur. Bu amaç için kulla-
nılan tür yoğunluğu ise orta düzeyde yeterli olarak 
değerlendirilmiştir. Çünkü özellikle kazı ve dolgu 
şevlerinde soliter bitki kullanımı yaygın olarak 
görülmekte ve bu da toprak stabilizasyonu için 
gereklilikleri sağlayamamaktadır.
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Çizelge 2. Araştırma alanındaki mevcut ve öneri tür, yoğunluk ve bitkilendirme uygunluğu
Table 2. Existing and proposed species, intensity and suitability of planting  in the research area 

Amaçlar 

Mevcut  Öneri 
Tür 

Uygunluğu 
Tür 

Yoğunluğu 
Bitkilendirm
e Uygunluğu Tür Uygunluğu 

Bitkilendirme 
Yoğunluğu ve 

Uygunluğu 
Toprak 
stabilizasyonu-
nu sağlama 

+++ ++ ++ Mevcut türler uygundur 

Şekil 6 
Şekil 7 

Gürültü 
kirliliğini 
önleme 

+ -  
+ 

Acer negundo 
Ailanthus 
altissima 
Alnus glutinosa 
Araucaria 
heterophylla 
Casuarina 
equisetifolia 
Cedrus libani 
Celtis australis 
Cupressus 
arizonica glauca 
C.macrocarpa  
C.sempervirens 
C. s. pyramidalis 
C. s. horizontalis 
Fraxinus 
excelsior 

Juniperus 
communis 
Morus alba 
Pinus brutia  
P. halepensis 
P. maritima 
Platanus 
orientalis 
Populus alba 
Robinia 
pseudoacacia 
Ulmus glabra 
U.minor 
Acacia 
cyanophylla 
A. karroo 
Gleditsia 
triacanthos 

Görüntü 
kirliliğini 
önleme 

+ - 
 

+ 
 

Ağır metal 
birikimini 
önleme 

+ - + 

Yaban yaşamı 
için habitat 
oluşturma ++ - - 

Morus alba, Quercus türleri, 
Pyracantha coccinea, Pinus brutia ve 
maki örtüsü içinde bulunan diğer 
uygun türler.  

Şekil 8 
 

Trafik 
güvenliğini 
sağlama  

+++ - ++ Mevcut türler uygundur  

 

Şevlerde gerek bakım olanaksızlığı, gerekse henüz 
tamamlanmayan bitkilendirme çalışmaları nedeniyle, 
alan boyunca yer yer bitkilendirilmemiş, tek veya çok 
yıllık otsu türlerin yer aldığı görülmektedir. Özellikle 
dolgu şevlerinde bu durum net olarak fark edilmek-
tedir. Çünkü dolgu şevleri yeterince su tutamamakta, 
bu nedenle dikim yapılan bitkiler kısa süre sonra 
kurumaktadır. Bu alanların ek bakıma gereksinimleri 
bulunmaktadır. Özellikle Adana (Kuzey) Havalimanı 
Kavşağı ile Adana Batı Alın (Tarsus Gişesi) arasında 
ve Adana (Doğu) Kavşağı ile Adana Doğu Alın (Ga-
ziantep) Gişesi arasında ek bitkilendirme çalışmaları 
gerekmektedir.

Mevcut durumu ile TAG Otoyolu’ndan kaynaklı gürül-
tü kirliliği, görüntü kirliliği, toprak ve bitkide ağır metal 
birikimi sorunları mevcut bitkilendirme çalışmaları ile 
önlenememekte ve/veya azaltılamamaktadır. Çizelge 
2’de de görüldüğü gibi söz konusu etkileri gidermek 
için mevcut türlerin uygunluğu ve yoğunluğu yeterli 
değildir. Ayrıca bu etkilerin giderilmesi için gerekli bit-
kilendirme yöntemi de mevcut değildir. Otoyolun kent 
merkezi dışındaki kesimlerinde ağırlıklı olarak tarla 
ve bağ-bahçe tarımı yapılan alanlarda Şekil 6’da gö-
rüldüğü gibi otoyol hizasından başlayarak önce kısa, 
sonra orta boylu çalılar sonra ağaçlar ve sonra tekrar 
orta boylu ve en son da kısa boylu çalılarla yaklaşık 
20 m genişliğinde Çizelge 2’de belirtilen örnek türler 
kullanılarak bitkilendirme çalışması yapılmalıdır. 
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Şekil 6. Otoyol kırsal kesimlerinde bitkisel çalış-
malarla gürültü önleme
Figure 6. Prevention of noise pollution at the rural 
areas of the highway

Güzergah boyunca belirtilen şekilde ve önerilen 
türlerle oluşturulacak bitki dokusu, hem otoyol kay-
naklı gürültünün önlenmesi hem de tarım toprakları 
ve bitkilerinde ağır metal birikimlerinin önlenmesine 
katkı sağlayacaktır. 
Kent içinde ise otoyol ile yerleşim alanları arasında 
bitkisel materyal ile perdeleme yapılabilecek yeterli 
genişlikte alan bulunmadığından gürültü duvarları 
gibi yapısal önlemlere gerek vardır. Söz konusu 
yapısal önlemleri destekleyerek etkinliğini arttırma-
nın yanında söz konusu yapısal önlemlerin olum-
suz görsel etkisini kapatmak amacıyla Şekil 7’de 
belirtilen şekilde bitkilendirmeler yapılabilir. 
Böylece hem otoyol trafiği kaynaklı gürültünün 
önlenmesine, hem de görsel olarak olumlu bir etki 
sağlamasına katkı sağlanmış olacaktır. 
Diğer bir konu da trafik güvenliğidir. Otoyol üzerin-
de açılan ve kent içi trafiğine de hizmet veren kav-
şaklarda sinyal etkisi yapacak bitki kompozisyonu 
eksiktir. Bu kavşaklarda bitki kompozisyonuna 
sinyal etkisi oluşturacak farklı ve kentsel alanlarda 
yoğun kullanılan türlerle oluşturulacak bitki grupla-
rına gerek vardır. Örneğin bu kavşaklarda kentsel 
alanlarda yoğun olan Washingtonia filifera grupla-
rının dikimi sinyal etkisi oluşturmak için uygundur. 
Tür gövdesindeki kuru yapraklarla yaban yaşamı 
için barınak niteliğini toprak seviyesinden en az 10 
m yukarıda sağlayabilecek önemli bir türdür.
Ayrıca alanda yapılan çalışmalar ve değerlendir-
melerin diğer sonuçları ve önerileri de aşağıdaki 
gibi sıralanabilir:

Şekil 7. Otoyol kent merkezi kesiminde gürültü du-
varlarının  bitkisel materyal ile kapatılması
Figure 7. Covering the noise barriers with plant ma-
terials in the city center part of the highway

- Araştırma alanında tampon bölge sınırlarında boylu 
ağaçlarla yapılacak yoğun bitkilendirmeler kentsel 
yaşamı ve tarımsal alanları otoyoldan ayırmada per-
deleme görevini üstlenecektir. Oluşturulacak bu grup 
60 km boyunca yaklaşık 10 m genişliğindeki taç alanı 
ile 600 000 m2’lik bir yeşil doku oluşturacaktır. 100 
m2 ağaçla kaplı bir alanda 500 m2 yaprak bulun-
duğu bildirilmektedir [15]. Bu veriden yola çıkılarak 
bu alanda 3 milyon m2 yaprak alanı ile çevresine 
oksijen sağlayacak yeşil doku oluşturulmuş olacaktır. 
Sadece sınırlarda oluşturulacak bu hat ile güneşli 
günlerde 1 ha alandan bir günde havaya verilen 
su miktarının 17 000 lt olması verisinden [16] yola 
çıkılarak 1020 t su havaya verilerek çevresindeki 
alanlara göre daha serin bir hava oluşması, Adana 
gibi sıcak yerlere çok değerli katkı sağlayacaktır. 
2000 m2 biçilmemiş çim çatı yüzeyin 4000 kg/yıl 
partikülü tuttuğu [17] verisinden yola çıkılarak bu do-
kunun tutabileceği partikül miktarı ile ilgili bir tahmin 
de yapılabilir. 3 milyon m2 yaprak alanı ile tutulacak 
partikül miktarı 6 milyon kg/yıl’dır.  Bu da km başına 
100 t partikül tutulması demektir. 
Tampon bölge sınırlarında Eucalyptus camaldulen-
sis Gleditschia triacanthos, Robinia pseudoacacia, 
Acacia karroo ve Cupressus sempervirens ile zayıf 
ve küçük gruplarla hatlar oluşturulmuştur. Bu türler 
arasında doğal bitkilerimizden sadece servi vardır. 
Oysa dikimi yapılan türlerin grup yoğunluğunun 
artırılmasının yanısıra uygun alanlarda doğal bitkile-
rimizden Platanus orientalis, Quercus sp., Fraxinus 
excelsior, Ulmus minor Morus alba gibi türler de 
tampon bölge sınırlarında yerini almalıdır. Meşe ve 
dutun yaban yaşamı için besin oluşturma potansiyeli 
güçlüdür. Bu türlerin belirli aralıklarla devam etmesi 
alanın doğal yapısının sürdürülebilirliği açısından da 
önem taşımaktadır. 
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- Otoyola sınır kesimde yapılacak bitkilendirmeler 
ilk aşamada 5 m mesafeye kadar sadece çimlerle 
yapılmıştır. Ancak günümüzde bu yapı farklılaşa-
rak çoğu kesimde çalı ve kentsel kesimde turunç 
gibi ağaçlarla yer değiştirmiştir. Bu alanda otoyolun 
belirginleştirilmesini sağlayarak sürüş güvenliğini 
artıracak şekilde uzun mesafeler boyunca gruplar 
oluşturulmamış; örneğin en yoğun kullanılan Nerium 
oleander bile küçük gruplar halinde ve dar şeritler 
oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Bu kesimde yapıla-
cak bitkilendirmeler çok önemlidir. Burada daha kısa 
boylu, dipten dallanan veya yer örtücü nitelikli bitkisel 
dokunun uzun mesafeler boyunca sürekliliği sürüş 
emniyeti için olduğu kadar görselliğin kargaşaya izin 
vermeyecek şekilde nitelikli olmasını sağlayacaktır. 
Bu alanda da doğal türlere önem verilmesi yukarıda 
sıralanan nedenler dışında alanın yönetimi açısından 
da olumlu görülmektedir. Bu alanda zakkum çok iyi 
bir seçimdir. Ayrıca alanda Cistus creticus, Spartium 
junceum, Calycotome villosa, Myrtus communis gibi 
doğal türlere yer verilebilir. Geniş kesimlerde yola 
5m’den daha uzak alanlarda daha boylu olan Phil-
lyrea latifolia ve Erica manipuliflora ile Pyracantha 
coccinea bu doğal yapıya eklenebilir. Bu bitkilerle 
çok büyük grupların uzun hatlar boyunca sürdürül-
mesi önemlidir. Alanda mevcut Opuntia ficus indica 
da yaban yaşamı için belirli alanlarda büyük gruplar 
halinde kullanılabilir. 
-  Otoyolda orta refüjlerde de süreklilik gösteren etkin 
bir bitkilendirme yapılmamıştır. Bu kesimde bazı 
alanlarda Nerium oleander, Thuja orientalis, Rosa 
sp. ve kış Jasminum nudiflorum ile görece daha 
büyük grupların varlığı belirlenmiştir. Oysa akşam ve 
gece saatleri boyunca ve yağışlı günlerde karşıdan 
gelen araçların ışık ve ışık yansımalarını perdelemek 
üzere düzenli oluşturulmuş bir orta refüj bitkilendir-
mesine gerek vardır. Bu alanda mevcut bitkiler uygun 
genişliklerdeki kesimlerde mazı, herdemyeşil karto-
pu, zakkum gibi türlerle desteklenmelidir. Daha dar 
kesimlerde bu bitki dokusu yerörtücü niteliği taşıyan 
Rosmarinus officinalis gibi doğal türlerle desteklen-
melidir. 
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ÖZET

Ortadoğu ile Avrupa arasındaki ana ulaşım koridorlarından birini oluşturan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) 
Otoyolu, Adana kenti sınırları içinden geçmektedir. 2006 yılında kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla otoyolun 
bu bölümü 9 ayrı noktadan kent içi trafiğine açılmış ve bunun sonucu olarak hacmi ve yoğunluğu artmıştır. 

Bu çalışmada irdelenen dönemde (2009-2013) yılları arasında trafik yoğunluğunun artmasıyla trafik kaza ve 
kayıplarında da artışlar olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada TAG Otoyolu’nun Adana kent trafiğine açılan 9 
ayrı kavşağında oluşan kaza sayıları ve nedenleri analiz edilerek, trafik güvenliğinin değerlendirilmesi amaç-
lanmıştır. Kaza verileri ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaları kapsamaktadır. Kazaların kesimler bazın-
da yoğunlukları değerlendirilmiş ve kaza nedenleri içinde yol ve kavşak tasarımlarının, taşıt yoğunluklarının ve 
diğer faktörlerin etkileri irdelenmiştir. Araştırmanın sonucunda kaza yerleri ve durumları dikkate alınarak trafik 
güvenliğini arttırmak, kazaları önlemek ve/veya kaza sayılarını azaltmak için her yol kesimi ve kavşak özelinde 
ayrı öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adana, TAG Otoyolu, Trafik Güvenliği.

ABSTRACT

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) motorway is one of the main transport corridors between Middle East and 
Europe, crossing Adana city. TAG Highway is connected to Adana City by 9 junctions which a have been 
designed to relieve urban traffic. As a result, in urban area traffic volume and density of the TAG highway has 
increased. Traffic volumes result in traffic accidents and losses.
In this research, accidents between 2009 and 2013 at 9 junctions of Tarsus-Adana-Gaziantep motorway 
(crossing Adana City) are investigated. Accident numbers, accident per vehicle.km and accident reasons for 
each motorway section are specified. Accidents are specified in causing deaths, injuries and vehicle damages. 
Accident density per kilometer, per vehicle-kilometer, the relation to junction design is searched for each road 
segment. Possible factors influencing the accidents are road and junctions design, traffic density, and other 
factors. At the end of study, junction and highway design solutions are proposed for each road section and 
junction to improve traffic safety, prevent or reduce accidents.

Keywords: Adana, TAG Highway, Traffic Safety.
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1. GİRİŞ
1. INTRODUCTION

Trafik kazaları ve kayıpları, nüfus ve araç sayısı 
paralelinde artış gösteren trafik yoğunluğuna bağlı 
olarak artmaktadır. Türkiye’de trafik kazalarında 
her yıl yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetmekte ve 
250 binden fazla insan da yaralanmaktadır. Trafik 
kazalarının sosyo-ekonomik maliyetinin ise yıllık 
yaklaşık 20 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir [1]. 
Bu kazaların nedenleri sürücü, yolcu, yaya hataları, 
yol, iklim ve hava koşulları, trafik işaretleri, araçların 
teknik özellikleri ve bakımları gibi farklı nedenlere 
bağlıdır. Türkiye’de trafik kaza değerlendirmelerine 
bakıldığında, kazaların % 99,42’si kişi kusurlarına 
dayanmaktadır. Kişilerde ise, kazaların % 90’ından 
fazlası sürücü kusuruna bağlanmaktadır [2]. Kaza 
raporlarında yol kusurları ve özellikle tasarım hata-
ları yer almamaktadır. Yol kusurları ancak mahkeme 
kararları ile tespit edilmektedir. Buna karşılık araç 
sayısı çok daha fazla olan gelişmiş ülkelerde bu 
durum daha farklı olup, örneğin İngiltere’de yapılan 
bir çalışmada, kazaya neden olma açısından, yolun 
da içinde olduğu çevre faktörlerinin payı % 28 olarak 
bulunmuştur [2]. 
2013 yılı verilerine göre Türkiye’de ölümlü, yara-
lanmalı trafik kazasına neden olan toplam 183 030 
kusur bildirmiştir. Bu kusurların % 88,7’si sürücü, % 
9’u yaya, % 1’i yol, % 0,9’u taşıt ve % 0,4’ü de yolcu 
kaynaklıdır. Burada kişi kusurunun % 98,1 ve yolun 
payının da % 1 olduğu görülmektedir [3].
Ortadoğu ile Avrupa arasındaki ana ulaşım koridor-
larından birini oluşturan Tarsus-Adana-Gaziantep 
(TAG) Otoyolu, Adana kenti sınırları içinden geçmek-
te ve kenti ikiye bölmektedir. 2006 yılında kent içi 
trafiğini rahatlatmak amacıyla otoyolun bu bölümü 
9 ayrı noktadan kent içi trafiğine açılmış ve bunun 
sonucu olarak kullanım yoğunluğu artmıştır. Trafik 
yoğunluğunun artmasıyla trafik kaza ve kayıplarında 
da artışlar olmuştur. 

Adana Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 
tarafından verilen 2007-2013 yıllarına ait “ölümlü/
yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin aylık istatistik 
formu” (form-1) ile “maddi hasarlı trafik kazalarına 
ilişkin aylık istatistik formu” (form 2-3) incelendiğinde, 
otoyolun araştırma alanını oluşturan Adana Doğu 
Alın ve Batı Alın arasındaki kesimde meydana gelen 
1 893 trafik kazasının hiçbirinde “yoldan kaynaklanan 
sorunlar” belirlenmemiştir [4].Buna karşın bu araştır-
mada TAG Otoyolu’nun kente bağlantılarını sağlayan 
kavşaklarda meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve 
maddi hasarlı kazalar incelenerek, kazaların kesim-
ler bazında yoğunlukları değerlendirilmiş ve kaza 
nedenleri içinde yol ve kavşak tasarımlarının, taşıt 
yoğunluklarının ve diğer faktörlerin etkileri irdelen-
miştir. Araştırmanın sonucunda, araştırma alanında 
kaza yerleri ve durumları dikkate alınarak trafik 
güvenliğini arttırmak, kazaları önlemek ve/veya kaza 
sayılarını azaltmak için her kavşak özelinde ayrı 
öneriler geliştirilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2. MATERIAL AND METHOD

Araştırma, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyo-
lu’nun Adana kent sınırları içerisinde “Adana Batı 
Alın” (Tarsus Gişesi) ile “Adana Doğu Alın” (Ceyhan 
Gişesi) gişeleri arasında kalan 60 km’lik güzergâh-
taki 9 adet kavşakta gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
kavşaklar Tarsus’tan Gaziantep yönüne doğru 8 
adet, Gaziantep’ten Tarsus yönünde doğru 9 adet 
otoyoldan ayrılma ve otoyola katılım şeritlerinden 
oluşmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Araştırma alanındaki kavşaklar 
Figure 1. Junctions in the research area
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Araştırma alanında Şekil 1’de belirtilen kavşaklar ve kavşaklar arasındaki uzaklıklar ile ilgili bilgiler Tablo 1’de 
verilmiştir.
Uzaklıklar saptanırken araçların otoyolu terk ettiği, diğer bir anlatımla kavşağa girdiği noktalar arasında ölçümler 
yapılmıştır.
 

 
Tablo 1. Tarsus-Gaziantep yönündeki kavşaklar ile Gaziantep -Tarsus yönünde yer alan kavşakların arasındaki uzaklıklar 
Table 1. Distance between junctions from Tarsus to Gaziantep and the reverse direction of the motorway. 

Kavşak İsmi 
Tarsus-Osmaniye  
Yönünde Uzaklık 

(km) 

Osmaniye-Tarsus 
Yönündeki 

Uzaklık (km) 
Adana Batı Alın (Tarsus Gişesi) Başlangıç noktası 5,5 
Adana (Batı) Karaisalı Kavşağı 5,1 7,4 
Adana (Kuzey) Havalimanı Kavşağı 7,6 0,6 

Dr. Sadık Ahmet Bulvarı Kavşağı Bu yönde kavşak 
yoktur. 2,8 

Mavi Bulvar, Tellidere Kavşağı - Kasım Ener, A. Türkeş 
Bulvarı  3,5 3,2 

Hastaneler Kavşağı - Beyazevler, Adnan Menderes Bulvarı  3,0 2,6 
Çukurova Üniversitesi (Balcalı) Kavşağı 2,0 6,9 
Adana (Doğu) Kozan Kavşağı, 6,8 15,6 
Yakapınar Misis, Organize Sanayi Kavşağı 15,6 10,2 
Yılankale Ceyhan (Batı) Kavşağı 10,9 5,2 
Adana Doğu Alın (Gaziantep Gişesi) 5,5 Başlangıç noktası 
TOPLAM 60,0 60,0 

 

Araştırma 4 aşamada gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın 1. aşamasında,  2004-2013 yılları ara-
sındaki dönemde meydana gelen kaza türleri, Adana 
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstatistik 
Büro Amirliği’nden alınan veriler doğrultusunda, ölü 
ve yaralı sayılarına göre irdelenmiş ve son beş yıllık 
dönemdeki (2009-2013) kazalar, kavşak özelinde 
ayrıştırılarak, kazaların yoğunlaştığı kavşaklar belir-
lenmiştir. 
Araştırmanın 2. aşamasında kaza nedenleri analiz 
edilmiştir. Kaza nedenlerinden biri olarak değerlendi-
rilen taşıt yoğunluğunu hesaplamak için gerekli olan 
2009-2014 yıllarına ait Adana Batı Alın - Adana Doğu 
Alın gişeleri arasındaki yıllık ve günlük ortalama 
taşıt sayıları, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge 
Müdürlüğü’nün hazırladığı verilerden elde edilmiş-
tir. Kaza nedenlerinin analiz edilebilmesi amacıyla 
kavşaklardaki kaza sayıları ile taşıt yoğunlukları 
arasındaki ilişki “kaza sayısı/taşıt.km” değerleri ile 
araştırılmıştır. 
Yol kesimlerinde kaza yoğunluklarını analiz etmek 
için dünyada mesafe ve taşıt yoğunluğunun bileşkesi 
olan taşıt.km birim değeri kullanılmaktadır [5 ve 6].  
Kaza sayısı/taşıt.km göstergesi kazalarla trafik yo-
ğunluğu arasındaki ilişkinin anlaşılmasında kullanılan 
temel göstergelerden biridir. Bir taşıtın bir kilometre 
yol kat etmesi “1 taşıt.km” olarak tanımlanmaktadır. 
Taşıtın gittiği mesafe ile yol kesimindeki taşıt sa-
yısının çarpımı bir yol kesimindeki toplam taşıt.km 
değerini belirlemektedir. 

Araştırmanın 3. aşamasında ise araştırma alanında 
kesimler bazında  taşıt.km başına gerçekleşen kaza 
sayıları analiz edilmiştir. Mesafe ve taşıt yoğunlu-
ğunun bileşkesi olan taşıt.km göstergesine göre bir 
yılda bir aracın 1 milyar km mesafe gitmesi durumun-
da kaza olasılığını ölçülmektedir [6]. Analizi kolaylaş-
tırmak ve yol kesimleri arasında karşılaştırma 
yapmak için 10.000 taşıt.km. birimi kullanılmıştır. 
Analizde dünya ortalaması yerine kazaların yol alt 
kesimlerindeki dağılımı analiz edildiğinde en sorunlu 
noktalar tespit edilebilmektedir. Bu değer yoğunlaş-
ma endeksi ile ölçülebilmektedir. Yoğunlaşma en-
deksi bir bölgedeki kaza sayısının ortalamaya oranı 
olarak tanımlanmaktadır.
Araştırmanın son aşaması olan 4.aşamada ise araş-
tırma alanındaki kaza yerleri ve durumları dikkate 
alınarak trafik güvenliğini arttırmak, kazaları önlemek 
ve/veya kaza sayılarını azaltmak için “Otoyolun Kent 
İçi Erişiminin Düzenlenmesine Yönelik Öneriler”, 
“Kavşak Tasarımına Yönelik Öneriler” ve “Trafik 
Güvenliği, İşaretleme ve Denetimlerle İlgili Öneriler” 
geliştirilmiştir. Kavşak tasarımlarının irdelenmesinde 
ulusal ve uluslararası yol tasarım standartlarından 
yararlanılmış, yerinde inceleme gerçekleştirilmiş ve 
elde edilen veriler Google Earth uydu görüntüsüne 
işlenerek sayısallaştırılıp, fotoğraflarla görselleştiril-
miştir.  
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3. BULGULAR
3. RESULTS
3.1. Kaza Sayıları Analizi
3.1. Analysis of AccidentNumbers

Adana Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre, araştırma alanında 2004-2013 döneminde 2 
529 adet kaza olmuştur. Tablo 2’de bu kazalar üç sınıfta incelenmiştir. Bunlar ölümlü, yaralanmalı ve maddi 
hasarlı kazalardır. Bunların içinde 50 ölümlü, 759 yaralamalı ve 1 720 maddi hasarlı kaza tespit edilmiştir. 
Toplamda 63 kişi olay yerinde ölmüş ve 1 693 kişi de  yaralanmıştır.

  
Tablo 2.Araştırma alanında meydana gelen kaza türleri, ölü ve yaralı sayıları (2004-2013) [4]  
Table 2. Types of accidents that occured in the research area, the number of dead and injured (2004-2013) 
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ÖLÜ SAYISI 

 
YARALI SAYISI 

2004 7 54 149 210 13 142 
2005 1 52 149 202 2 103 
2006 4 51 169 224 4 110 
2007 6 71 212 289 7 190 
2008 2 61 177 240 2 123 
2009 4 86 181 271 4 184 
2010 6 92 146 244 7 194 
2011 8 96 172 276 11 254 
2012 6 112 210 328 7 240 
2013 6 84 155 245 6 153 
TOPLAM 50 759 1 720 2 529 63 1 693 

 

Tablo 2’deki son 5 yıllık dönemindeki (2009-2013) 
kazalar, Tablo 3’de ayrıntılı olarak incelenmiştir. 
Buna göre, otoyolun araştırma yapılan kesimlerin-
de 2009-2013 yılları arasında sadece ölü ve/veya 
yaralıların olduğu toplam 500 kaza tespit edilmiştir. 
Kazalar, segment ve kavşak özelinde ayrıştırılmış-
tır. Kazalar, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı 
olarak ayrıştırmaya olanak verecek yoğunlukta

olmadığından, alt kırılımlar yapılmadan toplam kaza 
sayısı üzerinden analiz yapılmıştır. İncelenen ke-
simlerde kaza sayılarının yıllara göre dağılımı Tablo 
3’de görülmektedir. Buna göre en çok kaza 118 adet 
ile 2012 yılında, an az kaza da 90’ar adet ile 2009 
ve 2013 yıllarında olmuştur. Yer olarak en çok kaza 
70 adet ile 6. segmentte, yani Kozan Kavşağı ile 
Yakapınar Misis OSB Kavşağı arasında meydana 
gelmiştir.
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Tablo 3. Araştırma alanında yıllara göre ölümlü veya yaralanmalı kaza sayıları (2009-2013) [3] 
Table 3. The number of fatal and injury accidents in the research area (2009-2013) 
YILLAR-KAZA KESİMLERİ 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam 
Adana (Batı) Karaisalı Kavşağı 3 1 5 6 0 15 
1.Segment (Karaisalı Kavşağı-Adana Havalimanı Kavşağı Arası) 9 16 11 10 13 59 
Adana (Kuzey) Havalimanı Kavşağı 3 3 7 6 5 24 
2. Segment (Adana Havalimanı Kavşağı -Alparslan Türkeş 
Bul.Kavşağı Arası) 8 11 9 14 10 52 

Mavi Bulvar, Tellidere Kavşağı - Kasım Ener, Alparslan Türkeş 
Bulvarı Kavşağı 3 4 7 9 5 28 

3. Segment (Alparslan Türkeş Bul.Kavşağı-Hastaneler Kavşağı 
Arası) 5 5 8 8 12 38 

Hastaneler Kavşağı - Beyazevler, Adnan Menderes Bulvarı 
Kavşağı 2 3 4 5 2 16 

4.Segment (Hastaneler Kavşağı- Çukurova Üniversitesi Kavşağı 
Arası) 2 6 3 4 1 16 

Çukurova Üniversitesi (Balcalı) Kavşağı 5 5 8 4 8 30 
5.Segment (Çukurova Üniversitesi Kavşağı - Kozan Kavşağı Arası) 11 11 9 13 10 54 
Adana (Doğu) Kozan Kavşağı, 2 3 2 4 5 16 
6.Segment (Kozan Kavşağı,-Yakapınar Misis OSB Kavşağı Arası) 12 13 11 22 12 70 
Yakapınar Misis, Organize Sanayi Kavşağı 3 1 1 1 2 8 
7.Segment (Yakapınar Misis OSB Kavşağı - Yılankale Kavşağı 
Arası) 8 4 6 4 1 23 

Yılankale Ceyhan (Batı) Kavşağı 1 1 3 2 0 7 
8.Segment (Yılankale Ceyhan (Batı) Kavşağı –Adana Doğu Alın 
Arası) 10 4 7 3 1 25 

Adana Doğu Alın (Gaziantep Gişesi) 3 7 3 3 3 19 
TOPLAM  90 98 104 118 90 500 
 

3.2. Kaza Sayıları ve Taşıt Yoğunluğu İlişkisi 
3.2. Relationship Between the Number of Acci-
dents and Vehicle Density

Kaza nedenlerinden biri otoyoldaki taşıt yoğunluğu-
dur. Bu etmenin etkisini irdelemek için Karayolları 
Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı 
2009-2014 yıllarına ait Adana Batı Alın - Adana Doğu 
Alın gişeleri arasındaki yıllık ve günlük ortalama taşıt 
sayıları elde edilmiştir. Bu veriler Tablo 4 ve 5’de 
sunulmaktadır. 

Tablo 4. Araştırma alanında 2009-2014 dönemi orta-
lama yıllık taşıt sayıları [7]  

Table 4. 2009-2014 period, the average annual number of 
vehicles in the research area 

Yıl Araç Niteliği 
Hafif Ağır Toplam 

2009 4 320 012 2 967 247 7 287 259 
2010 4 667 327 3 198 307 7 865 634 
2011 5 040 716 3 405 849 8 446 565 
2012 5 408 237 3 577 143 8 985 380 
2013 5 580 335 3 809 625 9 389 960 
2014 8 148 265 5 093 159 13 241 424 
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Tablolarda görüldüğü gibi yıllar itibarıyla araç 
sayıları artmaktadır. Özellikle 2014 yılında 4 milyon 
civarında bir artış olmuştur. Buna göre otoyol üze-
rindeki taşıt trafiği her yıl ortalama %10 oranında 
artmaktadır. Diğer taraftan kaza sayısı ise 2009-
2011 yılları arasında artmış, 2011-2013 arasında 
ise azalmıştır. Bunun en önemli nedeni, yol üze-
rinde yapılan trafik kontrolleri, hız sınırlamaları ve 
işaretlemeler olarak gösterilebilir.
Kaza sayısı ile otoyol kesimlerindeki taşıt yoğunlu-
ğu arasındaki ilişki (Şekil 2) yüksek bir korelasyon 
olarak elde edilmemiştir. 

Şekil 2.Yıllık kaza sayısı- ortalama günlük taşıt 
sayısı ilişkisi
Figure 2. The relationship between the annual 
number of accidents and vehicle volume per day

Bu durumda, yalnızca kesitteki taşıt sayısı değil, 
aynı zamanda kesim uzunluğu da etkili olmakta-
dır. Otoyol, Adana kent içi kullanıma açıktır.Kent 
içi kullanımlarda gişe bulunmadığından kent içi 
ulaşım amaçlı taşıt sayısı saptanamamıştır. Bu 
nedenle kesimlerden geçen transit taşıt sayısı ve 
“taşıt. km” değerleri verilmiştir (Tablo 6).Taşıt.km 
değeri yol kesiminin uzunluğu ve yoldaki yoğunluk 
ile doğru orantılı artmaktadır. Bu göstergeye göre 
taşıt yoğunluğu artışına bağlı olarak Adana otoyol 
kesimlerinde taşıt.km. değerleri de yılda ortalama 
%10 artmaktadır. Otoyolda uzun kesimlerde kaza 
sayısının yüksek kısa kesimlerde düşük olması 
beklenmektedir. Diğer yandan kavşak noktalarında 
kaza sayısının yüksek olması da diğer bir beklenen 
sonucu oluşturmaktadır.
Şekil 3’de görüldüğü gibi, otoyol kesimlerinde taşıt.
km yoğunluğu ile kaza sayısı arasında yüksek bir 
ilişki bulunmamaktadır. Bunun en önemli nedeni, 
2011-2013 yılları arasında taşıt sayısı arttığı halde 
kaza sayısı azalmasıdır. Bu durum otoyol kesimle-
rinde taşıt yoğunluğunun etkili olması ile birlikte yol 
tasarımı, güvenlik önlemleri, hız sınırlandırmaları 
ve işaretlemelerin daha etkili olabileceğini göster-
mektedir. 

 

Tablo 5. Araştırma alanında 2009-2014 dönemi orta-
lama günlük taşıt sayıları [7]

Table 5. 2009-2014 period, the average daily number of 
vehicles in the research area 

Yıl Araç Niteliği 
Hafif Ağır Toplam 

2009 11 835 8 129 19 965 
2010 12 787 8 762 21 549 
2011 13 810 9 331 23 141 
2012 14 817 9 800 24 617 
2013 15 288 10 437 25 725 
2014 22 324 13 953 36 277 
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Tablo 6. Araştırma alanında yıllara göre ortalama günlük taşıt.km değeri (2009-2013) 
Table 6. Average annual daily vehicles.km per year (2009-2013) 

YILLAR-KAZA KESİMLERİ 2009 2010 2011 2012 2013 
Adana (Batı) Karaisalı Kavşağı 10 636 11 644 12 809 13 552 15 028 
1.Segment (Karaisalı Kavşağı-Adana 
Havalimanı Kavşağı Arası) 140 395 153 701 169 072 178 886 19 8370 

Adana (Kuzey) Havalimanı Kavşağı 10 636 11 644 12 809 13 552 15 028 
2. Segment (Adana Havalimanı Kavşağı -
Alparslan Türkeş Bul.Kavşağı Arası) 55 307 60 549 66 604 70 470 78 146 

Mavi Bulvar, Tellidere Kavşağı - Kasım 
Ener, Alparslan Türkeş Bulvarı Kavşağı 10 636 11 644 12 809 13 552 15 028 

3. Segment (Alparslan Türkeş Bul.Kavşağı-
Hastaneler Kavşağı Arası) 61 689 67 535 74 289 78 602 87 162 

Hastaneler Kavşağı - Beyazevler, Adnan 
Menderes Bulvarı Kavşağı 10 636 11 644 12 809 13 552 15 028 

4.Segment (Hastaneler Kavşağı- Çukurova 
Üniversitesi Kavşağı Arası) 40 417 44 247 48 672 51 498 57 106 

Çukurova Üniversitesi (Balcalı) Kavşağı 10 636 11 644 12 809 13 552 15 028 
5.Segment (Çukurova Üniversitesi Kavşağı - 
Kozan Kavşağı Arası) 123 378 135 070 148 579 157 203 174 325 

Adana (Doğu) Kozan Kavşağı, 10 636 11 644 12 809 13 552 15 028 
6.Segment (Kozan Kavşağı,-Yakapınar Misis 
OSB Kavşağı Arası) 310 571 340 005 374 008 395 718 438 818 

Yakapınar Misis, Organize Sanayi 
Kavşağı 10 636 11 644 12 809 13 552 15 028 

7.Segment (Yakapınar Misis OSB Kavşağı -
Yılankale Kavşağı Arası) 208 466 228 222 251 047 265 619 294 549 

Yılankale Ceyhan (Batı) Kavşağı 10 636 11 644 12 809 13 552 15 028 
8.Segment (Yılankale Ceyhan (Batı) Kavşağı 
–Adana Doğu Alın Arası) 106 360 116 440 128 085 135 520 150 280 

Adana Doğu Alın (Gaziantep Gişesi) 10 636 11 644 12 809 13 552 15 028 

TOPLAM  1 131 670 1 238 922 1 362 824 1 441 933 1 598 979 

 

 

Şekil 3. Yıllık kaza sayısı- ortalama günlük taşıt.km 
ilişkisi
Figure 3.The relationship between the annual number 
of accidents and average annual daily veichel.km

3. 3. Kesimler Bazında Analizler
3.3. Analysis on thebasis of segments
10.000 taşıt.km birimde ortaya çıkan kaza sayısı 
göstergesine göre otoyol Adana geçişinde her yıl 
gerçekleşen ortalama kaza sayısı ve kaza oranları, 
ortalamanın üstündeki kesimler belirlenmiştir. Tablo 
7.’de her bir yol alt kesimi için 10.000 taşıt.km birim 
başına gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı kaza 
sayısı verilmiştir. Her bir yol alt kesimi için 2009-2013 
yılları arasındaki taşıt sayısı kesim uzunluğu ile çar-
pılarak yollardaki taşıt.km  miktarları elde edilmiştir. 
Bu birim, 10.000 taşıtın 1 km mesafe kat etmesi, ya 
da 1000 taşıtın 10 km. mesafe gitmesi, ya da eşde-
ğer trafik yoğunluğu-mesafe anlamına gelir. 
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Tablo 7. Araştırma alanında yıllık ortalama günlük (YOGT) 10.000 taşıt.km. (yoğunluk ve mesafe çarpımı) 
başına gerçekleşen kaza sayısı (2009-2013) 
Table 7: Accidents per Average Annual Daily Traffic (AADT) 10.000 vehicle.km (2009-2013 period) 

YILLAR-KAZA KESİMLERİ 2009 2010 2011 2012 2013 
Adana Batı Alın (Tarsus Gişesi)           
Adana (Batı) Karaisalı Kavşağı 2,82 0,86 3,90 4,43 0,00 
1.Segment (Karaisalı Kavşağı-Adana Kuzey Çıkışı arası) 0,64 1,04 0,65 0,56 0,66 
Adana (Kuzey) Havalimanı Kavşağı 2,82 2,58 5,47 4,43 3,33 
2. Segment (Adana Kuzey Çıkışı-Alparslan Türkeş Bul.Kavşağı Arası) 1,45 1,82 1,35 1,99 1,28 
Mavi Bulvar, Tellidere Kavşağı - Kasım Ener, Alparslan Türkeş Bulvarı Kavşağı 2,82 3,44 5,47 6,64 3,33 
3. Segment (Alparslan Türkeş Bul.Kavşağı-Hastaneler Kavşağı Arası) 0,81 0,74 1,08 1,02 1,38 
Hastaneler Kavşağı - Beyazevler, Adnan Menderes Bulvarı Kavşağı 1,88 2,58 3,12 3,69 1,33 
4.Segment (Hastaneler Kavşağı-Balcalı Kavşağı arası) 0,49 1,36 0,62 0,78 0,18 
Çukurova Üniversitesi (Balcalı) Kavşağı 4,70 4,29 6,25 2,95 5,32 
5.Segment (Hastaneler Kavşağı-Yüreğir Kavşağı arası) 0,89 0,81 0,61 0,83 0,57 
Adana (Doğu) Kozan Kavşağı, 1,88 2,58 1,56 2,95 3,33 
6.Segment (Kozan Kavşağı,-OSB Batı Kavşağı arası) 0,39 0,38 0,29 0,56 0,27 
Yakapınar Misis, Organize Sanayi Kavşağı 2,82 0,86 0,78 0,74 1,33 
7.Segment (OSB Batı Kavşağı-OSB-Doğu Kavşağı Arası) 0,38 0,18 0,24 0,15 0,03 
Yılankale Ceyhan (Batı) Kavşağı 0,94 0,86 2,34 1,48 0,00 
8.Segment (Yılankale Ceyhan (Batı) Kavşağı –Doğu Alın arası) 0,94 0,34 0,55 0,22 0,07 
Adana Doğu Alın (Gaziantep Gişesi) 2,82 6,01 2,34 2,21 2,00 
ORTALAMA (10 000 taşıt.km başına gerçekleşen kaza sayısı) 0,80 0,79 0,76 0,82 0,56 
 

Anılan trafik yoğunluğu-mesafe çarpanında mey-
dana gelen kaza sayısı yol boyunca hesaplanarak 
yolun kaza üretme olasılığı belirlenmiş olmaktadır.
Bu olasılığın üzerinde kaza meydana geliyor ise 
ilgili yol alt kesiminde tasarım, güvenlik, denetim 
açısından sorun vardır anlamına gelmektedir.
Kaza sayısının taşıt.km (10.000 taşıt.km) mikta-
rına bölünmesi ile kaza olasılıkları elde edilmiştir. 
Bu analizlere göre 2009 yılında Çukurova Otoyolu 
Adana kent geçişi boyunca (60 km) her 10.000 
taşıt.km  trafik yoğunluğu ve mesafesi içinde 0,80 
kaza meydana gelmiştir. Bu oran 2010 yılında 
0,79; 2011 yılında 0,82; 2013 yılında ise 0,56 dü-
zeyinde gerçekleşmiştir. Bu oranlar zaman içinde 
2012 yılı hariç, kaza oranının azaldığını göster-
mektedir. Bunun en önemli nedeni yollardaki trafik 
denetimleri ve işaretleme önlemleri olarak görül-
mektedir. 
İncelenen koridorda her bir yıl için bulunan 10.000 
taşıt.km başına düşen ortalama kaza sayısı 
0,57-0,89 arasında değişmektedir. Ancak bazı alt 
kesimlerde bu oran çok yüksektir. Buna göre kaza-
ların yoğun olduğu kesimler kavşaklar ve bağlantı 
yolları olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra Şekil 
4’de görüldüğü gibi Adana kent içinde Adana Ku-
zey-Çukurova Üniversitesi Balcalı Kavşağı arasın-
daki kesimlerde birim taşıt.km başına kaza sayısı 
yüksektir.

 

Şekil 4. Otoyolun Adana Batı Alın - Adana Doğu Alın 
Gişeleri arasında 10.000 taşıt.km başına düşen kaza 
sayısı
Figure 4. The number of accidents per 10.000 veich-
le.km between East and West Counters of the TAG 
Motorway
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Tablo 7.’de gri ile işaretlenen değerler, otoyolda-
ki ortalamanın çok üstünde kaza gerçekleşen alt 
kesimleri ve yılları göstermektedir. Bir alt kesimde ya 
da kavşakta sürekli kaza meydana geliyor ise bu alt 
kesim ya da kavşakta yol tasarımı, geometrisi, kav-
şak düzenlemesi, güvenlik önlemi yönünden sorun 
var demektir. Trafik analizlerinde kaza kara noktaları 
bu yönteme göre belirlenmektedir. Otoyol Adana kent 
geçişinde, kaza kara noktaları ya da yoğunlaşma 
bölgeleri, kavşak ve yol ayrım-katılım kesimlerinde 
görülmektedir. Sırasıyla Balcalı Kavşağı, Mavi Bulvar 
Kavşağı, Adana Kuzey Girişi, Hastaneler Kavşağı, 
Karaisalı kavşağı ve Doğu Alında kazalar yoğun-
laşmaktadır. Bu kavşak ve yol ayrımlarında tasarım 
standartları, yol ayrılma ve katılım şerit düzenlemele-
rinde sorun olduğu anlaşılmaktadır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
4. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Otoyol kesimlerinde taşıt yoğunluğu arttıkça kaza 
sayısı artmaktadır, ancak bu faktör kaza sayısındaki 
tek belirleyici etmen değildir. Bunun yanı sıra ke-
sim uzunluğu da diğer bir etkendir. Bir taşıtın gittiği 
mesafe ne kadar uzun ise kaza yapma olasılığı 
artmaktadır. Buna bağlı olarak yolların kesim mesa-
feleri de kaza sayısının yoğunluk analizinde temel 
göstergelerden biridir. İki kavşak arasındaki mesafe-
nin uzun olması trafik güvenliği açısından gerekli bir 
ölçüttür. Kavşaklar arasındaki mesafenin azalması 
yola katılım ve yoldan ayrılma yapan araçların çakış-
masına (örülmeye) neden olmakta ve kaza sayısını 
arttırmaktadır. Trafik güvenliği analizlerinde belirli bir 
kesimde (iki kavşak arasındaki yol) kaza sayısının 
yüksek ya da düşük olması tek başına bir gösterge 
değildir. Eğer yolun uzunluğu fazla ise, kaza sayısı-
nın yol mesafesine bölünmesi ile kilometre başına 
kaza sayısı tespit edilir. Bu nedenle kilometre başına 
kaza sayısı karşılaştırmaya daha uygun bir göster-
gedir. Örneğin, iki farklı kesimdeki kaza sayısı aynı 
olabilir, ancak kavşaklar arasındaki mesafenin kısa 
olduğu kesimde kilometre başına kaza sayısı daha 
yüksektir. 
Otoyol kesimlerinde trafik güvenliğinin en önemli 
göstergelerinden biri kilometre başına kaza sayısıdır. 
Otoyol kesiminin (iki kavşak arasındaki mesafe) uzun 
olması, kilometre başına kaza sayısının daha düşük 
olmasını sağlamaktadır. Kavşaklarda ise kaza sayısı 
diğer kesimlere göre, çok daha fazladır.
Otoyollarda hız kontrolü, işaretleme, güvenlik şeridi 
olması, tasarım standartlarına uyulması durumunda 
kaza sayısı azalmaktadır.
Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek araştırmanın 
bu aşamasında “Otoyolun Kent İçi Erişiminin Düzen-
lenmesine Yönelik Öneriler”, “Kavşak Tasarımına 
Yönelik Öneriler”  ve “Trafik Güvenliği, İşaretleme ve 
Denetimlerle İlgili Öneriler” alt başlıklarında öneriler 
geliştirilmiştir.  

4.1 Otoyolun Kent İçi Erişiminin Düzenlenmesine 
Yönelik Öneriler 
4.1. Suggestions for the Regulation of Urban 
Highway Accessibility

Otoyolda kazaların en yoğun olduğu kesimler kent 
içinde yerleşim alanlarına denk gelmektedir. Nüfusun 
yoğun olduğu konut ve ticaret bölgelerine otoyoldan 
doğrudan erişimin sağlanması amacıyla inşa edilen 
kavşaklar kaza sayısını arttırmaktadır. Dünyada 
otoyol planlamasında kentlere sınırlı sayıda erişim 
noktası tanımlanmakta ve kent içinde dağıtım ana 
yollardan sağlanmaktadır. Ancak Adana kentinde 
otoyolun kuzeyinde ve güneyindeki bölgelerde kent 
içi ulaşımı sağlayan doğu-batı yönünde koridorlar ol-
madığından, bütün trafik yükü otoyola yüklenmekte-
dir. Günlük ortalama taşıt trafiğinin mevcut eğilimlere 
göre artması durumunda kaza sayısının da artması 
yüksek olasılıklıdır. Kentin doğu ve batı yönündeki 
gelişiminin sürmesi durumunda, otoyol üzerindeki 
kazaların doğu ve batı yönündeki kavşaklarda da 
artması beklenmektedir. 
Ayrıca New York Karayolu İdaresi’nin hazırladığı ve 
dünyada referans kaynak olarak kullanılan Highway 
Design Manual / Karayolu Tasarımı El Kitabı DMRB 
(2006)’ye göre otoyollarda kavşaklar arasındaki 
mesafenin 10 km’den az olmamasına dikkat edil-
mektedir [8]. TAG Otoyolu Adana kenti doğu ve batı 
geçişindeki 60 km’lik mesafede toplam 9 kavşak (17 
ayrılma-katılma noktası) olması, kavşaklar arasın-
daki mesafenin kısa olmasına neden olmaktadır. 
Kavşaklardan yol kesimlerine katılım ve bir sonraki 
kavşağa ayrılma mesafesi kısa olduğundan, kaza 
sayısı artmaktadır. Ayrıca mevcut durumda hızlanma 
şeritleri yetersiz kalmakta ve bu şeritlerde kavşaklara 
doğru taşıt kuyrukları oluşmaktadır. Bu durum da 
otoyol üzerinde kaza riskini arttırmaktadır.
Söz konusu sorunların önlenmesi için uzun vade-
de otoyolun kuzey ve güney bölgelerinde alternatif 
ulaşım koridorları planlanmasına gereksinim duyul-
maktadır. Adana kenti için ilgili meslek disiplinlerinin 
katkısı ile gerçekleştirilmesi gereken ulaşım planla-
ması biran önce hazırlanıp, eylem planları ile uygula-
maya geçirilmeli, otoyol üzerindeki trafik yoğunluğu, 
yeni planlanan ulaşım güzergahları ile azaltılmalıdır. 
Özellikle otoyolu kent içine bağlayan kavşaklarda 
taşıtların otoyoldan ayrılması ve otoyola katılımı için 
otoyolun her iki yönünde, yol kenarlarında örnekleri 
yurt dışında bulunan ve Şekil 5’de verilen 7 metre 
genişliğinde servis yollarının planlanması önerilmek-
tedir.
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Şekil 5. Boenos Aires ve Fairfax’de kullanılan ser-
vis yolu örnekleri [9].
Figure 5. Examples of the service roads (Boenos 
Aires and Fairfax)

Bu yollar otoyolun her iki yönde otoyol şeritlerinin 
dışında ayrı bir yol olarak hızlanma, yavaşlama ve 
kavşaklara ayrılma kolu olarak planlanmalıdır. Bazı 
yerlerde alan darlığı nedeniyle uygulanması zor 
görülen bu yollar, kazaların önlenmesi/azaltılması 
bakımından gerekli görülmektedir. Kısa vadede ise 
otoyolun kent içerisinden geçen kesiminde hızlan-
ma, yavaşlama ve kavşaklara ayrılma şeritleri ile 
otoyoldan ayrıldıktan sonra diğer yollara katılım 
şeritleri kavşakların özelliklerine göre daha fazla 
uzatılmalıdır.

4.2 Kavşak Tasarımına Yönelik Öneriler
4.2. Suggestions for Junction Design

Araştırma konusu olan TAG Otoyolu TEM (Trans 
European Motorway / Trans Avrupa Otoyolu) ağına 
dahil olduğundan yol üzerindeki kavşak, tünel 
ve bağlantı yollarının, yol genişliği ve şeritlerinin 
TEM Tasarım Standardına ve diğer uluslar arası 
standartlara uygun olması gerekmektedir. An-
cak araştırmada TAG Otoyolu’ndaki bazı kavşak 
tasarımlarının, belirtilen standartlara uygun olma-
dığı saptanmıştır. Bu yönde otoyolun Adana kent 
merkezindeki her kavşak için ayrı ayrı geliştirilen 
tasarım ve düzenleme önerileri aşağıda özetlen-
miştir. 

Adana (Batı) Karaisalı Kavşağı: Adana Batı Alın-
daki ücretli geçişten sonraki Adana veya çevre 
yerleşimlere giden araçların giriş-çıkış yaptığı ilk 
kavşak olup, Adana Batı Alından 5,1 km uzaklık-
tadır. Bu kavşaktan 7,6 km sonra Adana (Kuzey) 
Havalimanı Kavşağı gelmektedir. Bu kavşakta son 
5 yılda (2009-2013) ölümlü veya yaralanmalı 15 
kaza olmuştur. 
Adana (Batı) Karaisalı Kavşağı tasarımının DMRB 
(2006)’ya göre trompet tipi kavşaklar için belirtilen 
kurb yarıçapının kavşağa ayrılan en dar yerinde en 
az 60 m olması ve hızlanma bölümünde ise en az 
90 m olması standartlarına uygun olduğu saptan-
mıştır. Bu kavşaktaki kaza yoğunluğunun diğer 
kavşaklara göre düşük olduğu belirlenmiştir.

Adana (Kuzey) Havalimanı Kavşağı: Bu kavşakla 
beraber Adana Kent merkezi başlamakta ve otoyol 
kenarında yoğun yerleşimler göze çarpmaktadır. Bu-
rası Havaalanı ve otogara açılan bir kavşak olduğu 
için trafik yönünden oldukça yoğun bir kavşaktır. Bu 
kavşaktan 3,5 km sonra Mavi Bulvar, Tellidere Kav-
şağı - Kasım Ener, Alparslan Türkeş Bulvarı Kavşağı 
gelmektedir. Bu kavşakta son 5 yılda ölümlü veya 
yaralanmalı 24 kaza olmuştur.
Kavşağın Osmaniye yönünden güneye ayrılan 
kolunda iç kurb yarıçapı 80 m ve Mersin yönünden 
güneye ayrılma ile güneyden Osmaniye yönünde 
katılma kurb yarıçapı 150 m olup; kavşak tasarımı, 
DMRB (2006) standartlarına uygundur. Ayrıca kav-
şaktaki kaza sayısının diğer kavşaklara göre daha 
düşük olduğu saptanmıştır. Hem standartlara uygun 
olması hem de kaza sayısının diğer kavşaklara göre 
daha az olması nedenleriyle, bu kavşak için yapısal 
düzenleme önerilmemiştir.
Mavi Bulvar, Tellidere Kavşağı - Kasım Ener, Al-
parslan Türkeş Bulvarı Kavşağı (Şekil 6): Bu kavşak 
güney yönünde Mavi Bulvar ile Tellidere’ye, kuzey 
yönünde ise Kasım Ener, Alparslan Türkeş Bulvarına 
çıkmaktadır ve kuzey Adana kent sakinleri tarafından 
oldukça sık kullanılmaktadır. Bu kavşaktan 3,5 km 
sonra Hastaneler Kavşağı gelmektedir. Bu kavşakta 
son 5 yılda ölümlü veya yaralanmalı 28 kaza olmuş-
tur.
Bu kesimde otoyol bağlantı yolu şeklinde bir kavşak 
düzenlemesi bulunmamaktadır. Kent içi kullanımı 
sağlamak için kuzeyde 80. Yıl Bulvarı’ndan, güney-
de ise Mücahitler Caddesi’nden doğrudan otoyola 
katılım ve otoyoldan ayrılma şeklinde düzenleme ya-
pılmıştır. Bu kesimde üç bölgede kazalar yoğunlaş-
maktadır. Birincisi 80. Yıl Bulvarı üzerinde otoyolun 
yaklaşık 50 metre kuzeyindeki kavşaktır. Otoyoldan 
ayrılma ve otoyola katılım kolları kurb yarıçapları 
30 m olup, bu ölçüler DMRB (2006) standartlarına 
uygun değildir.
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Şekil 6. Mavi Bulvar, Tellidere Kavşağı ile Kasım 
Ener, Alparslan Türkeş Bulvarı Kavşağı ve kaza 
noktaları
Figure 6. Mavi Bulvar, Tellidere Junction and Kasım 
Ener, Alparslan Türkeş Boulevard junction and acci-
dent locations

Bu noktada otoyoldan hızla ayrılarak bulvara katı-
lacak araçlar kısa mesafe içinde kavşakta durmak-
tadır. Kavşağın otoyola çok yakın olması nedeniyle 
birikmeler ortaya çıkmakta ve kazalar olmaktadır. 
Bu kesimde otoyoldan ayrılma ve otoyola katılım 
şeritleri sorunu çözmemektedir. Kazaların azaltıl-
ması için otoyolun her iki yönünde ayrı servis yolları 
inşa edilmesi gerekmektedir. Otoyolun kuzeyindeki 
ayrılma şeridi yerine yola paralel ve 2 şeritli bir ay-
rılma-katılma yolu yapılması durumunda otoyoldaki 
araç çakışmaları azaltılabilir.
Hastaneler Kavşağı - Beyazevler, Adnan Mende-
res Bulvarı Kavşağı (Şekil 7): Kent içinde Numune 
Hastanesi, Adana Devlet Hastanesi ve Askeri Has-
tane’ye giden kavşak olup, kent sakinleri tarafından 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Otoyolun güneyin-
de Hastaneler Kavşağı, kuzeyinde ise Beyazevler, 
Adnan Menderes Bulvarı Kavşağı olarak adlandı-
rılmaktadır. Bu kavşaktan 2 km sonra Çukurova 
Üniversitesi Kavşağı gelmektedir. Bu kavşakta son 5 
yılda ölümlü veya yaralanmalı 16 kaza olmuştur.
Bu kesimde kazalar, kuzeyden otoyola Mersin yö-
nünde katılım, Osmaniye yönünden kuzeye ayrılma, 
Mersin yönünden güneye ayrılma ve güneyden 
Osmaniye yönüne katılım kollarında yoğunlaşmak-
tadır. Otoyoldan kent içi yollara katılım ve otoyoldan 
ayrılma kurb yarıçapları dar yerinde 45 m, geniş 
yerinde 60 metredir. Alanın yetersiz olması nedeniy-
le kurb yarıçaplarının DMRB (2006) standartlarının 
altında tasarlandığı anlaşılmaktadır. Bu kesimde 
kazaların azaltılması için ayrılma ve katılım şeritleri 
yerine ayrı birer servis yolu inşa edilmesi önerilmek-
tedir. Servis yolundan otoyola katılım ve otoyoldan 
ayrılma kollarında kurb yarıçaplarının en az 90 m 
olması gerekmektedir.

Şekil 7. Hastaneler Kavşağı ile Beyazevler, Adnan 
Menderes Bulvarı Kavşağı ve kaza noktaları
Figure 7. Hastaneler Junction and Beyazevler, 
Adnan Menderes Boulevard Junction and accident 
locations

Çukurova Üniversitesi (Balcalı) Kavşağı (Şekil 8): 
Viyadükten sonra gelen Çukurova Üniversitesi 
(Balcalı) Kavşağı hafta içerisinde özellikle sabah ve 
akşam saatlerinde çok yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Bu kavşaktan 6,8 km sonra Adana (Doğu) Kozan 
Kavşağı gelmektedir. Bu kavşakta son 5 yılda ölümlü 
veya yaralanmalı 30 kaza olmuştur.

Şekil 8. Çukurova Üniversitesi (Balcalı) Kavşağı ve 
kaza noktaları
Figure 8. Çukurova Üniversity (Balcalı) junction and 
accident locations
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Trafik güvenliği kapsamında kazaların en yoğun 
olduğu bölge Çukurova Üniversitesi Balcalı Kav-
şağıdır. Otoyoldan kuzey yönüne ayrılan bağlantı 
kolunun Dr. Mithat Özsan Bulvarı ile kesişiminde 
bulunan bu kavşağın hemzemin olması, trafik 
yoğunluğunun fazla olması, taşıt hızlarının yüksek 
olması ve kavşağın geometrik olarak dar olması 
nedenleriyle kaza sayıları diğer kavşaklara göre 
fazladır. Bu kavşaktaki kazalar sadece otoyolun ta-
sarımıyla değil, aynı zamanda kent içi yol bağlan-
tısından da kaynaklanmaktadır. Otoyola katılan ve 
otoyoldan ayrılan araçların yoğun olarak kullandığı 
ve kazaların sık olarak yaşandığı bir kavşak olma-
sı, bu kavşağın otoyolla ilişkisinin yeniden tasar-
lanmasını gerektirmektedir. 
Bu kavşağın bulunduğu yerde 2013 yılında inşa-
atına başlanan 328.820 m2’lik bir alanda “Adana 
Entegre Sağlık Kampüsü” yapılmaktadır ve söz 
konusu otoyol bağlantısı kampüs alanı içerisin-
de kalmaktadır. Adana Entegre Sağlık Kampüsü 
Projesinde belirtildiği gibi, proje alanına yakın bir 
noktada yonca kavşak yapılması planlanmıştır. 
Ancak bu kavşağın ne zaman yapılacağı henüz 
bilinmemektedir [10]. Dolaysıyla DMRB (2006) 
standartlarına uygun olarak yapılacak bir kavşak 
düzenlemesi buradaki trafik güvenliği sorunlarını 
büyük ölçüde önleyecek veya azaltacaktır.
Kazaların yoğunlaştığı diğer kesim ise Dr. Mithat 
Özsan Bulvarı’ndan Mersin yönüne katılım koludur. 
Bu koldan otoyola katılan taşıt sayısının yoğun 
olması nedeniyle otoyol katılım şeridinde çakışma-
lar ve buna bağlı olarak kazalar yaşanmaktadır. Bu 
kesimde hızlanma/yavaşlama şeridi yerine ayrı bir 
servis yolu inşa edilmesi önerilmektedir.  
Mersin yönünden gelip, güneye ayrılan ve Dr. 
Mithat Özsan Bulvarını bağlayan yolda da yoğun 
kazalar olmaktadır. Bu ayırım yolu hem çok kısadır, 
hem de bu yolda hızlanma şeridi bulunmamakta-
dır. Otoyoldan ayrılan kolun Bulvar’a bağlandığı 
noktada bir bina bulunması görüşü kapatarak trafik 
güvenliği açısından ayrı bir sorun oluşturmaktadır. 
Yukarda açıklandığı gibi, Adana Entegre Sağlık 
Kampusu’nun yapımından sonra oluşturulacak 
yeni kavşak ile bu sorunun çözümlenmesi beklen-
mektedir.

4.3. Trafik Güvenliği, İşaretleme ve Denetimlerle 
İlgili Öneriler
4.3. Suggestions for traffic safety, signing and 
monitoring

Otoyolda 2011-2013 yılları arasında trafik güvenliği 
konusunda alınan önlemlerin kaza sayısının azal-
masında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu önlemlerin 
sürdürülmesi, özellikle hız ihlallerinin önlenmesi ve 
otoyol üzerinde kazaların yoğun olduğu kesimlerde 
işaretleme ve denetimlerin yönlendirilmesi gerek-
mektedir. 
Ayrıca, kaza nedenlerinin bilinmesi, olası kazalar 
için önlem alınmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle 
hazırlanacak kaza raporlarında, kaza nedenleri belir-
lenirken, yol, sürücü ve çevre gibi etkenler iyi analiz 
edilmeli ve daha ayrıntılı raporlar hazırlanmalıdır. 
Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda iyileştirme ve 
önlem alma çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

5. TEŞEKKÜR

Bu araştırma TÜBİTAK 113 O 505 nolu “Adana’da 
Kent İçinden Geçen Otoyolun Çevreye Etkilerinin 
Belirlenmesi ve Azaltıcı Önlemlerin Araştırılması” 
başlıklı proje tarafından desteklenmiştir.
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İSTANBUL İLİ TRAFİK GÜVENLİĞİ ANA PLANININ HAZIRLANMASI

Süleyman GÜLER1, Yunus Emre AYÖZEN1, Hakan İNAÇ1

1İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul

ÖZET

Küresel boyutta önem kazanan trafik güvenliği konusu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2 Mart 2010 tarihli 
toplantısında ele alınmıştır. Bu toplantıda, 2011–2020 yılları arasında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik 
kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının %50 oranında azaltılması amacıyla “Küresel Yol Güvenliğinin İyileşti-
rilmesi” hakkında 64/255 sayılı karar alınmıştır. Bu karar çerçevesinde hazırlanan “Yol Güvenliği için On Yıllık 
Eylem Planı 2011-2020” (Decade of Action on Road Safety 2011-2020) ile üye devletler on yıllık eylem planla-
rını açıklamaya davet edilmiştir. 
Bu çerçevede, ülkemiz karayollarında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, ölüm ve yaralanmaların 
azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği yapılarak hazırlanan, ”Trafik Güvenliği Eylem Planı” 2012/16 Sayılı Genelge ile yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisinde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için; İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde hazırlanan, Ulusal Ölçekli Trafik Güvenliği Eylem 
Planı ve 2011 yılında onaylanan İstanbul Metropolitan Alanı Kentsel Ulaşım Ana Planı öncelikli eylem önerileri 
dikkate alınarak “İstanbul Trafik Güvenliği Ana Planı”nın hazırlanması hedeflenmektedir.
Detaylı saha çalışması ve analitik etütler yapılarak, temel problemler tespit edilecek ve bunların çözümüne 
yönelik politika, strateji, hedef ve ilkeler ortaya koyulacaktır. Bu sorunların çözümüne yönelik eylem stratejileri 
ve proje alternatifleri geliştirilecek ve bunlar uygulamaya yön verecek şekilde değerlendirilecektir. 
İstanbul’un karayolu trafik güvenliğini arttıracak çözüm önerileri geliştirilecek; bu yönde temel stratejiler oluştu-
rularak, ulusal ve uluslararası ölçekte referans alınabilecek çalışma modelleri ortaya koyulacaktır.

Anahtar Sözcükler: İstanbul, Trafik, Trafik Güvenliği, Kaza Kara Noktası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

ABSTRACT

Issue of traffic safety which has gained importance in global scale was discussed in General Assembly of the 
United Nations meeting dated March 2, 2010. In this meeting, in terms of ensuring traffic safety between 2011-
2020 and reducing the number of traffic-related fatalities at the rate of %50,  the decision of “Improving Global 
Road Safety” with no. 64/255 was taken.  With “Decade of Action On Road Safety 2011-2020” which was pre-
pared in accordance with this decision, member countries were invited to announce their ten-year action plan.

Within this framework, “Traffic Safety Action Plan”, which was prepared under the coordinatorship of Ministry 
of Interior General Directorate of Security in cooperation with related institutions and organizations in order to 
prevent traffic accidents on highways and reduce the number of casualties, was issued with circular with no. 
2012/16. 

In order to ensure traffic safety within area of responsibility of  İstanbul Metropolitan Municipality,  it is aimed 
to prepare “İstanbul Traffic Safety Master Plan” by considering National Scale Traffic Safety Action Plan and 
primary action recommendations of İstanbul Metropolitan Area Urban Transportation Master Plan which was 
affirmed in 2011. 

By carrying out extensive field studies and analytical surveys, fundamental problems will be determined and 
solution-focused policies, strategies, targets and principals will be presented. Action strategies and altenative 
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1.AMAÇ VE KAPSAMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda 
olan karayolu ulaşım ağında, üst seviyede trafik 
güvenliğinin sağlanabilmesi için, bu iş kapsamında 
aşağıda belirtilen işler yapılacaktır: 
• Kaza kara noktaları belirlenerek, İstanbul’un kaza 
risk haritası oluşturulacak,
• Kaza noktaları, kazaların oluş şekilleri, nedenleri, 
etkileri irdelenerek, kent yol ağına ait kaza risk dere-
celendirmesi yapılacak,
• Kaza veri tabanının geliştirilmesi ve gerekli iyileş-
tirmelere yönelik uygulama ve performans izleme 
önerilerini içeren raporlar hazırlanacak,
• Altyapı hizmetleri çalışmalarında alınacak gerekli 
güvenlik tedbirleri, acil müdahale ve ilkyardım, kaza 
sonrası kurtarma hizmetlerinde, eğitim, ilgili mev-
zuat düzenleme ve denetim hizmetlerinin etkin bir 
şekilde uygulanması konularında, trafik güvenliğine 
ilişkin sorunların çok yönlü bir şekilde ele alınarak 
bilimsel öneri ve değerlendirmeler ışığında çözüm 
önerileri sunulacak,
• Yayaların ve engellilerin metropoliten alanda 
özgürce dolaşacağı, istedikleri yere kolayca erişile-
bileceği, toplu taşım araçlarına kolayca erişimlerini 
sağlayacak öneriler hazırlanacak,
• Ön çalışma kapsamında toplanan veri envanteri 
oluşturulacak, veriler sentezlenerek trafik güvenliği 
modeli oluşturulacak; strateji, politika ve öngörüler 
belirlenerek, eylem planı ve sonuç raporu hazırlana-
caktır

2.ÇALIŞMA KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER

Ön Çalışma, Saha Çalışmaları, Kaza Risk Harita-
sının Oluşturulması, Kaza Risk Derecelendirmesi-
nin Yapılması, Sentez, Trafik Güvenliği Modelinin 
Oluşturulması, Trafik Güvenliği Ana Plan Senaryo-
larının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi, Trafik 
Güvenliği Ana Plan Stratejisi, Politikalarının Belir-
lenmesi, Trafik Güvenliği Standartları çerçevesinde 
politika ve öngörülerin belirlenmesi, eylem planının 
oluşturulması, Trafik Güvenliği Ana Planı raporu, 
Uygulama ve Performans İzleme Önerileri raporu 
hazırlanacaktır.

Detaylı saha çalışması ve analitik etütler yapılarak, 
temel problemler tespit edilecek ve bunların çözü-
müne yönelik politika, strateji, hedef ve ilkeler ortaya 
koyulacaktır. Bu sorunların çözümüne yönelik eylem 
stratejileri ve proje alternatifleri geliştirilecek ve 
bunlar uygulamaya yön verecek şekilde değerlendi-
rilecektir. 

İstanbul’un karayolu trafik güvenliğini arttıracak çö-
züm önerileri geliştirilecek; bu yönde temel stratejiler 
oluşturularak, ulusal ve uluslararası ölçekte referans 
alınabilecek çalışma modelleri ortaya koyulacaktır.

Çalışma içinde yapılacak işlerin kapsamı aşağıda 
detaylandırılmıştır:

2.1.ÖN ÇALIŞMA

İstanbul’un kaza kara noktalarının belirlenerek, kaza 
veri tabanının geliştirilmesi genel mevcut yapısının 
derlenmesinde bilimsel çalışmaların ve bu konu ile 
ilgili yapılmış benzer çalışmaların, mevzuatın, plan/
proje ve uygulamaların incelenmesi, bilgi teknolojileri 
ile ilgili bilgilerin derlenmesi ve trafik güvenliği konu-
larında faaliyet gösteren paydaşlarla birlikte çalışma-
lar yapılacaktır.

2.1.1.Trafik Güvenliğine ilişkin Literatür Araştır-
ması
Çalışmanın literatür araştırması kapsamında; trafik 
güvenliğine ilişkin kaynak ve literatür tarama çalış-
ması yapılacaktır. Bu kapsamda; dünyada hazır-
lanmış Trafik Güvenliği Ana Planı çalışmalarının 
incelenmesi ve raporlanması, Türkiye’deki yapılan 
çalışmalarda İstanbul özelinde ve İstanbul’u ilgilen-
diren yapılmış çalışmaların analizleri, tüm ulusal 
ve uluslararası yayınlanmış raporlar, kaynaklar ve 
yayınlardan oluşan literatür araştırması yapılacaktır.

projects needed to solve these problems will be developed and evaluated for directing the application. 

Solution offers to increase the road traffic safety of İstanbul will be developed and working models which can be 
referenced nationally and internationally will be presented by developing essential strategies.

Keywords: İstanbul, Traffic, Traffic Safety, Accident Black Spot, Istanbul Metropolitan Muncipality
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2.1.2.Trafik Güvenliği Teknolojik Altyapı Analizi
Trafik Güvenliğine ilişkin kullanılan Teknolojik Alt-
yapı Analizleri yapılacaktır. Akıllı Ulaşım Sistemleri, 
teknolojik yeterlilikler ve bunların gelişimi ve sahada 
uygulanması için gerekenler ve analizler yapılacaktır. 
Afet ve acil durum anındaki trafik güvenliği esasları 
ve kullanılan planlar ve eyleme geçirilmiş teknolojik 
altyapı çalışmaları tarafından incelenecek ve rapor-
lanacaktır.

2.1.3.Trafik Güvenliğinin Çevresel Etkilerinin 
Analizi
Yapılan uygulamaların ve trafik güvenliğinde kul-
lanılan Akıllı Ulaşım Sistemleri seçimlerinin; yakıt 
tüketimi, gürültü kirliliği, sera gazı salınımı, iş sağlığı 
ve güvenliği vb. konulardaki etkileri İstanbul kapsa-
mında incelenecektir. 

2.1.4.Paydaş Analizi
Mevcut idari yapının; etkinliği, esnekliği, karar süreç-
leri, planlama ve uygulama çalışmalarının incelen-
mesi yapılarak, İstanbul’un Trafik Güvenliği yapısına 
ve gelişimine ilişkin görüşlerin elde edilmesi amacıy-
la bir “Paydaş Analizi” yapılacaktır. 

2.2.VERİ TOPLAMA VE SAHA ÇALIŞMALARI

İstanbul’un trafik yönetimi ve trafik güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten yönetim 
birimleri ile görüşmeler yapılarak, saha çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında, veri 
toplama ve envanterin oluşturulması ile ilgili olarak 
trafik akışları, kaza istatistikleri ve çevreyle ilgili veri-
ler toplanacaktır. Bu verilerin bir kısmı anket çalış-
malarından, bir kısmı da trafik kaza istatistiklerinden 
hazırlanacaktır. Veri toplanma aşamasında birçok 
bilgi ayrı ayrı incelenecektir. Bunlar; yol parametre-
leri (anaarter, arter, dağıtıcı-toplayıcı yol, ara sokak, 
kavşak), kaza parametreleri (kaza neticeleri, kaza 
yerleri, kaza şekli, ölü yaralı durumu), kaza sebepleri 
(sürücü, yaya, taşıt, yol) şeklindedir.  Bu iş kapsa-
mında saha çalışmalarına anketör, sayım personeli, 
yol kenar anketörü, araç-ekipman sağlanacaktır. 

Çalışmalardan elde edilen tüm veriler (anket ve trafik 
sayımları) SPSS ortamına aktarılacaktır. Çalışma 
yapılan tüm noktalar ise Coğrafi Bilgi Sistemleri 
ortamına işlenecek ve anketlerle eşleştirilebilecek 
tekil kodlar kullanarak kodlanacaktır. Sonuçlara 
ilişkin tablolar oluşturulacak ve raporlanacaktır. Anket 
çalışmaları sırasında trafik güvenliği ile ilgili kurumlar 
ile görüşmeler gerçekleştirilecek ve trafik güvenliği 
standartlarının arttırılabilmesi için gerekli önlemlere 
yönelik fikirleri alınacaktır. Toplanan veriler daha son-
raki aşamalarda trafik güvenliği strateji ve politikaları-
nın belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır.

Kurumlar ile yapılması planlanan yüz yüze görüşme-
lerin yanı sıra kaza riski yüksek olan yol kesitlerinde 
sürüş ile ilgili kullanıcıların görüşlerini almak için yol 
kenarı anketleri de organize edilecektir. Bu anketler-
de trafiğin yoğun olmadığı zaman aralıkları belirlene-
cektir. Kaza riski en yüksek 50 noktada bir gün süre 
ile geçen araçların en az %5’i ile görüşme sağlana-
rak anket çalışması gerçekleştirilecektir.

Sayımı istenen yol ve kavşaklarda araç türlerine göre 
araç sayımları ve yüzdelik dağılımları elde edilecek-
tir. Bu noktalar, 50 kesiti geçmeyecektir. Kesitlerin 
seçimleri anket yapılan noktalar ile aynı olacak şe-
kilde gerçekleştirilecektir. Yaya sayımı ve hız ölçümü 
de gerçekleştirilecektir. Ölçüm yapılan kesite ilişkin 
yol nitelik bilgileri (parklanma durumu, yol tipi, kavşak 
tipi, otobüs durağı olma durumu vb.) kaydedilecektir. 

Kamera ile kayıt yapılacak, kamera kayıtlarında ta-
rih-saat bilgisi bulunacaktır. Kamera verilerinin teslimi 
sırasında, ilk görüntüde çekim yapılan ilçe, mahalle, 
cadde-sokak adı ile varsa trafik sinyalizasyon numa-
rası yazılı olacaktır.

Özel durumlar dışında sayımlar sabah 2.5 (07:00-
09:30), öğle 1 (12:30-13:30) ve akşam 2.5 saat 
(17:00-19:30) olmak üzere toplam 6 (altı) saat olarak 
gerçekleşecektir. Seçilen bazı arterlerde ve şebeke-
lerde sayımlar, eş-zamanlı olarak gerçekleştirilecek-
tir. Yapılan sayımlar 15’er dakikalık aralıkları içerecek 
biçimde tasnif edilmiş olacaktır. Trafik sayım nokta-
ları, bildirilecektir. Yapılan çekimlerde yol kesitleri ve 
araç akımları açıkça görülecek şekilde olacak, bunu 
sağlamak üzere yeterli sayıda ve konumda kamera 
kesite yerleştirilmiş olacaktır. Noktaların sayımları, 
taşıt çeşitliliğine göre tasnif edilip, belirli formatta 
dijital ortama sayısallaştırılmış olarak işlenecek, ka-
mera görüntüleri ile beraber DVD ve/veya HardDisk 
ortamında teslim edilecektir.

Yol ve kavşak kapasite fonksiyonları seyahat hızı 
veya seyahat süresiyle akım oranı arasındaki ilişkiler 
ve kapasite kısıtlamalı trafik atamaları modellerinde 
kullanılmaktadır. Atanan hacimlere bağlı olarak yol 
ve kavşaklara ilişkin trafik güvenliği derecesi ağır-
lıklandırılarak derece verilecektir. Yol ve kavşaklara 
ilişkin trafik güvenliği fonksiyonlarının geliştirilebilme-
si için, belirlenen kesitlerin kapasitesi, serbest akım 
hızları, banket genişliği, zemin durumu, şerit geniş-
likleri, yolun eğim durumu, dönüş yarıçapları, dever 
tespitleri, yol kenarı ekipmanlarının varlığı, yolun 
bölünmüşlük durumu ve tüm güvenlik gereklilikleri 
ortaya koyulacaktır.
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2.3.VERİ ANALİZİ VE SENTEZ ÇALIŞMALARI

Çalışmanın sentez aşamasında, elde edilmiş tüm 
verilerin trafik güvenlik modeline girdi sağlaması 
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Politik, Ekono-
mik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin incelenerek, 
İstanbul’un trafik güvenliğine dair önemli ve hemen 
harekete geçilmesi gereken noktalar ve alınması 
gereken aksiyonlar belirlenecektir.

Analiz sonuçlarının entegrasyonunu içeren sentez 
raporu hazırlanacaktır. Sentez raporu, İstanbul’da 
karayolu trafik güvenliğinde yaşanan sorunlara, 
yetersizliklere, dar boğazlara yer verecek; çözüm 
önerileri sunarak, trafik güvenliğine ilişkin ilke, stra-
teji ve politikaların oluşturulması aşamasına altlık 
teşkil edecektir. 

Çalışmalarda elde edilen tüm veriler (anket ve 
trafik sayımları) SPSS ortamına aktarılacaktır. 
Çalışma yapılan tüm noktalar ise CBS ortamına iş-
lenecek ve anketlerle eşleştirilebilecek tekil kodlar 
kullanarak kodlanacaktır. Sonuçlara ilişkin tablolar 
oluşturulacak ve raporlanacaktır. 

2.4.TRAFİK GÜVENLİĞİ ANA PLANI MODELİ-
NİN OLUŞTURULMASI

Oluşturulacak Trafik Güvenliği Ana Planı Modeli, 
ulaşım plancılarına ve trafik güvenliği uzmanları-
na kaza gruplarını tespit etme, düzenleme, analiz 
etme ve trafik güvenlik önerileri üretme imkânı 
sunacaktır. Ulusal kaza risk kriterlerini ortaya 
koyacak, yol ve kavşak alt yapısının tutarlı bir şe-
kilde kaza risk değerlendirmesini yapabilmek için, 
proaktif bir derecelendirme metodolojisi sunacaktır. 
Bu metodoloji, mevcut yol ağının kaza risk değer-
lendirmesinde, risklerin azaltılmasında, yeni yol ve 
kavşak yapımlarında hedef trafik güvenlik seviyesi-
nin karşılanıp karşılanmadığının tespitinde ve trafik 
güvenliği acil eylem planlarının oluşturulmasında 
kullanılacaktır.

Hazırlanacak Trafik Güvenliği Ana Planı Modeli; 
• İstanbul karayolu ağında polis, sigorta şirketleri 
ve Istanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından topla-
nan geçmiş kaza verileri ile trafik ölçüm verilerinin 
analizlerini temel alarak, İstanbul kaza risk haritasını 
oluşturacak, 
• Geliştirilecek algoritmaları ve metotları kullanarak 
kaza kara noktalarını görsel olarak tanımlayabilecek, 
• Parametrik ve geometrik olarak bilgileri sunulan yol 
kesitine ilişkin kaza risk değerlendirmesini yapa-
bilecek, belirgin kaza risk faktörleri hakkında bilgi 
verecek,
• Kentin kaza paternlerini, kaza-trafik hacmi arasın-
daki ilişkileri ortaya çıkarabilecek; 
• Kent genelinde trafik hacmi yüksek olan ana yolları, 
uluslararası literatürde kabul görmüş yol ve trafik 
güvenliği kriterlerine göre derecelendirecektir. Dere-
celendirme sonunda, kaza riski taşıma derecesine 
göre, İstanbul ana yol ağı harita üzerinde renklendi-
rilecektir.
Hazırlanacak model ile kazalar gerçekleşme biçim-
lerine göre filtrelenebilecek ve analiz edilebilecek; 
özellikle dikkat çeken kaza küme alanları grafik ola-
rak gösterilecek, raporlama modülleri oluşturularak 
sonuçların anlaşılması sağlanacaktır.  Kaza kara 
noktaları ile ulaşım ağı entegre edilerek, elde edilen 
verilere dayanarak yapılacak iyileştirmeler ve uygula-
malar ortaya koyulacaktır.

Resim: Kaza noktalarının işaretlenmesi (İstanbul 
örneği)
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Muhtemel kazaların nedenlerini daha somut hale 
getirmek için model, kazaya karışan araç tipini, 
yaralanma oranını ve olayın çevresindeki unsurları 
içerecektir. Kazaların model ile ilişkilendirilmesi ile, 
şerit, yaya geçidi ve sinyalizasyon sayısı ile beraber 
hız verisinin de ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. Trafik 
güvenliği modeli yapısı İstanbul’a özgü özellikler 
çerçevesinde kurgulanacaktır. 

Kayda değer ve benzer özelliklere sahip kaza küme-
leri (yüksek trafik hacimleri olan yollarda gerçekleşen 
kazalar, sinyalize kavşaklarda gerçekleşen kazalar, 
vb.), sistematik olarak model tabanlı değerlendirilebi-
lecektir.
Trafik güvenliği modeli, kavşaklarda veya koridor-
larda gerçekleşen kaza kümelerini analiz ederek, 
yol ağının güvenliğini arttırıcı önlemler alınması için 
somut önerilerde bulunulmasını sağlayacaktır.

Kaza verileri; trafik sayımı veya trafik modelinden 
elde edilen trafik hacimleri ile harmanlanarak, yol 
ağındaki en kritik noktalar kendi trafik değerlerine 
göre renkli güzergah işaretleri ve interaktif tablolar 
kullanılarak önem derecesine göre sınıflandırılacak-
tır. Sınıflandırmada kullanılan kriterler, istatistiksel, 
analitik vb. bilgiler rapor olarak sunulacaktır.

Resim: Kaza noktalarının işaretlenmesi yazılımı

Trafik güvenliği modeli ile ulaşım plancıları, geçmişte 
farklı zaman aralıklarında meydana gelen kazaların 
oluşumunu değerlendirebilecektir. Geleceğe yönelik 
olarak, kavşaklarda ve yol kesitlerinde muhtemel 
müdahaleleri planlayıp geliştirebilecek, kaza risk fak-
törlerini minimize etmeye yönelik önerilerde buluna-
bilecektir. Yol ağında acil önlemler alınması sağlana-
bilecektir. Gerekli önlemlerin alınması durumunda, 
tahmini maliyet veya ekonomik değerlendirme için 
fayda maliyet analizi çıkarılacaktır.

Hazırlanacak model ile Yol Güvenliği Etki Değer-
lendirmesi yapılacaktır. Trafik Güvenliği Modeli ile; 
mevcut ve planlanan yol ağında ve kavşaklarda risk 
değerlendirmesi yapılacak; kazaların ekonomik ve 
çevresel etkileri incelenecektir.

Farklı yol tipleri için kaza tahmin modelleri oluşturu-
lacak, mevcut trafik sayımları ve projeksiyon trafik 
hacimleri ile İstanbul yol ağı için kaza tahminleri 
yapılacaktır. Aynı zamanda çeşitli senaryolar karşı-
laştırılarak incelenecektir. 

Resim: Kaza noktalarının seçilmesi yazılımı
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2.5.TRAFİK GÜVENLİĞİ ANA PLANI MODEL 
SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplanan kaza istatistik verileri net olarak görsel-
leştirilecek ve kaza kara noktaları ile yüksek risk 
bölgeleri tanımlanacaktır. Her bir kazayla ilgili 
ayrıntılı bilgiler ile, kaza vakaları arasındaki ben-
zerlikler bulunacak, kaza nedenlerine dair tahliller 
yapılacak ve etkili ve düşük maliyetli hafifletici ön-
lemler geliştirme, planlama ve optimize etmek için, 
gerekli öneriler ortaya koyulacaktır.Yol güvenliği 
için sistematik bir yaklaşım çıkarılacaktır.

Trafik güvenliği bileşenleri göz önünde bulundu-
rularak, toplanan ve modellenen veriler ışığında 
yüksek riskli bölgelerde kaza sayılarını azaltmak 
için etkili stratejiler oluşturulacak ve gerekli önlem-
lerin alınması sağlanacaktır.
Trafik güvenlik modelinin sunduğu öneriler dahilin-
de yapılan çalışmaların, trafiğe olumlu etkisinin de-
ğerlendirmesini yapabilmek için, performans izleme 
yöntem ve kriterleri belirlenerek, raporlanacaktır.

2.6.TRAFİK GÜVENLİĞİ ANA PLANI STRATEJİ-
LERİNİN, POLİTİKALARININ BELİRLENMESİ

Trafik Güvenliği Modeli ile; mevcut ve planlanan yol 
ağında ve kavşaklarda risk değerlendirmesi yapıla-
caktır. Kazaların ekonomik ve çevresel etkileri ince-
lenecek, yol güvenliği değerlendirmesi yapılacaktır.
Farklı yol tipleri için kaza tahmin modelleri oluşturu-
lacak, mevcut trafik sayımları ve projeksiyon trafik 
hacimleri ile İstanbul yol ağı için kaza tahminleri 
yapılacaktır. Aynı zamanda çeşitli senaryolar karşı-
laştırılarak incelenecektir. 
Trafik güvenliği bileşenleri göz önünde bulundu-
rularak, toplanan ve modellenen veriler ışığında, 
yüksek riskli bölgelerde kaza sayılarını azaltmak 
için etkili stratejiler oluşturulacak ve gerekli önlem-
lerin alınması sağlanacaktır. 
Planlanan yeni bir yolun etkisinin, “Karşılaştırma-
lı Analiz” ile incelenecek, mevcut ve planlanan 
karayolu ağının, “Güvenlik Performansı” yönünden 
incelenmesi, sorunların tespiti ve iyileştirilmesinin 
sağlanması için gerekli raporlar hazırlanacaktır.
Ulusal Trafik Güvenliğinde etkisi ispatlanmış, de-
nenmiş ve test aşamalarında olan güvenlik politi-
kaları çerçevesinde model ile test edilmiş stratejik 
öneriler sunulacaktır.
Sürücü davranışlarını iyileştirmeye yönelik, yol 
altyapısının/geometrisinin iyileştirilmesine yönelik 
politikaların belirlenmesi için önerilerde bulunula-
caktır.

2.7.İSTANBUL İLİ KAZA MALİYETLERİNİN/ETKİ-
LERİNİN MODELLENMESİ

Kent içi ulaşım sistemlerindeki birim karayolu yolcu 
kilometre başına düşen kaza sayıları ve km başına 
düşen ortalama kaza maliyeti araç tiplerine göre 
hesaplanacaktır.
Hasarlı kazalar ve tamiri için gerekli iş günü kaybı, si-
gorta ve diğer bürokratik işlemlerin gerektirdiği iş za-
manları kaybı, yaralanmalı kazalar, tedavi ve iş günü 
kayıpları, ölümlü kazalar ve ölen kişilerin kaybedilen 
üretimlerinin ortalama maliyetleri, kazalar nedeniyle 
trafikte yaşanan gecikmelerin oluşturduğu maddi 
kayıplar (zaman, yakıt, hava kirliliği, vb) ile ilk müda-
halede bulunan acil yardım hizmetleri, ilk müdahale 
masrafları değerlendirilerek, analiz edilecektir. 

2.8.İSTANBUL TRAFİK GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN 
STANDARTLAR VE BUNLARA İLİŞKİN KILAVUZ 
HAZIRLANMASI
 
Bu çalışma kapsamında yapılan trafik ve yol güvenli-
ğine ilişkin uluslararası literatür taraması sonucu elde 
edilen bilgiler, dünyada kabul gören uygulamalar ve 
İstanbul Trafik Güvenliği Ana Planı Modeli’nde sunu-
lan öneriler ışığında, İstanbul’da yol ve trafik güven-
liğini sağlamada kullanılması gerekli standartlar ve 
izlenmesi gerekli yöntemler belirlenecek, kılavuz 
olarak detaylı bir şekilde raporlanarak, sunulacaktır.
 Hazırlanacak kılavuz, ulaşım plancıları, trafik 
güvenliğini sağlamada görevli uzmanlar ve karar 
vericiler için yol gösterici, bilgilendirici ve yönlendirici 
nitelikte olacaktır.
Sonuç 
Trafik güvenliğini sağlanması, Trafik Mühendisliği’nin 
en önemli görevlerinden biridir. Trafiğin önlenmesin-
de ve yolların planlanmasında trafk güveni en önemli 
faktörlerden biridir. Trafik kazaları, maddi ve manevi 
çok büyük kayıp ve zararlardan başka, ticari hızların 
düşmesine, trafik akımının aksamasına da zarar ve-
rirler. Trafik kazalarının düzenli tespiti ve araştırılma-
sı gerekir. Alınacak her yeni tedbir kazaları önlemeyi 
veya hiç değilse azaltmayı hedeflemektedir. Kaza 
noktası olarak seçilecek tüm kesimlerde trafik sirkü-
lasyonu ve geometrik düzenleme projeleri yapılması 
planlanmaktadır.
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ÖZET

Trafik güvenliği ile ilgili geleceğe yönelik planların yapılmasında ve bu planlara bağlı gerekli önlemlerin alın-
masında kaza tahmin modelleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda, geleneksel parametrik modellerin 
yanında sezgisel algoritmaların kullanılması ile daha iyi tahmin yapabilen kaza tahmin modelleri geliştirilmek-
tedir. Bu çalışmada Diferansiyel Gelişim Algoritması (DGA)  kullanılarak Ankara ili için trafik kazalarına bağlı 
ölü sayılarını tahmin eden iki analitik model geliştirilmiştir. Modeller geliştirilirken literatürde yaygın olarak 
kullanılan Smeed ve Andreassen kaza tahmin model formları kullanılmış ve nüfus (P), araç sayısı (N) ve ölü 
sayısı (D) model parametreleri olarak alınmıştır. 21 yıllık veri içerisinden rasgele alınan 16 yılık veriler model-
leri geliştirmek için, geriye kalan 5 yıllık veri ise geliştirilen modelleri test etmek için kullanılmıştır. Modellerin 
performansları hata ölçütleri içersin de istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Geliştirilen modellerin gelecekteki 
performanslarını araştırmak için 2015- 2023 yıllarını kapsayan 9 yıllık bir periyod için olası iki senaryo göz 
önüne alınmış ve senaryolardan elde edilen sonuçlara göre trafik güvenliği uygulamaları ile ilgili önerilerde 
bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kaza tahmin modelleri, Smeed modeli, Andreassen modeli, Ankara

ABSTRACT

Traffic accident prediction models are widely used to make future plans related to traffic safety and to take the 
necessary precautions relative to these plans. In recent years, accident prediction models that can make good 
prediction by using heuristics algorithms in addition to parametric models have been developed. In this study, 
for the city of Ankara, two analytical models to predict the number of fatalities resulting in traffic accidents were 
developed by employing Differential Evolution Algorithm (DEA). In the development of the models, the forms of 
Smeed and Andreassen accident prediction models which are widely used in the literature were utilized.  The 
number of vehicles (N), fatalities (D) and population (P) were taken as the model parameters. 16 years of data 
taken randomly from 21 years historical data were used to develop the analytical models, and the rest of them, 
a-five year data, were employed for testing the developed models. The performances of the developed models 
were statistically evaluated in terms of error criteria. Two possible scenarios covering a-nine year period from 
2015 to 2023 were taken into consideration to investigate the performances of the developed models for the 
future estimates, According to the results obtained from the scenarios, some suggestions were presented for 
traffic safety applications.   

Keywords: Accident prediction models, Smeed model, Andreassen model, Ankara
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1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her yıl 
dünya genelinde yaklaşık olarak 1.3 milyon kişi 
trafik kazalarında yaşamını yitirmekte ve 20 ile 50 
milyon arasında kişi de bu kazalara bağlı olarak 
yaralanmaktadır. Yine aynı örgütün verilerine göre, 
gerekli önlemler alınmadığı takdirde trafik kazalarına 
bağlı yaralanmalardan kaynaklı ölümlerin dünyadaki 
ölüm nedenleri içerisinde beşinci sırada yer alacağı 
ve yılda yaklaşık 2,4 milyon kişinin öleceği tahmin 
edilmektedir [1]. Dünya genelindeki ülkelere bakıldı-
ğında genelde düşük ve orta gelir seviyesine sahip 
olan ülkelerde trafik kazalarına bağlı ölüm ve yara-
lanmaların, yüksek gelir seviyesine sahip ülkelere 
göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun 
birçok nedeni olmakla birlikte temel nedenleri araç 
sayılarındaki hızlı artışa karşılık yol standartları ile 
yol güvenlik stratejilerindeki yetersizlikler ve ulaşım 
planlamasında yapılan hatalardır. Ülkemizde de trafik 
kazalarına bağlı olarak oluşan ölüm ve yaralanmalar 
maalesef ciddi boyuttadır. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TUİK) 2014 yılı trafik kaza istatistikleri verilerine 
göre sadece gecen yıl ülkemizde yaklaşık 1,2 milyon 
trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalara bağlı 
olarak 3500 den fazla kişi yaşamını yitirirken 285000 
den fazla kişide yaralanmıştır [2]. Ülkemizde trafik 
kazalarının bu derecede yüksek olmasında geçmişte 
ulaştırma planlarında yapılan hatalar ve bunun so-
nucunda da karayolu ağırlıklı bir ulaştırma sistemin 
hâkim olması etkili olmuştur.

Günümüzde yol güvenliği ile ilgili plan ve politikalar 
belirlenirken kaza tahmin modellerinden yaygın ola-
rak yararlanılmaktadır. Bu nedenle literatürde farklı 
yöntemler kullanılarak geliştirilen birçok kaza tahmin 
modeli bulunmaktadır. İlk araştırmalardan biri olan 
Smeed, 1938 yılına ait 20 ülkedeki ölü sayısı, araç 
sayısı ve nüfus verilerini kullanarak bu değişkenler 
arasındaki ilişkiyi incelemiş ve Denklem 1 de verilen 
modeli geliştirmiştir [3].  
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Smeed ve Jeffcoate çeşitli yıllar için bu modeli uygu-
lanabilirliğini test edilmişler ve model tahminlerinin 
gerçek değerlere yakın olduğunu belirtmişlerdir [4-5].  
Ancak, Andreassen Smeed modeline ait verilerin 
bir yıllık olması, bir zaman serisini içermemesi ve 
modele ait sabit ve üstel değerlerin her ülke için farklı 
olacağından dolayı bütün ülkelere uygulanmasının 
mümkün olmayacağını ifade etmiştir [6]. Bu nedenle 
ölü sayılarını tahmin için araç sayısı ve nüfusa bağlı 
olarak aşağıdaki model formunu önermiştir. Andre-
assen, Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD vb. her 
ülke için Denklem 2 de belirtilen farklı B1 ve B2 üstel 
değerlerini elde etmiştir.

(2)                                                                 21 )()( BPBNsabitD   

 Mekky gelişmekte olan ülkelerdeki taşıt artışının 
ölüm oranı üzerindeki etkisini incelemiş ve ülkenin 
gelişmişlik düzeyi arttıkça motorlu taşıt sayısındaki 
artışa rağmen ölüm oranının azaldığını ortaya koy-
muştur [7]. Valli, 2005 yılında yaptığı bir çalışmada 
Hindistan ve anakentleri için Smeed ve Andreassen 
bağıntılarından faydalanarak kaza tahmin modelleri 
önermiş ve bu modeller yardımıyla 2007 ve 2010 yılı 
için kaza, yaralı ve ölü sayılarını tahmin etmiştir [8]. 
Benzer şekilde Smith [9], Akgüngör ve Doğan [10, 
11], Ponnaluri [12], Smeed Model formlarını kulla-
narak kaza tahmin modelleri önermişlerdir. Imran ve 
Nasir [13] kübik bir model yardımı ile Pakistan’da ki 
trafik kazalarını tahmin etmeye çalışmış ve model 
sonuçlarına bağlı olarak da Pakistan da trafik kazala-
rının ciddi boyutlara ulaşacağını vurgulamışlardır. 
 
2. DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI (DIF-
FERENTIAL EVOLUTİON ALGORITHM)

Trafik kaza tahminin doğrusal olmayan bir problem 
olması ve girdi değişkenleri ile veri tipinin çeşitlilik 
göstermesi bu tür problemlerde deterministik yön-
temlerin istenen performansı göstermesinde engel 
teşkil etmektedir. Daha iyi sonuçlarda performans 
elde etmek için çalışan araştırmacılar, özellikle 
popülasyon temelli arama kriterlerine göre çalışan 
sezgisel yöntemleri denemişlerdir. Bunlardan etkili ve 
popüler olanlarından bir tanesi genetik algoritmadır 
(GA). Fakat sayısal parametrelerin olduğu problem 
türlerinde genetik algoritma yaklaşımı çalışma man-
tığındaki kodlamadan dolayı performansta yetersiz 
kalmaktadır. Bu elverişsiz durumun ortadan kaldırıl-
masında Storn ve Price 1995 yılında yaptığı çalışma-
da DGA’nı ortaya koymuşlardır.
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Bu algoritma sürekli verilerin olduğu problemlerde-
ki etkili performansı ve gerçek değerinde verilerin 
kodlanmasına imkân sağlayan yapısıyla etkili bir 
yaklaşım olmuştur [14]. DGA’nın temel prensibi 
genel anlamda popülasyona dayanan sezgisel 
yaklaşımlardan GA’ya oldukça benzemektedir. 
DGA’da genetik algoritma gibi dört temel operatör-
le işlem yapmaktadır. Bunlar; başlangıç popülasyo-
nu, mutasyon, çaprazlama ve seleksiyondur. GA’ya 
göre DGA’da mevcut olan en temel farklılık mu-
tasyon operatöründedir. DGA’nın rastgele seçilmiş 
vektörlerin farkına dayanan bir mutasyon işlemi 
gerçekleştirmesi algoritmanın performansını iyileş-
tirmekte ve de başlangıç parametre değerlerini göz 
ardı ederek yerel minimum noktaların bulunmasına 
olanak sağlamaktadır. DGA’nın bütün operatörleri 
tek tek GA gibi bütün popülasyona uygulamaması, 
daha az kontrol parametresi kullanması, daha az 
satır ile kodlanabilmesi gibi avantajlarının olması 
DGA’yı popüler ve birçok problemde kullanılmasın-
da tercih edilen bir yaklaşım yapmaktadır.

Şekil 1. DGA Temel Adımları (Basic steps of DEA)

 

Başlangıç 
Vektörü 

Çaprazlama 

Mutasyon 

Seleksiyon  
Durdurma kriterine kadar tekrarla  

• Başlangıç popülasyonu:
Başlangıç popülasyonunda girdi değişken sayısı 
(D) popülasyonun boyutunu belirlemekte ve po-
pülasyondaki kromozom sayısının da 3’den fazla 
olması gerekmektedir. [15] Başlangıç popülasyonu 
0 ile 1 arasında rastgele dağılımla ile elde edilmek-
tedir. 

• Mutasyon:
Mutasyonda DGA popülasyon üyeleri arasındaki 
farkı kullanır ve bunun için rastgele seçilen 3 kromo-
zoma ihtiyaç duymaktadır. 

Mutasyonda birçok strateji mevcut olup, DGA/x/y/z 
şeklinde ifade edilir.

• Çaprazlama:
Mutasyon sonucu elde edilen mutant vektörü ile 
hedef vektörünün çaprazlamasıdır. Böylece deneme 
vektörü elde edilmiş olmaktadır.

Çaprazlama seçilen bir olasılık dağılımına göre yapıl-
maktadır. [16]

• Seleksiyon:
DGA’da son adımda seleksiyon operatörü ile dene-
me vektörü ile hedef vektör arasındaki en iyi popü-
lasyonu seçmektir.

Optimum kontrol parametreleri F, Cr ve Np Storn’un 
önerdiği aralıkta seçilmesi performans açısından 
önemlidir. [14] 
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3. ANKARA İLİ İÇİN KAZA TAHMİN MODELLERİ 
(TRAFFIC ACCIDENT PREDICTION MODELS FOR 
THE CITY OF ANKARA)

Ankara ili için kaza tahmin modellerinin ortaya kon-
masında literatürde mevcut olan Smeed ve Andre-
assen modellerinin formlarından esinlenilmiş olup, 
DGA’nın etkin bir şekilde optimum çözümü bulma-
sındaki avantajından yararlanılarak modeller ortaya 
konulmuştur. Modellerin etkin ama bir o kadar basit 
olabilmesi modelin formu kadar kullanılan parametre-
lerle de ilişkilidir. Yol geometrisi, sürücü davranışları, 
taşıt özellikleri, iklim vb. kazayı etkileyen birçok para-
metre olmasına rağmen her parametrenin bir model 
içerisinde kullanılabilmesi genelde mümkün olmadığı 
gibi modelin pratik olarak kullanımı açısından da 
uygun değildir. Literatürdeki yaklaşımlar ve Türkiye 
İstatistik Kurumunun (TÜİK) verileri göstermiştir ki 
kazaların, nüfus ve mevcut araç sayısıyla doğrudan 
bir ilişkisi mevcuttur. Bu nedenle geliştirilen modeller-
de 1994-2014 yılları arasındaki TÜİK’ten alınan kaza 
istatistik, araç sayıları ve nüfus verileri kullanılarak 
modeller geliştirilmiştir [2].
Denklem 1 ile verilen Smeed Modeli bağımlı ve ba-
ğımsız değişkenlerin regresyon analizi sonucu ortaya 
konan Denklem 7’deki formun cebirsel manipülasyon 
sonucu basitleştirilmiş halidir. İfade edilen Smeed 
Modelinin temel formu; 

C,B1 ve B2 regresyon sonucu bulunan katsayılar 
olup D,N ve P sırasıyla ölü, araç sayısı ve nüfustur.
Ortaya konan modeller Smeed ve Andreassen model 
formlarında olup, Smeed formunda farklı bir yakla-
şım kullanılmıştır. Burada fark bağımlı ve bağımsız 
değişkenlerin ilişkisinin oransal olarak kurulmasına 
dayanmaktadır. Bu yaklaşımın modeli Denklem 8 ile 
gösterilmiştir. 

Burada D ölü sayısını, N araç sayısını ve P nüfusu 
ifade etmekte olup w1 ve w2 girdi katsayılarını belirt-
mektedir. 
Bir diğer model ise Andreassen tarafından geliştirilen 
model formunda olup kaza ile bağımsız değişkenler 
olan nüfus ve araç sayısı arasındaki ilişkinin üstel 
olduğu yaklaşımdır. Bu yaklaşımdaki modelin ifadesi 
Denklem 9 da verilmiştir. 

Ortaya konun bu yaklaşımlardaki modellerin katsayı-
ları diferansiyel gelişim algoritması yardımıyla TÜİK 
verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Bulunun sonuçlar 
dâhilinde modellerin matematiksel ifadeleri ve bunla-
rın performans sonuçları gösterilmiştir. Denklem 8 de 
verilen modelde katsayıların bulunması sonucu;

Denklem 10 da ifade edilen bağıntı ortaya konmuş 
ve diğer modelin ifadesi ise Denklem 11 de verilen 
şekilde olmuştur.

Yapılan çalışmanın doğruluğunu göz önüne koya-
bilmek adına veriler kendi içerisinde eğitim verisi ve 
test verisi olarak ayrılmış olup bu oranlar sırasıyla 
%76 ve % 24 olarak alınmıştır. Rastgele yıllara göre 
seçilen 5 veri test verisi olarak belirlenip modellerin 
performans değerlendirmesi, yüzdesel hataların 
farkı, ortalama karesel hataların karekökü (OKHK) ve 
ortalama mutlak hatalar (OMH) olarak gerçekleştiril-
miştir. 
Tablo 1 ile bütün yıllara göre gerçekleşen ve model-
ler sonucu ortaya konan tahmin değerleri verilmiş 
olup bunların karşılaştırılması yapılmıştır. Her iki mo-
delin tahmin sonuçları ile gerçek sonuçları arasındaki 
yüzdelik hatalar Şekil 1 ile gösterilmiş olup Andre-
assen Modelinin gerçek değerlere göre daha yakın 
tahminde bulunduğu  gözlenmiştir.
Tablo 2 ile Smeed ve Andreassen Modellerinin 
eğitim ve test verileri için OMH ve OKHK olarak 
karşılaştırma sonuçları verilmiştir. Buradaki sonuçlar 
göstermiştir ki Andreassen Modeli daha iyi sonuçlar 
vermekte ve hata değerlerinin bu modelde daha 
düşük olduğu görülmüştür.
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Tablo 1 Ankara ili için Smeed ve Andreassen model tahminleri (Smeed and Andreassen model estimates for 
the city of Ankara)

Yıl  Smeed Andreassen  Gerçek  Yıl  Smeed Andreassen  Gerçek  
1994 394,597 364,048 388 2005 183,625 182,168 186 
1995 296,215 260,489 261 2006 167,822 165,913 203 
1996 278,008 245,491 202 2007* 160,557 160,379 216 
1997* 222,777 226,174 140 2008 156,415 158,557 177 
1998 217,626 188,186 176 2009 156,423 162,648 180 
1999 212,647 190,892 189 2010* 156,233 167,255 169 
2000 197,981 183,453 250 2011 149,680 163,179 135 
2001 202,793 194,495 200 2012* 142,856 156,753 169 
2002* 205,591 201,072 189 2013 136,490 150,914 160 
2003 202,554 199,854 127 2014 133,575 150,454 152 
2004 206,051 208,403 190     

 
*işareti olan yıllar geliştirilen modellerde test verilerini göstermektedir.
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Şekil 1 Yüzdesel farklar a) Eğitim verisi b) Test verisi (Percentile difference a) Training data b) Test data)

Tablo 2 Smeed ve Andreassen modellerinin hata karşılaştırması (Error comparisons of Smeed and Andreas-
sen models)

  Smeed  Andreassen  
 Eğitim  Test  Eğitim  Test  

OMH 29,240 38,744 22,554 33,572 
OKHK 36,540 47,006 31,258 46,515 
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ANKARA İLİ İÇİN FARKLI KAZA SENARYOLARI 
(VARIOUS ACCIDENT SCENARIOS FOR THE 
CITY OF ANKARA)

Geliştirilen modellerin önemli bir faydası da mevcut 
durumlardan yola çıkarak geleceğe yönelik tahmin-
lerin yapılabilmesidir. Bu doğrultuda ortaya konan 
modellerin gelecek tahminleri sayesinde farklı se-
naryo durumları incelenip ortaya çıkabilecek olum-
suz durumların önceden tespiti yapılabilir. Ankara ili 
için mevcut veriler kişi başına düşen araç sayısını 
0,23 olarak göstermektedir. Birçok Avrupa ülkesine 
bakıldığında bu oran 0,4 ile 0,6 arasında değişmekte 
olup, Türkiye’nin gelişen ve refah düzeyi artan bir 
ülke olduğu göz önüne alındığında bu oranın Türkiye 
ve Ankara içinde yükselmesi öngörülebilmektedir. Bu 
doğrultuda gelece yönelik senaryolar hazırlanırken 
kullanılan iki temel parametreden nüfus için TÜİK[2] 
projeksiyon verileri kullanılmıştır. Bir diğer parametre 
araç sayıları olup, kişi başına düşen araç sayısının 
Avrupa’daki ülkelerin seviyesine yaklaşacağı düşü-
nülerek, kişi başına düşen araç sayısının 0,4 ve 0,6 
olması durumları incelenmiştir. Böylece araç sayısı-
nın farklı oranlardaki dağılımına göre iki farklı senar-
yo ortaya konulmuş olup, senaryo I için 2023 yılında 
kişi başına 0,4 araç sayısına ulaşılması ve senaryo 
II için 0,6 araç sayısına ulaşılması öngörülmüştür. 
Oluşturulan senaryolara göre geleceğe yönelik nüfus 
ve araç sayıları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3 Nüfus ve araç sayısı tahminleri (Population 
and vehicle number estimates )

 Yıl Nüfus Araç Sayısı  
    Senaryo I  Senaryo II 
2015 5 235 807 1 623 100 1 727 816 
2016 5 324 705 1 703 906 1 916 894 
2017 5 413 000 1 786 290 2 111 070 
2018 5 500 577 1 870 196 2 310 242 
2019 5 587 439 1 955 604 2 514 348 
2020 5 673 544 2 042 476 2 723 301 
2021 5 758 868 2 130 781 2 994 611 
2022 5 843 435 2 220 505 3 272 324 
2023 5 927 209 2 370 884 3 556 325 

 

Önerilen senaryolar dâhilinde geleceğe yönelik tah-
min sonuçları Smeed ve Andreassen modeline göre 
hesaplanmış olup Tablo 4’de verilmektedir. Geçmiş 
yıllara göre ölü sayısı istatistikleri incelendiğinde ka-
zalardaki ölü sayısında bir azalma söz konusudur ve 
bunun kişi başına düşen araç sayısı ile ters orantılı 
olduğu görülmektedir.  Tahmin sonuçları da bu düşüş 
eğilimini göstermiş olup yol ve araçların standartların 
artması ölü sayısını azaltan bir parametredir. 
Smeed ve Andreassen Modellerinin tahminlerinde 
birbirleri ile tutarlılık göstermesi ve eski verilerle 
ortaya konan performans ölçütleri modellerin kul-
lanılabilirliğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, 
Smeed modelinin daha az ölü sayısı tahmin etmesi-
ne rağmen, Andreassen modeli gerçek verilere daha 
yakın sonuçlar vermekte ve Smeed Modeline göre 
daha düşük hata oranına sahip olmasından dolayı bu 
modelin tahmin sonuçlarının daha güvenli olduğunu 
söylemek mümkündür.

Tablo 4 Farklı Senaryolar için Ölü Sayısı Tahminleri 
(The death estimates for various scenarios)

Yıl Senaryo I  Senaryo II 
  Smeed Andreassen Smeed Andreassen 

2015 133 152 119 132 
2016 127 148 103 113 
2017 123 143 90 98 
2018 118 139 80 86 
2019 114 135 72 77 
2020 110 132 65 69 
2021 106 128 57 60 
2022 102 125 50 52 
2023 94 115 45 46 
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SONUÇLAR (CONCLUSIONS)

Bu çalışmada Smeed ve Andreassen model 
formlarından yararlanılarak DGA ile Ankara ili için 
ölü sayısını tahmin eden modeller geliştirilmiştir. 
Geliştirilen modellerde model parametreleri olarak 
nüfus, araç sayısı ve ölü sayısı kullanılmış ve 
1994-2014 yıllarını kapsayan 21 yıllık verilerden 
yararlanılmıştır. Ankara ili için geliştirilen Smeed ve 
Andreassen Modellerinin tahminleri gerçek de-
ğerlerle karşılaştırılarak eğitim ve test verileri için 
yüzdesel hatalar, ortalama mutlak hata ve ortalama 
karesel hataların karekökü gibi hata ölçütleri ile is-
tatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme 
sonuçlarına göre Ankara İli için geliştirilen And-
reassen Modelinin , Smeed Modeline göre daha 
başarılı olduğu görülmüştür. Modellerin gelecekteki 
performanslarını değerlendirmek amacı ile olası iki 
senaryo göz önüne alınarak 2023 yılına kadar olan 
bir süreçte ölü sayıları tahmin edilmiştir. 2023 yılın-
da TUİK tahminlerine göre Ankara ilinin nüfusunun 
6 000 000’a yaklaşacağı öngörülmektedir. Kurulan 
senaryolara bağlı olarak il genelindeki araç sayı-
sının 1. Senaryo için 2 371 000’e yaklaşacağı, 2. 
Senaryo için ise 3 556 000’i aşacağı tahmin edil-
mektedir. Bu durumda ilk senaryoya göre Ankara 
ili için 2023 yılında ölü sayısının Smeed Modeli 
tahminine göre 94 kişi olurken, Andreassen Model 
tahminine göre 115 kişi olmuştur. 2. Senaryoya 
göre her iki modelinde tahmini yaklaşık olarak aynı 
olup 45 kişidir. 

Türkiye’deki kaza istatistikleri geçmiş yıllardan 
günümüze doğru incelendiğinde nüfus ve araç 
sayısındaki artışa paralel olarak kaza ve yaralı sa-
yılarının arttığı buna karşılık ölü sayısının azaldığı 
görülmektedir. Geliştirilen her iki modelde ölü sa-
yısı tahminlerinde bu azalma eğilimini yakalamada 
başarılı olmuştur. Kuşkusuz kaza sayıları artarken 
ölü sayılarının azalmasında araç teknolojisindeki 
gelişmelerin payı büyüktür. Ancak bunun belirlenen 
stratejiler, politikalar, altyapı yatırımları ile birlikte 
kültürel olarak da desteklenmesi gerekmektedir. 
Ülkemizde de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi  “Sıfır 
kaza vizyonu” hedef olarak belirlenmeli ve bu he-
defe ulaşmak için gerekirse yasal düzenlemelerle 
birlikte trafik güvenliğini arttırıcı önlemler alınmalı-
dır. Şehirlerde ise yaya güvenlik sistemleri arttırıl-
malı ve kentlerde araç odaklı değil insan odaklı bir 
ulaşım ön plana çıkartılmalıdır.   
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ÖZET

Ülkemizdeki ulaşım türlerine göre yük ve yolcu taşıma oranlarına bakıldığında %90’larda karayolu ile taşıma 
yapıldığı istatistiklerde görülmektedir. Karayollarımız üzerindeki seyahat talebinin artması, özellikle motorlu 
taşıtların sayısı, teknolojideki hızlı değişime bağlı olarak araçların gücü ve hızındaki artış trafik kazalarında 
da artışa neden olmaktadır. Bu kazalarda beraberinde taşıt-yol ilişkisi ile birlikte olası kaza potansiyeli yüksek 
kesimlerin ve kaza kara noktalarının ortaya çıkarmasına sebep olmaktadır.
1997-2002 yılları arasında Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karayolu İyileştirmesi ve Trafik Güvenliği 
(KİTGİ) Projesi kapsamında yabancı uzmanlarla yapılan çalışmalar doğrultusunda ülkemizde kazaları en aza 
indirilebilmek için Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan yol ağında Trafik Güvenliği Kont-
rolünün yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Avrupa Birliği’nin 2008/96/EC “Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi” direktifi ile üye ülkelerden;
1.Road safety impact assessment for infrastructure projects-RSIA (Yol Güvenliği Etki Değerlendirilmesi),
2.Road safety audits for infrastructure projects-RSA (Alt Yapı projeleri için Karayolu Trafik Güvenliği Kontrolle-
ri),
3.Safety ranking and management of the road network in operation-NSM (Ağ Güvenlik Yönetimi),
4.Safety inspections-RSI (Trafik Güvenliği Teftişleri)
kontrollerinin yapılması istenilmektedir. Bu kapsamda, ülkemiz AB ülkesi olmamasına rağmen 2005 yılından 
itibaren direktifin 2.Maddesinde RSA (Alt Yapı projeleri için Karayolu Trafik Güvenliği Kontrolleri) istenilen şart-
lara uygun olarak planlanan yollar üzerinde güvenlik kontrolleri yapılmaktadır.
Trafik Güvenliği Kontrolü; Planlanmış projeler üzerinde (Road Safety Audit) trafik güvenliği yönünden gözden 
geçirilmesi veya incelenmesidir. Bu kontrollerdeki amaç ileride ortaya çıkabilecek olası kaza potansiyeli yüksek 
kesimlerin ve kaza kara noktalarını önlemek ve can ve mal güvenliği yönünden ulaşım kalitesini arttırmaktır.
Bu çalışmada, planlanmış bir karayolu projesinin trafik güvenliği yönünden değerlendirme aşamaları ve kontrol 
edilen bölümler hakkında bilgilere yer verilmektedir.

ABSTRACT
As the statistics of freight and passenger transport by modes of transport in Turkey is analyzed, it is seen that 
90% of freight and passenger transport are done by highways.                          The increasing demand for 
road transport, the growing number of motor vehicles, and also the raising power and speed of vehicles due to 
technological developments causes the number of traffic accidents to increase. These accidents with vehic-
le-road association create road sections with high accident risks and accident black spots. 
The outcomes of the studies conducted by foreign experts under the scope of                   Highway Impro-
vement and Traffic Safety Project (KİTGİ) which was carried out between 1997-2002 and financed by World 
Bank indicated that Traffic Safety Inspection is required to be realized on the highway network of General Dire-
ctorate of Highways in order to reduce the number of traffic accidents to the minimum level in Turkey. 
European Directive 2008/96/EC on “Road Infrastructure Safety Management” requires Member States to 
realize;  
1. Road safety impact assessment for infrastructure projects-RSIA,
2. Road safety audits for infrastructure projects-RSA,
3. Safety ranking and management of the road network in operation-NSM, and
4. Safety inspections-RSI. 
Within this scope, RSA (Road safety audits for infrastructure projects) has been implemented for the roads 
planned to be constructed since 2005 in spite of the fact that Turkey is not an EU Member State.  
Road Safety Audit is the examination of road designs at the planning stage in terms of traffic safety. The goal 
of the audit is to prevent the creation of road sections with high accident risks and accident black spots, and 
also to improve the quality of transport in terms of safety of life and property.  
In this study, information on the evaluation of a road design at planning stage in terms of traffic safety and the 
inspected parts of the design will be given.  

Keywords: Road Safety Impact Assessment for Infrastructure Projects, Traffic Safety, Safety Inspections, RSA, 
Road Safety Audit
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1. GİRİŞ

Trafik Güvenliği Kontrolü; planlanmış bir karayolu 
projesinin veya mevcut (trafiğe açık) bir karayolunun 
trafik güvenliği açısından gözden geçirilmesi veya 
incelenmesidir.
Karayolu; standardına uygun projelendirilmiş olsa 
bile, trafik güvenliği açısından tehlike yaratabilecek 
potansiyel içeren bölümleri, ayrıntıları olabilir. Bunlar 
ancak detaylı bir trafik güvenliği mühendisliği bakış 
açısıyla değerlendirme/yorumlama da ortaya çıka-
bilir. İşte “Trafik Güvenliği Kontrolü” ünün yapılma 
gerekçesi bu sorgulamanın gerçekleşmesidir. Bu, 
projecinin olası hatalarını tarama olarak algılanma-
malıdır.
Bu kontrolde; özellikle yol kullanıcı davranışı özellik-
leri ve arazi kullanım kararıyla üretilmekte olan proje 
elemanlarının/kararlarının sorun yaratabilecek olası 
uyumsuzlukları sorgulanmaktadır.
Yapılan kontrollerde birçok olumsuzluk tespiti yapıl-
mayabilir, bunların sayısı birkaç maddeyle sınırlı ola-
bilir. İşte asıl önemli olan da bu gözden kaçabilecek 
ya da ancak derinlemesine bir analiz/yorumla ortaya 
çıkarılabilecek hususları tespit edilebilmektedir.
Trafik Güvenliği Kontrollerinin temel olarak üç büyük 
sonucu/kazanımı vardır:
1. Potansiyel kaza kara noktaları, daha ortaya 
çıkmadan ortadan kaldırılmaktadır. Bu çok önemli 
maddi ve manevi kazançlar getirmektedir.
2. Değişik kontrollerde sık sık ortaya konan benzer 
hususlar ortaya çıktığında, bu tespitlere ilave değer-
lendirmeler sağlamaktadır.
3. Böylece; ilgili tüm kuruluş ve kişilerde “daha koru-
yucu ve güvenli bir trafik ortamı yaratılması” yönünde 
ortak ve kalıcı bakış/uygulama açıları yakalanmakta-
dır.
Bu yöntem kullanılarak, mevcut bir karayolu boyunca 
var olan tehlikelerin, engellerin ve eksiklerin belirlen-
mesi ve konumlandırılması mümkün olabilmektedir.
Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz şekilde etkileyecek 
yeni bir projenin tasarımındaki detayları belirlemek 
de mümkün olmaktadır.

Planlanmış projelerde; Ön Proje aşamasında (Fizi-
bilite Etüdü) ve Kesin Proje aşamasında yapılabilir. 
Aynı zamanda inşaat işlerinin tamamlanmasından 
sonra ancak yol trafiğe açılmadan önce de yapılır.
Mevcut karayollarında; örneğin kaza potansiyeli 
yüksek kesimlerde tek bir kesim için veya tümü için 
trafik güvenliği kontrolü yapılabilir. Yeniden inşa ve 
iyileştirme gibi karayolu işlerinde,

PLANLANAN PROJELER ÜZERİNDE TRAFİK 
GÜVENLİĞİ KONTROLÜ

Planlanan projelerin trafik güvenliği kontrolleri planla-
ma ve tasarım süreçlerinin her aşamasında yapılma-
lıdır. Genel olarak, iki değişik aşamada yapılmakta-
dır. Bunlar;
Ön Proje sonunda (Fizibilite Etüdü) ve Kesin Proje 
sonunda olmalıdır.
Geometrik tasarım her iki kontrolde de incelenmeli-
dir. Ön Projede Trafik Güvenliği Kontrolü yapılırken; 
karayolunu geçkisi, kavşak yerlerinin seçimi vb. 
genel hususlar üzerinde yoğunlaşılmalıdır.
Kesin Projenin Trafik Güvenliği Kontrolünde ise, kurp 
yarıçapları, enine eğim, kavşaklar ve karayolu gü-
venlik ekipmanları (Otokorkuluklar, Yatay ve Düşey 
İşaretleme, Aydınlatma v.b) gibi hususlar incelenme-
lidir.
Her iki kontrol için önerilen içerikler Tablo 2’de veril-
mektedir.

2.1. Ön Proje Aşaması
Trafik Güvenliği Kontrolünün amacı; güvenlik sorun-
larının saptanmasıdır. Ön proje aşamasında, karayo-
lunun konumunun değiştirilmesi, yol standartlarının 
değiştirilmesi veya meskun mahal karayolu ağı ilişki-
lerinin incelenerek gerekli görülmesi halinde yeniden 
projelendirilmesi olabilir. Bir fizibilite etüdünde genel 
olarak değişik alternatifler olabilir mi? sorusuna ce-
vap aranmalıdır, yani değişik karayolunun konumları 
veya değişik karayolu standartları v.b gibi.
Trafik Güvenliği Kontrolü, dayanağını bir fizibilite 
etüdünden veya benzeri bir çalışma raporundan 
(istikşaf=ön inceleme) almalıdır. Rapor hem yazılı 
açıklamayı hem de çizimleri içermelidir. Yazılı bölüm, 
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planlama koşulları ve proje kriterleri (Y.O.G.T, 
öngörülen hizmet düzeyi, Devlet yolu veya İl yolu 
sınıfı v.b) gibi proje hakkında genel bilgileri içerme-
lidir. Detaylı çizimler genellikle ön proje aşamasın-
da mevcut değildir, ancak yatay ve düşey geçkiye 
toplu bir bakış ve kavşak tipleri gibi genel proje 
prensiplerini gösteren çizimler gerekli görülmekte-
dir.

2.1.1. Genel Proje Verileri
Genel proje verilerinin kontrolü planlama sürecinin 
erken aşamasında, genellikle fizibilite etüdünden 
hemen sonra yapılmalıdır.
Eğer Ön projede genel proje verilerinin kontrolü 
yapılamıyor ise, bu kontrol, mutlaka Kesin Proje 
aşamasında yapılmalıdır. (Tablo 3)

2.1.1.1. Projenin Düzeni
2.1.1.1.1. Karayolunun işlevi ve standardı.
• Karayolunun işlevi belirlenmelidir, yani kara-
yolunu ne tür trafik kullanmaktadır, karayolu bir 
noktadan diğer bir noktaya ulaşımı sağlayan ana 
yol trafiğine mi ya da bölgesel ve/veya yerel trafiğe 
mi? hitap etmektedir.
• Yayalar ve bisikletlerde aynı yoldan yaralanıyor 
mu, eğer yararlanıyor ise bunlar motorlu trafikten 
ayrılmış mı ? bu sorular cevaplandırılmalıdır.
• Yeni yapılacak karayolunun standardı ile karayo-
lunun işlevi arasında uyum olmalıdır.

2.1.1.1.2. Projenin kapsamı
• Proje başlangıç ve bitiş noktaları ile geçkisinin 
uygun olup olmadığı belirlenmelidir.
2.1.1.1.3. Yerel (Şehir içi) Yollar
• Yerel trafik için çözümlerin sağlanıp sağlanmadığı 
kontrol edilmelidir.
• Toplayıcı yol ihtiyacının olup olmadığı belirlenme-
lidir.
• Yerel yol ağının (imar yolları) proje ile uyumu 
kontrol edilmelidir. 
• Yerel (imar) yollar varsa köy, orman gibi diğer 
yollar az sayıda kavşağa bağlanmalı ve erişimleri 
kavşak sayısını en aza indirmeye yönelik çalışma-
lar yapılmalıdır.
2.1.1.1.4. Yayalar ve diğer korunmasız yol kulla-
nıcıları
• Yayaların karayolu kenarından yürüyecekleri ve 
karayolunu karşıdan karşıya geçecekleri düşü-
nülen noktalarda, yaya kaldırımları, ayrı yürüme 
şeritleri ve yaya geçitleri sağlanmalıdır.

2.1.11.5. Yolboyu Tesisleri
• Mevcut bir karayolu yeniden inşaa edildiğinde 
karayolu boyunca mevcut olan bazı tesislerin (akar-
yakıt istasyonu, dinlenme tesisleri vb.) giriş ve çıkış 
yollarının yerleri değişebilir. Bu durum incelenmelidir.

2.1.1.2. Temel Proje Verileri
2.1.1.2.1.Proje Hızı ve Karayolunun Standardı
Tasarım Hızı, karayolunun çeşitli geometrik eleman-
larının belirlenmesi ve boyutlandırılmasında etkili 
olup, yatay kurp, dever, görüş mesafesi gibi enkesit 
elemanlarının tasarımı ile doğrudan bağlantılıdır. 
Şerit genişliği, banket genişliği ve yanal açıklıklar 
gibi diğer elemanların tasarımı ise Tasarım Hızı ile 
doğrudan bağlantılı olmasa da taşıt hızlarını etkile-
mektedir.
Karayolunun yatay ve düşey ekseni, standardı, arazi 
ve trafik durumunun sürücü tarafından fark edilmesi 
tasarım hızı ile direk bağlantılıdır. Yoldan çıkma türü 
kazaların yoğun olduğu yatay kurplarda kaza riskini 
azaltmak amacıyla minimum yatay kurp yarıçapının 
ve duruş görüş mesafesinin hesaplanmasında (Vt 
) tasarım hızına Vt≥100 km/s için 10 km/s, Vt<100 
km/s için 20 km/s ilave edilerek tasarım yapılır.
• Tasarlanan projenin hızı karayolunun işlevi ile uyum 
sağlamalıdır.
• Karayolunun standardı tasarlanan projenin hızı ile 
uyum sağlamalıdır.
Proje hızı; örneğin 90 km/s olarak tasarlanmış ise, 
yerel herhangi bir erişimin bulunmaması ve yayalar 
ile diğer korunmasız yol kullanıcılarının motorlu taşıt 
trafiğinden ayrılmış olması gerekir.

2.1.1.2.2.Trafik Tahmini ve Buna Uygun Karayolu 
Standardı.
Karayolu için gelecekte trafik yoğunluğuna ilişkin 
tahmin yapılmalıdır.
•Trafik tahmini kaç yıllık süre için yapıldığı incelen-
melidir.
•Yıllık motorlu taşıt trafiği büyümesi tahmini yapılma-
lıdır.
•Karayolu standardının tahmin edilen trafik ile uyum-
lu olması gerekir.
•Projedeki seçilen en kesit trafik yoğunluğuna hitap 
edecek şekilde olmalıdır.
2.1.2.Geometrik Tasarım Aşaması
Geometrik tasarımın Ön projede trafik güvenliği kont-
rolü aşağıdaki Tablo 5  açıklandığı gibi olmalıdır.
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Geometrik Tasarım  
Geçki  Yatay geçki 
  Düşey geçki 
  Geçki tutarlılığı 
Enkesit  Karayolu elemanları 
  Yolboyu elemanları 
Kavşaklar  Anayola erişim, sayıları ve aralarındaki mesafeler. 
  Kapasite ve görüş 
  Geometrik tasarım 
  Sinyalize kavşaklar 
Farklı Düzeyli Kavşaklar  Farklı Düzeyli Kavşak ihtiyacı 
  Farklı Düzeyli Kavşak konumu 
Yolboyu Tesisleri  İhtiyaçlar 
  Konumları 
Yayalar ve Diğer Korunmasız 
Yol Kullanıcıları İçin Tesisler 

 İhtiyaçlar 
 Konumları 

 

  Tablo 5 - Geometrik Tasarım

2.2. Kesin Proje Aşaması
2.2.1. Genel
Kesin Proje aşamasındaki kontrolün amacı, proje-
nin karayolu standartlarına uygunluğu veya benzeri 
yayınlarla uyumunun ne şekilde gerçekleştirildiğinin 
kontrolünün yapılmasıdır.
Standartlarda olmayan hususların güvenlik kontrolü, 
kontrolü yapacak gurubun deneyimi ile birlikte idare-
nin uygun görüşüne bırakılmalıdır.
Kontrol, güvenlik açısından en iyi çözümü seçmeye 
yardımcı olmalıdır. Kesin Projede Güvenlik Kontrolü 
esas olarak çizimlerin incelenmesidir. Kesin Proje de 
aşağıda açıklanan çizimler olacaktır.

2.2.1.1. Geometrik Tasarım
•Yatay Geçki
•Düşey Geçki

•Enkesitler
•Kavşakların Tasarımı
•Katlı (Köprülü) Kavşakların Tasarımı
•Yolboyu Tesisleri
•Yayalar ve Diğer Korunmasız Yol Kullanıcıları İçin 
Tesisler
2.2.1.2.Karayolu Güvenlik Ekipmanları
•Pasif Koruma Tertibatları (Otokorkuluklar)
•İşaretler ve Işıklı Sesli İşaretlemeler
•Yatay ve Düşey İşaretlemeler
•Aydınlatma

2.2.2.Geometrik Tasarım Aşaması
Geometrik tasarımın kontrolü detay proje aşamasın-
dan sonra yapılmalıdır. Ancak bu kontrol, tasarımda 
yapılacak değişiklikler için geç olmayan bir zamanda 
olacaktır. (Tablo 6)

Geometrik Tasarım 
Geçki 

1. Görüş Mesafesi 
2. Yatay Geçki 
3. Düşey Geçki 
4. Geçki Tutarlılığı 

Enkesitler 1. Karayolu Elemanları 
2. Yolboyu Elemanları 

Kavşaklar 1. Sayıları ve Mesafeleri 
2. Kapasite ve Görüş 
3. Geometrik Tasarım 
4. Sinyalize Kavşaklar 

Farklı Düzeyli (Köprülü) Kavşaklar 1. Konumu 
2. Görüş Mesafesi 
3. Giriş ve Çıkışların Tasarımı 

Yolboyu Tesisleri 1. Konumu 
2. Giriş ve Çıkışların Tasarımı 

Yayalar ve Diğer Korunmasız 
Yol Kullanıcıları İçin Tesisler 

1. Konumu 
2. Erişim 
3. Tasarım 

 

Tablo 6 - Kesin Proje Aşaması Güvenlik Kontrolü
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3.SONUÇ

2004 yılından itibaren Karayolları Genel Müdürlü-
ğünce planlanan projeler üzerinde Trafik Güvenliği 
Kontrolleri yapılmakta olup, trafik güvenliği önce-
den temin edilmekte, mümkün olduğunca kaza 
kara noktalarının ortaya çıkmasına mani olunmak-
ta, sonradan ortaya çıkabilecek masraflar yok edil-
mektedir. Dolayısıyla ulaşım sisteminin güvenliği 
ile birlikte kalitesi de yükseltilmektedir.
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ÖZET

Dünya çapında trafik güvenliği ile ilgili tüm resmi/tüzel kurum ve kuruluşlar karayolu trafik kazalarındaki kayıp 
ve yaralanmaların sayısını azaltmak ve bu kazalardan dolayı oluşan yasal sorunlarla uğraşmak için mücadele 
vermektedirler. Dünyada her yıl yaklaşık 1,2 milyon insan trafik kazalarında ölmekte ve 500 bin insanda yara-
lanmaktadır. Ayrıca trafik kazaları ile ilişkili ölümlerin, 2030 yılına kadar 5-40 yaş aralığındaki nüfus için beşinci 
sıraya yükseleceği tahmin edilmektedir. Türkiye’deki bölünmüş yol, otoyol ve demiryolu alanlarında devam 
eden gelişmelere rağmen yaralanma ve ölümler açısından kazaların sayısı, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 
hala kabul edilemeyecek düzeydedir. Her yıl ülkede 3 binden fazla insan ölmekte ve 200 binden fazla insan 
bu kazalarda ciddi şekilde yaralanmaktadır. Bu çalışma da ulusal bazda 81 ili kapsayan yollar üzerindeki kaza 
sayımlarından oluşan üç yılı (2008-2010) içeren aylık havuz veri seti kullanılmıştır. Aşırı hız veya kırmızı ışık 
ihlalleri gibi tehlikeli sürüş davranışlarının ve özellikle bazı şehirlerde fazla olan yağış miktarı gibi faktörlerin 
kaza sayısı üzerindeki etkisini belirlemek için Çift Engel Sansür Modelleri (Double-Hurdle Censored Models) 
kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışmanın ülkedeki karayolu tasarımcılarına, karar vericilere ve araştırmacılara 
kaza şiddetinin olasılığı ve düzeyini azaltmada etkin bir yol güvenliği çerçevesi sunulacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazaları, Türkiye, Çift Engel Sansür Model, Sosyo-ekonomik ve Demografik faktörler. 

ABSTRACT

Every year, hundreds of thousands of people die in traffic accidents and millions are injured worldwide. In Tur-
key, more than 5 thousand people die in traffic accidents and 200 thousand people get serious injured every 
year. When indirect losses in the society (disabilities occurring as a result of accidents, social and psycho-
logical pain caused by deaths or injuries) are also added to the great economic losses, which are caused by 
these accidents, it is obvious that no countries can be indifferent to traffic accidents. Traditionally, the numbers 
of casualties and accidents are explained with the proportional terms such as the number of casualties per 
kilometer traveled, per the number of registered vehicles or per population. However, these proportions cannot 
help us so much to examine the degree or level of the road traffic safety. Especially over the recent years, 
several indicators have started to be determined for examining the factors that influence the accidents and 
making comparison easily. Indicators, which provide a more detailed view, may carry the advantage of deter-
mining the problem before the results of the accidents. Together with this study, the factors which influence 
the transportation safety of 81 cities in Turkey were firstly analyzed for 2010 through the Data Envelopment 
Analysis (DEA). After the determination of the efficiency of the cities with this analysis, they were put in order 
with the Super-efficiency (Andersen and Petersen-AP) method. Secondly, variables were analyzed with the 
Analytical Hierarchical Process (AHP) and cities were put in order. Then, the city orders were compared to the 
orders defined by the traditional method. An attempt was made to reveal the similarities and differences of the 
cities according to the analysis methods.

Keywords: Traffic crashes, Turkey, Double-Hurdle Censored models, Socio-economic and demographic fac-
tors.
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1. Giriş (Introduction)
Dünyada her yıl yaklaşık 1.2 milyon insan trafik 
kazalarında ölmekte ve 500 bin insanda yara-
lanmaktadır ayrıca trafik kazaları ile ilişkili ölüm-
lerin, 2030 yılına kadar 5-40 yaş aralığındaki 
nüfus için beşinci sıraya yükseleceği tahmin 
edilmektedir [1]; [2]; [3]; [4]; [5]. Dünya Banka-
sına göre, ülkelerin motorizasyon ve gelişmişlik 
düzeyindeki farkın etkisi olmaksızın [6] karayolu 
kazalarının sebep olduğu finansal yük, tüm dün-
yada ulusların yıllık gayri safi milli hasılasının 
yaklaşık % 1 ile 3 arasında olduğu bildirilmiştir 
[7]. Bu oran ülkeden ülkeye göre önemli ölçüde 
değişmektedir. Örneğin Bangladeş’te ki gibi  % 
0.5 oranında düşük de olabilir, ABD için % 4,4 
ve Yeni Zelanda için % 5.7 gibi yüksekte olabilir 
[6]. ABD’de 2000 yılında trafik kazalarının (kaza-
lardan kaynaklı trafik hizmetinin gecikme bedeli 
hesaba katılmaksızın) toplam yıllık maliyetinin, 
231 milyar $ (kişi başına 820 $) olduğu açık-
lanmıştır [8]; [9]. Avrupa birliğinin karayollarına 
bakıldığında her yıl 45 bin insanın hayatını kay-
bettiği ve bu kazaların sosyo ekonomik maliye-
tinin yıllık 250 milyar £ dan fazla olduğu tahmin 
edilmektedir [10].
Türkiye’de ivme kazanan karayolu ve demiryolu 
altyapı inşaatları, ülkenin ekonomik performansı 
ve siyasi istikrarı için önemli bir rol oynamakta-
dır. Bu tür yatırımlar yerli ve yabancı yatırımcılar 
için, özellikle ülkenin 2023 yılında kutlanacak 
olan ilk yüzüncü yıl yıldönümü öncesi ulaşım 
sistemlerinin iyileştirilmesi amacı ile en azından 
Avrupa birliği standartlarını yakalayabilmek 
adına ülkenin problemli ulaştırma ağına bir çare 
olarak giderek önemli ve cazip hale gelmeye 
başlamıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 
tarafından açıklanan verilere göre 2035 yılına 
kadar ülkenin otoyollarını 2200 km’den 9680 
km’ye genişletilmesi planlanmaktadır ve bu bağ-
lamda bölünmüş yol ağı 2003 yılında mevcut 6 
bin km’den 2012 yılında 16.152 km’ye yüksel-
tilmiştir [11]. Bu bölünmüş yol ağının yaklaşık 
%35 oranında kazalarda bir azalmaya neden 
olacağı tahmin edilmektedir.

Diğer en önemli gelişmelerden biri de Avrupa birli-
ği standartlarını yakalamak ve daha etkin güvenlik 
önlemlerini sağlamak için Karayolu taşımacılık kanun 
ve yönetmeliklerinin yürürlüğe girmiş olmasıdır.
Ancak devam eden tüm bu olumlu gelişmelere 
rağmen kişisel yaralanma ve ölümler açısından 
kazaların sayısı, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 
hala kabul edilemeyecek kadar yüksek düzeyde 
olduğu görülmektedir. Her yıl ülkede 3 binden fazla 
insan ölmekte ve 200 binden fazla insan bu kaza-
larda ciddi şekilde yaralanmaktadır. Açık bir ifade ile 
her gün karayollarımızda 10 kişi ölmekte ve 548 kişi 
yaralanmaktadır [12]. Ülkede rapor edilen kazaların 
toplam sayısı, 2007 yılında 800 bin vaka iken 5 yıllık 
periyodda 500 binlik rahatsız edici bir artış ile 2012 
yılında 1 milyon 300 bine ulaşmıştır. Aynı periyod 
içerisinde ülke, 5000 olan kayıp sayısının 3750 ye 
düşüşüne ve yaralanmalı kaza sayısının 150 binden 
268 bine yükselmesi gibi önemli bir orandaki artışa 
tanıklık etmiştir [12].
Son yıllarda dünyada, araçlar için talep ve alım 
gücünün artması ile beraber yol kapasitesinin art-
ması, toplu taşımadan özel araç sahipliliğine geçiş 
eğiliminin artması, daha uzun yol rotaları, daha sık 
seyahatler ve iş veya alışveriş için seçeneklerin 
artması gözlemlenmiştir [13]; [14]; [15]. Ayrıca tek-
noloji gelişimine paralel olarak karayolu tasarımı ve 
araç güvenliğinde devam eden gelişmelere rağmen 
kişisel yaralanma ve ekonomik kayıplar açısından 
trafik kazalarının hala çok yüksek düzeyde olduğu da 
görülmektedir [16]. 
Dünyada oldukça yaygın olarak araştırmacılar makro 
düzeyde kaza tahminlerinde güvenlik planlaması 
yapabilmek için sayma sayı (Count data) yöntemleri 
kullanmaktadırlar [17];[18],[19],[20];[21]; [22]. Özel-
likle Poisson ve Negatif Binominal Modeller karayolu 
güvenliği için oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır 
[23]; [24]; [25]; [26];[27];[28];[29];[30]; [31].



334

Bir ülkede, bir bölgede veya bir ilde trafik kazaları-
na etki eden faktörler olarak genellikle sosyo-eko-
nomik ve demografik özellikler (örneğin gayrisafi 
milli hasıla miktarı, gelir vergisi miktarı, kişi başına 
alkol tüketimi, okur yazar oranı, toplam nüfus/ 
şehir nüfusu oranı, araç yoğunluğu, istihdam oranı, 
evlilik durumuna göre yaş sınıfının dağılımı oranı, 
intihar ve uyuşturucu suçlarının sayısı, hastane ve 
sağlık personeli sayısı), çevresel ve mühendislik 
özellikleri içeren yol ağı karakteristikleri (örneğin 
ortalama yağış, karlı, yağmurlu, sisli günlerin sayı-
sı, şerit sayısı, kurp ve rampaların varlığı), politika-
lar (örneğin yol sınıflandırması ve inşaatı), sürücü 
davranışı (örneğin yaş kortları ve sürücü ehliyeti 
oranı), araç karakteristikleri, polis yaptırımları (ör-
neğin hız sınırı düzenlemeleri ve emniyet kemeri 
mevzuatı) gösterilebilir [3]. Bu faktörler birçok 
araştırmacı tarafından; örneğin alkol tüketimi [32]; 
[33]; yakıt tüketimi [33];[34], yeni doğan bebek ora-
nı, genç erkek oranı, kişi başına düşen motosiklet 
oranı, politik hak ve yolsuzluk düzeyi [32]; [35], 
kaza vakaları üzerinde sağlık hizmetlerinin etkisi 
[10]; [35]; [36] ve son olarak çevresel faktörler [37]; 
[38]; [39]; [40]; [41], [42] kullanılmıştır. Genellikle 
bu faktörler ile yapılan çalışmaların bir kısmında 
toplanılmış aylık ya da yıllık zaman serisi verileri 
kullanılmış [43]; [44]; [45]; [46]; [47]; [48], bazıların-
da ise belirli bir yol kesitinden elde edilmiş veriler 
veya belirli bir yıl süresince bir ülkenin belirli bir 
kısmından elde edilmiş veriler [49]; [50]; [51]; [52]; 
[53];  [16]; [34] kullanılmıştır. Kopits ve Cropper 
[54] gelişmiş ülkeler için yaptıkları çalışmada kaza 
sıklığı ile kayıtlı araç sayısı arasında negatif bir iliş-
ki olduğunu açıklamıştırlar. Grimm ve Treibich [36], 
Anwaar ve ark. [3] benzer bir çalışmayı gelişmekte 
olan ülkeler için yapmış ve bu etkinin belirsiz oldu-
ğunu bildirmiştiler. Kumar ve Chin [55],  Asya pa-
sifik ülkelerinde kayıtlı araç sayısındaki bir artışla 
kaza sıklığının da artacağını bulmuşturlar ve Bishai 
ve ark. [33], yüksek gelirli ülkeler de motorizasyon 
sayısının artışının kazaların sayısında bir azalma, 
daha düşük gelirli ülkeler de ise biraz daha fazla 
kaza sayısı ile sonuçlandığını açıklamıştırlar. Page 
[56] ve Noland [53] OECD ve endüstrileşmiş ül-
keler arasında ise artan motorizasyon seviyesinin 
ölüm oranı sayısını yükselttiğini bildirmiştirler. Ön-
ceki çalışmalarda, bir ülkenin gayrisafi milli hasıla 
miktarındaki artışın, kaza sayısını azaltırken [53]; 
[55]; [54]; [33]; [3]; [36], nüfustaki bir artışın kaza 
sıklığını artırdığı bulunmuştur [56]; [53]; [55]; [10]. 
Kumara ve Chin [55], büyük bir yol ağının, trafiğin 
daha geniş alana yayılmasına hizmet ederek kaza 
sayısını azaltacağını, Anwaar ve ark. [3] ise daha 
küçük bir yol ağının daha fazla trafik sıkışıklığıyla 
ilişkilendirilebileceğini dolayısı ile bunun da daha 
düşük hız sebebiyle kayıp sayısını azaltabileceğini 
açıklamıştırlar.

Bu çalışmada; ülkede 81 ilde 2008-2010 dönemi 
boyunca meydana gelen trafik kazalarındaki, ölümcül 
vakaların olma olasılığına ve oranına etki eden, illere 
ait sosyo-demografik, ekonomik ve çevresel faktörle-
rin etkileri, Çift Engel Sansür Modeli (Double-Hurdle 
Model, DH) ve Ters Hiperbolic Sinüs Çift Engel Mo-
deli (Inverse Hyperbolic Sine Double-Hurdle Model, 
IHS-DH) kullanılarak belirlenmiştir. İstatistiki testler 
sonucunda en iyi model belirlendikten sonra, bağım-
sız değişkenlerin her birinin hem trafik kazalarındaki 
ölümcül vakaların olma olasılığına hem de ölümcül 
olayların oranı üzerindeki birim etkileri hesaplanmış-
tır. Bu birim etkilerden yola çıkarak yöresel ve ulusal 
birinci dereceden sorumlu birimlerin (Karayolları ve 
Emniyet Genel Müdürlükleri, Ulaştırma ve Sağlık 
Bakanlıkları), sigorta şirketlerinin ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarının trafik kazalarında meydana gelebile-
cek, ölümcül vakaları minimuma indirgemede yerinde 
ve zamanında uygulanabilecek daha etkin politikaları 
oluşturmada katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın bundan sonraki bölümlerini, değişkenle-
rin seçimi, ekonometrik modellerin sunumu, bulgula-
rın sunumu ve tartışma kısmı izleyecektir. Son bölüm 
“Sonuçlar ve Öneriler” den oluşmaktadır. 



335

2. Değişkenlerin Seçimi (Variables)
Çalışmada 2008 ve 2010 yıllarını kapsayan ulusal 
bazda 81 ili kapsayan yollar üzerindeki kaza sayım-
larından oluşan aylık havuz veri seti kullanılmıştır. 
Türkiye karayolları üzerindeki kaza ile ilişkili veriler, 
örneğin aylık kaza sayıları, düzenleyici kontrol ön-
lemleri, kırmızı ışık kural ihlali, hız sınırını %10- %30 
arasında aşma kural ihlali  (512A) veya hız sınırını 
%30’ dan fazla aşma kural ihlali gibi veriler Türkiye 
Emniyet Genel  Müdürlüğünden alınmıştır. Her bir 
şehir için aylık yağış verisi milimetre olarak Meteoro-
loji İşleri Genel Müdürlüğünden yine sosyo demog-
rafik ve ekonomik değişkenler (örneğin gayrisafi milli 
hâsıla, işsizlik ve şehirleşme oranı, nüfus, eğitim, 
net göç oranı, acil tıbbi bakım ile ilişkili verirler) ve 
karayolu verileri Türkiye İstatistik Kurumundan elde 
edilmiştir.
İllerin sosyo-demografik, ekonomik, trafik kuralları 
ihlalleri ve çevresel faktörlerin trafik kazalarındaki 
ölüm oranı olasılığına ve düzeyine etkileri, genelleş-
tirilmiş sınırlı bağımlı değişken modellerinden Çift 
Engel (Double-hurdle –“DH”) Modeli ile Ters Hiperbo-
lik Sinüs Çift Engel Modeli (Inverse Hyperbolic Sine 
Double Hurdle Model “IHS-DH”) kullanılarak incele-
necektir. Bu modelin birinci basamağında kazalarda 
ölüm oranları olasılığına etki eden faktörler analiz 
edilirken, ikinci basamağında ise kazalarda ölüm 
oranları düzeyinde rol oynayan faktörler analiz edile-
cektir. Aynı zamanda, iki basamak arasında yani ola-
sılık ve düzey denklemleri arasında sistemde kontrol 
edilmeyen faktörlerin etkileri çapraz korelasyon 
katsayısını ifade eden ekstra bir parametre ile ortaya 
konulacaktır. Her bir bağımsız değişkenin kazalarda 
ölüm oranları üzerindeki birim etkileri de ölçülecektir. 
Ele alınan değişkenlerin çoğu mevcut çalışmalar-
dan [57]; [1]; [58], bulunan sonuçlar doğrultusunda 
zamanla değişmeyen faktörlerden (örneğin bölgesel 
kukla değişkenler, yıllık ve mevsimlik kukla değişken-
ler vb. gibi) oluşmaktadır. Çalışmanın ülkedeki tüm 
karayolu tasarımcılarına, karar vericilere ve araştır-
macılara kaza şiddeti ve sıklığını azaltmada etkin ve 
proaktif bir yol güvenliği çerçevesi sunacağı ayrıca 
düşünülmektedir. 

3. Ekonometrik Model (Econometric Model)
Modeldeki bağımlı değişkenimiz kazaların şiddetini 
ölçen “ölüm oran” düzeyidir. Yani, bir ilde bir ay içeri-
sinde meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin top-
lam kaza sayısına olan oranını ifade etmektedir. Bir 
kazaya düşen ölüm oranı değişkeninde o ilde ve söz 
konusu ayda trafik kazalarında hiçbir ölümcül vaka 
gerçekleşmemiş ise sıfır gözlem olarak kaydedil-
mektedir. Bu sıfır gözlemler, ya kazaların çok şiddetli 
olmaması, ya da şiddetli olsa bile arabaların ölümcül 
vakaları önleyici donanımlara sahip olması, yerinde 
ve zamanında ilk yardım müdahalesi ve benzeri 
şans eseri sonucu ile ölümler gerçekleşmeyebilir. Bu 
bağlamda, kazalarının şiddeti (ölüm oranı) değişke-
ninde meydana gelen bu sansürlü yapıyı (sıfır ölüm 
oranı) dikkate almayan istatistiksel analizler, tutarsız 
ampirik sonuçlara neden olabilmektedir. 
Bağımlı değişkendeki sansür ve kesikli olma durumu 
ekonometride genellikle sınırlı bağımlı modellerin 
kullanımını gerektirmektedir. Örneğin, Double-hurdle 
(Çift Engel)  sansür modeli veya “Sample Selection 
Model” (Örneklem Seçim Modeli) yukarıda değindi-
ğimiz sorunu gidermede oldukça sık rastlamaktayız. 
Bu tip modellerin mevcut ampirik uygulamaları ağır-
lıklı olarak hata terimleri için iki değişkenli normallik 
dağılımına dayanmaktadır. Ancak; kesikli (kısıtlı) ba-
ğımlı değişkenli modeller normallik ve sabit varyans 
varsayımına uymadığı zaman parametre tahminleri 
tutarsız olmaktadır [59], [60]. 
Trafik kazalarındaki ölüm oranı olasılığına ve ölüm 
oranı düzeyine etki eden faktörlerin araştırıldığı 
çalışmalara dünya çapında sınırlı sayıda rastlansa 
bile, ülkemizde maalesef bu tip analizler yetersiz 
kalmıştır. Bu çalışma, farklı ve genelleştirilmiş sınırlı 
bağımlı modelleri kullanarak trafik kazalarındaki 
ölüm oranları analizlerinde bildiğimiz kadarı ile bir ilki 
gerçekleştirecektir.
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Çalışma, illerin sosyo-demografik, ekonomik, 
trafik kuralları ihlalleri ve çevresel faktörlerin, trafik 
kazalarındaki ölüm oranı olasılığına ve düzeyine 
etkilerini, genelleştirilmiş sınırlı bağımlı değişken 
modellerinden Ters Hiperbolik Sinüs Çift Engel 
Modeli (Inverse Hyperbolic Sine Double Hurdle 
Model “IHS-DH”)  ile Çift Engel (Double-hurdle 
–“DH”) modelleri kullanarak ortaya koyacaktır. 
Ayrıca, bağımlı değişkenin (ölüm oranı düzeyi) 
değişen varyans ve normal dağılıma uymama 
probleminden kurtarmak için bağımlı değişken ve 
hata terimlerinin standart sapmasını, değişken 
fonksiyon olarak yeniden parametrize edilerek 
bağımlı değişkene Ters Hiperbolik Sinüs (Inverse 
Hyperbolic Sine-IHS)  dönüşümü uygulanacak-
tır. Örneğin, bir    parametresi ile v değişkeni söz 
konusu olduğunda, IHS dönüşümü aşağıdaki gibi 
olacaktır [61]; [62] :
 
 

                             Denklem 1
Dönüşüm =0  veya sıfıra yaklaştığında değişken-
de büyük oranda doğrusallığı sağlamakta ve aynı 
zamanda büyük bir v değeri için de (v’nin değer-
lerinin ne olursa olsun sıfır değeri olduğu durum 
hariç) logaritmik dönüşüm gerçekleşecektir. Ayrıca 
bunlara ek olarak, dönüşüm ölçeği değişmezdir ve 
verilerdeki “skewness” eğikliğinin sağ ortalama ve 
modun üstünde kalan değerlerinin etkisini en aza 
indirgeyen uç değerleri ölçmede kullanılmaktadır. 
Bu nedenle, bağımlı değişkene dönüşümün uyar-
lanması, hata terimlerinin olası normal dağılıma 
uymama ve değişen varyans sorunlarını giderme-
de etkisi büyük olacaktır [62]; [63].

 1 Katılma denkleminden (participation equation) sürücülerin 
arabayı kullanma istekliliği veya trafiğe çıkma durumu hakkında 
bilgi edinilebilir.
 2 İçsellik iki denklem arasındaki kalıntıların birbirleriyle ilişkili 
olduğu durumda ortaya çıkmakta ve genellikle birinci aşama-
daki trafiğe çıkma kararı, ölüm oranı düzeyi kararına hakim 
olmaktadır. Böyle bir durumda, sıfır gözlemler standart köşe 
çözümünden kaynaklanmaz, aksine ayrı ayrık bir tercihten kay-
naklanmaktadır. Örneğin, bunu trafik kazalarındaki “ölüm oran-
ları” gözlemlerine uyarladığımızda; ölümcül olmayan kazaların 
genelde hafif çarpmalar sonucundan kaynaklandığı varsayımın 
ötesinde, çarpma şiddeti yüksek olan kazalarda arabalardaki 
ölümden koruyucu donanımların (pasif güvenlik sistemleri olan; 
emniyet kemerinin takılması, hava yastıkları ve vb) varlığı ve 
yerinde ve zamanında ilkyardım müdahalesiyle birlikte sonra-
dan devam eden süreçte kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumu 
gibi faktörlerin rolü yüksek olabilir. Bu durumda tek aşamalı 
sansürlü Tobit modeli geçerliliğini yitirmekte ve Heckman seçim 
modelini zorunlu kılmaktadır.

3.1. Çift Engel Modeli (Double-hurdle Model, DH)

Çift engel modeli Craig modelinin genelleştirilmiş 
halinden ibarettir. Modele ait geniş bir özet Yen ve 
Jones [65] tarafından verildiğinden, burada modele 
ilişkin kısa bir özet verilecektir. Model birinci aşama-
da bir ikili tercih (probit) katılma denklemini  ve ikinci 
aşamada ise düzey denklemlerini içermektedir. Bu iki 
denklemlerin kalıntılarının birbirleriyle ilişkisi ise iç-
selliği (endogeneity) doğurmaktadır . Modelin yapısı 
aşağıda denklem 2 de ki gibidir: 

denklem 2
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Burada ϕ(.) tek değişkenli normal olasılıklı dağılım 
fonksiyonu (pdf), Ф(.) birikimli dağılım fonksiyonu 
(cdf)’dur. Benzer şekilde ψ(.) iki değişkenli standart 
normal dağılımı (cdf) ifade etmektedir. DH modelinde 
sıfır korelasyon (ρ=0) kısıtının modele uyarlanmasıy-
la olabilirlik fonksiyonu iki bağımsız parametre setine 

dönüşmektedir (α ve [ ], iβ σ ). Bu durumda, Maksi-
mum olabilirlik tahmincileri iki aşamaya düşmektedir: 
Tüm örneğin kullanıldığı bağımlı değişken y’nin ikili 
çıktısı temelinde kurulan probit ve budanmış (trun-

cated) ( olduğunda) kullanarak y’lerin x’e göre 
regresyonudur. Hata bağımsızlığının bu parametrik 
kısıtı (ρ = 0) Wald testi, Olabilirlik-Oran testi ve Lag-
range Çarpanı (LM) testleri kullanılarak test edilebilir.

3.2 Ters Hiperbolik Sinüs Çift Engel Modeli 
(Inverse Hyperbolic Sine Double-hurdle Model, 
IHS-DH)
Ters Hiperbolik Sinüs Çift Engel Modeli (IHS-DH) , 
örnek seçiminin yanı sıra ek bir sansürleme meka-
nizması içermektedir ve aşağıda verilen denklem 4 
de ki gibi ifade edilmektedir; 

Burada   ve   açıklayıcı değişken vektörlerini, 
α ve β değişkenlere karşılık gelen parametreler ve   

rassal hata terimleridir.   aritmetik 

ortalaması sıfır, varyansı   ve korelasyon 
katsayısı parametresi ρ olan iki değişkenli normal 
dağılımdır: 

Denklem 5’de korelasyon katsayı (ρ),  araştırmacı 
tarafından modellerde kullanılan faktörler kontrol 
altında tutulduktan sonra, kontrol altına alınmayan 
faktörlerin trafik kazalarındaki ölüm oranı olasılığı ile 
düzeyi arasındaki doğrusal ilişkilerinin bir ölçümü-

dür. Denklemden anlaşılacağı üzere, iki engel  
‘nin (ölüm oranı) pozitif çıktı düzeyi için aşılmalıdır. 
Bu durumda, Olabilirlik Fonksiyonu denklem 6’daki 

Burada ψ(.) iki değişkenli standart normal dağılı-

mı (cdf) ifade etmektedir.  terimi ise  

‘den ‘ye Jacob dönüşümünü ifade eder. 
θ→0 ve T(yi) → yi iken Burada, Jacob terimi 1’e 
yaklaşmakta ve bu durumda olabilirlik fonksiyonu  
geleneksel çift engel modeline dönüşmektedir [66]. 

Bağımlı değişkendeki   olması sıfır ve pozitif 
sonuçlar her iki engel tarafından yönetilmektedir. 
Bağımlı değişkenin olması olasılığı her iki parametre 

seti tarafından da saptanmaktadır(α ve  ). 
Burada, parametreler Maksimum Olabilirlik fonksiyo-
nunda sıfır korelasyon kısıtı (ρ = 0) ile artık ayrıştırı-
labilir değildir.
Hata terimleri korelasyonu (ρ) 0 olduğunda, IHS-DH 
ve DH modelleri sırasıyla bağımsız IHS-DH ve DH 
modellerine dönüşecektir. Yen ve Jones [65]  tara-
fından kullanılan IHS-DH modelleri, bağımlı DH [67]; 
[68], bağımsız IHS-DH [63] ve bağımsız DH [67] 
modellerinin kısıtlandırılmış versiyonudur. IHS-DH 
modelleri içsel bağıntı problemine karşın Wald testi, 
LR testi ya da LM testi ile sınanabilmektedir.
Hata terimlerindeki değişen varyans problemi söz 
konusu olduğunda Maksimum Olabilirlik tahmincile-
rini tutarsız tahminci yapacaktır. IHS dönüşümünün 
ötesinde kalan değişen varyansı düzeltmek için tüm 
modellerin standart sapması “σ” açıklayıcı değişken-
ler vektörü hi ve hi’ lere karşılık gelen δ ile denklem 
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Burada hi lerin ilk sütünü “1” lerden oluşmaktadır. 
Benzer değişen varyans uyarlamaları birçok araş-
tırmacı tarafından da uygulanmıştır [63]; [65]; [69];  
[70]. hi değişken seti; çalışma oranı, eğitim oranı, 
sağlık personeli oranı, hastane sayısı oranı, araba 
oranı, nüfus ve yol yoğunluğu oranı, kırmızı ışık 
kural ihlali oranı ile diğer iki hız kural ihlal oranları 
değişkenlerini içermektedir. Sabit varyans varsa-
yımlı hata terimleri, yuvalanmış hipotez ve γ’nın ilk 
elementinin sıfıra eşitlenmesi hariç tüm elementle-
rin miktarları Wald, LR veya LM testi ile de yapı-
labilir. Bu testlere ek olarak, yuvalanmamış testler 
tarafından seçilen modellerin yanı sıra,  DH ve 
IHS-DH arasında bir tercihte bulunulmak istenilse 
Vuong’un [71] non-nested (yuvalanmamış) özellikli 
testi kullanılabilir. 

4. Bulgular ve Tartışma (Results and 
Discussion)

Çift engel modelinde kullanılan parametreler eş 
anlı olarak anlamlı bulunmuştur. Her iki modelde de 
trafik kazalarındaki ölümcül vakaların gerçekleşme 
oranı ile düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren korelas-
yon katsayıları pozitif olarak bulunmasına karşın, 
korelasyon katsayısı yalnızca IHS-DH modelinde 
anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla, bu korelasyon 
katsayısının sıfır olduğunu ileri süren ön savın ret 
edilme olasılığı yüksek görünmektedir. İki denklem 
yani trafik kazalarındaki ölümcül vakaların gerçek-
leşme olasılığı ile ölümcül vakalarının oranı arasın-
daki pozitif ilişki bize; sistemde her iki değişkene 
etki eden faktörler kontrol edildikten sonra araştır-
macı tarafından kontrol edilmeyen faktörlerin birle-
şik etkileri bir denklemi artırdığında diğer denklemi 
de aynı yönde artıracağını göstermektedir. Dola-
yısıyla bu trafik kazalarındaki ölümcül vakaların 
meydana gelme olasılığını tetikleyen fakat kontrol 
edilmeyen faktörlerin trafik kazalarındaki ölüm 
oranlarını artıracağını göstermektedir.

Model seçimi Vuong yuvalanmamış test yöntemi 
ile IHS-DH modeli seçilmiştir. Dolayısıyla, bundan 
sonraki tartışmalar IHS-DH modeli üzerinden ya-
pılacaktır. IHS-DH modeli doğrusal olmadığından 
maksimum olabilirlik tahmincileri birim etkiyi göster-
memektedir . Her bir bağımsız değişkenin bağımlı 
değişken üzerindeki birim etkileri ayrıca hesaplan-
mıştır. IHS-DH modelindeki bağımsız değişkenlerin 
trafik kazalarındaki ölümcül vakaların olma olasılığı 
üzerindeki birim etkilerine baktığımızda ; illere ait 
brüt katma değer miktarı ölümcül vaka olasılığını 
artırmaktadır. Dolayısıyla gelişen bir ilde ölümcül 
kazaların meydana gelme olasılığı gelişmeyen bir İl’e 
göre daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Bunu 
kentleşme oranı değişkeni de teyit etmektedir. İlin 
kentleşme oranı artıkça trafik kazalarındaki ölümcül 
vakaların meydana gelme olasılığı da artmaktadır. 
Bir ilin gelişmişlik ölçeğinin diğer bir göstergesi olan 
sağlık personeli oranı artıkça trafik kazalarında-
ki ölümcül vakaların meydana gelme olasılıkları 
artarken, artan hastane oranı bu ölümcül vakalarının 
meydana gelme olasılığını azaltmaktadır. Dolayı-
sıyla, bu sağlık birimleri kaliteli sağlık personeli ve 
yeterli donanımlarla büyütüldüğünde trafik kazaların-
daki ölümcül vakalarının meydana gelme olasılığını 
giderek daha da düşürecektir. 
Ailelerin ulaşım için ayırdıkları harcama oranları 
artıkça ölümcül kazaların meydana gelme olasılı-
ğı azalmaktadır. Artan ulaştırma harcama oranları 
sürücülerin daha dikkatli araba kullanmalarına ve 
dolayısıyla ölümcül vakalarının da az meydana 
gelme olasılığına sebep olabilir. Ailede alkole ayrılan 
harcama oranı artıkça trafik kazalarındaki ölümcül 
vakalarının meydana gelme olasılığı da artmaktadır. 
Bu beklenilen bir durumdur. Karayolunun ilin alanı 
(yüzölçümü, km2) içerisindeki oranı artıkça ölümcül 
vakalarının meydana gelme olasılığı giderek azal-
makta ve bu durum beklentilerimizle uyuşmaktadır. 
Daha geniş yolların yapılması (çift şerit, dört şerit 
vb.) trafik kazalarını azaltmakta ve kazalarda meyda-
na gelen ölümcül vakalar da azalmaktadır. İlin nüfus 
yoğunluğu artıkça ölümcül kazaların meydana gelme 
riski de artmaktadır.

3 Birim etkilerin nasıl türetildiği çok yer kapsayacağından dolayı 
bunların matematiksel gösterimi verilmemiştir. Arzu edenler LIM-
DEP 10 Ekonometri Paket Programına bakabilirler.
4 Katsayıları istatistiki açıdan önemli bulunmuş değişkenler üze-
rinde durulacak ve tartışılacaktır. 
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İl’de gerçekleşen kırmızı ışık ve hız limiti kural ihlali 
oranları artıkça trafik kazalarındaki ölümcül vakala-
rın gerçekleşme ihtimali de artmaktadır. Bu aslında 
beklenilen bir olaydır çünkü kural ihlalleri ölümcül 
vakalara davetiye çıkarmaktadır. Dolayısıyla, özellik-
le yollarda trafik denetim personelinin ve hız limitini 
aralıklarla kontrol eden radarlarının bulunması bu 
tip vakalarının olma olasılığını azaltacağı tahmin 
edilmektedir. Net göç alan illerde, net göç veren illere 
göre trafik kazalarındaki ölümcül vakalara daha az 
rastlanılmıştır.
Yılların etkilerine baktığımızda 2008 yılına göre trafik 
kazalarındaki ölümcül vakaların gerçekleşme ihtima-
linin arttığını ve bu sonucun ülkemizdeki bulgularla 
örtüştüğünü söyleyebiliriz. Temel alınan sonbahar 
mevsimine kıyasla, beklenildiği gibi kış mevsiminde 
trafik kazalarındaki ölümcül vakalarının gerçekleşme 
ihtimalinin düştüğü, buna karşın ilkbahar ile yaz ayla-
rında artığını görebiliriz. Aslında bu sonuçlar bekleni-
len bir durumdur. Kışı yoğun geçen bölgelerde trafiğe 
çıkma ihtimalinin düştüğü ve eğer trafiğe çıkılmışsa 
bile yoğun kötü çevre şartlarından dolayı sürücü-
lerinin daha dikkatli ve yavaş gittiği gerçeğinden 
hareketle kış mevsiminde trafik kazalarındaki ölüm-
cül kazalarının meydana gelme riskinin azaldığını 
söyleyebiliriz. İlkbahar ve yaz mevsimleri ile birlikte 
yollarda hareketlilik ve tatil amaçlı seyahat sayısının 
artığını düşündüğümüzde şiddetli kaza sayılarının 
artacağını ve paralelinde ise ölümcül kazalarının 
meydana gelme olasılığının artacağını söyleyebiliriz. 
Yukarıdaki bu bulguyu, trafik kazalarındaki ölümcül 
vakalarının meydana gelme olasılığının dini tatil 
dönemlerinde yüksek bulunması destekler nitelikte-
dir. Dini tatillerde kara yollarındaki yoğunluk ve bir 
an önce gidileceği yere varma düşüncesi ile aşırı hız 
trafik kazalarındaki ölümcül olaylarının gerçekleşme 
olasılığını da beraberinde meydana getirmektedir.

Büyük şehir olmayan illerle karşılaştırıldığında, 
Erzurum ve Sivas illeri hariç diğer büyük şehirlerin 
trafik kazalarındaki ölümcül vakalara daha az sebep 
olduğu ihtimali yaptığımız analiz sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Genellikle büyük şehir belediyelerine sahip 
illerin bu özelliği elinde bulundurmayan illere kıyasla 
daha geniş çevre yollarına, düzenli otobanlara ve 
sağlık sektörü açısından daha fazla fiziki altyapıla-
ra sahip olma avantajı trafik kazalarındaki ölümcül 
vakalarının olma olasılığını düşürmektedir. Ülkemiz-
de daha az gelişmiş coğrafi bölgelerin diğer gelişmiş 
bölgelerle karşılaştırılması sonucunda, Doğu ile 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha az ölümcül 
vakalara rastlama olasılığı bulgusu elde edilmiştir. 
Diğer gelişmiş bölgelere nazaran trafik yoğunluğu 
açısından daha düşük orana sahip olmaları yüzün-
den böyle bir bulgunun bu bölgelerde elde edilme 
olasılığı daha yüksek görünmektedir. İlave olarak bu 
bulgunun arkasında yatan en büyük sebep, genellik-
le bu bölgelerin az gelişmiş, tek şeritli (trafik yoğun-
luğunun artması ile birlikte araba hızlarının düşme-
sinden dolayı), ve coğrafi konumlarının getirdiği diğer 
özelliklerinden dolayı daha az vaka oranına rastlan-
ması gösterilebilir.
IHS-DH modelindeki bağımsız değişkenlerinin, ölüm-
cül vakalarının şartsız ortalama oranı üzerindeki etki-
lerine bakıldığında; illerin brüt katma değer miktarları 
artığında trafik kazalarındaki ölümcül vakaların oranı 
düşmektedir. Bu etkide aslında beklenilen bir durum-
dur çünkü gelişen ve fazla üreten iller ulaştırma, oto-
mobil ve sağlık sektörü açısından daha iyi imkânlara 
sahiptirler. Abdel-Aty ve ark. [28] yapmış oldukları 
çalışmada; ölümcül kazaların ve yaya yaralanmala-
rının ailenin geliri ile negatif ilişkili olduklarını göz-
lemlemişlerdir. Grimm ve Treibich [36] Hindistan’da 
1996-2006 dönemini kapsayan panel veri analizinde 
Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ile kişi başı ve bir 
yola düşen trafik kazalarındaki ölümcül vaka sayıları 
arasında negatif bir ilişkiyi bulmuşlardır. Bulgularımız 
uluslararası diğer bulgularla da örtüşmektedir [53]; 
[55]; [54]; [33]; [35]; [3]; [72].
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Yine trafik kazalarındaki ölümcül olayların oranı 
kentleşme oranı ile birlikte artmaktadır. Bu da, 
birim alana daha fazla insanın düşmesiyle artan 
ulaştırma taleplerine yeterli cevap verilemediğin-
den dolayı araçlarda kapasitelerinden fazla insan 
bulundurma veya daha fazla insanın trafiğe maruz 
kalması sonucu meydana gelen sorunlardan kay-
naklanmış olabilir. İllerde eğitim oranının artması 
ile birlikte trafik kazalarındaki ölümcül olayların 
oranlarının da arttığı gözlemlenmiştir.
Hanelerde aylık ulaşıma ayrılan bütçe oranı artıkça 
kazalardaki ölümcül olaylarının meydana gelme 
oranı azalmaktadır. Bu bulgumuz son yıllarda ya-
pılan çalışmalarla [34]; [72] örtüşmemekle birlikte 
ülkemizde akar-yakıt fiyatlarının diğer gelişmiş 
ülkelere göre daha yüksek olması sonucu ulaştır-
maya ayrılan fazla bütçe miktarı sürücüleri daha 
dikkatli araba kullanmaya yöneltmiş olabilir. Kişi 
başına düşen araç sayısı artıkça trafik kazalarında-
ki ölümcül vakaların oranı da giderek artmaktadır. 
Aslında artan araç sayısı oranı trafik sıkışıklığına 
ve kapasitenin üstünde bir yoğunluğa sebep olarak 
araba hızını düşürmekte dolayısı ile bir çarpma 
meydana gelmiş olsa bile ölümcül olmayan bir 
vakanın gerçekleşmesi beklenmektedir. Fakat 
burada, artan araba oranı şiddet derecesi yüksek 
olan kazaların birlikte oluşmasına etki ederek ka-
zalardaki ölümcül olaylarının meydana gelme ora-
nını artırabilir. Bu bulgumuz uluslararası literatür 
sonuçları ile örtüşürken [53]; [73]; [74] ; [28]; [72], 
Grimm ve Treibich [36] Hindistan’daki çalışmaları 
ile örtüşmemektedir. Onlar dört tekerlekli araçlarda 
meydana gelen ölümcül kazaların, ülkedeki dört 
tekerlekli araba oranı ile negatif ilişkili olduklarını 
bulmuşlardır.

Karayolu alanının ildeki toplam alana (yüzölçümüne) 
oranı artıkça trafik kazalarındaki ölümcül olaylarının 
oranı düşmektedir. Bu bulgumuz Anwaar ve ark.’nın 
[3] yapmış oldukları çalışmanın sonucu ile örtüş-
mekte, fakat Bishai ve ark.’nın [33] yapmış oldukları 
“ Ulusal yol kazaları ile ekonomik gelişme” çalışma-
sının bulgusu ile örtüşmemektedir. Bu da bizlere 
mevcut hükümetlerin çift ve/veya dört şeritli yolların 
yapımına öncelik vermesi gerektiğini düşündürmek-
tedir. Çalışmanın sonuçlarından biri olarak ildeki 
birim alana düşen insan sayısı artıkça kazalardaki 
ölümcül olayların arttığını görüyoruz. Benzer sonuç-
lar diğer çalışmalar tarafından da rapor edilmiştir 
[53]; [35]. Buna sebep olarak, artan nüfus yoğunluğu 
nedeni ile trafikte seyir halindeki arabaların içinde 
daha fazla insan bulunmasının sonucu meydana 
gelecek olan kazalarda insanların ölme oranının da 
yükselecek olması verilebilir.
Hız sınırı kural ihlali oranlarının aşırı derecede 
artması ile birlikte beklenildiği gibi trafik kazaların-
daki ölümcül vakalarının oranı da artmaktadır. Aşırı 
hız, çok şiddetli kazaların oluşmasına sebep olacak 
üstelik bu nedenle bir kaza oluşmuşsa kazaya maruz 
kalanlarının sağ kalma şanslarını da zorlaştıracaktır. 
Yaz mevsimindeki trafik kazalarındaki ölüm oranları 
temel alınan sonbahar mevsimine göre daha yüksek 
bulunmuştur. Bu da beklenilen bir bulgudur çünkü 
trafikte yoğunlaşma ve aşırı derecede hızlı sürme, 
genellikle yaz aylarındaki tatil dönemine rastlamakta 
ve kaza vakalarının olma oranını bu aylarda yükselt-
mektedir.
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5. Sonuç ve Öneriler (Conclusions and Recom-
mendations)

Trafik kaza sayılarını etkileyen faktörlerin incelen-
mesi son yıllarda giderek yaygınlaşmış ve sayma 
sayı modellerinden (Count Data Modelling) Bayes-
gil model türüne kadar geniş bir model yelpazesi 
kullanılmıştır. Ancak özellikle ülkemizde sınırlı sayıda 
bu tür çalışmalara rastlanılmıştır. Benzer şekilde son 
yıllarda bilgisayar yazılım programlarında meydana 
gelen ilerlemeden dolayı uygun model tercihi ile 
birlikte daha tutarlı, sapmasız ve etkin sonuçlar elde 
edilmiş ve uygun politika önerileri geliştirilmiştir.
Biz bu çalışmada ülkemizde 2008-2010 yılları bo-
yunca 81 ilimizde meydana gelen trafik kazalarındaki 
ölümcül vakaların oranına etki eden faktörleri Çift 
Engel ve Ters Hiperbolik Sinüs Çift Engel modeli 
kullanarak analiz ettik. Çift Engel modelinde olayın 
gerçekleşme olasılığı ile olayın düzeyi üzerinde etkili 
olan faktörlerin analizi bulunmakta ve her iki denklem 
arasında bir bağımlılık varsayılmaktadır. Bu bağımlı-
lık iki denklem arasında, araştırıcılar tarafından kont-
rol altına alından değişkenler dışında kalan değiş-
kenlerin ilişki düzeyini ölçmektedir. Analiz sonucunda 
iki denklem arasında pozitif bir ilişki bulunmuş ve ters 
hiperbolik sinüs çift engel modelinde ise korelasyon 
anlamlı bulunmuştur. Seçilen bağımsız değişkenle-
rin çoğu, hem trafik kazalarındaki ölümcül olayların 
meydana gelme olasılığı üzerinde hem de ölümcül 
olayların oranı üzerinde istatistiki açıdan anlamlı 
ve işaretinin beklenilen değeri ile uyum içerisinde 
bulunmuştur. 

Bazı değişkenlerin etkilerine baktığımızda; özellikle 
şehirlerin ekonomik açıdan gelişmesi ile birlikte hem 
trafik kazalarındaki ölüm oranı olasılığı hem de ölüm 
oranı düzeyinde bir düşüşün meydana gelebileceği 
görülmektedir. Bu durumda iller arasındaki gelişmiş-
lik düzeyi farkını minimuma indiren kalkınma prog-
ramlarına öncelik verilerek karayollarına yatırımların 
şehirlerarasında homojen bir şekilde yapılmasına 
ağırlık verilmesi gerekir. Çift ve/veya dört şeritli yol-
ların ve uzun kilometreye sahip otoyolların yapımına 
öncelik verilerek altyapı kalkınma hamleleri gerçek-
leştirilmelidir. Aynı zamanda artan trafik kural ihlalleri 
beraberinde hem ölümcül olayların daha fazla olma 
olasılığını hem de ölümlere sebebiyet verme olasılı-
ğını artırmaktadır. Ülkemizin, Avrupa Birliği ve diğer 
gelişmiş ülkelerin uyguladığı katı trafik normlarını 
benimseyerek karayolu trafiğinde daha fazla kontrol 
ve denetim eylemi gerçekleştirmesinin, güvenliği 
artırıcı bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Büyükşe-
hir belediyesi olma ya da olmama durumu göz önüne 
alındığında, kazalardaki ölümcül vakaların olma 
olasılığı ile düzeyleri açısından büyükşehir olmanın 
daha avantajlı olduğu görülmüştür. Dolasıyla kentsel 
ve yapısal dönüşümlerle büyükşehir belediye sayısı-
nın artmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca anaokulundan üniversite eğitiminin sonuna 
kadar insanlarımıza trafik ve ilkyardım konularında 
gerek eğitim/öğretim dönemi boyunca gerekse okul 
dışında yazılı ve görsel dokümanlarla trafikte sağdu-
yulu sürücü, yolcu ve yaya olma konusunda takviye 
eğitim programları düzenlemenin yararlı olacağı 
inkâr edilemez.  Dini bayramlar gibi uzun süreli, ülke-
ce uygulanan tatillerde karayollarında ilave önlem-
lerin alınması ve kısa/uzun mesafelerdeki yolculuk 
esnasında sıkı alkol kontrol denetiminin yapılması 
caydırıcı önlemler olarak uygulanabilir.
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“İBB CepTrafik” İLE İSTANBUL’DA AKILLI HAREKETLİLİK

Esma DİLEK1, Yunus Emre AYÖZEN1

1İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul

ÖZET

Son yıllarda metropol şehirlerde yaşayan nüfusun önemli ölçüde artması; ulaşım altyapısındaki ve toplu ula-
şım entegrasyonlarındaki eksiklikler ile yeni yolların yapımı için yeterli alanın olmayışı, büyük şehirlerde yaşa-
nan trafik sorunlarının iyileştirilmesini güçleştirmektedir. 14 milyonu aşan kent nüfusu ile İstanbul, trafik sıkışık-
lığının oluşturduğu olumsuz etkilerden en çok etkilenen metropollerden biridir. Kentte yaşayan vatandaşların 
iki kıta arasında ev-iş güzergahlarında günlük rutin hareketleri, özellikle kent trafiğinde darboğazlar olan köprü 
geçişleri sırasında uzun kuyruklar oluşmasına, zaman, yakıt, iş gücü kayıplarına, psikolojik olumsuzluklara 
neden olmaktadır. Bu sebeple, vatandaşların, anlık olarak trafik yoğunluğu olan bölgeler hakkında bilgi sahibi 
olması, alternatifleri göz önüne alarak güzergah planlaması yapması, kendileri için zaman ve maliyet açısın-
dan avantajlı tercihler yaparak hedeflerine ulaşması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi tarafından geliştirilen, anlık kent içi trafiğini farklı renklerle simgeleyen, kent içi trafiğini etkile-
yen duyurular, yol çalışmaları, olaylar hakkında bilgilendiren, canlı kamera görüntüleri, hava durumu bilgileri, 
bir saate kadar tahmini trafik durumu verilerinin yer aldığı, işitme engelli vatandaşlarımızın görüntülü görüşme 
yaparak, trafik bilgilendirme hizmetlerinden yararlandığı, Android ve iOS platformları başta olmak üzere, farklı 
mobil platformlarda milyonlarca kullanıcıya hizmet veren mobil uygulamanın çalışma sistemi hakkında bilgi 
verilmektedir.Uygulamada, gerçek zamanlı trafik ve hava/yol durumu ölçüm sensörlerinden elde edilen veriler, 
kent trafiğinde seyir halinde olan araçlardan elde edilen veriler ile mobil uygulama kullanıcılarından elde edilen 
trafik ölçüm verileri kullanılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: İstanbul, Trafik, Tıkanıklık, Kentsel Hareketlilik, Veri Füzyonu, İBB.

ABSTRACT

Substantial increase in population and lack of transport infrastructure and integration of public transport modes 
along with lack of sufficient area to construct new roads make it difficult to enhance existing traffic issues in 
metropolitan cities within the last years. With its more than 14 million population, Istanbul is one of the most 
crowded metropolitan cities in the world which is adversely affected by the negative impacts caused by traffic 
jams. Daily regular trips of citizens between two continents between home and work cause long queues during 
bridge crossings which are the bottlenecks of the urban traffic and these daily trips result in loss of time, fuel 
and workforce and cause psychologically negative effects. Therefore, being informed about the most conges-
ted areas and making decisions by considering alternative routes and reaching destination by using advanta-
geous routes is of great importance for the daily commuters in Istanbul. This study presents information about 
a mobile application which is developed by Istanbul Metropolitan Municipality and exists in different mobile 
application platforms such as iOS, Android and Windows Phone with its millions of downloads. The mobile 
application provides online traffic status of roads with different colors and gives access to live traffic cameras 
and announcements and road works and events which affect traffic. It presents online weather information and 
estimated traffic conditions up to an hour and enables hearing-impaired citizens to make video calls to get up-
to-date traffic information and serves to public in different platforms. Online traffic data obtained from real-time 
traffic measurement sensors are used in the application along with the data collected from floating cars and 
mobile application users.

Keywords: Istanbul, Traffic, Congestion, Urban Mobility, Data Fusion, İBB, IMM 
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1.Giriş
İstanbul anlık kent trafiği hakkında vatandaşları, 
sürücüleri ve kenti ziyaret eden turistleri bilgilendir-
mek, onları güzergahları üzerindeki trafiği etkileyen 
koşullar hakkında önceden uyarmak, mevcut ulaşım 
altyapısını daha verimli kullanarak, kent trafiğini daha 
güvenilir ve akıcı kılmak; trafik sıkışıklıklarının neden 
olduğu maddi ve manevi kayıpların önüne geçerek, 
vatandaşların kent içi hareketliliğini kolaylaştırmak 
amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 
İBB CepTrafik uygulaması geliştirilerek, mobil uygu-
lama kullanıcılarının istifadesine sunulmuştur.  
İBB CepTrafik ile kullanıcılar kent trafiğine çıkmadan 
önce ve seyahatleri sırasında güzergahları hakkında 
bilgilendirilmekte; zaman ve mesafe bakımından en 
avantajlı rotalar, güzergah seçenekleri olarak kulla-
nıcılara sunulmaktadır. Uygulama sayesinde mobil 
uygulama kullanıcılarının kendi kendilerinin trafik 
bilgilendirme ve yönlendirme asistanı olmaları ve 
uygulamada sunulan özellikleri kullanarak, dinamik 
olarak kendi rota planlamalarını yapmaları ve kent 
ulaşım altyapısının optimum kullanımına yardımcı 
olmaları hedeflenmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürekli 
güncellenen İBB CepTrafik, kentte yaşayan vatan-
daşların kişisel trafik bilgilendirme ve yönlendirme 
asistanı olabilmek için birçok özelliği ve mobil plat-
formların sunduğu avantajları içermektedir. Uygula-
manın güncel versiyonunda, 700’ün üzerinde trafik 
ölçüm sensöründen, onbinlerce araç takip sistem-
lerinden ve mobil uygulama kullanıcılarından elde 
edilen anlık hız verileri, yüzlerce trafik gözlem canlı 
kamera görüntüleri, kent trafiğine etki eden yol çalış-
maları, araç arızaları, kaza duyuruları, beklenmedik 
olaylar, uygulamada vatandaşa sunularak, kullanı-
cıların kendisine en uygun güzergahı tercih etmesi 
sağlanmaktadır. Uygulama kullanıcıları, kentteki 
otoparkların doluluk oranlarını,  İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin meteorolojik gözlem istasyonlarından 
topladığı hava ve yol yüzeyi durum bilgilerini anlık 
olarak görüntüleyebilmekte; sıklıkla baktığı trafik 
kameralarını, otoparkları favorilerine ekleyerek veri-
lerine hızlıca erişebilmekte, işitme engelli vatandaş-
larımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol 
Merkezi operatörleri ile, uygulama üzerinden görün-
tülü görüşme yaparak trafik bilgisi alabilmektedir.

Ayrıca, uygulama kullanıcıları hedeflerine varmak 
için süre ve mesafe olarak en kısa güzergahları ve 
ortalama seyahat sürelerini görebilmekte, anlık kent 
trafiğini İBB CepTrafik vasıtasıyla sosyal medyada 
paylaşabilmekte, seyahatleri sırasında karşılaştıkları 
kaza, yol çalışması, yoğun trafik durumlarını, araç 
arızası ile şikayet ve önerilerini Trafik Kontrol Merke-
zi’ne uygulama üzerinden geri bildirim olarak ileterek, 
interaktif bilgilendirme ve yönlendirme hizmetinin 
verilmesine katkıda bulunabilmektedir. Kişişel trafik 
bilgilendirme hizmeti olarak, kullanıcıların belirledik-
leri güzergahlarda veya yakın çevresinde beklenme-
dik bir olay, trafik sıkışıklığı, kaza, yol kapatılması 
gibi durumlar oluştuğunda, bu bilgiler kullanıcılara 
bildirim (push notification) olarak sunulmakta; kulla-
nıcının güzergah tercihinde bu durumları göz önünde 
bulundurarak rota planlaması yapması sağlanmakta-
dır. Kullanıcının, bildirim güzergahlarını uygulamanın 
Android versiyonunda widget olarak kaydederek, 
bu güzergahların trafik durumunu, duyuruları, hava 
durumu bilgilerini uygulamayı açmadan anlık olarak 
görebilmesi; ayrıca Trafik Kontrol Merkezi bünyesin-
de hizmet veren İBB Trafik Radyosu canlı yayınını 
uygulama üzerinden seyahati sırasında dinleyerek, 
trafikteki anlık değişimlerden haberdar olabilmesi 
ve kent trafiğine ait en güncel bilgiler doğrultusunda 
dinamik olarak seyahatini planlaması, uygulama 
kullanıcılarına sunulan özellikler arasındadır.
İBB CepTrafik sayesinde, İstanbul kent trafik koşulla-
rı optimize edilmekte, teknolojinin sunduğu imkanlar 
kullanılarak, trafikte kaybedilen zaman ve maddi 
kayıplar minimize edilmekte, çevresel ve ekonomik 
açıdan daha uygun ulaşım rotalarının toplum tarafın-
dan etkin kullanımı teşvik edilmektedir. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından geliştirilmesi devam 
eden uygulama sayesinde, kentte vatandaşların akıllı 
hareketliliği hedeflenmektedir.
İlk versiyonu 2007 yılında Java destekli telefonlar 
için geliştirilmiş ve kullanıcıların hizmetine sunulmuş 
olan İBB CepTrafik, her geçen gün mobil uygulama 
kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak çözümler ile 
gelişen teknolojinin sunduğu imkanlar kullanılarak 
geliştirilmeye ve güncellenmeye devam etmektedir.
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2. İBB CepTrafik Trafik Ölçüm Verileri
İBB CepTrafik’te sunulan bilgiler, İstanbul kent gene-
linde ana arterlere ve tünellere kurulmuş olan farklı 
türlerdeki trafik ölçüm sistemlerinden, araç takip 
firmalarının topladığı  trafik ölçüm verilerinden, farklı 
mobil platformlar için geliştirilmiş İBB CepTrafik’i kul-
lanan seyahat halindeki mobil uygulama kullanıcıla-
rından ve anlık hava ve yol yüzeyi durum bilgisi  elde 
etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kurulmuş olan meteoroloji gözlem istasyonlarından 
elde edilmektedir.

2.1. Radar Sensörler
İBB CepTrafik’te sunulan trafik ölçüm verilerinin bir 
bölümü, ana arterlere kurulmuş farklı türlerdeki radar 
sensörlerden elde edilmektedir. Bu radar sensörlere 
takılan modemler ile, tanımlanan periyot süresince 
(2 dakika; araç trafiğinin yoğun olmadığı bölgelerde 
5 dakika) sensörün ürettiği şerit bazlı ortalama hız, 
araç sayımı, ortalama işgaliyet bilgileri gibi trafik 
ölçüm verileri (Bknz: Resim 1, Resim 2), GPRS bağ-
lantı üzerinden kablosuz bağlantı ile Trafik Kontrol 
Merkezi’ne iletilmektedir. Trafik Kontrol Merkezi su-
nucularında yapılan kimlik doğrulamasının ardından,  
sahadan gelen ham sensör verileri (binary veri), 
sensör verileri analiz yazılımı (Bknz: Resim 3) ile 
anlamlı hale getirilerek, kullanılmak üzere veritabanı 
sunucusuna kaydedilmektedir (Bknz: Resim 4).

 Resim 1: Ham Sensör Verisi 1

 

 

 
 Resim 3: Sensör Verileri Analiz Yazılımı

Resim 4: İşlenmiş Sensör Verisi 3

İBB CepTrafik’te trafik ölçüm verisi elde etmek için 
kullanılan radar tabanlı sensörler aşağıda listelen-
miştir:
2.1.1 RTMS G4 (Remote Traffic Microwave Sensor)
Yol kenarına kurulan bu sensör ile (Bknz: Resim 5) 
12 şeride kadar, anayollardaki şerit bazlı ortalama 
hız bilgisi, araç sayımı, işgaliyet bilgileri, uzunluğa 
göre araç sınıfı bilgisi elde edilmektedir [1].

 Resim 2: Ham Sensör Verisi 2

Resim 5: RTMS G4

2.1.2. RTMS Sx-300 (Remote Traffic Microwave 
Sensor) 
Yol kenarına kurulan bu sensör ile (Bknz: Resim 6) 
de 12 şeride kadar, anayollardaki şerit bazlı ortala-
ma hız bilgisi, araç sayımı, işgaliyet bilgileri, uzunlu-
ğa göre araç sınıfı bilgisi elde edilmektedir [2].

Resim 6: RTMS Sx-300
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2.1.3 SmartSensor HD
Yol kenarına kurulan bu sensör ile (Bknz: Resim 7) 
22 şeride kadar, anayollardaki şerit bazlı ortalama 
hız bilgisi, araç sayımı, işgaliyet bilgileri, uzunluğa 
göre araç sınıfı bilgisi elde edilmektedir [3].

Resim 7: SmartSensor HD

2.2. Görüntü İşleme Sensörleri
Kent genelinde yaygın olarak kullanılan radar 
sensörlerin yanında, ana yollarda ve kent içi 
karayolu tünellerinde kullanılan ve görüntü işleme 
teknolojisi ile trafik ölçüm verisi üreten sensörler-
den [4] (Bknz: Resim 8) elde edilen veriler de İBB 
CepTrafik’te kullanılmaktadır. Bu sensörlere bağlı 
bulunan kameralardan (Bknz: Resim 9) elde edilen 
canlı görüntüler, görüntü işleme sensörü tarafından 
analiz edilmekte ve elde edilen bilgiler Trafik Kont-
rol Merkezi’ne kablolu veya kablosuz ağ üzerinden 
iletilerek, sunucularda çalışan yazılım ile anlamlı 
hale getirilmekte ve kullanılmak üzere veritabanı 
sunucusuna kaydedilmektedir. 

Resim 8: Autoscope RackVision Terra

Resim 9: Autoscope AIS –IV Kamera

Görüntü işleme sensörlerinden trafik ölçüm verisi 
elde edebilmek için, sensöre takılan kameranın bakış 
açısında kalan alanda sanal şeritler oluşturulmakta  
(Bknz: Resim 10) ve bu sanal şeritlerden geçen araç 
sayıları, ortalama hız, işgaliyet ve uzunluğa göre 
araç sınıfı değerleri toplanarak, sunucuya kaydedil-
mektedir. Kaydedilen ham veriler (Bknz: Resim 11), 
sunucuda çalışan görüntü işleme sensörü analiz 
yazılımı ile yorumlanarak (Bknz: Resim 12) veritaba-
nına aktarılmaktadır.

Resim 10: Sanal Şeritler

Resim 11: Görüntü İşleme Sensörü Ham Verileri
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Resim 12: Görüntü İşleme Sensörü Analiz Yazılımı

2.3. Bluetooth Sensörler
Son yıllarda bluetooth özellikli araç navigasyon 
kitlerinin, telefonların, kulaklıkların yaygın kullanımı 
ile birlikte, anonim bluetooth ID’lerinin takip edile-
rek noktadan noktaya seyahat süresi hesaplaması 
birçok ülkede kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi kent geneli ana arterlere 
yerleştirdiği Bluetooth Sensörler (Bknz: Resim 13)  
[5] ile sensörler arası seyahat sürelerini ve ortalama 
hız bilgilerini hesaplayarak, İBB CepTrafik’te trafik 
ölçüm ve seyahat süresi verisi olarak kullanmakta-
dır.

Resim 13: Bluetooth Sensörler

2.4. Araç Takip ve Mobil Uygulama Kullanıcı Veri-
leri (Probe Data)
Fiziksel olarak yol kenarlarına yerleştirilen direklere 
veya başüstü konstrüksiyonlara yerleştirilen trafik 
ölçüm sensörlerinin yanında, araç takip firmalarından 
ve seyahat halindeki (GPS konum bilgilerinin kulla-
nılmasına izin veren) İBB CepTrafik kullanıcılarından 
elde edilen trafik ölçüm verileri de (probe data), trafik 
yoğunluk bilgisi elde etmek için kullanılmaktadır. Top-
lanan GPS verileri, Microsot SQL Server’ın spatial 
özelliği kullanılarak, İBB CepTrafik’te kullanılan yol 
ağı üzerinde yer alan en yakın yol segmenti ile ilişki-
lendirilmekte ve o yol kesiti için mobil hız değeri ola-
rak değerlendirilmektedir. Son üç dakika içerisinde, 
aynı yol segmenti ile ilişkilendirilmiş en az iki veya 
daha fazla sayıda probe data olması durumunda, 
bu veriler hız verisi olarak kullanılmaktadır. İki probe 
data olması durumunda, yüksek olan hız değeri; üç 
veya daha fazla probe data olması durumunda, ve-
riler analiz yazılımından geçirilerek haritada gösteri-
lecek hız değerleri üretilerek, veritabanı sunucusuna 
kaydedilmektedir..
Resim 14’te, İBB CepTrafik’te kullanılan yol ağı üze-
rinde yer alan örnek araç takip verileri görülmektedir.

Resim 14: Yol Ağında Yer Alan Örnek Araç Takip 
Verileri

3. İBB CepTrafik Hız Verisi Üretilmesi Süreci
İBB CepTrafik’te gösterilen hız değerleri, uygulama 
sunucusunda çalışan bir yazılım tarafından bir dizi iş-
lemden geçirilerek yol ağı ile ilişkili olarak üretilmekte 
ve farklı platformlarda kullanılmak üzere veritabanı 
sunucusuna kaydedilmektedir:

3.1. Sunucudan Sensör Verilerinin Alınması
Yol ağı ile ilişkilendirilmiş trafik ölçüm sensörlerinin 
(radar tabanlı sensörler, görüntü işleme sensörleri, 
bluetooth sensörler) son 5 dakika içerisinde gelen 
son verileri, veritabanı sunucusundan çekilmektedir.

3.2. Sunucudan Probe Datanın Alınması
Veritabanı sunucusuna kaydedilen farklı kuruluşlara 
ait araç takip verileri ile İBB CepTrafik mobil uygula-
ma kullanıcılarından, son 3 dakika içerisinde topla-
nan probe data çekilmektedir.
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3.3. Verilerin Temizlenmesi 
Hem trafik ölçüm sensörlerinden elde edilen ve-
riler, hem de araç takip ve mobil kullanıcı verileri, 
Tukey Fences Clipping [6] algoritmasından geçiri-
lerek, verilerdeki aykırı değerler normal değerlere 
çekilmektedir.

3.4. Verilerin Yumuşatılması
Aykırı değerlerden temizlenen veriler, Exponential 
Smoothing [7] algoritmasından geçirilerek, trafiğin 
zaman içindeki akış seyri yumuşatılmaktadır.

3.5. Verilerin Füzyonu (Data Fusion)
Veriler temizleme ve yumuşatma işlemlerinden 
geçirildikten sonra, trafik ölçüm sensör verileri 
ile probe data birleştirilerek, yol ağındaki her bir 
segment için ortalama hız değerleri üretilmektedir. 
Burada sensör verileri ile probe data %50 ağırlıklı 
olarak birleştirilmektedir.

3.6. Verilerin Sunucuya Kaydedilmesi
Her bir yol segmentine ait hesaplanan anlık 
ortalama hız verileri, İBB CepTrafik ve diğer trafik 
uygulamalarında kullanılmak üzere veritabanı 
sunucusuna kaydedilmektedir.
Şekil 1’de, İBB CepTrafik anlık hız verisi üretilme 
sürecine ait akış diyagramı görülmektedir.

Şekil 1: İBB CepTrafik Hız Verisi Üretilmesi Süreci

4. İBB CepTrafik Tahmini Hız Verisi Üretilmesi 
Süreci
15’er dakikalık aralıklarla bir saate kadar tahmini 
hız değerlerinin üretilmesi işlemlerinde kullanılmak 
üzere, her yol segmenti için, her 5dakikada bir, son 
15 dakika içerisinde hesaplanarak veritabanına 
kaydedilen hız verilerinin medyan değeri bulunarak, 
tarihi hız verisi olarak veritabanı sunucusuna kayde-
dilmektedir. 
Her 5 dakikada bir trafik tahmin algoritması çalıştı-
rılmakta ve tahmini hız değerleri aşağıdaki modifiye 
edilmiş lineer regresyon methoduna göre üretilmekte 
ve uygulamalarda kullanılmak üzere veritabanına 
kaydedilmektedir.
Ŝ(t+1) = β *S(t) + (1- β)*H(t+1)  
Ŝ(t+1) : t+1 anı için tahmin edilen hız değeri
S(t) : Son 15dk’yı temsil eden hız değeri 
H(t+1): t+1 anını temsil eden son 4 haftalık tarihi hız 
verisinin, Exponential Smoothing algoritmasından 
geçirilmesi ile elde edilen hız değeri
Her bir segment için, formüldeki β değerinin optimum 
değeri, haftanın her günü ve her 15-30-45-60 daki-
kalık tahminler için ayrı ayrı üretilmekte ve her gece 
güncellenerek, bir sonraki haftanın katsayısı olarak 
kullanılmak üzere sisteme kaydedilmektedir. 

5. Sonuçlar ve Sonraki Adımlar
Akıllı telefonların ve mobil iletişim araçlarının hız-
la yaygınlaştığı günümüzde, teknolojinin sunduğu 
imkanlar kullanılarak geliştirilmeye devam eden 
İBB CepTrafik ile Trafik Kontrol Merkezi bünyesinde 
toplanan veriler ışığında, mobil uygulama kullanıcıla-
rının zaman, maliyet ve erişilebilirlik açısından ken-
dileri için en uygun ulaşım tercihlerini yapabilmesi, 
kent trafiğine ilişkin tüm detaylardan ve anlık gelişen 
olaylardan haberdar edilerek seyahatlerine rehberlik 
edilebilmesi ve mevcut ulaşım ağının sürücüler tara-
fından verimli kullanılabilmesi hedeflenmektedir. 
Ulaşım, ülkelerdeki ekonomik büyümeyi ve kalkınma-
yı destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğu için, 
sürücü ve yolcuların seyahatleri süresince doğru, 
güvenilir bilgiler ile daha kısa sürede hedeflerine, iş, 
mal ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırıcı çözümler 
ile karar almalarını mümkün kılacak ve yolculukları 
esnasında da dinamik rota planlaması sayesinde 
beklenmeyen trafik olayları durumunda alternatif 
güzergah önerisinde bulunarak, mevcut ulaşım ağı-
nın verimli kullanımı sağlamaya yönelik özelliklerin 
uygulamaya kazandırılması için gerekli çalışmalar 
sürdürülmektedir.
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ÖZET

Trafik kazaları yol açtığı maddi ve manevi kayıpların büyüklüğü göz önünde bulundurulunca ülkemizin en 
büyük sorunları içerisinde yer almaktadır.  2014 yılı kaza istatistiklerine göre kaza unsurlarının %48’i trafik 
koşulları ve yönlendirme eksiklikleri gibi önceden önlenebilir sistemsel kusurlardan meydana geldiği görülmek-
tedir. Geleneksel akıllı ulaşım sistemlerinde radarlar, kameralar, ultrasonik sensörler gibi fazla enerji tüketen 
ve birbirlerine fiziksel olarak kablolarla bağlı yapılardan oluşmaktadır. Bu sistemin kurulumu ve bakımı hem 
pahalı hem de anlık müdahale gerektiren trafik olaylarında bilgilendirmede yetersiz kalmaktadır. Buna karşın 
yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerinde kullanılmak üzere oluşturulan Tasarsız (ad hoc) ağların bir parçası olan 
Araçsal Ağlar (Vehicular Ad Hoc Networks-VANET) son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin neticesinde 
önemini arttırmıştır. Bu bildiride,  kentlerde var olan kısıtlı imkânlara sahip akıllı ulaşım sistemlerinin dönüştü-
rülerek yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerinin nasıl yapılacağı ortaya konmuştur. Ardından gerçek bir yol kesi-
tinde modelleme yapılarak sistemin nasıl çalışacağı ve yol ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla araçsal 
ağlar ile desteklenen akıllı ulaşım sistemlerinin önemi tartışmaya açılarak, merkezi veya yerel karar verici 
kurum/kuruluşlara öneriler getirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Araçsal Ağlar, VANET, Akıllı Ulaşım Sistemi

ABSTRACT

Traffic accidents cause financial and moral losses and this is one of the biggest problems in our country. Ac-
cording to the 2014 traffic accidents statistics, 48% of the traffic elements can be prevented by traffic conditi-
ons and preventable deficiency. These facts bring out the systematic defect. Within the traditional intelligent 
transportation system, there are radars, cameras, ultrasonic sensors which consume a lot of energy. These 
are formed by physically connecting to each other. This system’s setting and maintenance is both expensive 
and it needs instant intervention for informing traffic accidents, but it is currently not efficient. Despite this, in 
the recent years, an intelligent transportation system came up. Ad hoc network that contains the vehicular ad 
hoc networks gained its importance. In this article, we want to put forward how to apply the intelligent transpor-
tation system to the urban parts of the country which have limited opportunities. After this, in the real road 
cross section is modelled. Thanks to the modelling, the system’s working conditions and the importance of 
intelligent transportation system were open to discussion. As a result, suggestions will be made to central or 
local governance. 

Keywords: Vehicular Ad Hoc Networks, VANET, Intelligent Transportation System
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Giriş

Ulaşım sektörü, günümüzde insanlara demiryolu, de-
nizyolu, havayolu gibi oldukça fazla seçenek sunma-
sına rağmen, Türkiye’de daha çok karayolu ulaşımı 
tercih edilmektedir. Türkiye’de yolcu ve yük taşımacı-
lığının yoğun bir şekilde kara yoluyla yapılması, buna 
paralel olarak güvenli bir trafik ortamının tam olarak 
sağlanamaması, trafik kazalarının daha sık olma-
sına neden olmaktadır. Trafik kazaları sonucunda 
da; ölümler, yaralanmalar, sakat kalmalar ve büyük 
ekonomik kayıplar meydana gelmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya 
üzerinde yılda yaklaşık 1.3 milyon kişi trafik kaza-
larında hayatını kaybetmektedir[1]. 2014 yılı Trafik 
İstatistiklerine göre Türkiye’de 143.394 adet ölümlü 
ya da yaralanmalı kazada günde ortalama 7 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Kaza unsurlarının %48’i trafik 
koşulları ve yönlendirme eksiklikleri gibi önceden 
önlenebilir sistemsel kusurlardan meydana geldiği 
yapılan araştırmalar sonucu görülmektedir[2].
Yukarıda açıklanan istatistiki verilerin sonucu mer-
kezi veya yerel karar verici kurum/kuruluşlar trafiğin 
düzenlenmesinde ve kaza riskinin azaltılmasında 
birçok çalışmalar yapmaktadır. Dünya’da kasaba 
boyutundan metropol yerleşmelere birçok kentte,  
her gün artan ve günlük hayatı derinden etkileyen 
trafik güvenliğinin çözümünün vazgeçilmez bir öğesi 
olarak Akıllı Ulaşım Sistemleri ile trafik akışı 24 saat 
gerçek zamanlı olarak izlenmekte ve kontrol edilmek-
tedir.
Günümüzde Akıllı Ulaşım Sistemleri, bilgisayar, 
iletişim ve elektronik gibi gelişmiş teknolojiler üzerine 
kurulmuş, gerçek zamanlı ve güncel veri tabanlarını 
kullanan, ulaştırma konusundaki etkinliği, güvenliği 
ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla daha çok 
işletme, kontrol ve yönetim problemlerinin çözümüne 
yönelik hizmet veren sistemlerin ortak adıdır[3].

Geleneksel akıllı ulaşım sistemlerinde radarlar, ka-
meralar, ultrasonik sensörler gibi fazla enerji tüketen 
ve birbirlerine fiziksel olarak kablolarla bağlı yapılar-
dan oluşmaktadır. Bu sistemin kurulumu ve bakımı 
hem pahalı hem de anlık müdahale gerektiren trafik 
olaylarında yetersiz kalmaktadır. Buna karşın yeni 
nesil akıllı ulaşım sistemlerinde kullanılmak üzere 
oluşturulan sensörler, düşük enerji tüketimli, kuru-
lumu kolay olup Araçsal Ağlar (Vehicular Ad Hoc 
Networks-VANET) içerisinde tanımlı hale gelmekte-
dir[4]. 
Çalışmanın ilk bölümünde yeni nesil akıllı ulaşım 
sistemlerinde kullanılmak üzere oluşturulan Tasarsız 
(ad hoc) ağların bir parçası olan Araçsal Ağlar (Vehi-
cular Ad Hoc Networks-VANET) mimarisi, iletişim çe-
şitleri ve uygulamaları ortaya konmuştur. Bu sistemin 
farklı GSM altyapı imkânlarına göre avantajlı tarafları 
tartışılmıştır.
İkinci bölümde Ankara ili merkezinde seçilen ger-
çek bir yol aksında sistemin getireceği avantajın ne 
olduğu ve nasıl çalışacağı incelenmiştir. Yol ve trafik 
güvenliğinin sağlanması amacıyla modelleme yapıla-
rak meydana gelen bir kaza sonrası iletişim yapısının 
ve araç içi uyarıların nasıl çalıştığı ortaya konmuştur. 
Çalışma alanı için gerekli olan görüntüleme birimi ve 
yol kenar birimlerinin nasıl yerleştirileceği ve yerleş-
tirilen birimlerin diğer araçlara anlık uyarı, alternatif 
güzergâhlar gibi seçenekleri sunması kurgulanmıştır. 
Bu sayede fiziki şartlar, trafik koşulları gibi önceden 
önlenebilir sistemsel kusurlardan meydana gelen 
kazaların büyük bir kısmının önlenebileceği tespit 
edilmiştir. Önlenemeyen kazalarda ise kaza sonrası 
acil durum destek fonksiyonlarından olan ambulans 
ve itfaiyenin alana kısa sürede ulaşarak kaza sonrası 
ölümlerin azalabileceği ortaya konmuştur. 
Sonuç bölümünde ise bulgular ve gelecek çalışmalar 
sunulmuştur.
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1. Araçsal Ağlar (VANET)
Araçsal Ağlar (Vehicular Ad Hoc Networks-VANET), 
gelişmiş yol güvenliği, temel uyarılar, acil durum 
ve erişim, konfor ve eğlence sistemleri için araçlar 
arası kesintisiz bağlantı sağlamak için gelişmekte 
olan bir teknolojidir. Bu teknoloji ile araçlar birbir-
lerine yaklaşık 100-300 metre yaklaştıklarında 
bağlantı kurarak bir ağ kurması şeklinde kısaca 
tanımlanabilir[5]. 
 Araçsal Ağlar 5.9 GHz bandında, 75 MHzlik band 
genişliğine sahip, yüksek veri transfer hızı (6-27 
Mbps) sunan DSRC (Dedicated Short Range Com-
munications) [6] standardını kullanır. Bu standarta 
göre yol üzerinde hareket halindeki araçlar mevki, 
zaman, yön, hız, trafik durumu bilgilerini içeren 
rutin trafik mesajını yaymak zorundadır. Bunun 
yanında oluşabilecek olağan dışı durumlarda 
(kaza, ani fren vb.) acil durum mesajı gönderilir. 
Örnek durum Şekil 1’de gösterilmiştir. Rutin trafik 
mesajları tek-sekmeli (single-hop) beaconing şek-
linde yayılırken, acil durum mesajları çok-sekmeli 
(multi-hop) olarak yayılır. Araçsal Ağlar’ın en büyük 
avantajı ağ altyapısına gerek duymayan tasarsız 
(ad hoc) doğası nedeniyle çok kolay ve hızlı bir 
şekilde kurulabilmesidir. Bu özelliği sayesinde kritik 
durumlarda (deprem, sel baskını vb.) alternatif bir 
iletişim ağı olarak da kullanılabilir[7].

Şekil 1: Örnek Araçsal Ağ Yapısı

1.1. Araçsal Ağlar (VANET) İletişim Mimarisi
Araçsal ağlarda (Vehicular Ad Hoc Networks-VANET) 
araçtan-araca ve araçtan-yol kenarı birimine olmak 
üzere 2 farklı iletişim mimarisi bulunmaktadır.

1.1.1. Araçtan Araca İletişim Mimarisi
Bu mimaride araçlar anlık olarak birbirleri ile haber-
leşmekte ve olası bir trafik kazası durumunda hız 
azaltma, alternatif yol güzergâhlarını ortaya koyma 
gibi işlemlerde kullanılmaktadır[8]. Bu mimariye 
yönelik uygulamalar yol yardımı (navigasyon, şerit 
ihlali), yol bilgisi (hız limiti, yol çalışması yapılan mev-
ki), uyarı mesajları (trafik tıkanıklık ve kaza bilgisi) 
olarak örneklenebilir. Bu uygulamalarda gecikme çok 
önemlidir ve ilgili araçlarla gerçek zamanda iletişim 
kurulmalıdır. Bir kaza veya ani fren yapıldığında bu 
bilgi anında gönderilerek çevredeki araçların kaza 
yapmaları önlenebilir. Örnek iletişim mimarisi Şekil 
2’de gösterilmiştir.

Şekil 2: Örnek Araçtan Araca İletişim Mimarisi [9]

1.1.2. Araçtan-Yol Kenarı Birimine İletişim Mima-
risi
Bu tip iletişim mimarisinde ise, Yol kenarı birimleri 
(RSU) yol aksı boyunca yerleştirilerek yoldan geçen 
araçlar arasından veri alışverişi ile bir ağ sistemi 
oluşturur[8].

Yol kenarı birimlerinin, kritik noktalara yerleştirilmesi, 
araçsal ağ uygulamalarında birçok avantajı bera-
berinde getirmiştir. Yollardaki tüm araçlar rutin trafik 
bilgisini (mevki, sürat, zaman, yön, trafik durumu..vb) 
yayın yöntemi (broadcast) ile göndermektedir.Araç-
larda oluşacak bir kaza anında yol kenarı birimleri 
ile gönderilen bilgiler acil müdahale fonksiyonlarına 
(polis, itfaiye, hastane) anında (gerçek-zamanda) 
iletilerek kritik süreler içerisinde müdahale imkânı 
tanınabilecektir. 
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Bunun yanında araca ait özel bilgilerin (araç sahibi, 
ruhsat bilgisi..vb) yol kenarı birimlerine iletilmesi ile 
bir suçlu,aranan araç takibi veya bir kazanın ince-
lenmesi çok daha kolaylaşacak ve daha etkin hale 
gelecektir[7]. 

Yol kenarı birimleri ile araçtan araca iletişimde mey-
dana gelebilecek aksamalarda önlenebilecektir. Bu 
sayede araçtan araca iletişimde menzil genişleyecek 
ve araçlar arasında oluşacak ağın büyüklüğü göz-
le görülür bir şekilde artacaktır. Örnek araçtan-yol 
kenarı birimine iletişim mimarisi Şekil 3’de gösteril-
miştir.

Şekil 3: Örnek Araçtan-Yol Kenarı Birimine Mimarisi 
[10]

Araçtan araca ve araçtan yol kenarı birimine iletişim 
mimarisinin uygulama alanları Tablo-1’de gösterilmiş-
tir[11].

Tablo 1: Araçtan Araca ve Araçtan Yol Kenarı Birimi-
ne İletişim Mimarisinin Uygulama Alanları

Amaç Uygulama Alanları 

Tehlikeli 
Yollar 

 Viraj hız uyarısı,  
 Alçak köprü uyarısı,  
 Arızalı trafik ışıkları ve fren lambası 

Sıkışık Trafik 
ve Yol 
Durumu 

 Araç tabanlı yol durum uyarısı,  
 Altyapı tabanlı yol durum uyarısı, 
 Çalışma alanı uyarısı 

Çarpışma 
Tehlikesi 

 Kör nokta uyarısı,  
 Şerit ihlal uyarısı,  
 Tehlikeli kavşak,  
 Çarpışma uyarısı,  
 Acil Fren uyarısı,  
 Demiryolu uyarısı,  
 Yaya geçidi uyarısı 

Kaza Öncesi  Kaza öncesi algılama 

Kaza Sonrası 

 Kaza uyarısı,  
 Arıza uyarısı,  
 Yardım çağrıları 

Acil Uyarı 

 Acil durum aracı geçişi,  
 Acil durum aracı sinyal algılama,  
 Acil durum olay yerinde uyarısı 

Gelişmiş 
Sürüş 
Yardımları 

 Otoyol yardımı,  
 Sollama yardımı,  
 Far parlaklığı kontrolü,  
 Bilgi ekranlarında işaretlerin gösterimi 

Akıcı Trafik 

 Kaza ve yol durumunu trafik kontrol 
merkezine bildirme,  

 Akıllı trafik ışık kontrolü,  
 Gelişmiş yol rehberi,  
 Harita yükleme,  
 Park alanı gösteren uygulamalar 

Mobil 
Servisler 

 İnternet,  
 Anlık mesajlaşma 

E-Ödeme 

 Geçiş ücreti,  
 Park ücreti,  
 Yakıt ücreti 

 

Tabloda sayılan uygulama alanlarında ana amaç sü-
rüşü daha güvenli hale getirerek sürücülerin tehlikeli 
durumlara karşı önceden uyarılmasının sağlanması-
dır. Sürüş güvenliğine rağmen meydana gelebilecek 
kazalar esnasında öncelikli olarak sürücünün ve yol-
cunun can güvenliğinin korunması hedeflenmektedir. 
Son olarak ise tehlike artık olaya dönüşmüş ise kaza 
sonrası uygulamalar ile çevredeki araçlar uyarılır ve 
gerekli birimlere yardım çağrısı yapılır.
Bunun yanında sürüşü kolaylaştırmaya yönelik 
gelişmiş sürüş yardımları uygulama alanları içerisin-
de bulunur. Şerit takibi, uzun ışıkları karşıdan araç 
gelirken otomatik kısılması buna örnek verilebilir.
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1.2. İletişim Yöntemleri
Araçsal Ağ uygulamalarında, ağ karakteristikleri 
ve uygulamanın ihtiyaç duyduğu servis kalitesine 
bağlı olarak iletişim yöntemleri de çeşitlilik göster-
mektedir. 

İletişim yöntemleri, uygulama ihtiyaçlarına göre 
unicast, geocast, broadcast veri iletişimini gerekti-
ren yöntemler olarak sınıflandırılabilir[11]. 

İşaret Paketi Yöntemi (Beaconing): 
Bu yöntemle alıcılara gönderilen bilgiler sürekli 
güncellenmesi amaçlanmıştır. Gönderilen bilgiler 
alıcılara yayınlandıktan sonra alıcılar tarafından 
diğer alıcılara iletilmez.
İletişim tek yönlü olması nedeniyle gönderilen bil-
giler alıcıdan alındı cevabı gelmesini beklemeden 
tekrar iletilir. Bu yöntem, orta dereceli gecikmeyi 
tolere edebilen uygulamalarda kullanılır[7]. İşaret 
paketi yöntemi Şekil 4’de gösterilmiştir.

Şekil 4: İşaret Paketi Yöntemi

Yöresel Yayın Yöntemi (Geobroadcast): 
Bilginin hızlı bir şekilde büyük alanlara yayılması 
için kullanılan en genel yöntemdir. Bir kaza anında 
yaklaşan araçları uyarmak için bu yöntem kullanı-
labilinir. Gönderici tarafından olaya ait bilgi içeren 
mesajlar oluşturulur. Bu mesajlar hedef bölgeye 
doğru gönderilir.
Bilgi, menzil içerisindeki tüm alıcılara gönderilir. 
Belirlenen bölge içindeki tüm alıcılar mesajı boz-
madan/işlemeden tekrar yayın (broadcast) ederler. 
Bu yöntemde, yayın (broadcast) yöntemindeki 
sürekli veri gönderiminin tersine, sadece bir dış 
etkene bağlı olarak veri gönderilir. Örneğin yol üze-
rinde çalışma alanı uyarısı gibi bir veri periyodik 
olarak gönderilebilir. Bu nedenle iletişim, tetikleyici 
olaydan hedefe doğru tek yönlüdür. Olaya bağlı 
olarak düşük gecikmeyi tolere edebilen uygulama-
larda kullanılır(7). Yöresel yayın yöntemi Şekil 5’de 
gösterilmiştir.

Şekil 5: Yöresel Yayın Yöntemi

Gelişmiş Bilgi Dağıtım Yöntemi (Advanced Infor-
mation Dissemination): 
Araçlar arasında bilginin dağıtılması ana amaçtır. 
Diğer amaç ise zaman olarak sonradan gelen ve 
önceden gönderilmiş olan bilgiyi alamayan araçlara 
gecikmeli de olsa bilgiyi aktarmaktır. 
Oluşturulan/alınan mesajlar depolanır ve belirli za-
manlar veya durumlarda iletilir. Hedef ilgili herkesin 
almasıdır. Bu nedenle mesaj, içeriğine ve uygula-
mayla olan alakasına göre yayılır. Genellikle iletişim 
tek sekmeli yayın (broadcast) şeklindedir. Gecikme-
den çok, mesajın belirlenen süre içinde arzu edilen 
hedef kitle tarafından alınması önemlidir. Gelişmiş 
bilgi dağıtım yöntemi Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 6: Gelişmiş Bilgi Dağıtım Yöntemi
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Bilgi Birleştirme (Information Aggregation) Yön-
temi:
Araçlar arasında bilginin kısa sürede yayılması yeri-
ne bilginin kalitesi ve içeriği ön plandadır. Bu nedenle 
araçlardan alınan bilgiler birleştirilerek diğer araçlara 
gönderilir. Burada, bilgi-tabanlı bir birleştirme söz 
konusudur. Böylece, farklı araçlardan gelen benzer 
bilgiler bir araya getirilerek gönderildiğinden mesaj 
trafiği azalır. Aynı zamanda bilgi kalitesini arttırır. 
İletişim tek veya çok-sekmeli olabilir. Bilgi kalitesi, 
bilginin alınması ve ağdaki dağılımı önemli para-
metrelerdir. Bu nedenle, gecikme-duyarlı uygulama 
mesajları (acil fren, kaza uyarısı) için kullanılmaz[7]. 
Bilgi birleştirme yöntemi Şekil 7’da gösterilmiştir.

Şekil 7: Bilgi Birleştirme Yöntemi

Hücresel Ağlar ve Dezavantajları
Araçsal ağlarda bulunan araçtan araca ve araçtan 
yol kenarı birimine iletişim mimarisi yerine mekândan 
bağımsız hücresel altyapıyı kullanan ağlar düşünüle-
bilinir. 
Böyle bir yaklaşımda tüm bilgiler baz istasyonunda 
toplanarak dağıtımı yapılacaktır. Fakat günümüzde 
3G teknolojisinin verdiği imkânların en yüksek veri 
hızı 128Kbps’dir. 
Bunun yanında 4G teknolojisinin sağladığı yüksek 
hızdaki veri iletimi yeterli olacaktır diye düşündü-
ğümüzde baz istasyonlarının maksimum kapasite 
sınırı devreye girmektedir. Bu durum yoğun trafiğin 
bulunduğu durumlarda tıkanıklığa neden olacak ve 
ağ bağlılığı ile arttırılan performans kaybedilecektir. 
Diğer bir dezavantaj ise ortaya çıkacak hücresel veri 
maliyetleridir. Araçsal Ağlarda cihaz olan tüm araçlar 
ilave maliyet olmadan haberleşebilirken hücresel 
ağlar ile veri sağlayıcılarının ortaya koyduğu ilave 
maliyetler ortaya çıkacaktır[7].

2. Örneklem Alan Çalışması
Araçsal Ağlar (Vehicular Ad Hoc Networks-VANET) 
sistemi akıllı ulaşım sistemleri içerisinde kendine 
henüz tam olarak yer bulanmaması nedeniyle Türki-
ye’de uygulama örneği bulunmamaktadır.  
Seçilen ana aks üzerinde meydana gelebilecek olası 
bir kaza durumunun sistemin yeteneklerini kullanarak 
engellenebilmesi için gerekli iletişim altyapısı ve kaza 
sonrası mevcut kazaya bağlı diğer kazaların önlene-
bilmesi için anlık uyarı sisteminin nasıl çalışacağı bu 
bölümde anlatılacaktır. 

Çalışma alanı olarak kabul edilen yol kesitinin eğimi-
nin en fazla %5, durumunun sabit ve iklimin yağışlı 
olmaması bunun yanında yolu kullanan araçların 
sabit hızla ve buna bağlı fren mesafelerini belirleyen 
etmenlerin sabit olduğu varsayımına göre çalışma 
şekillendirilmiştir.

2.1. Çalışma Alanı
Ankara, her bin kişiye düşen 209 araç ile birinci ve 
ortalama saatte 5.8 adet kaza ile Türkiye’nin en çok 
trafik kazası olan ikinci ilidir. Şekil 8‘de Türkiye’de 
2015 yılında meydana gelen kaza sayıları gösteril-
miştir. 2014 yılı trafik istatistiklere göre Ankara’da 
10.904 ölümlü veya yaralanmalı kaza meydana 
gelmiştir[2].

Şekil 8: Türkiye’de Trafik Kaza Oranları (12)
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Ankara kent bütünü içerisinde ölümlü ve yara-
lanmalı kazaların meydana geldiği ana akslar 
incelendiğinde İstanbul yolu aksı ve Eskişehir yolu 
aksı kazaların meydana geldiği en önemli 2 aksı 
oluşturmaktadır (Bknz. Şekil 9).

Şekil 9: Ankara’da Trafik Kaza Oranları (12)

Ana Akslardan Eskişehir yolunda 2015 yılında yak-
laşık 350 kazanın meydana geldiği görülmektedir. 
Bu kazaların büyük çoğunluğunun Eskişehir yolunu 
kesen Bilkent Bulvarı ile Malazgirt Bulvarı arasında 
kalan yol hattında meydana geldiği görülmektedir. 
Bu bölgede 2015 yılı için ortalama 72 kazanın 
meydana geldiği Şekil 10’de görülmektedir.

Şekil 10: Eskişehir Yolu Trafik kaza oranları(12)

Yukarıda verilen istatistiki bilgiler ışığında Şe-
kil 1.1’de gösterilen Bilkent Bulvarı ile Malazgirt 
Bulvarı arasında kalan 2.2 km’lik yol kesiti siste-
min nasıl çalışacağı ve meydana gelen bir kaza 
sonrası iletişim yapısının nasıl olması gerektiğinin 
gösterileceği çalışma alanı olarak belirlenmiştir.

Şekil 11: Çalışma Alanı

2.2. Yöntem
Bu çalışma 3 safhada yapılmıştır. Çalışma alanı ola-
rak kabul edilen öncelikle Bilkent Bulvarı ile Malazgirt 
Bulvarı arasında kalan 2.2 km’lik yol kesitinde;

• Farklı zaman aralıklarında araç sayımı ve emniyetli 
duruş ve görüş mesafelerinin çıkarılması
• Çalışma alanının 3 boyutlu modelinin çıkarılması
• Araçsal Ağlar (VANET) sistemi ile yeni model öne-
risi

Farklı zaman aralıklarında araç sayımı ve emniyetli 
duruş ve görüş mesafelerinin çıkarılması
Çalışmada öncelikle Bilkent Bulvarı ile Malazgirt 
Bulvarı arasında kalan 2.2 km’lik yol kesitinde 3 farklı 
gün ve 3 farklı zaman aralıklarında araç sayımı yapı-
larak ortalama araç sayıları ve aralarındaki mesafe-
ler ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada 3 farklı zaman 
aralığında alanda yapılan sayımların sonucu Tablo 
2‘de gösterilmiştir.

Tablo 2: Bilkent Bulvarı ile Malazgirt Bulvarı arasında 
kalan 2.2 km’lik yol kesiti İstatistikleri

Trafik Koşulları Ortalama 
Hız 

(km/s) 

Araçlar Arası 
Ortalama 

Mesafeler (m) 

Yol Kesitinde 
Şerit Bazında 
Ortalama Araç 

Sayısı 
Çok Yoğun 

Trafik  
(08:00-10:00) 
(17:00-19:00) 

60 15 100 

Orta Yoğun 
Trafik 

(10:00-17:00) 

70 30 70 

Az Yoğun 
Trafik 

(19:00-08:00) 

80 45 40 

 



361

Yapılan çalışmada ortaya çıkarılan veriler ışığında 
genelleme yapılarak orta yoğun trafik koşullarının 
baz alınmasına karar verilmiştir. 

70 km hızla ilerleyen bir aracın tehlikeyi gördükten 
sonra emniyetli bir şekilde durabilmesi için gerekli 
süreni hesaplanabilmesi için 2 farklı zaman periyo-
du bulunmaktadır. Bunlardan ilki Reaksiyon süresi, 
diğeri ise fren mesafesidir[13].

Reaksiyon süresi dünya standartlarında yaklaşık 
1saniye olarak kabul görmektedir. Bu sürenin ilk 0,7 
saniyesi olayı görme ve tepkini başlaması geri kalan 
0,3 saniye ise frene basılması ve frenin tepki göster-
mesi için geçen süre olarak kabul edilir[14]. 

Çalışma alanında sabit hız olarak kabul edilen 70 
km/s hızla giden araçların önlerinde tehlikeli bir du-
rum karşısında emniyetli duruş ve görüş uzunluğunu 
için aşağıdaki formül kullanılmıştır.

Lfe= 0.278.(70).(1)+0.00394.(70.70)/0.5

70 km/s hızla giden bir araç için emniyetli duruş ve 
görüş uzunluğu yaklaşık 65 metre olarak hesap-
lanmıştır. Diğer taraftan, 70 km hızla giden aracın 
durması için gereken süre 3 saniyedir.

Çalışma alanının modelinin çıkarılması ve simülas-
yon çalışması
Çalışma alanı olan Eskişehir yolu Bilkent Bulvarı ile 
Malazgirt Bulvarı arasında kalan 2.2 km’lik yol kesiti 
ArcGIS, Google Earth ve Sketchup programları 
kullanılarak 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Yapılan 
modelleme çalışmasında doğu batı yönünde akan 
trafikte araçların 70km/s hız ile aralarında 30 metre 
mesafe bırakarak ilerledikleri düzen yaratılmıştır. 
Çalışma alanında ana yol aksına giren 5 ayrı ara yol 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanı modeli Şekil 
12 ve Şekil 13’de gösterilmiştir.

Şekil 12: Çalışma Alanı Modeli 1

Şekil 13: Çalışma Alanı Modeli 2

Sürücünün önünde oluşabilecek bir kaza durumunda 
sürücünün ani tepkisi ve emniyetli olarak durabilmesi 
için gereken süre 3 saniyedir. Arkasından gelen ara-
cın önündeki aracın fren ışıklarını gördükten sonra1 
saniye reaksiyon süresi ve bu sürede kat edeceği 20 
metre sonrası toplamda 70 metre mesafe içerisinde 
durması gerekmektedir. Model Şekil 14’de anlatılmış-
tır.

Şekil 14: VANET Sistemi Olmadan Durma Me-
safeleri

Bu durumun çalışma alanı içerisinde her araç için 
tekrar edildiğinde araç sayısına bağlı olarak yaklaşık 
70 kere tekrar edilmesi gerekmektedir. Eğer araç 
sürücülerinin birinde meydana gelebilecek bir gecik-
me mesafelerin emniyetli duruş mesafesi içerisinde 
kalmasına engel olarak ardındaki diğer araçlar için 
zincirleme kaza riskini ortaya çıkaracaktır(Bknz. Şekil 
15).  
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Şekil 15: VANET Sistemi Olmadan Zincirleme Kaza 
Senaryosu

Araçsal Ağlar (VANET) Sistemi İle Yeni Model 
Önerisi

Çalışma alanında örnek VANET sisteminin uy-
gulanması durumunda sürücülere olayı görme 
zamanına bağlı olarak değişen reaksiyon süresinin 
zamanında verilmesi sağlanacaktır.  Araç içinde 
sesli uyarı ve teknolojik gelişmeler neticesinde aktif 
fren sistemi gibi yardımcı sürüş emniyet sistemle-
rinde otomatik olarak devreye girmesi sağlanacak-
tır. Buda kaza sonrası meydana gelebilecek zincir-
leme trafik kazalarının ortadan kalkmasında etkin 
bir çözüm olacaktır. Çalışma alanına eşit aralıklarla 
7 adet yol kenarı birimi ve yol kesişim noktalarının 
100 metre öncesine 5 adet yönlendirme biriminin 
kurulması önerilmektedir.

Kaza senaryosunu VANET sistemine sahip çalış-
ma alanında uyguladığımızda araçların 1 saniyelik 
reaksiyon tepki süresinde kat edeceği 20 metrelik 
mesafe ortadan kaldırılarak kaza olduğu andan 
itibaren kaza bilgilerine sahip olmasını sağlaya-
caktır. Bu durumda çalışma alanı olan yol kesitinde 
bulunan 70 adet aracın her biri emniyetli görüş 
mesafesi olan 60 metrelik bölgeye gelmeden önce 
fren mesafesini ayarlayabilecektir(Bkz. Şekil 16).  

Şekil 16: VANET Sistemi ile İletişim

Araçtan araca ve araçtan yol kenarı birimine yöresel 
yayın yöntemi ile tek sekmeli yayın şeklinde dağıtım 
yapılacaktır. Bilgi, menzil içerisindeki tüm alıcılara 
gönderilecek ve belirlenen bölge içindeki tüm alıcılar 
mesajı bozmadan/işlemeden tekrar yayın (broad-
cast) edeceklerdir. Araç içi uyarı sistemleri ile sürücü 
uyarılacaktır(Bknz. Şekil 17).

Şekil 17: VANET Sistemi Araç İçi Uyarı Sistemi

Çalışma alanına bağlantı yapan 5 ayrı çıkış yolunun 
girişine yönlendirme birimi adapte edilerek alternatif 
yol güzergâhları ortaya çıkarılacaktır(Bknz. Şekil 18). 

Şekil 18: VANET Sistemi Yönlendirme Birimleri

Böylece yeni kaza oluşumunun ve trafiğin tıkanması-
nın önüne geçilerek acil müdahale fonksiyonlarından 
olan ambulans ve itfaiye araçlarının kaza bölgesine 
ulaşımı kritik yaşam süresi içerisinde sağlanarak 
ölüm oranlarında düşme sağlanacaktır. 

Ayrıca acil müdahale fonksiyonları da yöresel yayın 
yöntemi ile tek sekmeli yayın yaparak önündeki 
trafiği açacak ve kaza alanına ulaşmak için harcadığı 
süreleri azaltacaktır.
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3. Sonuç

Bu bildiride, araçsal ağların incelemesi yapılarak, 
örnek çalışma alanı üzerinde kurulacak araçsal ağ 
sistemi ile olası zincirleme trafik kazalarının önüne 
geçmek ve oluşan kazalar sonrası yaşam şansını 
belirleyen kritik zaman içerisinde acil müdahale 
fonksiyonlarının kaza alanına ulaşması için etkin bir 
yöntem olduğu vurgulanmıştır. 

Sistemin mevcut trafik kontrol merkezi ile adaptas-
yonu ile meydana gelebilecek kazaların öncesinde 
müdahale edebilme imkânı ortaya çıkmaktadır. 

Altyapıda değişiklik gerektirmeyen ve kablosuz 
iletişim teknolojileri ile kurulum ve bakım maliyetleri 
düşük olan araçsal ağlar sistemi merkezi veya yerel 
karar verici kurum/kuruluşların görevleri arasında 
bulunan can ve mal kaybının önlenmesi konusunda 
etkin bir çözüm sunmaktadır. 

Yapılan çalışma araçsal ağların örnek alanda uygu-
landığı ilk çalışmadır. Araçsal ağların, trafik kontrol 
sistemi, MOBESE, trafik radar sistemleri gibi merkezi 
veya yerel karar verici kurum/kuruluşların yönettiği 
sistemler ile bütünleşerek ortaya çıkarılacak projeler, 
gelecek çalışmaları oluşturmaktadır.
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ÖZET

1. Giriş: Ticari taşımaların karayolunda denetlenmesi ile haksız rekabetin önlenmesi, karayolu trafik kuralla-
rına uymayan ticari taşıt sayısının azaltılması, yolların ve köprülerin korunması, çevrenin korunması ve egzoz 
emisyonunun azaltılması, araçların korunması, kayıt dışı ekonominin azaltılması ve en önemlisi karayolu trafik 
güvenliğinin artırılması gibi konulara katkı sağlanmaktadır. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) incelendiğinde, genel 
itibarı ile yol kullanıcılarının kendi özgür iradeleri ile AUS kullandığı görülmektedir. Karayolu denetimlerinde ise 
denetlenen çoğu zaman kontrole girmekten imtina etmektedir. Bu da AUS ile denetimin nasıl birlikte işleyeceği 
ve “Akıllı Ulaşım Sistemleri Karayolu Denetiminde Nasıl Kullanılmalı?” sorusunu gündeme getirmektedir. Bu 
çalışmada; gönüllü uyuma dayanan, ticari taşımaların “kendi rızalarıyla” taşımanın öncesinde elektronik olarak 
denetlendiği bir denetim modelinin de kurgulanabileceği belirtilerek, bu tarz bir sistemin çok yönlü etkileri ön-
görülmeye çalışılmıştır. Bildiride, AUS’un kullanılması sayesinde denetimden kaynaklı yakıt ve zaman kaybının 
azaltılabileceği bir sistem önerilmektedir. Sistem, oto-kontrol ve gönüllü uyuma dayalı olup, denetlenmiş taşıt-
lar yerine diğer taşıtlar kontrole alınmak üzere denetim noktalarında durdurulacak ve/veya yavaşlatılacaktır. 
Denetimde araç seçiminin geleneksel örnekleme usulü yerine AUS ile yapılması, daha etkin, verimli ve şeffaf 
bir denetim yapılmasını sağlayacaktır.

2. Yöntem: Önerilen yöntemde belirli konularda elektronik olarak denetlenmiş araçlar, öncelikle Yol Kenarı 
Denetim İstasyonları (YKDİ) olmak üzere denetimlere çok daha seyrek olarak girecektir. Bu yöntemde şeffaf 
olarak belirlenecek ve taşıma öncesinde elektronik olarak kontrol edilecek kriterleri sağlayan araçlar, YKDİ’lere 
yaklaştıklarında AUS ile önceden bilgilendirilecek, istasyona geldiklerinde ise yavaşlamadan yollarına devam 
edebilecektir. Bu bildiride taşımacı, gönderici ve alıcının yanında birbirinden farklı denetim otoritelerinin de 
ihtiyaçlarını göz önünde tutan, gönüllü uyum ve fayda ilkesi dikkate alınan bir sistem kurgulanması ile elde 
edilebilecek kazançların analizi yapılmaktadır.

3. Sonuç: Taşımacıların gönüllü uyumu sayesinde daha az sayıda ancak daha etkin bir karayolu denetimi 
yapılırken, kurala uyan taşıtların da zaman ve yakıttan tasarruf edebileceği, daha modern, güvenli ve konforlu 
bir ulaşım sağlanabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan, sistemin başarıya ulaşmasında tanıtım ve bilinç-
lendirmenin yanında gönüllü uyumu teşvik için atılması gereken adımlar, kurumlararası işbirliği ile YKDİ’lerin 
yanında diğer denetim noktalarının da sisteme dahil edilmesinin önemli olduğu, “sürdürülebilirlik” ve “birlikte 
çalışabilirlik” ilkelerine dikkat edilmesinin gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ulaşım Sistemleri, karayolu denetimi, gönüllü uyum, karayolu trafiği, taşımacılık
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ABSTRACT

1. Introduction: With the inspection of commercial vehicles, contribution to issues such as prevention of unfair 
competition, decreasing the number of vehicles incompatible with road traffic regulations, protection of roads 
and bridges, protection of the environment and reducing exhaust emission, protection of vehicles, decreasing 
informal economy and the most important increasing road traffic security are provided. When we look at the 
intelligent transportation systems (ITS), road users are generally use it willingly. In road inspection, the inspec-
ted usually avoids control. This brings the questions How intelligent transportation systems and inspection will 
function together and “How the ITS should be used in road inspection?” to the agenda. In this study, it is stated 
that an electronic inspection method based on voluntary compliance can be built, “willingly” inspection before 
transportation of commercial transporters and long term effects of this type system is endeavoured to be forese-
en.  In the edict, a system that will reduce losses of fuel and time caused by inspection is suggested by means 
of ITS usage. The system, based on auto-control and voluntary compliance, other vehicles than the inspected 
vehicles will be stopped or slowed on the inspection points in order to be controlled. Selection of vehicles for 
inspection by ITS instead of traditional sampling system, will supply a more effective, efficient and transparent 
inspection.

2. Method: With the suggested method, vehicles electronically inspected in specific issues, will pass through 
inspections, primarily at road side inspection stations (YKDI), much more rarely. In this method, vehicles which 
are transparently specified and fulfil the electronically controlled criteria before transportation will be informed by 
ITS when they come close to the YKDI’s, and without slowing down when they arrive at the station. They may 
be able to continue their journeys. In this edict, analysis of gaining that can be obtained with a system construc-
tion which is considering the requirements of transporter, sender and receiver alongside with different inspection 
authorities and principles of voluntary compliance and benefit is made.

3. Result: with voluntary compliance of transporters, road inspections will be done to a  lesser extent but more 
efficiently and it is thought that vehicles obeying the rules may save fuel and time and  a more modern, safe and 
comfortable transportation can be obtained. On the other hand, it is thought that, for the success of the system; 
alongside with publicity and awareness raising, steps to be taken in order to encourage voluntary compliance; 
other inspection points with YKDI’s to be included in the system with interinstitutional cooperation is important 
and “sustainability” and “collaboration” principles should be regarded. 

Key Words: Intelligent Transport Systems, road enforcement, voluntary compliance, road traffic, transportation
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1. Giriş (Introduction)

a. Taşıtların yol kenarı denetimi:
(Roadside inspection of vehicles)
Yol kenarı denetiminde,  ticari taşımacılığın deneti-
mi en önemli konulardan biridir ki bu çalışmada ge-
nel karayolu denetimden bahsedilirken, özel olarak 
da ticari taşımacılığın denetimi incelenmektedir. 

Ticari taşıtların karayolunda denetlenmesi iyi analiz 
edilmesi gereken konulardan biridir. Diğer dene-
timlerden farklı yanlarının bilinci içinde atılacak 
adımların geniş kitleleri ve birbirinden farklı sektör-
leri etkilemesi konunun hassasiyetini bir kat daha 
artırmaktadır.

Ticari taşıtların denetimin ile pek çok konuda ilerle-
me kaydedilmeye çalışılmaktadır. Bunlar:

i. Haksız rekabetin önlenmesi,
ii. Karayolu trafik kurallarına uymayan ticari taşıt 
sayısının azaltılması,
iii. Yolların ve köprülerin korunması,
iv. Çevrenin korunması egzoz emisyonunun azal-
tılması,
v. Araçların korunması,
vi. Kayıt dışı ekonominin azaltılması,
vii. Karayolu trafik güvenliğinin artırılması
gibi konulardır.

Taşıtlar denetlenerek, mevzuata uymayan gerçek 
ve tüzel kişilere uygulanan idari yaptırımlar saye-
sinde haksız rekabet ile mevzuat çerçevesinde 
taşıma yapanların önüne geçmesi hedeflenmekte-
dir. Kurallara uymayan taşıtlara verilen yaptırımlar 
ile bu kişilerin kurallara uyması yönünde aksiyon 
alması istenmektedir. Böylece karayolu trafik ku-
rallarına uymayan ticari taşıt sayısının azaltılması 
amaçlanmaktadır.

Yapılan ağırlık kontrolleri neticesinde, istiap 
haddinden fazla yükleme yapılmaması, karayolu 
yapısının korunması hedeflenmektedir. Aksi halde 
asfalt yapısının planlanandan, daha doğrusu 
ekonomik ömründen çok daha önce bozulduğu 
bilinmektedir. Aşırı yükleme köprülerin de kolayca 
yıpranması ve yapılması güç ve pahalı bakım-
lara sebep olmaktadır. Ayrıca, gabari dışı yükle-
me nedeni ile köprülere çarpılması da yükseklik 
kontrolleri ile engellenmeye çalışılmaktadır. Sonuç 
olarak, yapılan yol kenarı denetimleri ile taşıtların 
aşırı yüklenmesi önlenmekte, yolların ve köprülerin 
korunarak, ömrünün uzatılmaktadır. 

Bunlara ek olarak ; çevrenin korunması, egzoz emis-
yonunun azaltılması,  araçların korunması, kayıt dışı 
ekonominin azaltılması, karayolu trafik güvenliğinin 
artırılması ticari taşıt denetimlerinin katkı sağladığı 
noktalar arasındadır. 

Ülkemizde ticari taşıtların denetimi, ağırlıklı olarak 
yol kenarı denetim istasyonlarında (YKDİ) gerçekleş-
tirilmektedir. 2014 yılında 75 adet yol kenarı denetim 
istasyonunda uygulanan 35 milyonu aşkın kontrol 
bunun göstergesidir.

Tablo 1’de yol kenarı denetim istasyonlarında yapılan 
kontrol sayıları gösterilmekte olup, denetim sayısın-
daki yükseklik ve artışın devam etmesi göze çarp-
maktadır. 

Tablo 1: Yıllara göre yol kenarı denetim 
istasyonlarında yapılan kontrol sayıları. [1] 
(Annual control number at the roadside inspection stations)  

Yıl 

Yol Kenarı 
Denetim 

İstasyonu 
Sayısı 

Kontrol 
Edilen 
Araç 
Sayısı 

Bir Önceki Yıla 
Göre Artış 

2007 21 945.944 - 
2008 21 2.364.791 %149,99 
2009 21 2.920.231 %23,49 
2010 23 6.375.327 %118,32 
2011 23 10.363.497 %62,56 
2012 72 16.051.519 %54,89 
2013 75 32.513.337 %102,56 
2014 75 35.140.649 %8,08 

 

Valiliklerin il özel idareleri, polis ve jandarma ile yap-
tıkları ticari taşıt denetimleri de dikkate alındığında, 
ülkemizde konuya önem verildiği anlaşılmaktadır.

b. Akıllı ulaşım sistemleri:
(Intelligent Transportation Systems)
Akıllı ulaşım sistemleri (AUS), ulaşımın artık araç-
ların üstünden geçtiği karayolundan ibaret sayıla-
mayacağını göstermiştir. Her gün gelişen elektronik 
sistemler ve haberleşme teknolojileri sayesinde AUS 
(ITS) ile çok sayıda kullanıcı hizmeti (user service) 
oluşturulabilmektedir.
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Bunlardan denetimle ilişkili örnekler şu şekildedir:

i. Hız ikazı yapan sistemler,

Şekil 1: Örnek bir hız ikaz sistemi.
(Figure 1: A sample speed warning system) 

ii. Ortalama hız tespiti ve uyarı yapan sistemler,

Şekil 2: Örnek bir ortalama hız tespit sistemi.
(Figure 2: A sample corridor speed detection system)

iii. Aşırı yük uyarısı yapan sistemler,

Şekil 3: Örnek bir aşırı yük uyarısı.
(Figure 3: A sample overloading warning)

iv. Aktif şerit kullanımı uyarısı yapan sistemler,

Şekil 4: Örnek bir şerit kullanım uyarısı.
(Figure 4: A sample lane management warning)

Buna ek olarak , hız ihlal tespit sistemi ve kırmızı ışık 
ihlal tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi, emniyet 
şeridi ihlal tespit sistemi, yaya yolu ihlal tespit sistemi 
gibi elektronik denetim sistemlere ilişkin bilgi “Akıllı 
ulaşım sistemleri ile denetim yapılmasında teorik ve 
pratik sorunlar” bölümünde verilecektir.

Ulaşım sektöründe yenilikçi çözüm imkan ve kabili-
yeti kazandıran akıllı ulaşım sistemleri farklı şekiller-
de tanımlanabilmektedir.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve eki 
Eylem Planında [2] “Akıllı Ulaşım” dediğimiz, “bilişim 
destekli ulaşım” diye de özetlenmiş ve akıllı ulaşım 
sistemleri genel olarak, insanın üzerindeki düşünme 
veya karar verme yükünü hafifletmeye yönelik ulaşım 
çözümleri olarak tanımlanmıştır.

Bir başka tanım ise: Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), 
trafik yönetimiyle ilgili ve ulaşımın farklı modlarında 
yenilikçi hizmetler sunarak,  muhtelif kullanıcıların 
daha iyi bilgilendirilmesiyle daha güvenli, daha koor-
dineli ve ulaştırma ağını daha “akılcı” kullanabilme-
lerine imkan sağlayan, somutlaştırılarak kısıtlandırıl-
mamış ileri uygulamalardır. [3] 

Gerek yapılan AUS tanımlamalarına, gerekse
2010/40/EU Direktifinin geneline bakıldığında, “AUS
hizmet sağlayıcısı, AUS kullanıcısı, paydaş, trafik
yönetimi, hareketlilik (mobility)” gibi kavramları sıkça
görebilmekteyiz. Diğer taraftan; “Denetim, ceza,
yaptırım” gibi kavramları görememekte veya bu
kavramlara nadiren rastlamaktayız.

Akıllı ulaşım sistemlerinin bir başka tanımı da şu 
şekilde yapılabilir:

Akıllı ulaşım sistemleri ulaşımda çevresel etkileri 
azaltacak şekilde hareketliliği ve güvenliği arttırarak 
ulaşımı destekleyen gelişmiş bilgi ve iletişim teknoloji 
uygulamalarıdır. [4]
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Yapılmış onlarca tanım ve kullanıcı servisleri dikka-
te alındığında, bir akıllı ulaşım sisteminin aşağıdaki 
özelliklere ne kadar sahipse o kadar “akıllı” olduğu-
nu söylemek yanlış olmayacaktır: 

“Çevreci”, “ulaşım güvenliğini ön plana alan”, “ve-
rimli”, “elektronik sistemler içeren”, “gerçek zamanlı 
ve çift yönlü haberleşen”, “bileşenlerden oluşan”, 
“kısıtlanmamış”, “bilgiye dayalı”, “mobiliteyi arttı-
ran”, “farklı sistemlerle bütünleşmiş, birlikte çalı-
şabilen”, “akılcı”, “yenilikçi” ve “yol, araç ve insanı 
bir araya getiren”, “kullanıcı dostu”, “kullanıcılara 
hizmet eden”.

c. Akıllı ulaşım sistemleri ile denetim yapılma-
sında teorik ve pratik sorunlar:
(Theoretical and practical challenges in enforce-
ment with Intelligent Transportation Systems)
Akıllı Ulaşım Sistemleri incelendiğinde, genel itibarı 
ile yol kullanıcılarının kendi özgür iradeleri ile AUS 
kullandığı görülmektedir. Karayolu denetimlerinde 
ise denetlenen çoğu zaman denetime girmekten 
imtina etmektedir.

Sadece bu bile mevcut hız ihlal ve kırmızı ışık ihlal, 
emniyet şeridi ihlal gibi sistemlerin akıllı ulaşım 
sistemi sayılıp sayılmayacağı tartışmasını ortaya 
çıkartmaktadır. Ülkemizde de bu sistemler çoğu 
zaman akıllı ulaşım sisteminden çok, TEDES (Tra-
fik Elektronik Denetleme Sistemi), EDS (Elektronik 
Denetim Sistemi) veya KGYS (Kent Güvenliği 
Yönetim Sistemi) gibi isimlerle adlandırılmaktadır. 
Bu sistemlerin faydalarının ayrıca incelenmesi ge-
rekmekte olup, “akıllı ulaşım sisteminden” ziyade 
“elektronik denetim sistemi” olarak adlandırılması-
nın değerinden bir şey kaybettirmeyecektir. 

Esasen gerek ABD, gerekse Avrupa ve Japon-
ya’daki AUS mimarisi [5] ve kullanıcı servisleri 
(user servises) incelendiğinde, bu tarz denetim sis-
temlerin AUS içinde ikinci veya üçüncü planda yer 
aldığı, bunun yerine elektronik denetleme sistemi 
olarak ayrı bir kategoride yer aldığı ve kullanılan 
donanımın benzerliğine karşın yazılım ve temel 
kullanım mantığından kaynaklanan fark nedeni ile 
çoğu kez AUS sayılmadığı anlaşılacaktır. Bunun 
nedeni, AUS’un genel tasarımının cezaya göre 
denetim odaklı değil, uyarı odaklı kullanıcı servisle-
rinden teşekkül etmesidir. 

Bu temel fark ve benzeri diğer hususlar elektronik 
denetim sistemlerinde alttaki gibi pratik sorunların 
yaşanmasına sebep olmaktadır:

i. Sürücülerin sistemi yanıltıcı ve tıkayıcı davranışları,
ii. Sistemi kötüleme ve sistemsel hataları öne çıkart-
ma,
iii. Ani yavaşlama, hızlanma gibi davranışlar,
iv. Öndeki aracı yakın takip etme,
v. Şerit ortalama vb. yollar ile sensörleri yanıltmaya 
çalışma,
vi. Emniyet şeridi kullanma yolu ile sistemi yanıltma,
vii. Plaka gizleme, kirletme, vida takma, kısmen ka-
patma hatta sökme gibi davranışlar,
viii. Plakaları kapatan/değiştiren sistemlerin takma,
ix. Standart dışı plakalar kullanarak, plakanın oku-
nurluğunu azaltma,
x. Güzergah değiştirerek sistemden kaçma,
xi. Denetimin geçmesini/bitmesini bekleme,
xii. Denetimin az olduğu saat ve güzergahları kullan-
ma,
xiii. Araca takılmış cihazların bozma ve/veya manipü-
le etme,
xiv. Burada sayılamayan, akla gelen ve gelmeyen 
farklı yöntemleri kullanma.

Özetle sistemi birbirinden farklı yollarla  manipüle 
etme çabası gözlemlenmektedir. Buna ilaveten, 
işlenen trafik suçunun (traffic offence) hukuki olarak 
delillendirilmesi için elektronik ve yazılım mühendis-
lerinin fazlasıyla kaynak ve çaba sarfetmesi gerek-
mektedir.

Yukarıda bahsedilen elektronik denetim sistemlerinin
AUS sayılamayacağı ve bu sistemleri manipüle etme
çabaları görüldüğünde, AUS ile karayolu denetiminin
birlikte işleyip işleyemeyeceği ve “Akıllı Ulaşım
Sistemleri Karayolu Denetiminde Nasıl
Kullanılmalı?” sorusu gündeme gelmektedir.
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2. Yöntem (Method)

Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında, “Ön ihbarlı 
denetim yöntemi” geliştirilerek 23 istasyona uygu-
lanmıştır. Diğer taraftan, ikinci olarak “Gönüllü uyum 
yöntemine dayalı AUS kullanılması” da geliştirilmiş 
olup, bu yöntemin kullanılmasının daha yararlı olaca-
ğı öngörülmektedir.

Konunun daha iyi anlaşılması için, yol kenarı dene-
timinde kullanılan mevcut yöntemler açıklamakta 
fayda görülmektedir.

a. Yol kenarı denetiminde kullanılan mevcut yön-
temler:
(Existing methodologies in roadside inspections) 

Yol kenarındaki denetimlerde farklı yöntemler kulla-
nılmaktadır: [6]
i. Seyir Hâlinde Denetim
ii. İhbarlı Denetim
iii. Sabit Denetim (Sondajlama usulü)
iv. Seçici Denetim

Bu denetimlerde “Algılanan Yakalanma Riskinin Artı-
rılması” kavramı ön plana çıkmaktadır.

Ayrıca, son yıllarda, kablosuz yol kenarı denetimi 
(Wireless Roadside Inspection-WRI) konusundaki 
çalışmalarda ilerleme kaydedilmiştir.

b. Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında geliştirilen 
denetim yöntemi (Ön ihbarlı sistem):
(Developed inspection methodology in roadside ins-
pection stations (pre-selection system))
Bir çeşit ihbarlı denetim olsa da, yukarıda sayılanla-
rın ötesinde elektronik bir denetim sistemi olan, ön 
ihbar olarak adlandırılan, elektronik sistem ile uygun 
olmadığı anlaşılan taşıtların değişken mesaj işaretleri 
ile denetim istasyonuna yönlendirilmesidir.

Ön ihbar sistemi, taşıtların ağırlık, yetki belgesi,  araç 
muayenesi ve yükseklik açısından otomatik olarak 
değerlendirip, sonucu değişken mesaj işaretlerinde 
göstermektedir.

Sistem tasarlanırken, kullanıcı operatörün insan 
faktörünü en aza indirmeye çalışılmıştır.

Bu denetim sisteminde uygun olmayan araçların 
istasyona girmeleri için (istasyona) gir işareti (Pull-in 
sign) verilmektedir. 

c. Gönüllü uyuma dayalı geliştirilen yöntem:
(Developed methodology depending on volun-
tary compliance) 
i. Gönüllü uyum kavramı:
Gönüllü uyum, daha çok vergi denetiminde kullanılan 
bir kavram olup, ilk defa Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği’nde [7] karşımıza çıkmaktadır. 

“Bu Tebliğ ile uygulamaya konulacak olan Önceden 
Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile gelişen bilgi 
işlem teknolojilerinden yararlanarak, vergi beyan-
namelerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir 
şekilde İdareye intikalini sağlamak, vergi beyanna-
melerinin doldurulması sırasındaki hataları asgariye 
indirerek mükellef mağduriyetini önlemek ve vergiye 
gönüllü uyumu artırmak, ayrıca vergi dairesinin, mü-
kellefiyet kaydı, beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve 
tahsilat işlemlerini azaltmak suretiyle iş ve işlemlerini 
kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak amaçlanmakta-
dır.”

Ayrıca, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) 
elde eden gerçek kişiler için elektronik beyanname 
gönderme, mükelleflerce elektronik ortamda onayla-
nan beyannamelerin içeriğinin doğruluğundan mükel-
leflerin sorumlu olacağı tabii olacağı belirtilmektedir. 

Genel itibarı ile ve hukuki açıdan gönüllü uyum şu 
şekilde tanımlanmaktadır: “Belirli bir kurala veya ka-
nuna uyma veya karşılıklı anlaşmaya çerçevesinde 
zorlama olmadan uyma eylemi.” [8]

Bu itibarla, AUS ile gönüllü uyum kavramları örtüş-
mektedir.

ii. Gönüllü uyuma dayalı AUS kullanılması:
Önerilen yöntem ise gönüllü uyuma dayanmakta-
dır. Esasen daha önce de belirtildiği üzere, gönüllü 
olarak kullanılmayan elektronik denetim sistemlerin 
akıllı ulaşım sistemi sayılmasında terminolojik anlam-
da sıkıntı bulunmaktadır. 

Bu çalışmada; gönüllü uyuma dayanan, ticari ta-
şımaların “kendi rızalarıyla” taşımanın öncesinde 
elektronik olarak denetlendiği bir denetim modelinin 
de kurgulanabileceği belirtilerek, bu tarz bir sistemin 
çok yönlü etkileri öngörülmeye çalışılmıştır. Bildiride, 
AUS’un kullanılması sayesinde denetimden kaynaklı 
yakıt ve zaman kaybının azaltılabileceği bir sistem 
önerilmektedir. Sistem, oto-kontrol ve gönüllü uyuma 
dayalı olup, denetlenmiş taşıtlar yerine diğer taşıtlar 
kontrole alınmak üzere denetim noktalarında durdu-
rulacak ve/veya yavaşlatılacaktır. Denetimde araç 
seçiminin geleneksel örnekleme usulü yerine AUS ile 
yapılması, daha etkin, verimli ve şeffaf bir denetim 
yapılmasını sağlayacaktır. 
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Önerilen yöntemde belirli konularda elektronik 
olarak denetlenmiş araçlar, öncelikle Yol Kenarı 
Denetim İstasyonları (YKDİ) olmak üzere denetim-
lere çok daha seyrek olarak girecektir. Bu yöntem-
de şeffaf olarak belirlenecek ve taşıma öncesinde 
elektronik olarak kontrol edilecek parametreleri 
sağlayan araçlar, YKDİ’lere yaklaştıklarında AUS 
ile önceden bilgilendirilecek, istasyona geldiklerin-
de ise yavaşlamadan yollarına devam edebilecek-
tir.

Bu sistemde, uygun olmayan araçların istasyona 
girmeleri için gir işareti (Pull-in sign) verilmesi yeri-
ne, belirli konularda elektronik olarak denetlenmiş 
araçlara geç işareti (Pass sign) verilecektir. 

Diğer taraftan; sistemin kötü kullanımının engel-
lenmesi için, elektronik olarak denetlenmiş olsa 
bile, karar destek sisteminden verilecek karar 
doğrultusunda zaman zaman geç işareti verilme-
yebilecektir. Bu durumda taşıt denetime alınıp, 
detaylı denetim yapılacaktır. Her araç için ayrı ayrı 
ve anlık yapılacak risk analizi neticesinde verilecek 
işaret belirlenecektir. Bu da, akıllı ulaşım sisteminin 
gerçek anlamda farkını ortaya koymaktadır.

Sistemin işleyişi ABD’nin AUS mimarisinde yer 
alan,elektronik klerans/elektronik geçiş izni(ele-
ctronic clearance) uygulama paketi (ServicePa-
ckage) ile uyumluolarak tasarlanmıştır. ABD’nin 
AUS mimarisindesistemin nasıl işleyeceği 
konusunda gir mesajı (Pull-in message) kulla-
nılabileceği gibi geç mesajı da kullanılabilmek-
te olup, yukarıda bahsedilen nedenlerle geç 
mesajının verilmesi önerilmektedir.
 
d. Yurtdışındaki benzer örnekler:
Konu ile ilgili çalışmalar uzun yıllardır, özellikle
Amerika Birleşik Devletlerinde yürütülmektedir. 
Son yıllarda, haberleşme teknolojisindeki gelişme-
ler ile Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ivmelendirmesi 
sayesinde yeni kullanıcı servisleri geliştirilebilmek-
tedir. Örnek sistemler aşağıdaki gibidir:

i. NORPASS:
Kuzey amerika ön onay ve güvenlik sistemi (North 
American Preclearance and Safety System) 
olarak adlandırılan sistemde, Kuzey amerikada 
bulunmakta olup, araçlarda bir alıcı-verici cihaz 
(transponder) kullanılmaktadır.
Sisteme katılım gönüllülüğe dayanmakta olup, katı-
lımcılar cihaza ücreti mukabilinde sahip olmaktadır.
[9]

ii. PREPASS:
ABD ve Kanada’da kullanılmaktadır.
1980’lerde “Heavy Vehicle Electronic
License Plate (HELP)” olarak
adlandırılan sistem, 31 eyalette 310

noktada kullanılmaktadır. Otomatik araç
tanımlama, (Automated Vehicle Identification
(AVI)), Otomatik araç sınıflandırma
(Automated Vehicle Classification (AVC)) ve
Hareket halinde ağırlık ölçüm sistemleri
(Weigh-In-Motion (WIM)) entegre olarak
kullanılmaktadır. Araçlarda bir alıcıverici
cihaz (transponder) bulunmaktadır.
Tarım ürünlerinin taşınması ve otoyol
ücretlendirmesi konusunda entegrasyon
ile ürün çeşitlendirmesi yapılmaktadır.
(PrePass, PrePass AG ve PrePass Plus)
[10]
iii. Drivewyze:
ABD ve Kanada’daki uygulamada,sürücünün akıllı 
telefonu ya da araç üstü ekipman (on-board unit) 
kullanılmaktadır.Bu sayede sürücülere denetim
istasyonuna yaklaşma uyarısının akabinde geç me-
sajı verilebilmektedir.
Mesajlar, hareket halinde ağırlık ölçüm
sistemleri ile entegre analiz sonucunda
verilmektedir. [11]
iv. Commercial Vehicle Information
Systems and Networks (CVISN):
PREPASS, NORPASS, Drivewyze,
veya eyaletlerin uyguladığı benzer
programların ABD Federal Hükümetindeki genel adı 
olarak ifade edilebilir. Konuya ilişkin genel
düzenlemeler, hibe veya fonlamalar buradan yapıl-
maktadır. [12]
v. Japonya:
Japonya’da pek çok ülkede olduğu gibi özel taşıtlara 
ilişkin bir yol geçiş izni (road pass) bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, bu araçların kapsamı ülkemizden çok
daha geniş olup, yüklü ağırlığı 25 tonun üzerinde, 12 
metreden uzun olan araçlar mutlak özel izne tabidir. 
[13]
 Bu limit,Avrupa Birliği ile uyumlu olacak şekilde, yol 
yapım standartları dagözetilerek, ülkemizde 40 ton 
olarak belirlenmiştir. Şekil 5 ve 6’da, ülkedeki özel 
izne tabi araçlara ilişkin bilgiler, Şekil 7’de ise yol 
geçiş izninin uygulaması gösterilmektedir.

Şekil 5: Japonya’da maksimum limitler.
(Figure 5: Maximum limit values in Japan.)
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Şekil 6: Japonya’da özel izne tabi araç tipleri.
(Figure 6: Types of special vehicles in Japan.)

Şekil 7: Japonya’da yol geçiş izni uygulaması.
(Figure 7: Application of road pass in Japan.)
vi. Weigh2GoBC System
Eski adı yeşil ışık ulaştırma sistemi (Green Light 
Transportation System GLTS) olan, İngiliz Kolumbi-
yasında (British Columbia) kullanılan sistem. [13] 
vii. Smart Infrared Inspection System (SIRIS):
Kızılötesi yardımıyla daha detaylı bilgiler Prototip 
aşamasında olup, araçtaki cihazlara, fren tertibatına 
göre bir sistem oluşturulmaya çalışılmaktadır. Düşük 
hızda denetim yapılması yakın gelecekte mümkün 
gözükmektedir. [14]
vii.Smart Infrared Inspection System (SIRIS): 
Prototip aşamasında olup, kızılötesi yardımıyla daha 
detaylı analiz yapılmaya çalışılmaktadır. Düşük hızda 
denetim yapılması konusu yakın gelecekte uygulana-
bilir gözükmektedir. [15] 

3. Kazanç konusunda bulgular ve tahminler
(Findings and estimations related to benefits)
a. Yöntemin kullanılmasındaki kazançlar:
(Benefits with the methodology)

Başta da belirtildiği üzere, sistemin kimin lehine, 
kimin aleyhine olacağı konusu önem arz etmektedir.

Önerilen gönüllü uyuma dayalı sistem ile taşıma-
cı, gönderici ve alıcının yanında birbirinden farklı 
denetim otoritelerinin de ihtiyaçlarını göz önünde 
tutan, gönüllü uyum ve fayda ilkesi dikkate alınmaya 
çalışılmıştır.

Buna göre kazançlar tabloda gösterilmektedir:

Burada denetim otoritesinin (bakım onarımının 
azalması gibi) operasyonel kazancını ölçmek güç 
olsa da diğer pek çok kazancın ölçümü konusun-
da sayısal veri elde edilmesine yönelik çalışmalar 
bulunmaktadır. Yine de, verilerin burada paylaşı-
mı yapabilecek olgunluğa erişmesi için uygulama 
süreçlerinin devamının gerektiği, veri paylaşmak 
için henüz erken olduğu düşünülmektedir.

b. Tartışmalı konular ve imkânlar:
(Controversial issues and opportunities)

i.Küçük taşımacıların adaptasyonu: 
Teknolojinin kullanımı sayesinde Küçük taşımacılar 
ve şoförlerin mesleki saygınlığına katkı sağlayabile-
ceği öngörülmektedir. Yine de sektör için önemli bir 
noktada olan küçük taşımacıların bu tarz sistemlere 
adapte olması konusunda tereddüt bulunmaktadır. 

ii.İlave kullanıcı hizmetlerinin verilmesi: 
Yönlendirme (Navigasyon) ve istasyonların açık, 
kapalı durumu, trafik yoğunluğu bilgisi, kara noktala-
rın iletilmesi bu sistem içinde veya dışında yapılması 
hususları tartışma konusudur. Bir tarafta sistemin 
amaca göre kısıtlanması (purpose limitation) diğer 
tarafta araca takılan ekipman sayısının artması ilave 
kullanıcı hizmetlerinin aynı platformda verilmesi ko-
nusundaki tartışma zeminini oluşturmaktadır. 

iii.Ekranlı cihazlar: 
Araç içine ekranlı bir cihaz konularak, sürücülere 
gereken mesaj verilebilir, bu cihazların ekransız 
örnekleri 2.d de verilmiştir. Araç içine gelişmiş bir 
cihaz konulacaksa burada akla ilave hizmetlerin de 
verilmesi tartışması gelmektedir. Buradan, ihtiyaç 

 Denetim Taşımacı Çevre  

 Otoritesi  

Kazanç Tablosu    

   
 

Zaman Kazancı  X  
 

    

Yakıt Kazancı  X  
 

    

Emisyonun azaltılması   X 
 

    

Operasyonel kazanç X X  
 

    

Denetimin etkinliği X   
 

    

Hedef odaklı denetim X X  
 

imkanı   

   
 

Trafik güvenliği X X X 
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analizinin sağlam ve öngörülü bir biçimde yapılma-
sı gerektiği ortaya çıkmaktadır.

iv.YKDİ’lerin yanında diğer denetim noktalarının da 
sisteme dahil edilmesi:
Kurumlar arası işbirliğindeki güçlükler bu noktada 
karşıya çıkmaktadır. Yol kullanıcıları açısından, 
yalnızca denetim istasyonlarında bu sistemin 
kullanılması yeterli görülmeme riski gönüllü uyumu 
zorlaştırabilir.

v. Eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme:
Her yenilikte olduğu gibi, tanıtım, sürücülerin eği-
timi ve bilinçlendirilmesi önemli bir konudur. AUS 
insan faktörü olmadan gelişmeyecektir.

vi.Gönüllü uyumun teşvik edilmesi için atılması 
gereken adımlar:
Eğitim, tanıtım ve bilinçlendirmenin yanı sıra 
değerlendirme anketleri faydalı olacaktır. Ayrıca 
Sistemi kullananlara sübvansiyon yöntemleri, yetki 
belgesi sahiplerinden alınan ücretler gibi konular-
da düzenlemeler yapılabilir. Diğer taraftan uyum 
sağlamayanlara yapılacak denetimlerin devamı 
bu konuda tetikleyici olacaktır. Yine “İlave kullanıcı 
hizmetlerinin verilmesi” tartışması gönüllü uyum 
için mühim gözükmektedir.

vii. Olası hatalı mesajlar:
Çeşitli nedenlerle elektronik denetim sistemlerinde 
hatalar oluşabilir. Örneğin araç sınıflandırmasın-
da karşılaşılabilecek bir sorun sonucunda hususi 
araçlara da gir mesajı verilme riski mevcuttur. Bu 
açıdan, araçlara geç işareti verilmesinin daha uy-
gun olabileceği söylenebilir. Zira geç işareti normal 
sürücü davranışı olup, tehlike oluşturmayacaktır.

viii.Olası hatalı davranışlar: 
Eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme ile azaltılabilecek 
olsa da karşılaşılacaktır.

ix. Sürdürülebilirlik:
Sürdürülebilirlik açısından sistem uygun görün-
mekle beraber, bir süre sonra değişken mesaj 
işaretlerinin yeterli olmayacağı öngörülmektedir. 
Bu durumda araçlara/sürücülere geç mesajı ayrıca 
araç üstü ekipmanlar (On Board Unit-OBU) ile 
desteklenmesi gerekecektir. OBU’lar ile sondaj 
verisinin (probe data) de önü açılmış ve analiz 
edilmesi gereken Büyük Veri’ye (Big Data) yeni 
bir soluk katılmış olacaktır. Şayet OBU fizibilitesi 
olumsuz sonuç verirse, mevcut araçlardaki radyo-
lar OBU olarak kullanılabilmesi, Trafik anonsu ve 
TMC (Traffic Message Channel) [16] ile de enco-
der içeren mobil cihazlar vasıtasıyla sürücülere 
mesaj verilmesi olasıdır. Ancak AUS’un pek çok 
konusunda çalışmalar hızlanırken –kanaatimce 
esnekliğinin az
 

Tablo 2: Karşılaştırma 
(Table 2: Comparison) 

DENETİM ODAKLI 
YAKLAŞIM 

AKILLI ULAŞIM ODAKLI 
YAKLAŞIM 

Klasik bir yaklaşımdır. Modern bir yaklaşımdır. 

Eşitlik odaklıdır. Pozitif ayrımcılık yapar. 

Tüm kişileri potansiyel suçlu 
olarak görür. 

Denetimi hedef odaklı yapar, 
sisteme girmeyenlere odaklanır. 

Kurala uyan ve uymayanın aynı 
kategoride tutar. Kurala uymayanlara odaklanır. 

Kurala uymayanlar her zaman 
kaçış ve manipülasyon yöntemi 

arar/bulur. 

Kurala uyanlar sistemi 
destekler. 

Sübvansiyon ve avantajlar 
herkese tanınır. 

Sistemdekilere sübvansiyon ve 
avantajlar tanınır. 

Kurallara uyanlarda da 
memnuniyetsizlik oluşturabilir. 

Kurallara uymayanlarda 
memnuniyetsizlik oluşturur. 

Denetim sayısı önemlidir. Denetimin etkinliği önemlidir. 

Denetlenen kavramı vardır. Kullanıcı kavramı vardır. 

Denetlenen gönüllü değildir. Kullanıcılar gönüllüdür. 

 

olması ve hizmetin ücretlendirilememesi sebebi ile- 
bu alanda yapılmış çalışma sayısı azdır.

x.  Denetim yapmanın zor olduğu durumlar:

Gönüllü uyumun önemi, denetimin pratikte yapıla-
madığı veya yapılmasının zor olduğu durumlarda 
göze çarpmaktadır. Trafiğin sıkışık olduğu sabah ve 
akşam saatlerinde, bayram trafiğinde, yoğun trafiğin 
olduğu güzergahlarda denetim yapma zorluğu had 
safhaya çıkmaktadır. Bu ve bunun gibi pek

çok zaman, yer ve durumda karayolu denetimi 
zorlaşmaktadır. İdeal durumda, gönüllü uyum ve öz 
denetim sayesinde denetim yapma ihtiyacı ortadan 
kalkacaktır.

4. Sonuç (Result)

Ticari taşıtların geleneksel yöntemler ile denetlen-
mesi gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Trafik Elektronik 
Denetleme Sistemlerinin kullanılmasında da çok 
çeşitli güçlükler ve direnç bulunmaktadır.

Bu çalışmada, denetim odaklı yaklaşım  yerine akıllı 
ulaşım odaklı bir denetim yöntemi önerilmektedir. 
Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri (Denetim 
odaklı yaklaşım ) ile AUS odaklı sistem arasındaki 
farkları bir kez daha özetlersek;
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Yapılan çalışma sonucunda, taşımacıların gönüllü 
uyumu sayesinde daha az sayıda ancak daha etkin 
bir karayolu denetimi yapılırken, kurala uyan taşıtla-
rın da zaman ve yakıttan tasarruf edebileceği, daha 
modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanabile-
ceği düşünülmektedir.

Sistemin kurgusu yalnızca bir tarafın değil, farklı 
tarafların kazanması için yapılsa da bunun sağlana-
bilmesi için dikkat edilecek hususlar öngörülmeye 
çalışılmıştır.

Buna ek olarak, ticari taşıtların denetimi, birçok 
açıdan irdelenmesi gereken bir tartışma konusu 
olduğunun altını çizilmelidir. Bu çalışmada ağırlık-
la ele alınan “elektronik denetim mi yoksa gönüllü 
uyum mu” kısmının hala netlik kazanmadığının 
altının çizilmesinde fayda vardır. Bunu, ABD’nin 
AUS mimarisinin de esneklik tanımasından kolaylık-
la anlayabiliriz.

Sonuç olarak, trafik denetimindeki insan ve maddi 
kaynakların temkinli kullanılmasının gerekliliği, orta 
vadeli stratejik seçimler yapma zorunluluğunu oluş-
turmaktadır.

Kurgulanan sistemlerin başarıya ulaşmasında 
tanıtım ve bilinçlendirmenin yanında gönüllü uyumu 
teşvik için atılması gereken adımlar, kurumlar arası 
işbirliği, ortak hedef ve amaca yönelik kurumlar ara-
sı koordinasyonun sağlanması, YKDİ’lerin yanında 
diğer denetim noktalarının da sisteme dahil edilmesi 
hususlarının önemli olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca; 
ortak standartların belirlenerek uygulanması, topla-
nacak verinin paydaşlarca kullanabilmesi için veri 
alış-veriş kurallarının belirlenmesi ve buna yönelik 
mevzuatın hazırlanmasının “sürdürülebilirlik” ile 
“birlikte çalışabilirlik” ilkelerinin sağlanabilmesi için 
gerekli olduğu düşünülmektedir.
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Akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin planlama ve uygu-
lamaların sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkıda 
bulunmak ve değişik bakış açılarını göstermek 
amacıyla yapılmış bu çalışma ilgililere katkıda bu-
lunabilirse hedefine ulaşmış olacaktır. Söz konusu 
sistemlerin trafik güvenliğine, denetçilere ve yol 
kullanıcılarına olumlu katkı sağlamasını dilerim.
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ÖZET

Akıllı Ulaşım Sistemleri ulaşımda çevresel etkileri azaltacak şekilde hareketliliği ve güvenliği arttırarak ulaşı-
mı destekleyen gelişmiş bilgi ve iletişim teknoloji uygulamaları olarak tanımlanabilir. Akıllı Ulaşım Sistemleri 
üzerine yapılan araştırmalar birlikte çalışabilirliği, uyumluluğu, bütünleşik bir ulaşım ortamı sunmayı hedefle-
mektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, şehirlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi, kamu hizmetlerinin iyileşti-
rilmesi ve vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Akıllı Ulaşım Sistem-
leri (AUS), kente ve kentteki ulaşımın yönetilmesine olanak tanımaktadır. Akıllı kent uygulamalarının hayata 
geçirilmesinde önerilen çözümlerin teknolojik sağlamlığı, güvenilirliği ve mevcut teknik platformla uyumluluğu 
tüm kentler için göz önünde bulundurulması gereken önemli hususlardır. Akıllı kent politikasına, stratejisine, 
hedeflerine uygun projelerin ve çalışmaların hayata geçirilmesi, Ankara’nın şehir içi ulaşımına katkı sağlaya-
caktır.  EGO Genel Müdürlüğü günümüze uygun akıllı şehir çözümlerinden Ankara’ya uygun uygulamaların ve 
projelerin kullanılmasını planlanmaktadır. Bildiri kapsamında, Ankara’da kullanılan EGO Genel Müdürlüğü’ne 
ait akıllı şehir ve akıllı ulaşım uygulamaları sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler
Akıllı Ulaşım, Akıllı Şehir, EGO Genel Müdürlüğü, Mobil Uygulamalar, Araç Takip Sistemi, Trafik Yoğunluğu, 
Akıllı Kart, EGO Cep’te, Ankara Kart, ABB Trafik

GİRİŞ 

Akıllı Ulaşım Sistemi (ITS) uygulamalarının Türki-
ye’de yaygın olarak kullanıldığı şehirlerin başında 
Ankara gelmektedir. 5 milyondan fazla nüfusa 
sahip olan 
Başkentimizde  ulaşımda,  toplu  taşımada  
kolaylık sağlayacak, verimliliği arttıracak, günlük 
şehir hayatını kolaylaştıracak, güvenliği sağlaya-
cak birçok uygulama ve proje bulunmaktadır. Bu 
uygulamaların başında Araç Takip  Sistemi,  
Otobüs  Hatları  Bilgilendirme Sistemi(EGO 
Cep’te), Trafik Yoğunluk Haritası(ABB Trafik), Şehir 
Kameraları, Akıllı Kart Sistemi(AnkaraKart), Akıllı 
Duraklar, Otobüs İçi Bilgilendirme Sistemi, Otobüs 
İçi Güvenlik Sistemi gibi mevcut uygulamalar ve 
geliştirmekte olduğumuz projeler bulunmaktadır. 

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ 

EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı toplu taşıma 
araçlarına takılan mobil terminal üniteleri ile GPS 
uydularından konum bilgisi alınmakta ve GPRS 
ile Araç Takip Merkezi ile iletişimi sağlanmaktadır. 

Bu sistem ile uygunsuz kullanımın önlenmesi (Görev 
bölgeleri, uygun rota, izinsiz duraksamalar, hız ihlali 
yapan şoförler), trafik hatalarının azalması, araç/per-
sonel emniyetinin sağlanması, araçların ekonomik 
ömrünün uzatılması ve bakım masraflarının azaltıl-
ması, Otobüs hatları bilgilendirme sistemine ait mobil 
ve web uygulamalarına altyapı hizmeti sağlanması 
amaçlanmıştır.  Bu sistem içerisinde yaklaşık 7 bin 
durak ve otobüs hatlarının tüm güzergâhları sayısal 
olarak belirlenmiş ve haritaya işlenmiştir. Durak ya 
da güzergâh değişikliğinde görevli ekipler tarafından 
yer tespiti yapılıp sisteme işlenmektedir. Araç takip 
birimi tarafından araçların ekranlarda takibi ve günlük 
değişikliklerin anında işlenmesi sağlanmaktadır. Bu 
sayede vatandaşlara anlık ve güncel bilgi verilmesi 
sağlanmaktadır. 
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Resim 1 Araç Takip Sistemi

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİ
 
Vatandaşların günlük şehir içi seyahatini planlaya-
bilmesi, seyahat edeceği hatlarla ilgili bilgiye sahip 
olması, durakta seyahat edeceği aracı bekleyerek 
vakit kaybetmemesi ve zamanını daha verimli kulla-
nabilmesi bir ihtiyaç olmuştur. EGO Genel Müdürlüğü 
bu ihtiyaçtan yola çıkarak kendi personeli tarafından 
Otobüs Hatları Bilgilendirme Sistemini geliştirmiştir.   
İlk olarak temeli 2008’lere dayanan bu sistemde 
daha araçlarla iletişim olmadan hat ve durak bilgileri 
üzerinden vatandaşlara hizmet verilmeye başlanmış-
tır. Yeni teknolojilerin gelişmesi, araç takip sisteminin 
otobüslere entegre edilmesi ile uygulama akıllı hale 
gelmiş ve kullanıcılara anlık bilgi verilmeye başlan-
mıştır.  
Uygulama ilk olarak web üzerinden hizmet verme-
ye başlayarak zamanla mobil uygulamalar için de 
geliştirilmiştir.  Günümüzde bütün mobil platformlarda 
çalışabilir hale getirilmiştir. 

Resim 2 Şehir içi Ulaşım Bilgi Sistemi Web Uygula-
ması

EGO CEP’TE ULAŞIM HATLARI BİLGİLENDİRME 
SİSTEMİ MOBİL UYGULAMALARI (EGO CEP’TE) 

Otobüs hatları bilgilendirme sisteminin Android, iOS 
ve Windows Phone işletim sistemli akıllı telefonlarla 
uyumlu mobil uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygu-
lamalar ile vatandaşlar otobüs, metro, ankaray ve 
teleferik gibi ulaşım araçları ile ilgili tüm bilgilere anlık 
ve güncel olarak ulaşabilmeleri hedeflenmiştir.

 
Resim 3 EGO Cep’te Menü ve Otobüs Nerede?

Uygulamalar zamanla halk arasında EGO Cep’te 
adını alarak markalaşmıştır. Türkiye’de bir ilk olması 
nedeniyle birçok il için örnek bir uygulama olmuştur. 
Vatandaşlar uygulama ile duraklarda bulunana 5 
haneli durak numarası ile duraktan hangi otobüsle-
rin geçtiğini ve otobüs durağa ne zaman geleceğini 
öğrenebilirler. Hiç bilmedikleri bir yerde bile olsalar 
“Neredeyim?” bölümü ile kendilerine yakın durağı 
bulabilir, hatlarını sorgulayabilirler.  
EGO Cep’te uygulaması ile Ankara’daki 7 bine yakın 
durak akıllı hale getirilmiştir. Vatandaşların iki konum 
arasındaki ulaşımı nasıl yapacaklarının rotasını ve 
seyahat planını “Nasıl Giderim?” bölümü ile sunul-
muştur. Bu şekilde Ankara ili içerisinde vatandaşlar 
kendilerine göre bir seyahat planı çıkartabilmektedir.  
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Resim 4 Seyahat Planlaması – Nasıl Giderim?

Uygulama içerisinde yer alan “Sorun Bildir” bölümü 
ile vatandaşlar şehir içi ulaşımında karşılaştıkları 
sorunları, dilek ve şikayetlerini direk olarak ulaş-
tırabilmektedirler. Bu şekilde vatandaş ile sürekli 
iletişim halinde olunmaktadır. 
Uygulama vatandaşa şehir içi ulaşımda kolaylık 
sağlamasının yanında rehber görevi de görmek-
tedir. Uygulamada ki “Önemli Yerler” bölümü ile An-
kara içerisindeki Müze, Hastane, Okul gibi önemli 
yerler haritada görülebilir, bu yerlere ulaşımın nasıl 
yapılacağının tarifi alınabilmektedir. 
Kullanıcılar kullandıkları otobüsü sürekli takip 
etmemeleri için onlar için “Alarm Kur” bölümü 
tasarlanmış ve bu bölümde belirttiği durak ve 
otobüsü ayarladığı zamana göre uygulamaya takip 
ettirebilirler. Bu sayede otobüs durağa yaklaştıkça 
kullanıcıya alarm vererek, kullanıcıyı belli zaman 
dilimlerinde uyarır.

Resim 5 Sorun Bildir ve Alarm Kur

Uygulamada sanal gerçeklik kullanılarak, kamera 
vasıtasıyla vatandaşların yakınındaki durakları canlı 
olarak görmesi sağlanmıştır.

Resim 6 Sanal Gerçeklik – Durak Nerede?

Uygulamanın çoğu özelliklerini içeren web uygu-
laması ile akıllı telefonu olmayan vatandaşların bu 
hizmetten faydalanabilmeleri sağlanmıştır.

Uygulama İndirilme Sayıları  11.05.2015 

Android                                1.196.381 

iPhone, iPad   299.410 

Windows Phone                                  54.171 

Toplam                                                1.549.962 
 
Tablo 1 EGO Cep’te İndirilme Sayıları

Uygulamanın Tablo 1 de görüldüğü gibi 1.5 milyo-
nun üzerinde indirilme sayısı bulunmaktadır. Günlük 
olarak Mobil ve Web ortamında yaklaşık 400 bin 
kullanıcısı bulunmaktadır. 
EGO CEP’te uygulaması 2014 yılında Çin’de düzen-
lenen WEGO- Dünya e-Devletler Organizasyonu’n-
da Akıllı Ulaşım başlığı adı altında En Umut Verici 
e-Devlet Ödülü’nü, 2015 yılında Milano’da UITP 
Milano 2015 Ödülleri Kongresi’nde Akıllı Ulaşım ve 
Entegre Teknolojileri alanında birincilik ödülü almıştır.
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OTOBÜS HATLARI BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 
SMS VE SES UYGULAMASI 

Vatandaşların akıllı ulaşımda faydalanabilmeleri için 
her türlü platform düşünülmüş ve internet özelliği 
olmayan ya da internet olmayan vatandaşlar için 
SMS ve SES uygulaması geliştirilmiştir. Vatandaşlar 
“DURAK” boşluk “DURAK NUMARASI” nı yazarak 
“0312 911 3 911” numaraya bir kısa mesaj yollaya-
rak, sorguladığı duraktan hangi otobüsün,  ne  
zaman  geçeceği bilgisine ya da “0312 911 3 911” 
numarayı arayarak, durak numarasını tuşladıklarında 
duraktan geçen otobüslere ve durağa geliş zamanı-
na ulaşabilmektedirler. Günlük ortalama 11 bin SMS, 
8 bin SES üzerinden hizmet alan aktif kullanıcısı bu-
lunmaktadır. Bu uygulama Türkiye’de bir ilk olmuştur 
ve diğer illere örnek teşkil etmiştir.
 

ANKARA TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI 
(ABB TRAFİK) 

Ankara  Büyükşehir Belediyesi EGO Genel 
Müdürlüğü’nün hazırladığı Ankara Trafik Yoğunluğu 
Haritasında Anayol, Bulvar, Cadde ve Sokakların an-
lık trafik yoğunluğu izlenebilmekte ve birçok noktada 
kameraların canlı olarak izlenmesi sağlanmaktadır. 
Trafik yoğunluğu haritasında, yola ait hız sınırı ve 
o anki ortalama hızı ortalama 1 dakikalık bir gün-
celleme ile gösterilmektedir. 49 yol güzergâhında 2 
nokta arası mesafe ve o yolun anlık hız verisine göre 
ortalama varış süresini verilmektedir.  

Resim 7 Trafik Yoğunluğu Haritası

Uygulama web üzerinde, Android, iOS işletim sis-
temli akıllı telefonlarda ve Windows 8 işletim sistemli 
bilgisayarlarda ABB Trafik uygulaması olarak çalış-
maktadır. Bu sayede vatandaşlar istediği platformdan 
Ankara Trafik Yoğunluğu Haritasına ulaşabilmektedir. 

Resim 8 ABB Trafik Mobil Uygulaması

Trafikteki akışı olumsuz yönde etkileyebilecek olan 
kapalı yol, yol çalışması, trafik kazası gibi etkenler 
kullanıcılar ile anlık olarak, konumları ve temsili 
ikonları ile birlikte Trafik Kontrol Merkezi tarafından 
uygulama üzerinden duyurulmaktadır.(Resim 8)

 
Resim 9 ABB Trafik Mobil Uygulaması 

Uygulamaların içerisinde bulunan “kamera” ve “yol 
çalışması” bölümlerinden vatandaşlar 84 noktada 
canlı yayın yapan kameralara ulaşıp trafik durumunu 
canlı izleyebilmekte ve yollarda yapılan yol çalışma-
larını anlık olarak görebilmektedirler.  (Resim 9)
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Resim 10 Trafik Yoğunluğu Haritası 

ABB Trafik Uygulaması ile yol durumu hakkında 
bilgi sahibi olan vatandaşlar kendilerine alternatif 
yol üreterek trafikte akışkanlık ve yakıt tasarrufu 
elde etmektedirler.  2 Nokta arasındaki yol tari-
finde, anlık trafik yoğunluğu hesaba katılarak “En 
Kısa” ve “En Hızlı” olmak üzere kullanıcılara iki 
seçenek sunulmaktadır. (Resim 10)

Resim 11 Sorun Bildir

ABB Trafik Uygulaması kullanıcıların trafikte 
karşılaştıkları sorunları, kazaları, yol çalışmalarını 
konum, fotoğraf ve detay bildirerek gönderebile-
ceği bir imkan sunmaktadır. Kullanıcılardan gelen 
sorunlar Yönetim Panelinden takibi yapılarak, 
doğruluğu sağlandıktan sonra uygulamaya TKM 
(Trafik Kontrol Merkezi) tarafından yönetim pane-
linden eklenmektedir. (Resim 11)

ABB Trafik Uygulamasını Mobil ve Web ortamında 
170 binin üzerinde kullanıcısı bulunmaktadır.
 

İndirilme Sayıları  05.11.2015 

ABB Trafik Android  100.512 
ABB Trafik iPhone  67.479 

ABB Trafik Windows 8  1.410 

Toplam                                                169.401  
 
Tablo 2 ABB Trafik İndirilme Sayısı

TRAFİK KONTROL MERKEZİ 

Trafik  Yoğunluğunu,  Trafik  Kameralarını  ve 
Sinyalizasyon cihazlarının çalışmasını kontrol ve iz-
leme amaçlı kurulmuş olan bir birimdir. 84 noktadaki 
kameraları ve trafik yoğunluğu canlı olarak ekranlar-
dan takip edilmektedir. Geliştirilmiş ara yüzler ile ka-
meralardan tespit edilen yol çalışması, trafik kazası, 
araç arızası gibi trafiği olumsuz etkileyecek durumlar 
anında harita üzerinde işlenerek, vatandaşlara hızlı 
ve güncel bilgi verilmektedir.  

Resim 12 Yol Durumu Ekleme Paneli

Geliştirilen program ile kapalı yollar, trafik kazası, 
asfalt serim çalışması, sinyalizasyon cihazlarındaki 
arızalar tespit edilip, haritaya işlenir ve web, mobil 
uygulamalarda anlık olarak bilgi verilebilmektedirler.
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ANKARA KART 

Ankara Kart sürekli yanınızda taşıyacağınız şehir içi 
ulaşım kartıdır. EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm 
toplu taşıma araçlarındaki kart okuma cihazlarına 
yakınlaştırarak kullanabileceğiniz temassız akıllı 
kartlardan ve bu cihazlarda kullanabileceğiniz tek 
kullanımlık manyetik biletlerden oluşmaktadır. Ankara 
Kart ile çok daha hızlı, ekonomik ve pratik bir ulaşım 
sağlanmaktadır. Yaklaşık 3 milyon kişide bulunan 
akıllı kartlar, günlük ortalama 1.2 milyon defa kullanıl-
maktadır. 

Resim 13 AnkaraKart

Sahada bulunan 3000 Validatör üzerinden veriler 
anlık olarak GPRS ile alınarak merkeze iletilmek-
tedir. Tüm kartlar kayıt altında olduğundan dolayı 
toplu taşıma kullanan kişi sayısına kolay bir şekilde 
ulaşılabilmektedir. Hangi vatandaşın, hangi araçlara 
bindiği bilgisi ile onların toplu taşıma alışkanlıkla-
rı tespit edilip güzergâhların da ve ulaşımlarında 
iyileştirmeler yapılması planlanmaktadır. Elde edilen 
bilgi ile akıllı ulaşıma büyük bir katkı sağlayacaktır. 
Kişiselleştirilmiş kartlar ve tam kartlar olarak iki ayrı 
kategoride bulunmaktadır. Kişiselleştirilmiş kartların 
kaybedilmesi durumunda kart ID’si ile kartlar kara 
listeye alınabilmektedir ve illegal kullanım engellene-
bilmektedir. Günlük öğrencilerin, yaşlıların, engellile-
rin ve tam kart kullananların kullanım sayısı, aktarma 
sayısı ve bindiği araçlar raporlanabilmektedir. Elde 
edilen bilgiler ile hattaki fazla ya da eksik araçlar tes-
pit edilip gerekli işlemler yapılabilmektedir. Bu şekilde 
rahat, akıllı ve kolay bir ulaşım sağlanmaktadır. Akıllı 
kart ile birlikte akıllı durak, araç içi bilgilendirme siste-
mi ve araç içi güvenlik sistemine de geçilmiştir. 
 

BAYİ SORGULAMA, ONLINE BAKİYE YÜKLEME 
VE BAKİYE GÖRÜNTÜLEME 

AnkaraKart kullanan vatandaşlarımızın bayilere 
kolaylıkla ulaşması için bir harita uygulaması geliş-
tirilmiştir. Ankara’da tüm bayiler bu harita üzerine 
işaretlenmiştir. Uygulama üzerinden kullanıcının ko-
numunu alınabiliyorsa, ona en yakın bayiler görüntü-
lenir ya da kullanıcının belirttiği adrese göre Ankara-
Kart bayileri görüntülenebilmektedir. Harita üzerinden 
seçilen bayiye adres tarifi alınarak kolay ve rahat bir 
ulaşım sağlanabilmektedir. 

Resim 14 Bakiye Sorgulama ve Bayi Görüntüleme

Web uygulama üzerinden vatandaşlar AnkaraKart 
üzerinde bulunan 16 haneli kart numarası ile kartlara 
ait bakiye ve son kullanılan tarih sorgulanabilmekte-
dirler. EGO Cep’te uygulaması içerisinden de aynı 
hizmete ulaşabilen vatandaşlar kartlarını kaydedip 
daha sonra hızlı sorgulama yapabilmektedirler.
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 Resim 15 Online Bakiye Yükleme

Android, IOS, Windows Phone platformların-
da olan EGO CEP’te uygulamasından ve www.
ankarakart.com.tr  adresi üzerinden kredi kartı ile 
komisyon ücreti alınmadan Ankarakart’a 24 saat 
online yükleme yapılabilmektedir. Böylece zaman 
kaybına son verilerek teknolojinin imkanlarından 
vatandaşlar faydalanıp, zamandan tasarruf yapa-
bilmektedirler.

Kiosk Üzerinden Bakiye Yükleme ve Kart Alımı
Tüm metro istasyonlarında vatandaşların Ankara-
kart’larına kolayca yükleme yapabilecekleri, 125 
noktada yer alan kiosklar hizmet vermektedir. Ki-
osklar üzerinden bakiye yüklenebildiği gibi, Smart 
Banko adı verilen Kiosklardan da tam kart alımı 
yapılabilmektedir.

Resim 16 Kiosklar

AKILLI DURAK SİSTEMİ 

Otobüslerin durağa ne zaman geleceğini vatandaşa 
bildirmek için 120 merkezi noktada Durak Bilgilendir-
me Sistemi bulunmaktadır. Durak yanındaki ekran-
lardan duraktan geçen otobüs bilgileri ve otobüslerin 
anlık olarak durağa geliş süreleri verilmektedir.  

Resim 17 Akıllı Duraklar

ARAÇ İÇİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 

Otobüs içerisinde bulunan sesli araç içi bilgilendirme 
sistemi ile vatandaşa aracın bulunduğu durak ve 
bir sonraki durak bilgisi verilmektedir. Bu sistem ile 
görme engelli vatandaşların varacağı yere rahat ve 
kolay bir şekilde ulaşabilmesi sağlanmıştır. Görme 
engelli vatandaş otobüsün bulunduğu ve varaca-
ğı durağı duymasıyla kendi başına ineceği durağı 
rahatça bilmektedir. Ayrıca ekranın bir bölümünden 
duyuru, haber ve Ankara’yı tanıtıcı reklamlarda 
verilebilmekte ve vatandaşa bilgilendirme yapılabil-
mektedir. 
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Resim 18 Araç İçi Bilgilendirme Sistemi

ARAÇ İÇİ GÜVENLIK SİSTEMİ 

Tüm otobüslerin içerisinde 2-3 adet bulunan güvenlik 
kamerası ile sefer süresi boyunca kayıt yapılabilmek-
tedir. Kameralar aracın içerisinin tamamını görüntüle-
yecek şekilde monte edilmiştir. Bu sayede yolcuların 
güvenliği ve herhangi bir nedenden doğan şikâyetler-
de kayıtlar incelenip gereken yapılabilmektedir. Oto-
büsler anlık olarak 3G üzerinden izlenebilmektedir. 
 

SONUÇ 

Ankara’da yapılan çalışmalar sonucunda akıllı 
ulaşım ve akıllı şehir yapısında belirli bir noktaya 
ulaşılmıştır. 2000 otobüs, 4 raylı sistem ve 1 teleferik 
hattı akıllı uygulamalar ile entegrasyonu sağlanarak, 
vatandaşa gerçek zamanlı ve dinamik veriler ile hızlı, 
konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlanmıştır. 
7000 durak akıllı durak haline gelmiştir. ABB Trafik – 
Trafik Yoğunluğu Uygulaması ile yol durumu hakkın-
da bilgi sahibi olan vatandaşlar kendileri alternatif yol 
üreterek trafikte akışkanlık ve enerji tasarrufu elde 
etmişlerdir. ABB Trafik ile yol çalışmalarındani kapalı 
yollardan, yoğun trafikten haberdar olan kullanıcılar 
günlük yolculuklarını planlayıp daha hızlı ve stressiz 
bir ulaşım sağladılar. Ankara Kart ile hızlı ve kolay 
ulaşım sağlanarak, elde edilen veriler ile toplu ulaşı-
mın optimize edilme çalışmaları başlanmıştır. 

Bu çalışmalar ile kısa, konforlu, ekonomik seyahat 
yapılması sağlanmıştır. Ulaşım Hatları Bilgilendirme 
Sistemi(EGO CEP’te) ile vatandaşların toplu taşıma 
ağını verimli kullanmaları sağlanmıştır. Verimliliğin 
yanında enerji ve zaman tasarrufu da sağlanmıştır. 
Geliştirilen uygulamaların ve sunulan hizmetlerin, va-
tandaşın kolay ve hızlı erişilebilirliği dikkate alınarak 
ve tüm kent sakinlerinin akıllı ulaşım fırsatlarından 
eşit faydalanması sağlanmıştır. Ankara’daki akıllı şe-
hir çalışmaları, ulaşımdaki uygulamaları, Türkiye’deki 
diğer illere örnek uygulama ve projeler olarak, akıllı 
ulaşım uygulamalarının gelişmesi için bir ilk olmuştur.
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Akıllı Ulaşım Sistemleri beş yılı aşkın süredir Antalya’da gelişimini sürdürmektedir. Yeni nesil ulaşım sistem-
leri konusundaki çalışmalar Antalya’daki hızla gelişen nüfusla birlikte, oluşan ulaşım ihtiyacını karşılamak için 
başlatılmıştır. Bu çalışmada Antalya’daki Akıllı ulaşım sistemlerinin gelişim tarihçesi ve gelecekteki hedeflerin-
den bahsedilecektir. Bu hedefler kısaca; Trafikte güvenliğin artmasını sağlamak, araç emisyonunu azaltmak 
ve trafik akışının kontrol edilmesini sağlamaktır. Bu çalışmada trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan 
kazaları önleyerek can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi 
(TEDES) ve kapsamındaki hız koridorlarından, sinyalize kavşaklardaki anlık arızaları (ampul patlaması, yeşil 
yeşil çakışması, kısa devre) tespit etmeyi, kavşaklara uzaktan gerçek zamanlı olarak bağlanabilmeyi ve bu 
bilgilere dayanarak sinyal planları ve süreleri değiştirebilmeyi, kavşağı uzaktan kameralar aracılığıyla gözlem-
leyebilmeyi sağlayan ve kurulması amaçlanan Trafik Kontrol Merkezinden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimleler: Elektronik trafik kontrol sistemi, akıllı toplu ulaşım sistemi

THE TRANSITION TO URBAN ITS; THE CASE OF ANTALYA

Intelligent Transportation Systems (ITS) have been finding more application areas over the past 5 years in 
Antalya, Turkey. Efforts on new generation transportation systems have emerged to overcome various prob-
lems originated from ever increasing demand for transport in the city. The paper will discuss the historic de-
velopments of ITS locally and list a number of future targets, namely, increased traffic safety, reduced vehicle 
emissions, and better control of traffic flow. The paper will therefore detail such applications as Electronic 
Traffic Control Systems, average speed limit corridors, automatic detection of signal faults, real time commu-
nication with and control of signalised intersections, and traffic control centres monitoring these intersections 
with cameras.
Keywords: Electronic traffic control system, Intelligent transportation system

1. GİRİŞ

 
Taşıt kullanımının artmasıyla birlikte, özellikle 
büyük şehirlerde, yoğun trafiğin ortaya çıkardığı 
birçok sorunun acilen önüne geçilmesi gerekmek-
tedir. Trafik yoğunluğu ulaşım süresinin artmasına, 
fazla yakıt tüketilmesiyle yüksek enerji maliyetleri-
ne ve egzoz gazı salınımıyla çevre kirliliğine sebep 
olmaktadır.
Türkiye’de hemen hemen bütün trafik ışıkları sade-
ce zaman ayarlı olarak çalışmakta olduğundan, bu 
durum araçların trafikte daha uzun kalmasına, za-
man kaybına, yakıt tüketimini artmasına ve çevreyi 
olumsuz etkilemesine neden olmaktadır. 

Bu sorunların çözümü için uzun süren ARGE çalış-
maları sonucunda trafik ışıklarının bulunduğu kav-
şaklardaki trafik yükünü rahatlatma amacıyla ‘’Akıllı 
Trafik Sistemleri’’ geliştirilmiştir [1].
Antalya Büyükşehir Belediyesinde 2011 yılında akıllı 
kavşak çalışmaları yapılmış olup, bu süre içerisinde 
5 kavşakta uygulanan Akıllı Trafik Sistemi (ATS) ile 
bu kavşaklarda ortalama araç bekleme süresinde 
iyileşme ve 6 aylık periyoda göre bu kavşaklarda 
meydana gelen hasarlı kaza sayısında yaklaşık 
olarak %40 azalma görülmüştür. Günümüzde ise 
Türk Telekom’un Akıllı Kent projesi kapsamında Akıllı 
Kavşakların sayısının artırılması Trafik Elektronik 
Denetim Sistemi (TEDES) ve Trafik Kontrol Merkezi 
kurulması amaçlanmıştır.
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2. TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEM-
LERİ (TEDES)

Trafik akışının kontrol edilmesi, ulaşımın denetlen-
mesi ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynak-
lanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin 
sağlanması amacıyla geliştirilen ve kural ihlali yapan 
araçların sensörler aracılığıyla tespiti sonrası gö-
rüntü işleme yazılımları ile plakaların kaydedilerek 
ilgili kanunda öngörülen cezaya tabi tutulması için 
tasarlanan sisteme Trafik Elektronik Denetleme 
Sistemleri yani TEDES denir [2]. TEDES kendi içinde 
dört alt gruba ayrılmaktadır. Bunlar: Hız koridoru 
uygulaması, kırmızı ışık ihlal sistemi, emniyet şeridi 
ihlal sistemi ve park ihlal tespit sistemidir.

Bu bölümde Antalya’da Akıllı Kent projesi kapsamın-
da yapılmak istenen sistemler tanıtılacaktır.
Karayolları Trafik Kanununa göre TEDES Belediye-
lerce kendi bütçe kaynakları kullanarak yapılacaktır 
ve Emniyet  Genel Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
Trafik idari para cezalarının  %30’u oranındaki tutar 
ilgili belediyelere sistem kullanım hizmet bedeli ola-
rak ödenecektir [3].

2.1 Hız Koridoru

Hız koridoru uygulaması, tek nokta üzerinden 
yapılan hız ölçümlerine göre daha sağlıklı sonuçlar 
vermektedir. Sürücülere adil bir denetleme duygusu 
vermektedir. Anayollarda belirlenen iki veya daha 
fazla nokta arasında hız koridoru uygulaması ya-
pılmaktadır. İlk noktadan giriş yapan aracın hız ve 
zaman bilgisi çekilen araç görüntüsü ile birlikte sak-
lanmaktadır, araç ikinci noktadan çıkış yaptığı anda 
aynı bilgiler tekrar alınmaktadır ve kat edilen mesafe, 
iki nokta arasında alınan zamana bölünerek ortalama 
hız tespit edilmektedir (Şekil 1). Eğer yasal sınırın 
üzerinde ise ihlal kaydı oluşturulmaktadır [4]. 

2.2 Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi

İhlal tespit işlemi, kavşak kontrol cihazı tarafından 
kavşakta yakılan rengin kontrol edilmesi ve detek-
törlerden gelen bilginin değerlendirilmesi ile yapıl-
maktadır (Şekil 2). İhlal resmi içerisinde trafik sinyal 
vericinin kırmızı rengi belirgin bir şekilde görüntülen-
mektedir [6].

2.3 Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi

Emniyet şeridi ihlal tespiti, şeritte üç ayrı noktada yer 
alan kameralar ile çekilen 3 farklı resim ile gerçekleş-
tirilmektedir (Şekil 3). İhlalin cezai işleminin gerçek-
leşmesi için aracın en az iki detektör üzerinden geçip 
emniyet şeridi ihlalinde bulunduğunun kanıtı sağ-
lanmalıdır. Araçların herhangi bir arıza durumunda 
manyetik sensör üzerinde kalması halinde fotoğrafı-
nın çekilip çekilmeyeceğine aracın hızının tespiti ile 
karar verilmektedir [7].

Şekil 1. Hız Koridoru [5]

Şekil 2. Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi [6]

Şekil 3. Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi [7]
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2.4 Park İhlal Tespit Sistemi

Sistem kurulu olduğu yasak park alanında belir-
lenen süre üzerinde parklanma yapan araçları 
otomatik olarak tespit etmektedir (Şekil 4). Sistem 
ilk olarak park ihlal tespiti yapılacak bölgedeki 
alanı otomatik olarak tarar. Daha sonra durakla-
ma süresini geçen araca ait 3 kare ihlal fotoğrafı 
kaydederek ihlali rapor eder [8].

3. TRAFİK KONTROL MERKEZİ

Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan 
ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir unsur 
olup, trafik yönetiminin ana bileşenidir (Şekil 5).
Trafik Kontrol Merkezi ile; trafik akışının süreklili-
ği, yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, 
trafiğin 7/24 saat gerçek zamanlı izlenmesi, kontrol 
edilmesi, tek merkezden kontrolü ve yönetimi sağ-
lanmaktadır [9].
 

Şekil 4. Park İhlal Tespit Sistemi [8]

Şekil 5. Trafik Kontrol Merkezi [9]

4. ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ VE 
ULAŞIM VİZYONU

Önümüzdeki günlerde Akıllı Trafik Sistemleri bünye-
sinde Antalya genelinde ciddi çalışmalar yapılacaktır. 
Gazipaşa’dan Kaş’a 7 ana koridorda, 42 kavşakta 
akıllı sinyalizasyon sistemi olacaktır. Trafik ışıkları 
araç yoğunluğuna göre ayarlanacak ve daha da 
önemlisi ambulans, itfaiye geçişleri böylece otomas-
yon sistemiyle, öncelikli geçişle kolaylaşacaktır.

Antalya’da şehir içinde 214, ilçelerle birlikte ise 326 
sinyalizasyon kavşağı bulunmaktadır ve ortalama 
olarak iki haftalık sürelerle yeni sinyalizasyon kav-
şakları yapılmaktadır. Bunlardan merkezdeki akıllı 
sistemin uygulanacağı 42 kavşağın seçiminde, 
trafik yoğunluğuna, kavşağın ana hatlarda olma-
sına, kavşağın fiziki ve karakteristik özelliklerine 
göre karar verilecektir. Merkezdeki akıllı kavşaklar 
Türk Telekom’un Fiberhat altyapısıyla Trafik Kontrol 
Merkeziyle bağlantılı olacaktır. İlçelerde ise kavşak 
kontrol cihazlar ADSL veya 3G ile merkezle iletişim-
de olacaktır. İlçelerdeki kavşak kontrol cihazları tam 
adaptif olmayacaktır.

Antalya’da merkezde yapılacak olan Akıllı Kavşak-
larda tam adaptif cihazlar kullanılacak olup, cihazlar 
kavşağın yoğunluğunu sayacak yoğunluk fazla ise o 
kola belirlenen sınırlamalar dahilinde ek süre vere-
cektir. 

Antalya’da yapılacak olan akıllı kavşaklarda iki çeşit 
trafik yoğunluğu sayma yöntemi olacaktır. Bunlardan 
ilki: Araçlar sinyalize kavşağa gelmeden yaklaşık 100 
metre önce sensörler bu aracı algılayacak ve toplam 
araç sayısını belirleyecek ve bir sonraki  periyotta 
süreyi ayarlayacaktır. Diğer yöntemde ise görüntü iş-
leme teknolojisi kullanılarak kavşak ortasına konum-
landırılan balıkgözü kamera ile sayım yapılacaktır. 
Ortasında ada bulunmayan kavşaklarda balıkgözü 
kamera sistemi yerine sensörler tercih edilecektir.

Antalya’da yapılacak öncelikli geçiş sistemi sayesin-
de itfaiye, ambulans ve idarenin belirleyeceği hizmet 
araçlarının siren durumunda olup olmadığı tespit 
edilebilecektir ve acil durumlarda kavşaklardan hızlı 
bir şekilde geçmeleri sağlanacaktır. GPS, GPRS ile 
merkeze konum bilgilerini göndermeleri sayesinde 
araçlar Trafik Kontrol Merkezindeki ekranlardan takip 
edilebilecektir. Tanımlanan araçlar için yeni yazılımlar 
sayesinde otuz saniyelik iki periyot olmak üzere yeşil 
yanacaktır. 
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Antalya şartlarında bir dakikalık bir süre bir kolun 
boşalması için genelde yeterli bir süredir.  Eğer araç 
kavşağı belirlenen süre içerisinde geçememişse iki 
durum söz konusudur: Kavşak aşırı yoğun veya bir 
kaza kavşağı geçmeden önce olmuştur. Bu durum-
larda Trafik Kontrol Merkezinden o kavşak izlenerek 
tanımlanan araç yoğunluk sebebiyle geçememiş 
olması halinde o kol araç geçene kadar sürekli yeşil 
yanacaktır, kaza oluş olması durumunda ise sistem 
normal işleyişine dönecektir.

2014 yılında çıkan Büyük Şehir yasası ile birlikte 
ilçelerdeki sinyalizasyon kavşakları da Antalya Büyük 
Şehir Belediyesi sorumluluğuna girmiştir. Antalya Bü-
yük Şehir Belediyesi sinyalizasyon ekipleri anlık kaza 
bildiren sitemin olmaması dolayısıyla günlük olarak 
şehir içi ve ilçelere gitmekte, kavşaklarda arıza tamir, 
bakım ve kontrol yapmaktadır. Trafik Kontrol Mer-
kezleri yapılmasıyla ekipler genel merkezden arıza-
ları biliyor halde çıkacaktır böylece yakıt ve enerji 
tasarrufu sağlanmış olacaktır. Sinyalizasyon lamba 
arızası olması halinde arızanın nerede olduğu veya 
kavşakta enerjinin olmadığı Trafik Kontrol Merkezin-
den bildirilecektir. 

Eski sistemde kavşaklarda meydana gelen arızalar 
fark edilene kadar müdahale edilemediğinden uzun 
zaman geçebilmekteydi ancak Akıllı Trafik Sistemleri 
sayesinde anlık olarak arızalar tespit edilebilecek ve 
ekipler arıza olan yerlere yönlendirilebilecektir. Bu 
sistemde 24 saat vardiyalı çalışma sistemine geçil-
mesi gerekmektedir çünkü arıza halinde ekiplerin 
hemen müdahale etmek için yola çıkması gerekmek-
tedir. Aksi takdirde arızalı kavşakta kaza olması ve 
arızanın bilinmesine rağmen müdahalede geç kalın-
ması sebebiyle sorumluluk yetkili birimlerde olacaktır. 

Antalya Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapıla-
cak olan TEDES kapsamındaki ihlal sistemleri uyarı 
levhalarıyla vatandaşı ikaz edecek, gizli bir şekilde 
konumlandırılmış olmayacaktır. Çünkü TEDES’in 
amacı ceza yazmak değil, trafik akışını düzenlemek 
ve kazaları azaltmaktır. Örnek verecek olursak alt 
geçitlere yüksek hızlarla girilmesi sonucunda mey-
dana gelen kazalar kuyruklanmalara neden olmakta 
ve trafik tıkanmaktadır, oysa TEDES uyarı levhalarını 
görerek daha kontrollü bir hızla alt geçide giren sürü-
cünün kaza yapma ihtimali azalmaktadır.

Özellikle Güllük ve Yüzüncüyıl Caddelerinde park 
ihlal sistemi sayesinde uzun süreli parklanmaların 
önüne geçilmesi beklenmektedir böylece daha akıcı 
bir trafik sağlanması hedeflenmektedir.

Antalya’ya Doğu, Batı ve Kuzey yönlerinden girişte 
on kilometrelik hız koridorları oluşturulacaktır. Temel 
amaç radarlardan sonra tekrar hızlanan ve kaza 
yapan sürücülerin bu suistimallerinin önüne geçebil-
mek ve sürücüde oto kontrol mekanizmasını oluştur-
maktır. Hız koridorlarına girmeden önce bilgilendirme 
levhaları olacak, sistem gizlenmeyecektir. TEDES 
Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılacak olup, 
daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne devre-
dilecektir. Hız koridorlarının nerelere yapılacağını 
Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar 
sonucunda karar verilecektir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada,  Antalya’da Akıllı Kent Projesi kap-
samında gerçekleştirilmek istenen Akıllı Ulaşım 
Sistemleri özetlenmiş ve bu alanda yapılacak olan 
çalışmalardan bahsedilmiştir. Akıllı kavşakların şehir 
içi ve ilçelerdeki etkinlik durumları, gereklilikleri ve 
TEDES sistemlerinin kurulum süreci anlatılmıştır. 
Önümüzdeki dönemlerde TEDES ile ilgili çalışmalar 
hakkında bilgiler, kurulan sistemlerin teknik özellik-
leri ve işleyişi hakkında bu tip platformlarda bilgiler 
paylaşılacaktır. Bu çalışma Akıllı Sistemlere geçmek 
isteyen Belediyelere ön fikir verecektir. 
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ÜLKEMİZ KENTİÇİ ULAŞIM ANA PLANLARINDA ÇEVRESEL ETKİLERİN, ÖZELLİKLE 
“ENERJİ KORUNUMU” NUN YERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEKLEM ÇALIŞMASI

Hülagü KAPLAN, hukaplan@gmail.com
Zümrüt Kaynak (Özbahar),  zmrt1974@gmail.com

ÖZET
Bildiri; “ulaşım ve yol güvenliğinin artırılması, sürdürülebilir ulaşımın sağlanması ile, sürdürülebilir ulaşımın 
sağlanmasında ise çevre’ye yönelik olumsuz etkilerin azaltılması ile ve bu kapsamda, sürdürülebilir enerji ve 
bunun korunumu ile sağlanır” temeline dayalı olarak hazırlanmıştır. Kentiçi ulaşımın, “enerji korunumu” odaklı 
ele alınmasının, ulaşım ve yol güvenliğine nasıl katkı sağlayacağına dair bir çerçeve çizilecektir. Alternatif 
enerji kaynaklarını kullanan taşıtlara dikkat çekilerek, diğer enerji korunumu odaklı ulaşım alt yapısı ve ulaşım 
ana planları, yurt dışı örnekler ile birlikte ele alınacaktır. 

Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılan kentiçi ulaşım planları, kuramsal gelişmeler ve planlamaya etkisi 
“enerji korunumu odaklı” olarak irdelenecektir. Böylece; yol ve trafik güvenliğinde “enerji korunumu”nun uygu-
lanabilirliğinin vurgulanması ve
yapılan vurguların paylaşılarak, duyarlılığın ve farkındalığın artırılması, bu konuda geleceğe yönelik oluşturu-
lan arşive katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Enerji korunumu odaklı yol ve trafik güvenliği, Kentiçi ulaşım planlaması, Büyükşehir beledi-
yeleri. 

ABSTRACT

The assertion has been prepared on the basis of “the transport and road safety could be improved by ensuring 
the sustainable transport, while sustainable mobility could be ensured by reducing the negative effects on the 
environment and by this way, sustainable energy and its conservation could be provided”. A framework will 
be driven on how urban transportation planning contributes to transport and road safety when it is focused on 
“energy conservation”. The attention is drawn on vehicles using alternative energy sources and other possible 
methods of energy conservation-oriented transport infrastructure and transportation master plans are discus-
sed with international best practices. 

Urban transportation plans made by the metropolitan municipalities in Turkey, theoretical developments and 
their effects on planning will be open to the discussion in terms of “enegy conservation-oriented”. Thus; it is 
aimed to emphasize the feasibility of “energy conservation” in road and traffic safety, to share the emphasis 
made on, to increase sensitivity and awareness and finally to contribute to the archive created for the future in 
this regard.

Key words: Energy conservation-oriented traffic and road safety, Urban transportation planning, Metropolitan 
municipalities.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENERJİ KORUNUMU 
ÇERÇEVESİNDE “TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ”
TRAFFIC AND ROAD SAFETY IN TERMS OF 
SUSTAINABILITY AND ENERGY CONSERVA-
TION

1987 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkın-
ma Komisyonu tarafından yayınlanan “Brundtland 

Ortak Geleceğimiz” Raporu ile dünya literatürüne 
geçen “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkesi; ilkenin ana 
bileşenlerinden biri olan “Çevre” ayağı nedeniyle, 
enerjiyi ve “enerji korunumu”nu doğrudan içine almış 
bulunmaktadır.
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İçinde bulunduğumuz milenyum çağının en temel 
ihtiyaçlarından biri olan enerjinin ve enerji koru-
numunun yeri ve önemi, her geçen gün daha çok 
alanı içine almakta ve böylece; gerek sürdürülebi-
lirliği sağlama yöntemleri gerekse çevre, yaşam ve 
mekan kalitesinin artırılması, gerekse güvenliğin ve 
emniyetin sağlanması için gerekli olan önlem paket-
lerinin kapsamı genişletilerek, uygulamada etkinliğin 
sağlanması çalışmaları hız kazanmaktadır. Böylece, 
sürdürülebilirliğin; sadece çevre alanında değil, aynı 
zamanda diğer iki sürdürülebilirlik bileşeni olan sos-
yal eşitlikte ve ekonomide de sağlanması yönünde 
çapraz etkileşimler içinde yol alınmaktadır.

C. Jotin Khisty ve B. Kent Lall’in [1] de belirttiği gibi; 
“Enerji her şeyin temelidir. Enerji kaynaktır ve her 
şeyi, bütün değerleri ve doğayı ve insanın tüm ey-
lemlerini kontrol eder… Toplum için enerjinin korunu-
muna, alternatif enerji teknolojilerinin geliştirilmesine, 
özellikle ulaşımda altyapı bileşenlerinin verimliliği-
nin artırılmasına, enerjiyi her alanda korumak için 
önlemler geliştirmeye ve toplumu enerji konularında 
eğitmeye gereksinim vardır”. 

Ulaşımın; enerji, çevre, yaşam ve mekan kalitesine 
olan etkilerinin yanısıra, sürdürülebilirliği sağlama-
daki etkileri,  ulaşımda enerji korunumunun bugünkü 
ve gelecekteki payının artırılması ihtiyacı, hem teorik 
çalışmaların, hem de iyi uygulama örneklerinin so-
nuçlarının bir çıktısıdır. 

Litman T. (2013) [2] tarafından yapılan ve mesafe 
bazlı emisyon ücretleri, yakıt vergisinde indirimler, 
arazi kullanımı stratejileri, ortak sürüş, yol ücretlen-
dirme, hızlı toplu ulaşımın geliştirilmesi, yüksek yolcu 
kapasiteli taşıt önceliği, otopark yönetimi ve otopark 
ücretlendirmesi, trafik durultma, arabasız planlama 
ve taşıt kısıtlamalarından oluşan önlemleri içine alan 
çalışma, kentiçi ulaşımda enerji korunumu ve emis-
yon azatlım stratejilerini hedef alırken, bu önlemlerin 
aynı zamanda trafik ve yol

güvenliğini sağlayıcı önlemler olduğunu da söyle-
mek, hiç aykırı olmayacaktır. 

Diğer yandan; Nakamura K. ve Hayashi Y.  tarafın-
dan yapılan bir çalışmada [3] da görüleceği üzere, 
ulaşımda sürdürülebilirliği sağlayan etmenler aynı 
zamanda, trafik ve yol güvenliğini de sağlamaktadır. 

“Sürdürülebilir Ulaşım” kapsamında yapılan birçok 
araştırma ve yazın [4,5,6,7] arasında, trafik ve yol 
güvenliği açısından en yakın irdelemeyi içeren Grazi 
F. ve C.J.M. van den Bergh J. tarafından yapılan bir 
çalışmada [8], ulaşımdan kaynaklanan sera gazı 
emisyonunun azaltılması için önlem seçeneklerine 
“taşıt, yakıt, trafik, altyapı, mekansal organizayon ve 
bilgi” olarak yer verildiği görülmektedir.

Tablo 2. EKG önlemlerinin yapısı [9] 
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Bazı yazarlar [3, 9, 10] tarafından “Engelle, Kaydır, 
Geliştir/EKG (Avoid, Shift, Improve/ASI)” olarak 
sınıflandırılan stratejiler, ulaşımda; akıllı planlama, 
mali önlemler ve temiz yakıtlar konusunda yenilikçi 
öneriler ile beslenmektedir. Dalkman H. vd. [9] ta-
rafından EKG stratejileri kapsamında ve “ulaşımda 
düşük karbon” çerçevesinde, 2010 yılında yapılan 
bir çalışma irdelendiğinde, ulaşımda enerji koru-
numunu sağlayan önlemlerin, aynı zamanda trafik 
ve yol güvenliğinin artırılmasına da katkı sağladığı 
görülmektedir. Tablo 2’de aktarılan EKG stratejile-
rinin, trafik ve yol güvenliğinin sağlanmasına katkı 
sağlayan stratejileri de içerdiği görülmektedir. 

Tablo 3. Ulaşımda Enerji Korunumu ve Emisyon 
Azaltım Stratejileri [11]
Table 3. Energy conservation and emission reduc-
tion strategies in transport

Diğer yandan; ulaşımda enerji korunumunu ve 
emisyon azaltım stratejilerini içeren önlemlere yer 
veren ve Litman T. (2012) tarafından yapılan diğer 
bir çalışmadaki [11] analizlerin, trafik ve yol güven-
liğini sağlayıcı önlemler ile örtüştüğü görülmektedir. 
Bu analizler, Tablo 3.’de verilmektedir.

Kentiçi ulaşımın sürdürülebilirliği bağlamında alınan 
önlemler, trafik ve yol güvenliğinin sağlanmasında 
büyük rol oynamaktadır. Bu çerçeveden bakıldığın-
da; trafik ve yol güvenliğini sağlayan önlemlerin, ken-
tiçi ulaşımda enerji korunumunu sağlayan önlemler 
ile örtüştüğü görülmektedir. Bu noktada varılan öz 
sonuç ise; enerji korunumunu sağlayıcı önlemler ile 
trafik ve yol güvenliğini sağlayıcı önlemler arasında 
paralellik olduğudur.

“KENTİÇİ ULAŞIMDA ENERJİ KORUNUMU”: 
ULUSLARARASI BELGELER VE İYİ UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ 

Kuramsal çerçevesinin yanısıra, uluslararası uygu-
lama örneklerinde de, kentiçi ulaşıma yönelik enerji 
korunumunu sağlayıcı yöntemlere ve önlemlere de 
burada yer vermenin faydalı olacağı değerlendiril-
mektedir. Bu kapsamda; çalışmanın bundan sonraki 
bölümünde, kentiçi ulaşım planlamasında enerji 
korunumunu sağlayıcı yöntemler, yurtdışı deneyim-
lerden faydalanılarak irdelenecek ve söz konusu 
yöntemlerin trafik ve yol güvenliğine nasıl katkı sağ-
ladıklarına dair açılımlarda bulunulacaktır.

Tablo 4. Kentiçi Ulaşıma Yönelik Uluslararası Yasal 
Çerçeve [12]
Table 4. International legislative framework in terms 
of urban transport
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Bu çerçevede ilk olarak, uluslararası belgeler ve iyi 
uygulama örneklerine ilişkin tablolar, Tablo 4 ve Tablo 
5’de sunulmakta olup, bu konuda ayrıntılı bilgiler 
benzer çalışmalarda [12, 13, 14, 15, 16] sunulduğun-
dan, burada yinelenmeyecektir. 

Diğer yandan; Viyana tarafından yapılan Ulaşım 
Master Planlarının “Sürdürülebilirlik” ve “ulaşımda 
enerji korunumu” temelinde içerikleri hakkında özet 
bilgi aşağıda aktarılmaktadır. 

“2003 Viyana Ulaşım Master Planı” [17]; Sürdü-
rülebilirlik, Etkinlik, Yenilik, Kabullenme ve İşbirliği 
ilkelerine dayalı olarak, “Akıllı Haraketlilik” üzerine 
kurulmuştur. 

Tablo 5. Kentiçi ulaşımda enerji korunumunu sağla-
yan iyi uygulama örnekleri [12]
Table 5. Best practices on urban transport providing 
energy conservation

Planda, Sürdürülebilirlik çerçevesi altında; mekânsal 
planlama kararları ile hareketlilik ihtiyacının azaltıl-
ması, bireysel otomobil kullanımının payının azal-
tılması, bisikletle ulaşımın payının artırılması, toplu 
taşımın payının artırılması, ulaşımın türel dağılımın-
da toplu taşımın payının artırılması, erişilebilirliğin 
artırılması yolu ile ekonomik kalkınmanın sağlaması, 
engellilere, çocuklara ve kadınlara yönelik sosyal 
eşitliğin sağlanması, iklim değişikliği ile mücadele 
kapsamında CO2 emisyonunun azaltılması ile çevre-
sel sürdürülebilir kalkınması hedeflenmektedir.

Etkinlik çerçevesinde; araba paylaşımı ve boş yol-
culuklarının azaltılması, Kabullenme kapsamında; 
farkındalık artırımını amaçlayan, bilgi, iletişim ve mo-
tivasyon odaklı akıllı hareketlilik, İşbirliği kapsamın-
da; ulaşım master planının hedefine ulaşması için, 
çevredeki diğer ilçeler bölgesel idare, Federal Demir-
yolları, diğer ulusal kurumlar ve kamu-özel işbirliğinin 
de sürece dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yenilik kapsamında ise; süreçler, organizasyon, 
uygulama, teknoloji ve altyapıya yönelik yenilikler ele 
alınmaktadır. 

Planda ayrıca; kişilerin ve malların hareketliliği, trafik 
güvenliği, yol ağı ve kamu mekanları, yaya ve bisiklet 
trafiği, otopark yönetimi ve toplu taşımın yanısıra, de-
niz ve hava ulaşımı, farkındalık, akıllı trafik yönetimi-
ni içeren izleme, ölçme ve yönetim, önceliklendirme 
ve bütçelendimeye ilişkin hususlara da yer verildiği 
anlaşılmaktadır.

Tablo 6. Bisikletle yapılan yolculuk oranlar [18]
Table 6. Cycling journey ratio 

Yukarıda yer verilen Tablo 6, değişik kentlerde, bisik-
letle yapılan yolculuk oranlarına dikkat çekmektedir. 
Sürdürülebilirliği sağlamada etkin olan enerji koru-
numu ve enerji korunumunu sağlamada etken olan 
bisiklet kullanımı, mekânsal düzenlemelerle birlikte 
yapıldığında, aynı zamanda trafik ve yol güvenliğini 
sağlayıcı olmaktadır.

Diğer yandan, 2011 yılında Delhi ve Londra kentleri 
için kentiçi ulaşımda düşük karbonlu ulaşıma yönelik 
olarak yapılan karşılaştırmalı analiz sonuçları Tablo 
7’de özetlenmektedir. 
Bu tablo aynı zamanda, Delhi ve Londra kentleri için 
yapılan ulaşım düzenlemelerinin enerji korunumunu 
ve yol ve trafik güveliğini nasıl sağladığına yönelik de 
bir çerçeve çizmektedir.

Tablo 7. Delhi ve Londra için önlem paketleri [19]
Table 7. Measures in Delhi and London
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ÜLKEMİZDE KENTİÇİ ULAŞIMDA ENERJİ KORU-
NUMU: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 
UYGULAMALARI

Türkiye’de kentiçi ulaşıma yönelik bir çok mevzuat 
düzenlemesi yapılmış, strateji belgeleri ve eylem 
planları yayınlanmış, kurumsal düzenlemelerle de 
desteklenmiştir.

Tablo 9. Türkiye’deki Mevzuat Düzenlemeleri 
Table 9. Legal Frame of Turkey

Bu kapsamda yukarıda yer alan tabloda (Tablo 9) 
söz konusu düzenlemeler özetlenmektedir [12, 13, 
14, 15, 16]. Bu çalışma, temel olarak büyükşehir 
belediyeleri tarafından yapılan kentiçi ulaşım plan-
larını enerji korunumu açısından irdelemeyi amaçla-
dığından,  yasal ve kurumsal düzenlemelere yönelik 
ayrıntılara girilmeyecektir. 

Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren yapılan kentiçi 
ulaşım planlarının 2008 yılına kadar nasıl bir seyir 
izlediği ve kentsel ulaşım planlamasındaki sistematik 
yapının formülize edilmesini amaçlayan bir çalışma 
[21] yapılmıştır. Söz konusu çalışma; 1950’li yıllardan 
2008 yılına kadar gelinen dönemde, büyükşehir bele-
diyesi olması kriteri aranmaksızın, Türkiye’nin çeşitli 
illerinde yapılan tüm ulaşım planlama çalışmalarının 
irdelenmesini ve sonuçlarının karşılaştırılmasını 
içermektedir. Çalışmada, Türkiye kentlerinde yapılan 
ulaşım planlama çalışmaları üç aşamada irdelenmiş 
olup, bunlar, 1970 öncesi çalışmalar, 1970-1985 
yılları arasında yapılan çalışmalar ve 1985-2008 
yılları arasında yapılan çalışmalar olmak üzere 3 ana 
bölümde irdelenmiştir.
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Diğer yandan; Ankara kenti özelinde; raylı sistem 
yatırımlarına, ulaşım ana planı çalışmalarına, tarihsel 
gelişime, 1994 Ankara Kentsel Ulaşım Planı’nın 
sürdürülebilir ulaşım bileşenleri çerçevesinde irde-
lenmesine ve Ankara’da yapılan ulaşım planlama 
çalışmalarının, planın yapım ve uygulama süreç-
leri ile sonuçları ile toplu taşım kriterleri açısından 
irdelenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır [22, 23, 
24, 25, 26].  Kızılay’ın gelişiminin ve yaya alanlarının, 
erişilebilirlik açısından irdelendiği bir çalışma [27] ve 
Ankara’daki ulaşım planlama çalışmalarının tarih-
sel gelişimini aktaran, dünyadaki ulaşım planlama 
yaklaşıma yönelik tarihsel gelişime de değinen ancak 
Ankara çalışmasını, bu pencereden eleştirmeyerek 
raylı sistemleri esas alan bir çalışma [28] da mev-
cuttur. Kentsel tasarımın ekolojik ve konvansiyonel 
paradigmalarının masaya yatırıldığı bir başka çalış-
mada, genel çerçevede ekoloji ve kentsel tasarım 
kavramlarına ilişkin çerçeve çizilmekte, ekolojik kent 
tasarımının özellikleri belirlenmekte, Ankara Vadi 
Projeleri, ekolojik kentsel tasarım anlayışı çerçeve-
sinde değerlendirilmektedir [29].

Şekil 2. Kentiçi Ulaşım Planlarının irdelenme ölçütle-
rinin ilk değerlendirmesi
Figure 2. The first evaluation of maeasurement crite-
ria of urban transportation plans 

Ankara’ya yönelik yapılan irdelemelerin, ulaşım etüt-
leri ölçeğinde ihtiyaca cevap verip vermediği, ulaşım 
taşıtları ile yapılan yolculuklar bazında irdeleme 
olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada ise;  ülkemizde yapılan kentiçi ulaşım 
ana planları büyükşehir belediyeleri bazında, sürdü-
rülebilirliğin temel bileşenlerinden biri olarak kabul 
edilen “enerji korunumu” çerçevesinde irdelenmek-
tedir . 

Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılmakta olan 
kentiçi ulaşım planlarına yönelik irdeleme çalışmaları 
halen devam etmekte olduğundan, ölçütlere ilişkin, 
bu bildiri kapsamında ayrıntıya girilemeyecektir.2 An-
cak; bu bildiri kapsamında, ülkemizdeki büyükşehir 
belediyeleri tarafından yapılan kentiçi ulaşım plan-
larının, raporları dikkate alınarak, yapılan karşılaş-
tırmalı analizlere ilişkin; temel alınan ilkeler, politika 
alanları ve bu kapsamda olası ölçütlere ilişkin bilgiler, 
Şekil 2. ve Tablo 10.nda özetlenmektedir. 

Ülkemizde; 2012 yılına kadar, Adana, Ankara, 
Antalya,  Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli , Konya, 
Mersin, Sakarya ve Samsun olmak üzere 16 bü-
yükşehir belediyesi bulunmaktadır. 12 Kasım 2012 
tarihi itibarıyla Büyükşehir Yasa Tasarısı, 6360 sayılı 
Kanun olarak yasalaşmış ve Aydın Balıkesir, Denizli, 
Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, 
Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van 
dahil olmak üzere, büyükşehir belediyesi sayısı 30’a 
çıkmıştır.

Bu çalışmada, 2012 yılı Kasım ayından sonra büyük-
şehir olan belediyeler kapsam dışında tutulmuş olup, 
16 büyükşehir belediyesi olan illerden, Adana, Anka-
ra, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Mersin, Sakarya illerine ait kentiçi ulaşım planlarının 
yapılmakta olduğu, bazılarının tamamlandığı, bazıla-
rının revizyon aşamasında olduğu, Samsun iline ait 
ise herhangi bir kentiçi ulaşım ana planının bulunma-
dığı bilgisi elde edilmiştir.
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Diğer büyükşehir belediyeleri ile ilgili olarak ise,  Şe-
kil 3.’de ayrıntıları aktarılan ve planları içerikleri itibari 
ile, herhangi bir ölçüte tabi tutmaksızın, ilk değerlen-
dirme niteliğinde ve mevcut durum ile ortak 
özelliklerin ortaya çıkarılmasını içerecek şekilde 
yapılan bir irdelemeye [12] göre; kurumsal yapıya 
ilişkin irdelemelerin, Antalya, Eskişehir, İstanbul ve 
Konya’da yapıldığı; Raylı sistemler, toplu taşım, yaya 
ve bisikletlilere yönelik fizibilite raporlarının Adana, 
Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Konya ve

Mersin’de yapıldığı;  Arazi kullanım analizinin yapıldı-
ğı ve üst ölçek planlama kararlarının dikkate alındığı 
büyükşehirlerin ise, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, 
İstanbul, Konya, Mersin ve Sakarya olduğu görül-
mektedir. Yolculuk tahminleri yapılarak kentiçi ulaşım 
ana planın yapıldığı büyükşehirler ise, Diyarbakır, 
Eskişehir ve İzmir’dir. Konut ulaşımı anketlerinin ve 
trafik sayımlarının yapıldığı, hız seyahat sürelerinin, 
otopark kullanımlarının, yaya ve yol şebekesinin dik-
kate alındığı büyükşehirler ise, Antalya, Diyarbakır, 
İstanbul, Konya ve Sakarya’dır. Mevcut sistemin op-
timizasyonunu hedef alan büyükşehirler ise sadece 
Eskişehir ve İstanbul’dur. 

Model önerisi getiren, büyükşehirler Antayla, İstabul, 
Konya, Mersin ve Sakarya olurken, toplu taşıma sis-
temi seçeneklerini geliştiren büyükşehirler, Antalya, 
Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya ve Sa-
karya’dır.Yaya, bisiklet, motosiklet ulaşımı ve tram-
vay; Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, 
İzmir, Konya, Mersin ve Sakarya’da dikkate alınırken; 
otobüsler ve raylı sistemler ile taksi, dolmuş minibüs 
ve servisler Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul,  
Konya, Mersin ve Sakarya’da dikkate alınmıştır. 
Türler arası aktarma veya bütünleştirme, Diyarbakır, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin’de önem-
senmiştir.

Otoparklara ilişkin, Antalya, Bursa, Eskişehir, İs-
tanbul, İzmir, Konya ve Mersin kentsel ulaşım ana 
planlarında değinildiği görülmektedir. Akıllı ulaşım ve/
veya sinyalizasyon sadece Antalya, Bursa, Diyarba-
kır ve İstanbul’da dikkate alınırken, bilet ve ücret-
lendirmenin Bursa, İstanbul ve Konya’da dikkate 
alındığı görülmektedir. 

Burada dikkati çeken diğer bir husus, Park-et devam 
et veya bisikletliler için sür- devam et uygulamasının, 
sadece Bursa kentsel ulaşım ana planına,  hiçbir şey 
yapılmaması analizinin ise sadece İstanbul kentsel 
ulaşım ana planına konu olduğudur. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, bu güne kadar yapılan uluslararası 
çalışmaların yorumlanması neticesinde ortaya çıkan 
önlem gruplarına yönelik yapılmıştır. Bu kapsamda; 
sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki ana etkenlerden 
ikisi olan “enerji” ve “çevre”ye yönelik, kentiçi ulaşım-
da enerji korunumuna yönelik önlemler, iki ana gruba 
ayrılmaktadır. 

Bunlar; mekana ilişkin ve taşıta ilişkin önlemlerdir. Bu 
çerçevede, alt önlem grupları; algıya yönelik, yaya-
lık bütünleştirmesine yönelik, algıya yönelik, Trafik 
Durultma Tasarımına içine alan yola yönelik, otopar-
ka yönelik, iletişime yönelik ve taşıt türüne yönelik 
olmak üzere 7 (yedi) grupta toplanmaktadır. Öneriler 
ve değerlendirmeler de bu gruplara göre yapılmıştır. 
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Kentsel Form (Mekânsal) Kapsamında
1. Alana Yönelik Önlemler
• Arazi kullanım imar planları ile ulaşım planlarının 
bütünleştirilmesi, planların, arazi kullanımı deği-
şikliklerine ilişkin ulaşım eğilimlerinin irdelenerek,  
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
• Karma kullanımlı, yoğun koridorlar boyunca toplu 
taşım, yaya ve bisiklet gibi çevre duyarlı ulaşım 
odaklı kentler oluşturulmasına yönelik, eko-yerleş-
me ilke ve hedeflerini gözeten, toplu taşım odaklı 
ve bütüncül (kompakt) kentleşmeye yönelik arazi 
kullanım kuralları oluşturulmalıdır.
• Kent merkezlerinin, çok amaçlı kamu mekânları-
na çevre ve yaşam kalitesini bozan taşıtların girişi 
kısıtlanmalıdır. 
• Kentsel tasarım aracılığı ile yayalığı ve çevre 
duyarlı ulaşımı destekleyen merkez işlevli aktivite 
odakları ile herkes için erişilebilir ve kullanılabilir 
biçimde donatılmalıdır.
• Erişebilirliğin azamileştirilmesi; Bireysel motorlu 
yolculuk talebinin en aza indirilmesi gerekmektedir.
• Şehir içinde farklı ulaşım türleri arasında güzer-
gah, altyapı,  aktarma bütünleştirmesi yapılması 
gerekmektedir.
• Durak tasarımı-  insan/yolcu uyumluluğu; bekle-
me  zamanın azaltılması gerekmektedir.
• Ulaşım planı yapılırken temiz ulaşım ilkeleri be-
nimsenmeli, yeterlilik/yetersizlik analizleri yapıla-
rak, ulaşım gereksiniminin enerji korunumu odaklı 
olarak, kentin imar planı ile birlikte ‘çevre duyarlı’ 
karşılanması hedeflenmelidir.

2. Yayalıkla Bütünleşmeye Yönelik Önlemler
• Arazi kullanım planları gözetilerek, ulaşım ana 
planlarında, yaya yollarının, meydanların, alışveriş 
merkezlerinin ve toplu taşım duraklarının birbirleri 
ile mesafesi ve ilişkisi gözetilmelidir.
• Bisiklet kiralama bisiklet parkı, bisiklet yolu ve 
şeridi uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. 

Hareketlilik Yönetimi Kapsamında Enerji Koru-
numu  
3. Yol ve 4. İşletim ve 5. Otopark Düzenlemeleri-
ne Yönelik
• Toplu taşım taşıtları ve temiz yakıt tüketen taşıtlar 
için öncelikli yollar planlanmalıdır. 
• Binek oto için özel otopark ücretlendirmesine yer 
verilmelidir.
• Planda otopark için ayrılan alanlar, kentin belli 
bölgelerinde, özellikle kentsel merkez çeperinde 
toplu taşım sistemleri ile birlikte değerlendirilmeli-
dir. 
• Bisiklet parkı ve odak uygulamaları olmalıdır.

6. Taşıtlara Yönelik Önlemler
• 11. Kentiçi Ulaşım Şura kararlarına da uyumu da 
içerecek biçimde, Kent merkezlerinde en yoğun

kullanılan toplu taşıma araçlarının kademeli bir şekil-
de yenilenebilir temiz enerji olan elektrikli otobüslere 
çevrilmesi gerekmektedir
• Toplu taşım filolarının temiz yakıt tüketen taşıtlar ile 
yenilenmesi, temiz yakıt kullanan toplu taşım taşıt-
larının ihalelerinin oranının artırılması ve filolardaki 
ücretlendirmenin, kullanıcılar için cazip hale getiril-
mesi gerekmektedir
• Toplu taşıma araçlarında alternatif yakıtlar açısın-
dan doğalgaz kullanımının ve çöp gazının kullanımı-
nın desteklenmesi gerekmektedir.
• Enerjiyi çok kullanan ve çevreye fazla miktarda 
emisyon ve kirlilik salan yakıtları tüketen taşıtlar yeri-
ne, taşıta değil insana öncelik veren, yaya, bisiklet ve 
toplu taşımı öncelikli kılan çözümlere yer verilmelidir. 
• Elektrikli taşıtlar da dahil olmak üzere toplu taşım 
(raylı sistemler-hafif/ağır raylı, tramvay vb-, lastik 
tekerlekli toplu taşım-otobüs, minibüs vb-)  sistemle-
rinin teşvik edilmesi gerekmektedir.
• Park et-devam et sistemi tüm kentlerimizde, özellik-
le kentsel merkezler için planlanmalı ve bir an önce 
uygulamaya geçirilmeli, araba paylaşımının hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. 
• Temiz yakıt tüketen taşıtlar için, başlangıç ve varış 
noktası arasında erişimi kolaylaştırmayı da amaçla-
yacak ve bisikletliler ile yayalar için kaza riski barın-
dırmayacak biçimde, bisiklet kullanım seçeneklerine 
imkân veren mekânsal düzenlemelere yer verilmeli-
dir.

7. Algıya Yönelik Önlemler
• Temiz yakıt kullanan taşıtların ve yolcuların güven-
liliğini, temiz yakıtlı bireysel ve toplu taşıtları tercih 
eden kullanıcıların avantajlı hale getirilmesini, erişim 
kapasitesinin artırılmasını ve dolaysısıyla temiz 
yakıtlı taşıt kullanımının artırılmasını teşvik etmek 
amacıyla, temiz yakıt tüketen taşıtlar için özel olarak 
ayrılmış yollar planlanması gerekmektedir.
• Temiz yakıt olarak özellikle elektriği tüketen bireysel 
taşıtlar ve diğer temiz yakıtlı taşıtlar için dolum istas-
yonlarının, mevcut petrol istasyonları da dikkate alı-
narak konuşlandırılması, yeni istasyonların yerlerinin 
belirlenmesi, kurulumunun yapılması gerekmektedir
• Yol ve otopark ücretlendirmesi, elektronik yol yön-
lendirme, paylaşımlı yol düzenlemelerini içeren trafik 
durultma tasarım önlemler; ulaşım kaynaklı hava 
kirliliğini, gürültüyü, titreşimi, trafik yoğunluğunu, sıkı-
şıklığını en aza indirecek biçimde hızı ve binek taşıtı 
kullanımını azaltıcı önlemler, akıllı ulaşım sistemlerini 
de dahil ederek, alınmalıdır. 
• Kentin reklam panolarında ve özellikle kentsel me-
kan kalitesinin yüksek olduğu noktalarda, temiz yakıt 
tüketen taşıtların çevresel, ekonomik ve sosyal fay-
dalarını içeren ilanlara yer verilmesi gerekmektedir.



397

Son söz:
Planlama bir yönden, kamu yararının ve topluma 
yararlı gelişmenin bellirlenmiş bir gelecek için sağ-
lanmasıdır. Bunun için plan ile öngörülen müdahale 
‘kavram’da ve sözel bırakılmamalı; Hedef > strateji 
kapsamında, müdahale biçimleri, ilke, ölçüt, etap ve 
programı ile belirlenmesine çalışılmalıdır.
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ÖZET

Trafik kazaları can veya mal kaybına neden olan, insanların gündemini sürekli meşgul eden, hem maddi hem 
de manevi zararla sonuçlanan olaylardır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014 yılı kaza istatistiklerine göre, ülke-
mizde kazaya neden olan kusurlar içerisinde sürücü kusurları %88,6’lık bir orana sahiptir. Bu bağlamda yapı-
lan çalışmalarda insanlar, trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur olarak gösterilirken, sürücü psikolojisi 
ise kazalardaki insan unsurunun belirleyici faktörlerinden biri olarak karşımıza çıkar. 2014 yılında Türkiye’de 
168.512 adet ölüm ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş ve bunların %2.21’ini Gaziantep’teki trafik ka-
zaları oluşturmuştur. Gaziantep; büyüyen ve hızla kalabalıklaşan bir şehir olması, İpek yolu üzerinde bulunma-
sı ve Güneydoğu’ya açılan bir ticaret kapısı olması hasebiyle giderek artan bir trafiğe sahiptir. Bu çalışmada, 
artan trafik güvenliği problemine çözüm getirebilmek için sürücü psikolojisine bağlı kazaların araştırılması üze-
rine bir çalışma yapılmıştır. Kişinin davranış ve psikolojisinin kazalar üzerinde nasıl bir etkisi olduğuna bakılmış 
ve kişilik özelliklerinin trafikteki sürücü davranışına ne yönde etki ettiği araştırılmıştır.
Bu bağlamda yapılan çalışmaya Gaziantep’ten 107 sürücü katılmış ve yapılan anket çalışması sonucunda 
sürücülerin psikolojisi betimlenmiş, akabinde kazalar ile ilişkilendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent lojistiği, trafik davranışı, sürücü psikolojisi, kaza analizi.

ABSRACT 

Traffic accidents are events that result in damage. They cause  loss of life and property besides occupying 
the public opinion. According to Turkish Statistical  Institue, driver errors have the greatest share in 2014with 
88,6% when compared to other errors. Studies indicate that people are the most important factor that causes 
traffic accidents. Driver behaviour is also a major determiner of human factor in accidents. Totally 168.512 car 
accidents that include death and injury occurred in Turkey,  in 2014 and 2,21% of these happened in Gazi-
antep.  Gaziantep which is located on the silk road is growing rapidly and transforming into a crowded city. 
It is the center of trade in South east.  It has increasing traffic congestion. Because of all these reasons, we 
propose this paper about driver psychology to offer a solution to the traffic security problem. We analyze the 
effects of human behaviour and psychology on the accidents and we examine how personality trait influence 
driver behaviour in traffic. 
In this context, 107 drivers participated to this study from Gaziantep and at the end of the survey driver beha-
viours are described. Finally, these bahaviours are associated with accidents.

Keyword: Urban logistics, traffic behaviour, driver psychology, accidental analysis.
 



401

1.GİRİŞ (Introduction)

Trafik kazaları Türkiye’nin mücadele ettiği en önemli 
sorunlardan birisidir. Türkiye’de 2014 yılında mey-
dana gelen 1.199.010 trafik kazasında 3524 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Trafik kazalarının sebepleri ise 
üzerinde tartışılması gereken önemli bir konudur. 
2014 yılına baktığımızda trafik kazalarına neden olan 
193.215 adet faktörün %88,62’sini sürücü kusur-
ları oluşturmaktadır. Araç kusuru toplam faktörün 
%0,58’ini oluştururken yol kusuru ise %0,95’ini 
oluşturmaktadır. İnsan ve sürücü faktörünü ele aldı-
ğımızda kazaya sebep olan pek çok etkene rastla-
maktayız. Bunlar arasında dikkatsizlik, uykusuz araç 
kullanma, aşırı hız yapma, gereğinden fazla insan ve 
yük taşıma, araç bakımlarını zamanında yaptırma-
ma, alkollü araç kullanma, acemice araç kullanma, 
trafik kurallarını bilmeme, trafik cezalarına aldırış 
etmeme, hasta iken araç kullanma, hatalı yapılan 
sollamalar göze çarpan faktörlerdir. Tüm bu verilere 
baktığımızda trafik kazalarının çok büyük bir oranın-
da sürücünün aktif rol oynadığı görülmektedir. 
Gaziantep Türkiye’nin Güney Doğu’sunda yer alan 
sanayisi gelişmiş bir şehirdir. Sanayisinin gelişmiş 
olması ve İpek Yolu üzerinde bulunması lojistik faa-
liyetlerini arttırmış, ayrıca çevre illerden şehre olan 
göçü arttırmış, bu da trafiği ele alınması gereken bir 
sorun haline getirmiştir.  Sürücünün psikolojisinin 
kişilik özellikleri ile doğrudan bağlantısı vardır. Bu 
nedenle bu çalışmada sürücü faktörü ele alınmış ve 
sürücü psikolojisini etkileyen çeşitli faktörler arasında 
kişiliğin kazalar üzerine etkisi Gaziantep örneği ile 
incelenmiştir.
Literatüre baktığımızda bu konu ile ilgili yapılan 
birçok çalışma mevcuttur. Kalyoncuoğlu[1] çalışma-
sında Akdeniz Bölgesini ele almış ve bölge insanının 
kişilik özelliklerinin kazalar üzerindeki etkisini analiz 
etmiştir. Yüksel[2] sürücü davranışlarını etkilediği 
düşünülen stres yaratıcılarını belirlemeye çalışmış, 
araştırmada stres yaratıcı değişkenlere bağlı olarak; 
kaza yapan, hızlı ve alkollü araç kullanan sürücüler 
diskriminant fonksiyonu yardımıyla tahmin edilme-
ye çalışılmıştır. Sümer ve Özkan[3] çalışmasında 
trafik kazalarını ve olumsuz sürücü davranışlarını 
kestirmede sürücü davranışlarını, becerilerini, bazı 
kişilik özelliklerini ve psikolojik belirtilerinin rollerini 
farklı sürücü grupları üzerinde incelemiştir. Sümer, 
Lajunen ve Özkan[4] araştırmasında başta Ankara 
olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık bin 
sürücüye ülkemiz sürücülerinin olumsuz davranışları-
nı betimleyen araç kullanma geçmişi, kaza sıklığı gibi 
temel özellikleri ölçmeye yönelik bir anket çalışması 
yapmışlardır. Kişilik kavramı birçok yönden ele alın-
ması gereken bir kavramdır. Kişilik analiz edildiğinde 
yaşanılan coğrafya,  aile faktörü, fizyolojik etmenler, 
sosyal

etmenler, psiko-sosyal etmenler hep birlikte değer-
lendirilmelidir. Kültür ile kişilik arasında da sıkı bir 
bağ vardır. İnsan topluluklarının temel davranışla-
rında o toplumun kültürünün şartladığı davranışlar 
vardır[5]. “Kültür bir toplumun tüm hayat biçimidir”[6]. 
Buradan yola çıkarak kültürlerin insan davranışı 
üzerinde önemli bir etkisi olması ve her bölgenin 
kedine has bir kültürü olması bu çalışmayı Gazian-
tep adına yapmamızı cazip kılmıştır.  Çalışmanın 
birinci kısmında yaşanılan coğrafyanın kişilik üzerine 
etkisi ve trafikte insanın davranış şekli ele alınmıştır. 
Çalışmanın ikinci bölümünde ise sürücülerin psiko-
lojilerinin trafik kazalarına etkisi Gaziantep örneği ile 
incelenmiştir. Son olarak sonuçların tartışılması ile 
çalışma sonlandırılmıştır.

1.1Yaşanılan Coğrafyanın Kişilik Üzerine Etkisi
(Effects of Geography on the Personality)

İnsanlar topluluk halinde yaşarlar ve birbirlerini etkile-
melerinin yanı sıra yaşadıkları çevre ile de etkileşim 
halindedirler. Le play “Toplumun tüm karakteristik 
özelliklerini taşıyan birim ailedir ve aileyi şekillendiren 
en önemli faktör ise coğrafi unsurlardır” cümlesini 
kullanarak coğrafyanın toplum üzerindeki etkisine 
dikkat çekmiştir. Toplumların üzerinde yaşadığı coğ-
rafya o toplumun özelliklerini belirleyecektir. Sözgelişi 
bozkırlar ataerkil aile tipi ve kamucu bir toplum örgüt-
lenmesini gerektirirken; sahiller kök aileyi, bireyciliği 
ve girişimciliği doğuracaktır[7]. Genellikle soğuk 
iklimlerde yaşayan insanların karakterlerinin daha 
sert olduğu, sıcak iklim insanlarının ise daha cana 
yakın olduğu yönünde bir kanaat söz konusudur. Bu 
açıdan baktığımızda coğrafi farklılıklardan ileri gelen 
kişilik farklılıklarını gözlemlemekteyiz.
Gaziantep ise Akdeniz ve Karasal iklimin etkisini 
birlikte gösterdiği bir şehirdir. Havası çok sert değildir 
ve yılın çoğu ayında Gaziantep’te hava sıcak olmak-
tadır. Tüm bunlar göz önüne getirildiğinde Gaziantep 
insanının cana yakın ve sakin olması beklenmekte-
dir.

1.2Trafikte İnsanın Davranış Şekli
(Human Behaviour in Traffic)

Trafik, bir engellenme, çatışma ve zorlanma ortamı-
dır. İnsan, araç kullanırken dış ve iç uyaranların etkisi 
altında olup trafikte engellenmektedir. İnsan duygu 
durumunun etkisinin altında kalarak davranışlara 
yönelmektedir. Bilinçlilik derecesine göre duygular 
da değişiklik göstermektedirler. Uyanıklığın azaldığı 
durumlarda, farkındalık azalmakta, duygu durumda 
ise kontrol ve denetleme duyguları çözülmeye, sis-
lenmeye başlamaktadır[8]. 
Kişiler araç kullanırken stresli olabilirler, bir takım 
sorunlara sahip olabilirler ya da çok mutlu olabilir-
ler. Önemli olan, psikolojik durumu ne olursa olsun 
insanın trafiğe uygun ve trafikle uyumlu davranışlar 
sergilemesidir. Eğer kişi psikolojisini araç sürüşüne
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de yansıtıyorsa kazaların olması kaçınılmazdır. Bu 
sebepledir ki, insan psikolojisinin kazalar üzerine 
etkisi ele alınması gereken çok önemli bir konudur.

2.SÜRÜCÜLERİN PSİKOLOJİLERİNİN TRAFİK 
KAZALARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: GAZİ-
ANTEP ÖRNEĞİ 
(Evaluatiın of Driver Psychology on Traffic Acci-
dents: The Case Study on Gaziantep)
Gaziantep’te 2014 yılsonu itibariyle 488,233 
sürücü bulunmaktadır. Çalışmamız Gaziantep’te 
yaşayan 107 sürücü üzerinde yapılan anket çalış-
ması ile gerçekleştirilmiştir. %9,47 kabul edilebilir 
hata ve %95 güven seviyesinde örneklem uzayı 
belirlenmiştir. Örneklem uzayı belirlenirken basit te-
sadüfü örnekleme türü kullanılmıştır. Basit tesadüfi 
örneklemede evreni oluşturan her elemanın örne-
ğe girme şansı eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda 
da her elemana verilecek ağırlık aynıdır.[9]. İnsan 
psikolojisini etkileyen sayısız etmenin olması nede-
niyle basit tesadüfi örnekleme türü çalışmamız için 
uygun görülmüştür. Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı 
Src sınavına katılan insanlar, kamu kuruluşlarında 
çalışanlar, akademik personeller örneklem uza-
yımızın büyük kısmını oluşturmuştur.  Anketimiz 
sürücülerin kaza yapıp yapmamasını ve insanın 
kişilik özelliklerini baz alarak hazırlanmıştır. Ayrıca 
bireysel davranış soruları kişilik ile araba kullanır-
ken gösterilen davranışları ilişkilendirerek 

Xort=Ortalama puan
S=Standart sapma
n=Kişi sayısı
Tablo 1 analiz edildiğinde sosyal çevre ile olan iliş-
ki, aile ile olan ilişki ve sosyal normlara uyum konu-
sunda çok fazla farklılıklara rastlanılmamaktadır. 
Bireysel davranışlara baktığımızda kaza sayısının 
artmasıyla ortalama puanlarda bir düşüş

oluşturulmuştur. Anketin temelinde iki işin aynı anda 
yapılıp yapılamayacağı, bir işi yaparken o işe odakla-
namama, işi yaparken aceleci davranma ve stres ha-
linde olma, fevri olma, ileriyi planlayamama, gürültülü 
ortamda yapılan işe konsantre olamama, kendisinin 
veya başkasının emniyetine yönelik davranışlara dik-
kat etmeme gibi sürücülükle yakından bağdaştırabi-
leceğimiz sorular mevcuttur. Sosyal norm soruları ise 
hukuk, din, ahlak ve görgü kurallarına uyup uymama 
üzerine hazırlanmıştır.
Kaza sayısı ve anket sonucunun beraber düşü-
nülmesinin psikoloji üzerindeki etkisine bakılmıştır. 
Anketimizde, kişinin sosyal çevre ile olan ilişkisinin 
durumu, ailesi ile olan ilişkisinin durumu, sosyal 
normlara uyma konusundaki tavırları ve kişinin 
bireysel olarak sergilediği davranışlar incelenmiştir. 
Kaza sayıları ile tüm bu alt ölçekler arasında nasıl bir 
ilişki olduğunu anlamak için, tüm alt ölçeklerden elde 
edilen ortalama puan ile kaza sayıları excel ortamına 
aktarılmış ve burada korelasyon analizi yapılmıştır. 
Korelasyon sonucu 0,99 olarak bulunmuştur. Bu de-
ğer iki değişken arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki 
olduğunu göstermektedir. 
Tablo 1’de kaza sayısı ile psikoloji alt ölçekleri ara-
sındaki ilişki gösterilmiştir.

gözlenmektedir. Tüm bunları ele alarak psikoloji 
puanlarına baktığımızda ise kaza sayısının artmasıy-
la psikoloji puanının düştüğünü gözlemlemekteyiz. 
Örneklem sayımızın az olması sebebiyle puanlar 
birbirine yakın bir duruş sergilemektedir.
2.1 Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)
Bulanık mantık kavramı 1965 yılında ilk defa Za-
deh[10] tarafından ortaya atılmıştır. Bulanık mantık 
kişinin aklında oluşan olguları modellemeye çalışır.
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Klasik bir kümeyi düşündüğümüzde bir eleman ya 
o kümenin üyesidir ya da değildir. Ancak bulanık 
mantıkta bu durum farklıdır. Kümeye ait olup olmama 
üyelik fonksiyonları ile belirlenir. Bulanık mantığın 
temeli küme ve alt kümelere dayanır. İçerisinde sözel 
değişkenleri barındırır.  Eğer-ise kural tabanı ile sis-
temdeki girdiler ve çıktılar arasında bir ilişki kurulur. 
2.2 Kaza Sayısı ile Psikoloji Arasındaki İlişkinin Bula-
nık Mantık ile Değerlendirilmesi
(Evaluation of Relationship Between Number of Acci-
dents and Psychology via Fuzzy Logic)
Çalışmanın bu kısmında anket sonuçları baz alı-
narak çıkan sonucun kaza sayısı üzerindeki etkisi 
bulanık

mantık yolu ile irdelenmiş ve Matlab fuzzy logic 
toolbox ile sonuçlar analiz edilmiştir.  Burada girdi 
parametremiz psikoloji puanı olarak alınırken çıktı 
parametremiz kaza sayısı olarak alınmıştır.  Girdi ve 
çıktı parametrelerimizin her ikisi için de üçgen üyelik 
fonksiyonu kullanılmıştır. Durulaştırma yöntemi ola-
rak ağırlık merkezi yöntemi tercih edilmiştir. Girdimiz 
üç bulanık alt küme ile tanımlanmıştır. Bunlar dilsel 
olarak düşük, orta ve yüksek şeklinde ifade edilmiştir. 
Çıktımız da aynı şekilde üç bulanık alt küme ile ifade 
edilmiştir. Dilsel değişken olarak az, orta ve çok ifa-
deleri kullanılmıştır. Şekil 1 ve 2’ de girdi ve çıktı pa-
rametrelerimizin üyelik fonksiyonları gösterilmektedir. 
Üyelik fonksiyonlarının sınırları belirlenirken anket 
sonucunda çıkan ortalamalar ve standart sapmalar 
ile gözlemcinin deneyimi hesaba katılmıştır.
 



404

Girdimizi Mamdani yöntemi kullanarak bulanıklaş-
tırdığımızda Şekil 3’deki çıktı elde edilmiştir. Burada 
psikoloji puanı belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra 
kaza sayısında azalma

gözlenmektedir. Psikoloji puanının az olduğu nok-
talarda kaza sayısı düşüktür ancak kimi yerlerde bu 
kuralın dışına çıkıldığı gözlemlenmektedir.
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3. SONUÇ VE TARTIŞMA
(Results and Discussion)

Gaziantep; büyüyen ve hızla kalabalıklaşan bir şehir 
olması, İpek yolu üzerinde bulunması ve Güneydo-
ğu’ya açılan bir ticaret kapısı olması hasebiyle giderek 
artan bir trafiğe sahiptir. Bu bağlamda ele alınan bu 
çalışmada, artan trafik güvenliği problemine çözüm 
getirebilmek için sürücü psikolojisine bağlı kazalar 
araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, kazalarda sürü-
cünün bireysel davranışlarını ön plana çıkarmıştır. 
Çalışmada psikolojik durumu oluşturan alt ölçeklere 
bakıldığında aile ve sosyal çevre ilişkisi ile sosyal 
normlara uyma konusunun kazalar üzerinde önemli 
bir etkisinin olmayışı dikkat çekicidir. Bireysel davra-
nışlar ele alındığında ise kazaya daha fazla karışan 
kişilerin psikolojik durumunun az karışanlara nispeten 
daha kötü olduğu gözlemlenmektedir. Genel olarak 
tüm alt ölçeklerin totaline baktığımızda ise, daha az 
kaza yapanların psikolojilerinin çok kaza yapanlardan 
daha iyi olduğu sonucuna varılabilir.
Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak bulanık 
mantık ile sonuçlar analiz edilmiştir. Yapılan analiz-
lerde ise psikoloji puanı belirli bir noktaya ulaştıktan 
sonra kaza sayısında düşüş gözlemlenmektedir. Ama 
kaza sayısı fazla olan insanların da psikolojisinin 
kaza yapmayan bir insandan daha iyi olabileceği bir 
gerçektir. Bu sonuçlar bize Gaziantep’te meydana 
gelen kazalarda farklı parametrelerin daha fazla 
etkili olduğunu göstermektedir. Bu parametreler trafik 
kurallarına uymama, sürücünün eğitim düzeyi, yoldan 
tasarımından kaynaklı hatalar, aşırı hız, alkollü araç 
kullanma, acemilik, hatalı sollama, bazı ilaçların kulla-
nılması sonrasında araç kullanımı, uzun süre uyku-
suzluk, dikkatsizlik vb. olarak sıralanabilir. 
Yapılan araştırma gösteriyor ki;  örneklem sayısı daha 
fazla tutularak bireyin davranışlarını şekillendiren coğ-
rafya, kültür, sosyal çevre ve sosyal normların yanı 
sıra trafik kazalarına neden olabilecek diğer faktörler 
de ayrıntılı olarak incelenmelidir.
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TÜRKİYE’DE 2010-2013 YILLARINA AİT TRAFİK CEZALARININ 
İLLERE GÖRE İRDELENMESİ
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ÖZET

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl meydana gelen trafik kazası kaynaklı 50 milyondan fazla yara-
lanmayı ve 1 milyon 300 bini aşkın ölümü, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak kabul etmektedir. DSÖ 
verilerine göre trafik kazası kaynaklı ölümler, meydana gelen tüm ölüm nedenleri arasında 9. sırada yer 
almaktadır ve gerekli müdahalelerde bulunulmaması durumunda, 2030 yılında bu ölümlerin 5. sıraya yükse-
leceği tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise her yıl on bini aşkın kişi trafik kazalarında ölmekte, yaklaşık iki yüz 
bin kişi de yaralanmaktadır. Trafik sistemi, içerisinde insan, araç ve yolu barındıran, bununla birlikte eğitim, 
denetleme, mühendislik, trafik yönetimi, ilkyardım, çevresel koşullar, mevzuat, savunuculuk ve politika üretme 
gibi boyutları da olan karmaşık bir sistemler bütünüdür. Trafik güvenliğinin sağlanması için sistem içerisindeki 
bu bileşenlerle ilgili etkin ve sürekliliği olan önlemlerin alınması gereklidir. Trafik denetimi ve yasaların uygula-
tılması da en etkin trafik güvenliği müdahalelerinden biridir. Bu çalışmada, öncelikle Türkiye’deki 81 ilin trafik 
güvenliği, kaza verileri dikkate alınarak ortaya konulmuş, daha sonra 2010-2013 yılları arasında trafik ihlali 
sonucunda yazılan cezalar iller ve bölgeler bazında incelenerek denetleme verileri ile trafik güvenliği verileri 
birlikte analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Trafik güvenliği, kaza, denetleme

ABSTRACT

Approximately 1.3 million people die every year on the world’s roads, and another 50 million sustain nonfatal 
injuries as a result of road traffic crashes. According to WHO data road traffic crashes rank as the 9th leading 
cause of death. Unless action is taken, road traffic injuries are predicted to become the fifth leading cause of 
death by 2030. Nearly 10.000 people die and about 200.000 people injure in road crashes each year in Tur-
key. Traffic is a complex system with in road user, vehicle, highway and education, enforcement, engineering, 
emergency, traffic management, legislation and plicy production. There is need for taking effective measures. 
Traffic legislation and traffic fines are some of the effective measures. In this study fistly traffic accident statisti-
cs of 81 cities are investigated and then traffic fines between 2010- 2013 of 81 cities are analyzed 

Keywords: Traffic safety, accident, enforcement.
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1. GİRİŞ

Dünyadaki sosyal ve ekonomik gelişmeler paralelin-
de ulaşıma duyulan ihtiyaç her geçen gün artış gös-
termektedir. Bu durum, sosyal hareketliliği, insanların 
günlük yaşantısında ulaşımda geçirdiği süreyi ve 
karayollarının kullanımını artırmaktadır. Hızlanan ve 
kalabalıklaşan trafikte kaza riski yükselmekte, daha 
çok kaza yaşanmakta, daha çok insan ölmekte ve 
yaralanmaktadır [1]. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
gelişmekte olan ülkelerde trafik güvenliği önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Trafik kazalarında kaybedilen insan sayısı, ülkele-
rin trafik güvenliği hakkında fikir sahibi olmak için 
kullanılabilecek temel göstergelerdendir. Türkiye’de 
2003-2013 yılları arasında meydana gelen ölümlü 
ve yaralanmalı trafik kazaları ile ölü ve yaralı sayı-
ları Tablo 1’de görülmektedir. Tablo incelendiğinde 
Türkiye’de, 11 yıllık süreçte kaza ve yaralı sayılarının 
arttığı, ölü sayısının ise 2003-2007 yılları arasında 
arttığı, 2007 yılından sonra azaldığı anlaşılmaktadır 
[2]. Türkiye’de, istatistiklere yansıyan trafik kazala-
rındaki ölü sayısı, kaza yerinde meydana gelen ölü 
sayısıdır. Trafik kazası nedeniyle hastanede ya da 
bir süre sonra evinde ölenlerin sayısı istatistiklere 
yansımamaktadır. Dolayısıyla istatistiklere yansıyan 
sayı gerçek değerin altındadır. 

Tablo1. 2003-2013 yılları arasında meydana gelen 
trafik kazası, ölü ve yaralı sayıları [2]

Yıl Ölümlü ve 
yaralanmalı kaza 

sayısı 

Ölü 
sayısı 

Yaralı 
sayısı 

2003 67031 3946 118214 
2004 77008 4427 136437 
2005 87273 4505 154086 
2006 96128 4633 169080 
2007 106994 5007 189057 
2008 104212 4236 184468 
2009 111121 4324 201380 
2010 116804 4045 211496 
2011 131845 3835 238074 
2012 153552 3750 268079 
2013 161306 3685 274829 

 

Türkiye’de yol ve trafik güvenliğine ilişkin karşımıza 
çıkan bu tabloyu oluşturan temel etmenler şöyle 
sıralanabilir [3]:

- Taşıma türlerindeki dengesizlik: Yük ve yolcu taşı-
malarının yüksek oranda karayolları ile yapılması.
- Yol kullanıcı davranışları: Trafikte karşılaşılabilecek 
riskler konusunda yeterli bilgiye sahip olmamak ve 
farkındalığın yetersiz olması, yol kullanıcıların fiziksel 
yapısı (görme-işitme-reaksiyon yetenekleri, yaş vb.) 
ve psikolojik durumunda karşılaşılan problemler.
- Taşıtlardan kaynaklanan nedenler: Teknik şartları 
uygun olmayan taşıtların trafikte yer almaları, aşırı 
yükleme, yetersiz araç bakımı.
- Karayolu altyapısından kaynaklanan nedenler: 
Tasarım-geometri hataları, eksik-hatalı işaretleme, 
trafik kontrol sistemi eksiklikleri, yetersiz aydınlatma.
- Trafik yönetimi, denetimini ilişkin hususlar: Etkili ve 
sürekli denetimin yapılamaması, cezaların caydı-
rıcı olmaması, trafik yönetimi konusunda yaşanan 
sıkıntılar.
- Hızlı ve plansız şehirleşme: Sürdürülebilir planlama 
çalışmalarında eksiklikler, hızla büyüyen kentlerin 
ulaşım ana planlarının olmayışı. 
- Çevre şartları: Yağış, buzlanma, sis, heyelan, sel, 
deprem.
- Yol ve trafik güvenliği konusunda yaşanan sosyal 
kayıtsızlık, kaza mağdurlarının sayısını azaltma 
amacının gündelik yaşamda öncelik taşımaması.

Bu temel etmenlerden de anlaşılacağı gibi trafik 
sistemi, içerisinde insan, araç ve yolu barındıran, 
bununla birlikte eğitim, denetleme, mühendislik, 
trafik yönetimi, ilkyardım, çevresel koşullar, mevzuat, 
savunuculuk ve politika üretme gibi boyutları da olan 
karmaşık bir sistemler bütünüdür. Sistem içerisindeki 
bu bileşenlere ait münferit hatalar ve eksiklikler ile 
birden fazla bileşenin bir arada oluşturduğu hatalar 
ve eksiklikler, trafik kazalarının meydana gelmesine 
neden olmaktadır. 

Literatürde yer alan çalışmalar trafik denetimlerinin 
trafik güvenliğini artırmada temel bir strateji olduğunu 
ortaya koymaktadır [4]. Başta sürücüler olmak üzere 
tüm yol kullanıcıların trafik kurallarına uymaları du-
rumunda, trafik güvenliğinin maksimum düzeyde ol-
ması beklendiğinden yaygın trafik denetimleri yoluyla 
trafik ihlallerini azaltmak trafik güvenliği bakımından 
temel ilke olarak kabul edilir [5]. Genel olarak trafik 
kurallarına tamamen uyulmasının trafik kazalarını 
%50 oranında azaltabileceği öngörülmektedir [6].
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Bu çalışmada, öncelikle iller düzeyinde trafik kaza-
larındaki ölü sayısından hareketle Türkiye’deki 81 
ilin trafik güvenliği ortaya konulmakta, daha sonra 
2010-2013 yılları arasında trafik ihlali sonucunda 
yazılan cezalar, iller ve bölgeler bazında incelenerek 
denetleme verileri ile trafik güvenliği verileri birlikte 
analiz edilmektedir. Çalışmada trafik kazalarına iliş-
kin veriler Türkiye İstatistik Kurumundan, 2010-2013 
yıllarına ait denetleme verileri ise Emniyet Genel 
Müdürlüğü istatistiklerinden temin edilmiştir..

2. İLLERİN TRAFİK KAZA VERİLERİ

2010-2013 yılları arasında, 81 ilde meydana gelen 
trafik kazalarındaki ölü sayıları Tablo 2’de görül-
mektedir. Tablo 3’de ise bölgeler düzeyinde nüfus, 
sürücü ve araç sayısı ile kazalarda meydana gelen 
kayıplar görülmektedir.

Şekil 1’de ise 2010-2013 yıllarına ait 100.000 kişi 
başına düşen ölü sayılarının ortalama değerleri iller 
bazında görülmektedir.

Tablo 2. 2010-2013 yılları arasında, 81 ilde meydana gelen trafik kazalarındaki ölü sayıları [2]

 
Ölü sayıları 

 
2010 2011 2012 2013 

Adana 98 95 78 87 
Adıyaman 20 17 20 30 
Afyon 85 78 71 92 
Ağrı 13 31 41 32 
Aksaray 37 21 26 30 
Amasya 36 38 44 26 
Ankara 206 164 205 160 
Antalya 181 154 157 131 
Ardahan 7 7 8 6 
Artvin 14 13 16 10 
Aydın 72 59 67 56 
Balıkesir  98 107 70 103 
Bartın 7 5 8 10 
Batman 9 6 14 31 
Bayburt 6 5 3 6 
Bilecik 37 18 10 22 
Bingöl 16 6 14 18 
Bitlis 45 23 30 10 
Bolu 52 30 43 35 
Burdur 34 25 38 22 
Bursa 114 101 79 90 
Çanakkale 57 45 41 28 
Çankırı 19 35 41 26 
Çorum 49 50 42 40 
Denizli 56 83 53 53 
Diyarbakır 56 74 55 44 
Düzce 29 20 31 32 
Edirne 20 25 30 34 
Elazığ 42 33 40 30 
Erzincan 27 28 12 19 
Erzurum 65 65 56 31 
Eskişehir 65 70 58 52 
Gaziantep 68 60 74 79 
Giresun 36 38 27 37 
Gümüşhane 22 18 30 16 
Hakkari 25 15 13 12 
Hatay 35 50 45 67 
Iğdır 3 16 9 4 
Isparta 32 37 32 27 
İstanbul 265 226 247 260 
İzmir 140 137 158 134 
K.Maraş 40 46 31 50 
Karabük 19 23 26 11 
Karaman 15 18 17 8 
Kars 11 11 13 6 
Kastamonu 39 46 35 58 
Kayseri 56 69 54 58 
Kırıkkale 16 37 19 23 
Kırklareli 45 22 33 23 
Kırşehir 14 8 22 13 

Kilis 7 3 4 6 
Kocaeli 84 69 74 64 
Konya 146 152 166 135 
Kütahya 46 34 41 60 
Malatya 49 44 46 46 
Manisa 125 113 100 109 
Mardin 40 34 32 49 
Mersin 89 108 91 99 
Muğla 80 76 70 70 
Muş 25 16 13 28 
Nevşehir 37 22 19 28 
Niğde 33 43 29 37 
Ordu 44 34 51 45 
Osmaniye 33 26 31 21 
Rize 31 19 17 16 
Sakarya 66 65 33 45 
Samsun 82 85 91 79 
Siirt 10 14 8 10 
Sinop 13 22 21 18 
Sivas 68 30 40 48 
Şanlıurfa 89 101 81 83 
Şırnak 15 9 29 34 
Tekirdağ 47 70 55 48 
Tokat 45 41 46 46 
Trabzon 36 44 37 30 
Tunceli 5 6 6 5 
Uşak 34 26 30 27 
Van 37 50 37 50 
Yalova 18 15 9 9 
Yozgat 26 29 37 35 
Zonguldak 32 27 20 23 
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Tablo 3 kullanılarak bölgeler bazında ülkenin tamamına ilişkin değerlendirmeler yapmak mümkündür. Çalışmada 
bölgeler düzeyindeki değerlendirmeler yapılırken 100.000 nüfus başına kaza ve ölü sayıları kullanılmıştır.

Tablo 3. Bölgeler düzeyinde 2010-2013 yılları arasındaki kaza verileri [2]

  
KAZA SAYISI ÖLÜ-YARALI SAYISI 

BÖLGE YIL NÜFUS SÜRÜCÜ SAYISI ARAÇ SAYISI Ö-Y ÖLÜMLÜ YARALAMALI 
MADDİ 
HASARLI ÖLÜ YARALI 

Akdeniz Bölgesi 2010 9423231 2542235 2342248 15151 279 14872 18963 358 24938 

Akdeniz Bölgesi 2011 9495788 2716356 2508419 17551 290 17261 18232 341 28646 
Akdeniz Bölgesi 2012 9611007 2849880 2665452 20795 277 20518 21664 332 33414 

Akdeniz Bölgesi 2013 9766093 2995474 2804933 22235 268 21967 22094 327 34451 
Doğu Anadolu Bölgesi 2010 5775225 1242968 512075 5439 165 5274 7088 231 11815 

Doğu Anadolu Bölgesi 2011 5863508 1321290 551481 5962 147 5815 7820 216 12892 
Doğu Anadolu Bölgesi 2012 5906680 1378428 589382 6845 175 6670 8866 238 13689 
Doğu Anadolu Bölgesi 2013 5906564 1449794 622483 7510 146 7364 8716 193 14471 

Ege Bölgesi 2010 9693594 3068286 2644717 15478 332 15146 22878 406 25434 
Ege Bölgesi 2011 9687692 3227648 2805739 17691 337 17354 22752 401 29275 

Ege Bölgesi 2012 9779502 3352683 2958365 21488 301 21187 30156 354 34411 
Ege Bölgesi 2013 9897313 3430383 3090661 22345 271 22074 31139 337 34910 
Güneydoğu Anadolu B. 2010 7592772 1432092 831659 6305 163 6142 7440 218 11807 

Güneydoğu Anadolu B. 2011 7816173 1544245 905704 7275 147 7128 8416 221 13846 
Güneydoğu Anadolu B. 2012 7958473 1624849 974548 8999 165 8834 9259 197 16360 

Güneydoğu Anadolu B. 2013 8096352 1724013 1029455 10082 168 9914 9967 220 17686 
İç Anadolu Bölgesi 2010 11811112 4044934 2782625 21301 416 20885 39994 546 38647 

İç Anadolu Bölgesi 2011 11965642 4270548 2972725 23928 384 23544 41193 498 43128 
İç Anadolu Bölgesi 2012 12080428 4444467 3144563 28637 421 28216 52747 548 49841 
İç Anadolu Bölgesi 2013 12226350 4624280 3309896 28990 380 28610 54337 469 49247 

Karadeniz Bölgesi 2010 7539694 2117063 1344497 10405 273 10132 13097 356 20997 
Karadeniz Bölgesi 2011 7508293 2229326 1437447 11245 270 10975 13287 338 21964 

Karadeniz Bölgesi 2012 7547841 2314663 1529162 12899 270 12629 15523 378 24664 
Karadeniz Bölgesi 2013 7572465 2388791 1620471 13315 237 13078 15464 304 24290 
Marmara Bölgesi 2010 21887360 7100803 4637782 23333 493 22840 53113 623 37837 

Marmara Bölgesi 2011 22387173 7488869 4908013 27151 457 26694 55850 567 44398 
Marmara Bölgesi 2012 22743453 7795376 5171941 30697 453 30244 56871 508 48729 

Marmara Bölgesi 2013 23202727 8165977 5461548 31556 474 31082 59601 543 49232 
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Şekil 1. 100.000 Kişi başına düşen ölü sayısı 
(2010-2013 yılları ortalaması) 

 

3. İLLERİN TRAFİK CEZA VERİLERİ

3.1. Denetimin amacı

Trafik denetimleri neticesinde yazılan cezaların temel 
amacı, yol kullanıcıların güvenli olmayan davranışla-
rını en aza indirgeyerek, trafik kazalarını ve yol açtığı 
kayıpları azaltmaktır. Bununla birlikte trafik cezaları;

- Önleyici güç olarak trafik güvenliğinin sağlanmasın-
da,
- Karayolu kullanıcılarının öğrenme sürecinde kazan-
mış oldukları hatalı davranışların giderilmesinde ve 
- Hatalı davranışları en aza indirerek trafik akıcılığı-
nın mümkün olan en yüksek seviyeye getirmesinde 
etkili bir enstrümandır.

Yapılan denetimlerin amacı kadar, denetimin nasıl 
yapıldığı ve denetimin nitelikleri de önem taşımakta-
dır. 

- Denetimin hedefi ve etki alanı iyi belirlenmelidir. 
Trafik denetimlerinde teknolojiden faydalanılmalıdır.
- Denetim yoğun olmalıdır. Bu yoğunluk, denetimle-
rin sıklığına, geniş bir kitleye yönelmeye, değişik ve 
tahmin edilmeyen zaman ve mekânların seçilmesine 
ve bilgilendirme kampanyalarına bağlıdır.
- Denetimlerde toplumun desteği sağlanmalıdır.
- Denetim hukuka uygun ve adil olarak gerçekleştiril-
melidir.
- Yeterli personel görev almalıdır ve denetimde bulu-
nacak personel özenle seçilmelidir.
- Cezalandırma ihlali takip etmelidir.
- Denetimin denetimi de mutlaka yapılmalıdır.

3.2. 81 ilin trafik ceza verileri

2010-2013 yılları arasında, 81 ilde yapılan denet-
lemeler neticesinde polis sorumluluk bölgesinde, 
sürücüye, araç plakasına, yayaya ve yolcuya yazılan 
toplam ceza miktarı (adet) Tablo ’de görülmektedir. 
Şekil 2’de ise 2010-2013 yıllarına ait 1.000 kişi başı-
na yazılan cezaların ortalama değerleri iller bazında 
görülmektedir. 

Şekil 3’de 2013 yılında iller bazında; 100 ceza pua-
nını dolduran, yasal hız limitini 5 kez aşan ve alkollü 
araç kullanan 1000 sürücü başına ehliyeti geri alınan 
sürücü sayıları görülmektedir.
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Ceza Miktarı (Adet) 

 
2010 2011 2012 2013 

Adana 225.571 250.944 310.663 408.303 
Adıyaman 25.807 34.220 36.250 46.344 
Afyon 61.972 76.983 94.999 95.630 
Ağrı 13.498 9.834 10.459 14.444 
Aksaray 25.461 30.638 40.104 54.128 
Amasya 41.084 47.656 50.037 87.030 
Ankara 713.626 810.338 964.996 1.697.542 
Antalya 336.518 319.362 343.188 481.722 
Ardahan 2.602 3.161 2.719 27.784 
Artvin 7.484 9.398 18.141 14.083 
Aydın 93.916 99.268 97.255 127.694 
Balıkesir  148.061 150.311 127.185 217.996 
Bartın 9.844 8.102 8.687 18.377 
Batman 21.403 30.718 29.926 46.113 
Bayburt 3.964 3.362 2.085 6.713 
Bilecik 31.828 33.723 32.348 59.193 
Bingöl 7.296 3.380 10.136 19.333 
Bitlis 10.039 12.432 14.084 13.250 
Bolu 41.946 38.971 30.427 69.266 
Burdur 29.830 30.407 31.219 34.724 
Bursa 233.345 281.688 528.888 478.720 
Çanakkale 31.508 43.049 72.761 77.421 
Çankırı 17.760 15.834 11.700 26.964 
Çorum 53.273 52.724 53.201 77.003 
Denizli 103.850 122.247 124.222 164.256 
Diyarbakır 96.824 96.484 125.606 146.353 
Düzce 36.106 38.347 47.464 63.123 
Edirne 25.808 28.478 33.732 33.732 
Elazığ 49.996 54.111 44.678 73.632 
Erzincan 26.265 22.600 23.189 38.774 
Erzurum 57.521 53.999 60.346 85.425 
Eskişehir 79.930 88.786 72.013 140.695 
Gaziantep 143.045 211.061 302.839 401.866 
Giresun 25.531 26.706 34.837 49.171 
Gümüşhane 4.842 6.376 6.660 16.647 
Hakkari 3.529 2.522 3.969 6.205 
Hatay 87.825 106.460 112.631 150.292 
Iğdır 6.567 10.702 13.426 12.463 
Isparta 55.285 46.251 40.076 53.312 
İstanbul 2.424.585 2.339.582 2.737.448 2.839.228 
İzmir 673.736 725.836 828.620 792.958 
K.Maraş 63.265 49.160 69.123 89.933 
Karabük 18.603 22.305 23.953 33.314 
Karaman 17.229 14.319 14.057 34.410 
Kars 13.639 15.670 15.015 18.744 
Kastamonu 22.955 25.404 22.443 39.497 
Kayseri 188.780 124.037 139.747 205.739 
Kırıkkale 20.743 23.283 29.437 44.020 
Kırklareli 30.078 22.353 20.693 43.429 
Kırşehir 16.578 16.430 17.500 35.221 

Kilis 12.605 15.352 16.101 20.483 
Kocaeli 134.704 135.647 488.540 202.689 
Konya 231.137 287.314 314.383 476.679 
Kütahya 46.009 47.393 62.199 70.574 
Malatya 77.294 58.855 53.318 100.825 
Manisa 167.214 189.525 201.341 239.639 
Mardin 36.008 16.512 16.123 34.644 
Mersin 187.706 202.709 257.598 258.321 
Muğla 143.425 118.048 116.823 164.603 
Muş 11.478 14.173 10.886 11.671 
Nevşehir 15.941 18.878 18.555 74.795 
Niğde 39.889 34.629 37.258 62.282 
Ordu 37.165 37.877 29.828 69.654 
Osmaniye 49.775 38.193 49.722 64.449 
Rize 17.155 20.643 21.337 35.909 
Sakarya 121.585 143.074 173.099 225.122 
Samsun 112.712 103.619 145.210 257.482 
Siirt 12.020 13.030 9.889 14.411 
Sinop 11.852 13.450 15.900 23.821 
Sivas 40.306 43.759 43.154 60.741 
Şanlıurfa 63.298 107.408 145.999 200.323 
Şırnak 8.962 11.764 22.695 18.328 
Tekirdağ 92.606 120.970 107.405 120.024 
Tokat 20.258 26.606 31.408 59.643 
Trabzon 44.989 51.174 48.710 77.829 
Tunceli 2.864 5.033 2.628 1.770 
Uşak 39.658 50.319 25.039 42.744 
Van 40.210 25.040 28.862 52.329 
Yalova 32.696 34.850 37.223 49.070 
Yozgat 16.041 16.355 15.915 29.944 
Zonguldak 30.082 34.803 46.474 67.821 

 

Tablo 4. 2010-2013 yıllarında polis bölgesinde yazılan 81 ile ait trafik ceza miktarları [2]

3.3. Bölgelerin denetleme ve ceza verileri

2010-2013 yılları arasında bölgeler düzeyinde ya-
pılan denetim miktarları, sürücüye, yolcuya, yayaya 
ve araca kesilen ceza sayıları ile 100 ceza puanı, 5 
hız ihlali ve alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyeti 
alınan sürücü sayıları Tablo 5’de görülmektedir.

Bölgelere ait denetleme verileri değerlendirilirken;

- 1000 sürücü başına düşen denetim-ceza sayıları
- 10.000 araç başına düşen denetim-ceza sayıları
- 1000 sürücü başına düşen sürücü belgesine el 
koyma sayıları
- 1000 araç başına düşen sürücü belgesine el koy-
ma sayıları kullanılmıştır.
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Tablo 5. Bölgeler düzeyinde 2010-2013 yılları arasındaki denetleme ve ceza verileri [2]

   
CEZA SAYISI BELGE EL KOYMA 

BÖLGE YIL DENETİM YOLCUYA YAYAYA ARACA SÜRÜCÜYE GENELTOPLAM ALKOLDEN YUZCEZA BESHIZ Alkol ölç.X GENELTOPLAM 
Akdeniz Bölgesi 2010 2843334 0 676 273326 761773 1035775 14675 3272 73 0 18020 
Akdeniz Bölgesi 2011 3019052 0 732 281385 761369 1043486 15127 2832 40 0 17999 
Akdeniz Bölgesi 2012 3219199 0 1213 448653 764354 1214220 19046 2922 15 0 21983 

Akdeniz Bölgesi 2013 3972305 357 743 832245 707711 1541056 16785 2226 4 361 19376 
Doğu Anadolu Bölgesi 2010 937158 0 24 144284 178490 322798 2228 490 27 0 2745 

Doğu Anadolu Bölgesi 2011 970441 0 17 139231 152264 291512 1734 359 20 0 2113 
Doğu Anadolu Bölgesi 2012 960350 0 26 167941 125748 293715 1944 288 4 0 2236 

Doğu Anadolu Bölgesi 2013 1283703 32 517 312969 163288 476806 1656 232 5 45 1938 
Ege Bölgesi 2010 3182627 0 3087 516066 810627 1329780 25085 4390 107 0 29582 
Ege Bölgesi 2011 3268246 0 2328 586090 841201 1429619 22452 2679 43 0 25174 

Ege Bölgesi 2012 3444263 0 1322 686731 862445 1550498 22549 2977 40 0 25566 
Ege Bölgesi 2013 4022673 220 1162 948899 747817 1698098 21047 2608 10 391 24056 

Güneydoğu Anadolu B. 2010 1280947 0 73 171447 248452 419972 2244 1289 44 0 3577 
Güneydoğu Anadolu B. 2011 1268395 0 94 259083 277372 536549 2537 750 50 0 3337 
Güneydoğu Anadolu B. 2012 1371587 0 91 354958 350379 705428 2630 1067 5 0 3702 

Güneydoğu Anadolu B. 2013 1929203 94 141 641515 287115 928865 2479 645 9 53 3186 
İç Anadolu Bölgesi 2010 2806208 0 1142 673422 748857 1423421 18064 4839 200 0 23103 

İç Anadolu Bölgesi 2011 2858952 0 3366 784480 736754 1524600 15235 2167 94 0 17496 
İç Anadolu Bölgesi 2012 3103236 0 1283 996487 721049 1718819 15398 2643 48 0 18089 

İç Anadolu Bölgesi 2013 4031981 148 453 1935320 1007239 2943160 18254 2158 78 390 20880 
İç Anadolu Bölgesi 2014 4264476 307 43 2253969 547608 2801927 18812 1791 30 427 21060 
Karadeniz Bölgesi 2010 2025713 0 13 205113 334719 539845 10162 716 71 0 10949 

Karadeniz Bölgesi 2011 2369785 0 6 223070 344447 567523 9996 593 29 0 10618 
Karadeniz Bölgesi 2012 2517862 0 162 302290 334350 636802 8819 699 21 0 9539 

Karadeniz Bölgesi 2013 3441017 54 12 634256 432061 1066383 10103 819 14 206 11142 
Marmara Bölgesi 2010 4143101 0 14103 1819371 1473330 3306804 56990 6636 63 0 63689 
Marmara Bölgesi 2011 4373812 0 5765 1947499 1380461 3333725 41154 4414 44 0 45612 

Marmara Bölgesi 2012 4819473 0 4105 2707695 1647522 4359322 59244 6632 27 0 65903 
Marmara Bölgesi 2013 6158107 3482 4978 2683435 1678501 4370396 46803 7886 29 1000 55718 
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Şekil 2. 1000 Kişi başına yazılan ceza sayısı 
(2010-2013 yılları ortalaması) 

 Şekil 3. 100 ceza+5 hız+alkol nedeniyle 
ehliyeti alınan sürücü sayısı (2013) 
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4. BULGULAR 

Tüm veriler ışığında aşağıdaki bulgulara ulaşılmış-
tır.

- 2010-2013 yılları arasında trafik kazalarında 
100.000 kişi başına en yüksek ölü sayısına sahip 
olan 5 il sırasıyla; Çankırı, Gümüşhane, Bolu, 
Kastamonu, ve Burdur’dur. En düşük ölü sayısına 
sahip 5 il ise sırasıyla İstanbul, Batman, Hatay, 
Siirt ve Kars’tır (Şekil 1).
- 2010-2013 yılları arasında 1000 kişi başına en 
fazla trafik cezası yazılan iller sırasıyla Ankara, 
Bilecik, İzmir, İstanbul ve Sakarya olmuştur. En az 
ceza yazılan iller ise Hakkari, Ağrı, Muş, Şırnak ve 
Mardin’dir (Şekil 2).
- 2013 yılında 100 ceza puanını doldurarak, 5 kez 
hız limitini aşarak ve alkollü araç kullanarak ehliyeti 
geri alınan (1000 sürücü başına) en çok sürücüye 
sahip il Muğla’dır. Onu sırasıyla Antalya, Tekirdağ, 
İzmir ve Yalova izlemektedir. Ehliyeti geri alınan en 
az sürücüye sahip iller ise Hakkari, Ağrı, Batman, 
Muş ve Siirt’tir (Şekil 3). 

İller bazında 2010-2013 yılında meydana gelen 
kazalardaki ölümler ile yazılan trafik ceza verileri 
Tablo 6’da birlikte değerlendirilmektedir. Tablodaki 
veriler illerin kendi aralarındaki sıralama verileridir. 
Örneğin Adana; 2010-2013 yılları arasında trafik 
kazalarında 100.000 kişi başına düşen ölü sayısı 
sıralamasında 66., 1000 kişi başına yazılan ortala-
ma ceza miktarı sıralamasında 15. ve 1000 sürücü 
başına ehliyeti geri alınan sürücü sayıları sıralama-
sında ise 16. dır. Tablo 6 dan elde edilen sonuçlar 
aşağıda sıralanmıştır.

- 2010-2013 yılları arasında trafik kazalarında 
100.000 kişi başına en yüksek değere sahip il olan 
Çankırı, 1000 kişi başına yazılan trafik ceza miktarı 
sıralamasında 44. , 2013 yılında ehliyeti alınan sü-
rücü sıralamasında ise 63. sırada yer almaktadır. 
İlde 2011 ve 2012 yıllarında trafik kazalarındaki ölü 
sayısı artmış, 2013 yılında ise belirgin bir azalma 
meydana gelmiştir. Çankırı ilinin denetleme verileri-
ne bakıldığında ise 2011 ve 2012 yıllarında yazılan 
ceza miktarının 2010 yılına göre azaldığı, 2013 
yılında ise önemli bir artış gösterdiği görülmektedir. 
- Sadece ölü sayılarına bakıldığında, 2010-2011-
2012 ve 2013 yıllarında en çok ölü sayısına sahip 
olan il İstanbul olmakla birlikte, 100.000 kişi başına 
ölü sayısına bakıldığında İstanbul en düşük değere 
sahip il olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul’un 
nüfus yoğunluğunun fazla olmasının bu değerin 
düşük çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir.

- 2010-2013 yılları arasında trafik kazalarında 
100.000 kişi başına ortalama ölü sayısı sıralamasın-
da 72. sırada bulunan Ankara yazılan trafik ceza mik-
tarları (4 yılın ortalaması) sıralamasında ise 1. olarak 
bulgulanmıştır. Yazılan ceza miktarının fazla olması 
Ankara’da uygulanan denetimlerin daha yoğun oldu-
ğuna işaret edebilir. Dolayısıyla denetlemenin yoğun 
olarak yapılması ve kural ihlallerinin cezalandırıl-
masının, trafik kazalarının ölümle neticelenmesinde 
önleyici bir faktör olduğunu söylemek mümkündür. 
- Denetleme verisine göre en ceza yazılan il olan 
Hakkari’de 2013 yılında yine en az sayıda sürücünün 
ehliyetine el konulmuştur. 2010-2013 yılları arasın-
da trafik kazalarında 100.000 kişi başına ortalama 
ölü sayısı sıralamasında ise Hakkari 49. sıradadır. 
4 yıllık verilere bakıldığında Hakkari’de her yıl trafik 
kazalarındaki ölü sayılarının azaldığı görülmektedir. 
Denetleme verilerine bakıldığında ise 2011 yılında 
ceza miktarının azaldığı, 2012 ve özellikle 2013 yılın-
da ise bu miktarın arttığı anlaşılmaktadır. 
- Genel olarak 81 ilde 4 yıllık süreçte trafik ihlallerine 
yazılan cezalar artış göstermiştir. Buna mukabil 4 
yıllık süreçte 81 ilde, trafik kazalarındaki ölü sayıları 
yıllar bazında dalgalı bir seyir gösterse de, Türkiye 
genelinde ölü sayısı azalmıştır.

Bölgeler düzeyinde elde edilen bulgular ise şunlardır.

- 100.000 nüfus başına düşen ölümlü-yaralanmalı 
kaza sayısında 217 ile İç Anadolu en yüksek rakama 
ulaşırken, en düşük rakam 107 ile Güneydoğu Ana-
dolu’dur. Nüfus oranlamalarına göre belki bu değer-
ler normal gibi görünse de, en yüksek nüfusa sahip 
olan Marmara Bölgesi 128 ile bu tablo da sondan 
3.sıradadır.
- Ölümlü kaza sayılarına bakıldığında 100.000 nüfus 
başına ölü sayısında 3,3 değeri Karadeniz Bölgesi 
en yüksek değere sahipken. En yüksek nüfusa sahip 
Marmara Bölgesi, 1,99 değeri ile bölgeler içinde son 
sırada bulgulanmıştır. 
- 100.000 nüfus başına düşen ölü sayıları bakıldığın-
da ise 4,3 değeri ile yine Karadeniz Bölgesi ilk sırada 
yer alırken, Marmara Bölgesi  2,3 değeri ile en az ölü 
sayısına sahip bölge olmuştur. 
- 1000 sürücü başına 1194 denetim ile Akdeniz 
Bölgesi en çok denetime tabi tutulan bölge olmuştur. 
1185 ile Karadeniz Bölgesi 2.sıradadır. Marmara 
Bölgesi 629 denetleme ile bu alanda sonuncudur.
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Tablo 6. 2010-2013 yılında meydana gelen kazalardaki ölümler ile iller bazında yazılan trafik ceza verileri sırala-
ması

 

A 
Sıra 

B 
Sıra 

C 
Sıra 

Adana 66 15 16 
Adıyaman 73 63 69 
Afyon 6 30 45 
Ağrı 55 80 80 
Aksaray 30 40 23 
Amasya 26 6 10 
Ankara 72 1 25 
Antalya 32 8 2 
Ardahan 37 45 27 
Artvin 26 57 49 
Aydın 46 37 9 
Balıkesir  21 17 19 
Bartın 8 65 14 
Batman 80 66 79 
Bayburt 39 69 61 
Bilecik 8 2 33 
Bingöl 56 73 72 
Bitlis 23 74 76 
Bolu 3 9 48 
Burdur 5 27 44 
Bursa 76 16 28 
Çanakkale 17 33 30 
Çankırı 1 44 63 
Çorum 18 34 12 
Denizli 43 18 38 
Diyarbakır 74 59 66 
Düzce 24 20 26 
Edirne 36 51 18 
Elazığ 41 41 68 
Erzincan 10 24 56 
Erzurum 35 48 73 
Eskişehir 28 28 31 
Gaziantep 71 13 47 
Giresun 22 49 11 
Gümüşhane 2 62 60 
Hakkari 49 81 81 
Hatay 79 52 54 
Iğdır 65 68 55 
Isparta 27 29 43 
İstanbul 81 4 8 
İzmir 75 3 4 
K.Maraş 70 61 24 
Karabük 15 36 22 
Karaman 47 47 7 
Kars 77 70 74 
Kastamonu 4 54 35 
Kayseri 62 21 52 
Kırıkkale 14 35 32 
Kırklareli 13 46 17 
Kırşehir 42 42 40 
Kilis 69 25 50 

Kocaeli 63 14 21 
Konya 33 10 29 
Kütahya 25 39 59 
Malatya 48 43 58 
Manisa 20 12 15 
Mardin 57 77 75 
Mersin 53 19 6 
Muğla 16 11 1 
Muş 58 79 78 
Nevşehir 11 32 46 
Niğde 9 22 20 
Ordu 50 64 41 
Osmaniye 54 38 39 
Rize 44 58 65 
Sakarya 52 5 42 
Samsun 38 26 13 
Siirt 78 72 77 
Sinop 12 50 34 
Sivas 29 53 53 
Şanlıurfa 59 60 67 
Şırnak 61 78 71 
Tekirdağ 45 23 3 
Tokat 31 67 51 
Trabzon 60 56 64 
Tunceli 40 75 62 
Uşak 19 31 37 
Van 67 76 70 
Yalova 51 7 5 
Yozgat 34 71 57 
Zonguldak 64 55 36 

 

A: 2010-2013 yıllarına ait 100.000 kişi başına düşen ortalama ölü 
sayısı sıralaması
B: 2010-2013 yıllarına ait 1.000 kişi başına yazılan ortalama ceza 
miktarı sıralaması
C: 2013 yılında 100 ceza puanını dolduran, yasal hız limitini 5 kez 
aşan ve alkollü araç kullanan 1000 sürücü başına ehliyeti geri 
alınan sürücü sayıları sıralaması
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5. SONUÇ

Trafik kazaları önceden tahmin edilebilir ve önlene-
bilir. Yüksek gelir sahibi sahip pek çok ülke, yol ve 
trafik güvenliğine yönelik sistem yaklaşımı benim-
seyerek, son 20 yılda, kazalarda ve kaza kurban-
larının sayısında önemli azalmalar sağlayabilmiştir. 
Düşük ve orta gelirli ülkeler için geçerli çözümler, 
uzun süredir motorize olmuş ve yüksek gelir sahibi 
ülkelere göre farklılıklar gösterse de temel ilkeler 
aynıdır. Literatürde, karayolu trafik kazalarının ön-
lenebildiğini doğrulayan çalışmalar mevcuttur. Ya-
pılan bu çalışmalar göstermiştir ki, yeterli bir bütçe 
ve istikrarlı bir yaklaşım ile karayolu trafik kazaları 
önemli ölçüde azaltılabilir. 

Literatürde yer alan çalışmalar trafik denetimlerinin 
trafik güvenliğini artırmada temel bir strateji olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Denetimin trafik güvenliğini 
artırdığını ortaya koyan çalışmalar denetimin ba-
şarılı olması için sürekli ve tutarlı olması gerektiğini 
vurgulamaktadır.

Türkiye’deki genel tabloya bakıldığında artan 
nüfusla beraber sürücü ve araç sayısında da artış 
gerçekleşmiş, ancak son 4 yıl içerisinde kazalarda 
ölüm oranları azalmıştır. Bu azalmaya neden olan 
faktörlerin etkisini net olarak ortaya koyan çalışma-
lar yapılamamasına rağmen, gelişen araç tekno-
lojileriyle birlikte yol platform özelliklerin eskiye 
nazaran iyileştirilmiş olması ve artan denetleme 
faaliyetlerinin muhtemel nedenler olduğu söylene-
bilir.

2010-2013 yıllarına ait kaza ve denetleme verileri 
incelendiğinde, 2013’e kadar ceza uygulaması 
yapılmayan yolculara 2013 yılından itibaren ceza 
kesilmeye başlandığı, araca kesilen cezalarda artış 
gözlenirken, sürücü ve yayalara kesilen cezalarda 
genel olarak azalma olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 
sürücü belgesine el koyma durumlarında belirleyici 
faktörün “Alkol” olduğu görülmektedir. Coğrafi böl-
geler tek tek ele alındığında nüfus büyüklüğünün 
ve araç sayısının kaza ve ölü sayılarında belirleyici 
olmadığını söylemek mümkündür. 
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ÖZET 

Literatürde engelli bireyler ile ilgili çalışmalar uzun zamandır öne çıktığı halde yaşamın en aktif alanlardan biri 
olan trafik ortamında engelli sürücülüğü anlamayı amaçlayan çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışmada, 
engelli olan ve olmayan sürücülerin, engelli sürücülere yönelik tutumlarını anlamak, ilerleyen zamanlardaki 
uygulama ve çalışmalara bu bilgilerle veri sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla literatür temelinde oluşturulmuş 
14 soru kapsayan yarı yapılandırılmış mülakatlar hazırlanmıştır. Mülakatlar 12 engelli sürücü ve 16 engelsiz 
sürücü ile gerçekleştirilmiştir. Mülakatların içeriği araştırmacılar tarafından analiz edilmiş ve engelli sürücülü-
ğe yönelik tutumlar engelli ve engelsiz sürücülerin bakış açısından değerlendirilmiştir. Mülakat çalışmasının 
içerik analizi sonuçları genel olarak engelli sürücülerin engelsiz sürücülere kıyasla daha zorlu bir ehliyet alma 
ve araç kullanma sürecinden geçtiklerini, engelli sürücülerin trafik ortamlarındaki varlıkları ile ilgili farkındalığın 
düşük olduğunu, engelli park yerlerinin engelsiz sürücüler tarafından kullanılmasının anlamlı bir sorun oldu-
ğunu ortaya koymuştur. Dünya literatüründe engelli sürücülüğün doğasını anlamaya yönelik hem engelli hem 
engelsiz bireylerin dahil edildiği bu içerikte bir çalışma ilk defa yapılmaktadır. Bu çalışma engelli ve engelsiz 
sürücüler bakış açısıyla engelli sürücülüğü anlamamıza olanak sağlamış; ileriki aşamada geliştirilecek ve 
engelli sürücülüğü daha ayrıntılı incelemeye imkan sağlayacak olan ileri ölçüm araçlarının geliştirilmesine de 
zemin oluşturmuştur. Çalışmada mülakat analiz sonuçları ayrıntılı bir şekilde sunulmuş ve tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: engelli sürücüler, sürücü tutumları, engellilere yönelik tutumlar

ABSTRACT

Although disabled people have been studied frequently so far, there hasn’t been any effort to understand 
disabled driving in traffic settings. This study aimed to understand the disabled and non-disabled drivers’ 
perspectives on disabled driving, and provide a base for the related interventions and following studies. For 
this purpose a semi-structured interview form including 14 questions was formed on the basis of the previous 
literature. The interviews were conducted with 12 disabled and 16 non-disabled drivers. They were analyzed 
by the authors of this study and the attitudes toward disabled driving were evaluated from the perspectives 
of disabled and non-disabled drivers. The content analysis of the interviews mainly showed that the disab-
led drivers passed through a more compelling process of receiving a driver’s license, and driving a car; the 
awareness of the existence of disabled drivers in traffic settings is low and abusing disabled parking bays is a 
significant problem. The present study is the first one studying the nature of disabled driving from the perspec-
tives of both disabled and non-disabled drivers. Additionally, it provided base for the development of advanced 
measurements for understanding disabled driving in more detail. The results of the interviews was mentioned 
and discussed in detail. 

Key words: Disabled drivers, driver attitudes, attitudes toward disabled drivers 
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Giriş
Dünya Sağlık Örgütü (2001)’ne göre engellilik, 
birçok açıdan değerlendirilebilecek ve engelli bireyin 
yaşam sürecini etkileyen bir durumdur. Hastalık veya 
yaralanma sonucu ortaya çıkan fiziksel, zihinsel veya 
duygusal işlevsellik açısından aktif ve arda kalan en-
geller ve zorluklar engelliliği oluşturmaktadır. Bunun 
yanı sıra bireyin hayatında zorluk yaratan ve işlev-
selliği açısından engelleyici olan çevresel faktörlerle 
beraber süreçte bireye engel olan birçok durum da 
engellilik tanımı içerisinde yer almaktadır (1).

Toplumun geneline hakim olan sosyal görüş ve tu-
tumlar dikkate alındığında; engelliliğe yönelik sosyal 
yargıların genellikle pozitif yönde olmadığı görülmek-
tedir. Engelsiz bireylerin çoğu bağımsız, acı çekme-
yen ve sosyal olarak aktif engelli bireylerin varlığını 
hayal bile edememektedir (2). Bu bağlamda engelli 
bireyleri destekleyen birçok yasa ve düzenleme bu-
lunmaktadır. Bu yasa ve düzenlemeler içerisinde ‘En-
gelli Amerikalılar Yasası (Americans with Disabilities 
Act)’ önemli bir yere sahiptir. Engelli Amerikalılar Ya-
sası, 1990 yılında Amerika’da yayınlanan ve engelli 
bireylerin haklarını ilk kez kapsamlı bir şekilde savu-
nan yasal bir düzenlemedir. Ulaşımda ve iletişimde 
yaşanan engelleri kaldırmak, işgücü piyasasında ya-
şanan ayrımcılığı engellemek ve sosyal ortamlarda 
engelli bireylerin de eşit haklarla hareket edebilme-
sini sağlamak amacıyla imzalanmıştır. En önemlisi 
de bu yasa ile beraber engelli bireylere yönelik kalıp 
yargıların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir (3). Bir 
diğer düzenleme Birleşmiş Milletler tarafından kabul 
edilen ‘Engelli Bireylerin Hakları Sözleşmesi’dir. Bu 
sözleşmenin bir gereği olarak; engelli bireylere karşı 
bilincin arttırılması, engelli bireylerin haklarına duyu-
lan saygının arttırılması ve toplumun her alanında 
görülen engelli bireylere yönelik ayrımcılığın önüne 
geçilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 2011 yılında or-
taya çıkan ‘Engellilere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele 
Programı’ kapsamında engelli bireylerin engelsiz 
bireylerle aynı haklara sahip olmasını sağlamak ve 
toplumda engelli bireylere yönelik tutumu iyileştirmek 
amaçlanmaktadır (4).

İlgili literatür incelendiğinde toplumun birçok alanında 
engelli bireylere olan tutumu saptamak ve geliştirmek 
amacıyla yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Eğitim 
alanı, iş alanı ve kültür alanı ile ilgili çalışmalar bu 
konuda dikkat çeken araştırmalardandır. Örneğin, 
hemşirelik öğrencileri ile yapılan bir çalışmada; 
kişinin yaşı, eğitim seviyesi ve tipi, engelli bireyler 
ile ilgili bilgi seviyesi ve sosyal yaşamda engelli bir 
bireye sosyal destek sağlaması gibi özellikler kişinin 
engelli bireylere yönelik olumlu tutum sahibi olması 
yönünde etkili bulunmuştur (5). Bir diğer dikkat

çekici araştırma, Moore ve Nettelbeck (2013)’in 
‘Engelilik Farkındalık Programı (Disabled Awareness 
Program)’ kapsamında yürüttüğü çalışmadır. Bu ça-
lışmada; deney grubundaki erkek öğrenciler engelli 
bir sporcunun davetli olduğu konferansa katılmış, 
engelli bireylerle ilgili bir belgesel izlemiş ve engel 
çeşitleri hakkında bilgilendirilmiştir. Ortaokul çağın-
daki bu öğrencilerin engelli bireylere yönelik pozitif 
tutumunda gelişmeler gözlemlendiği ifade edilmiştir 
(6). Wozencroft, Pate ve Griffiths (2015) tarafından 
yapılan çalışmada ise, engellilik hakkındaki 12 hafta-
lık detaylı eğitim ve engelli bireylerle geçen bir kamp 
dönemi sonrası üniversite lisans ve yüksek lisans öğ-
rencilerinin engelliliğe yönelik tutumları değerlendiril-
miştir. Sınıfta verilen eğitim sürecinin engelli bireylere 
yönelik tutum değişikliğinde ve öğrencilerin engelli 
bireyler hakkında bilgilendirilmesinde çok büyük rolü 
olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra engelli bi-
reyler ile sosyal ortamda paylaşılan zamanın önemli 
olduğu fakat salt maruz kalmanın tek başına tatmin 
edici bir tutum değişikliği yaratamayacağı öne sürül-
müştür (7). Son olarak, Huang ve arkadaşları (2014), 
Tayvan’da 116 yüksek lisans öğrencisiyle yürüttükleri 
çalışma sonucunda katılımcıların 3’te 1’inin engelli 
bireylere yönelik yasalarla ilgili bilgisi olmadığını 
saptanmıştır. Bu yüzden eğitim alanında engelliliğe 
yönelik farkındalığı ve engelli haklarıyla ilgili bilgiyi 
arttırmanın gerekliliğinden bahsedilmiştir (8).

Eğitimin yanı sıra toplumda engelli bireylerin istihda-
mı ile ilgili konular göz önüne alındığında, mesleki 
konuları ve iş sahasını inceleyen çalışmalar dikkat 
çekmektedir. Engellilik anlayışının eksik olması sebe-
biyle birçok işveren engelli bireyleri güçsüz, yetersiz 
ve toplumun diğer bireylerine bağımlı olarak değer-
lendirmektedir. Bu yüzden işverenler engelli bireylere 
iş verme konusunda çelişki yaşamaktadırlar (9). En-
gelli Amerikalılar Yasası (1990), işverenlerin sorum-
luluğu olarak; engelli bireylerin işe başvurabilmesi 
için gerekli düzenlemeleri yaparak yardımcı olmanın, 
işe alındıktan sonra çevreyi engelli bireyin engeline 
göre düzenlemenin ve engelli birey için elverişli bir 
çalışma ortamı yaratmanın gerekliliğinden bahset-
mektedir (10). Houtenville ve Kalargyrou (2014) 
sektörler arası yaptıkları karşılaştırmada müşteri ve 
çalışan arasındaki etkileşimi göz önünde bulundur-
muştur. Engelli bireylerin işe alımında birçok faktörün 
göz önüne alındığı ve hangi faktöre ne kadar ağırlık 
verileceğinin iş alanları arasında farklılık gösterdiği 
vurgulanmıştır. Özellikle eğlence sektörü ve konak-
lama sektörü, müşterilerin tutumlarına önem veren 
alanlar olduğu için müşteriler kadar işverenin de 
engelli bireylere yönelik potansiyel kalıp yargılarının 
olduğundan bahsedilmiştir. Bununla beraber bu iki 
sektör, üretim yapan sektörlerle karşılaştırıldığında, 
işin doğası gereği engelli bireylerin etkin bir şekilde 
çalışamayacağına daha az vurgu yapmaktadır(11).
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Paze ve Arendt (2014), bir önceki çalışma ile pa-
ralel olarak konaklama sektörü ve restoran sektörü 
müdürlerinin engelli bireylerle çalışma ve onlara 
eğitim sağlama konusunda olumlu bir tutuma sahip 
olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca engelli bireylerle 
çalışmanın sadece zorlu taraflarını görmek yerine, 
yararlarının da görülmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
Engelli bireyler, iyi bir denetim ve gözetime ihtiyaç 
duyabilirler; fakat eğitimler sonrası elde edilen 
olumlu sonuçların, bu yatırıma değecek nitelikte 
olacağı vurgulanan bir diğer önemli noktadır (12).

Toplumun yaşamında etkili olan önemli alanla-
rından bir diğeri de kültürdür ve engelli bireylere 
yönelik tutumun belirlenmesinde kültürün yeri 
büyük önem taşımaktadır. Örneğin; Ghana’da 
engelli olan birçok kadın sosyal, fiziksel, sözlü ve 
cinsel istismara uğramaktadır. Devam eden bu 
istismarların sebebi;  Ghana kültürüne göre engelli 
kadınların engelsiz olan bireylerle eşdeğer görül-
memesi ve engelsiz bireylerin ilgisini ve koruması-
nı hak etmemesidir. Bununla beraber Ghana’daki 
kanunlar da istismar uygulayan kesime bir yaptırım 
uygulamamakta ve engelli kadınların yaşam hakkı-
nı görmezden gelmektedir (13). Türkiye’de yapılan 
kültür içerikli bir çalışmada ise Manisa ilinde engelli 
bireylere yönelik toplumsal tutumun genellikle 
olumlu olduğunu görülmüştür. Bulgulara göre; dü-
şük eğitim seviyesi, 45 yaşında ve üzerinde olmak, 
geniş aile tipine sahip olmak ve kadınlarda çocuk 
sahibi olmak engelli bireylere yönelik tutumu pozitif 
yönde etkilemektedir. Literatürde engelli bireyle-
re yönelik tutum ile ilişkili bulunan cinsiyet, evli 
veya bekar olmak, algılanan gelir seviyesi, sosyal 
güvence ve engelli bir bireyle sosyal temas halinde 
olmak gibi bazı faktörlerin ilişkisinin bu çalışmada 
kanıtlanamamasının sebebi olarak kültürel farklılık-
ların önemi vurgulanmıştır (4).

Yukarıda bahsedilen çalışma bulguları engelli 
bireylerin çeşitli ortam ve rollerdeki davranış ve 
özelliklerini anlamanın, bu davranış ve özelliklerle 
ilişkili olabilecek faktörleri belirlemenin ve so-
nuç olarak gerekli boyut ve konularda iyileştirme 
programları uygulamanın tüm toplum yaşantısını 
olumlu yönde etkileyecek bir çaba olduğunu gös-
termektedir. Buna rağmen bugüne kadar yapılan 
çalışmaların engelli bireylerin içinde bulunduğu 
her ortamı ayrıntısıyla kapsamadığı da görülmek-
tedir. Trafik ortamı da bu ortamlardan biridir. Trafik 
ortamı bireylerin hem yol kullanıcısı olarak hem de 
diğer bireylerle sosyal etkileşim kurarak hem aktif 
hem de pasif bir şekilde dahil oldukları bir yaşam 
alanıdır. Bu çalışmanın amacı engelli bireyleri 
trafikte sürücü rolüyle yol kullanıcısı olarak incele-
mek, anlamaya çalışmaktır. Trafikte aktif bir şekilde 
varlık gösteren engelli sürücülerin trafik ortam-
larına yönelik ve diğer yol kullanıcılarının engelli 
sürücülüğe yönelik tutumları ile ilgili ayrıntılı

araştırmalar yürütülmemiştir. Bu çalışmada engelli 
sürücülerin trafik ortamlarına ve bu ortamlardaki yol 
kullanıcılarına; engelsiz sürücülerin de engelli sürü-
cülüğe yönelik tutumlarıyla ilgili mülakatlar düzenle-
yerek bu eksiğin kapatılması hedeflenmektedir. Bu 
yolla hem literatürdeki bilgi eksikliğinin giderilmesine 
katkıda bulunulacak, hem de ileriki çalışma, ölçüm 
aracı geliştirme ve müdahale programları oluşturma 
çabalarına temel sağlanabilecektir. 

Yöntem

Örneklem
Çalışma kapsamında; 12 engelli sürücü, 16 engelsiz 
sürücü (N=28) ile görüşme yapılmıştır. Çalışmaya 
katılan engelli sürücüler beden uzuvlarında çeşitli 
fiziksel engeli bulunan bireylerdir. Bunun dışında fiz-
yolojik ve nörolojik sorunlardan kaynaklanan engel-
leri olan bireyler çalışma örneklemi dahilinde değildir. 
Katılımcılar farklı şehirlerde (Ankara, Mersin, İstanbul 
ve İzmit) ikamet eden ve aktif olarak araç kullanan 
bireylerden oluşmaktadır. Engelli sürücüler 5’i kadın 
ve 7’si erkek katılımcıdan oluşurken; engelsiz sürü-
cülerin 8’i kadın ve 8’i erkektir. Birinci araştırma gru-
bunu oluşturan engelli sürücülerin yaş aralığı 27-59 
olup yaş ortalaması 38,75’tir. Engelsiz sürücüler ise 
24-55 yaş aralığındadır ve bu grubun yaş ortalaması 
29.5’tir. Engelli sürücülerin; 2’si ortaokul mezunu, 
6’si lise mezunu, 3’ü lisans mezunu, ve 1’i lisansüstü 
okul mezunudur. Engelsiz sürücülerin ise; 1’i ortaokul 
mezunu, 1’i lise mezunu, 8’i  lisans mezunu ve 6’sı 
lisansüstü okul mezunudur.

Veri toplama aracı
Engelli sürücülerin trafikte yaşadığı sorunları anla-
mak ve engelli sürücülere yönelik tutumları belirle-
yebilmek için yarı yapılandırılmış mülakatlar düzen-
lenmiştir. Mülakatlarda engelli ve engelsiz sürücülere 
uygulanmak amacıyla engelli bireyler ile ilgili yapıl-
mış önceki çalışmalar da incelenerek hazırlanan 14 
sorudan oluşan bir form kullanılmıştır. Görüşmeler 12 
engelli sürücü ve 16 engelsiz sürücü ile gerçekleşti-
rilmiştir (N=28). Sorularla engelli sürücülerin sürücü 
kursu eğitimi süreç ve içeriği, ehliyet sınavı döne-
mi, engelli sürücülerin trafikte yaşadıkları sorunlar, 
engelli sürücüler için oluşturulabilecek özel haklar/
yasalar ve bu haklara/yasalara yönelik tutum ile ilgili 
bilgi alınması hedeflenmiştir. Mülakat, hem engel-
siz sürücülerin engelli sürücülere hem de engelli 
sürücülerin diğer engelli sürücülere yönelik duygu, 
düşünce ve davranışları ile ilgili sorular içermektedir. 
Böylece trafik ortamını paylaşan engelli ve engelsiz 
sürücülerin engelli sürücülük ile ilgili benzer ve farklı 
duruşları hakkında bilgi alınabilmesi hedeflenmiştir. 
Mülakat sürecinde katılımcılarla engelli sürücüler için 
nasıl daha güvenli bir trafik ortamının yaratılabileceği 
konusu da görüşülmüştür.
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Veri Toplama ve İşlem

Engelli ve engelsiz sürücüler mülakatlara kendilerine 
sorulmasının ardından gönüllü olarak dahil olmuş-
lardır. Mülakatlar öncesinde katılımcılara çalışmanın 
amacı anlatılmış, çalışma süresince kendilerinden 
hiçbir kişisel bilgi alınmayacağı ve çalışma dahilinde-
ki bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılacağı belirtilmiş-
tir. Tüm mülakatlar çalışmanın ilk yazarı tarafından 
yapılmış, ve her iki yazar tarafından analiz edilmiş, 
içeriklerine göre gruplandırılmıştır. 

Bulgular

Yarı yapılandırılmış mülakat sürecinde kullanılan 14 
soru, içerik analizi ile değerlendirilmiş ve sorulara 
verilen ayrıştırıcı cevaplar belirlenmiştir. Engelli sü-
rücüler ve engelsiz sürücülerden oluşan katılımcılara 
yöneltilen mülakat sorularının içerik analizi aşağıda 
sunulmuştur. İçerik açısından benzerlik gösteren 
sorular (5 ve 8), (6 ve 7), (9 ve 10), (11 ve 12), (13 ve 
14) birleştirilerek aynı kategori altında değerlendiril-
miştir.

Soru 1: ‘Engelli sürücülerin ehliyet alma ve ehliyet 
kursu süreciyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?’

Katılımcıların ehliyet kursu sürecinin teorik ve pratik 
kısımlarını ayrı değerlendirmeleri sonucunda; soru 
1, teorik süreç ve pratik süreç olarak 2 kategoride 
toplanmıştır. Engelli sürücülerle yapılan görüşme-
lerde katılımcıların; motor bilgisi, ilk yardım bilgisi ve 
trafik bilgisinin öğretildiği teori derslerinde engelsiz 
sürücülerden farklı bir eğitim almadığı vurgulanmıştır. 
Engelli sürücülerin ehliyet kursunda aldıkları teorik 
eğitim sürecini belirten cevaplar parantez içinde 
frekansları ile şu şekilde sıralanmaktadır; Engelsiz 
sürücülerin aldığı teorik eğitimle aynıdır (6), Ehliyet 
sınavında teori kısmında motor bölümünden muaftık 
(1), Teori kısmında ilkyardım bölümünden muaftık 
(1), Teori eğitimi pratik eğitimden daha etkiliydi (1). 
Engelsiz sürücülerle yapılan görüşmeler sonucun-
da, engelli sürücülerin ehliyet alma süreci ile ilgili 
genel olarak bir bilgi eksikliği olduğu gözlemlenmiş-
tir. Engelsiz sürücülerin, engelli sürücülerin ehliyet 
alma süreci için yorumları frekansları ile birlikte şu 
şekildedir; Teorik kurs süreci farklı değildir (9), Teorik 
kısma katılımları önemli ve/veya gerekli değildir (4). 
Pratik eğitim sürecinin vurgulandığı ikinci kategoride 
engelli sürücülerin öne çıkardıkları konular, katılım-
cı frekanslarıyla beraber şöyledir; Özel donanımlı 
araç eksikliği sebebiyle, bütün sürücü kurslarında 
engelli sürücülere pratik eğitim verilemiyor (3), Özel 
donanımlı araç eksikliği sebebiyle, sınav dönemin-
de aracımı kendim yaptırmak zorunda kaldım (5), 
Kursta bize biraz daha öncelikli davranıldı (1), Pratik 
sınavında sadece ileri ve geri gitme gibi temel bö-
lümlerden sorumlu tutuldum (1).

Bunun yanında engelsiz sürücüler, engelli sürücüler 
için ehliyet alma sürecinin ve sınav sürecinin daha 
özel ilerlediğini düşünmektedir. Engelli sürücülerin 
pratik eğitiminin farklı olması gerektiğini savunan 
bir grubun aksine, yeterli eğitimle engelsiz sürücü-
lerle aynı standardı yakalayabileceklerini düşünen 
bir grubun varlığı da dikkat çekmektedir. Engelsiz 
sürücülerin, pratik eğitim sürecinin değerlendirildi-
ği kategoriye yorumları frekanslarıyla beraber şu 
şekildedir; Engelli sürücülere pratik/direksiyon eğitimi 
için özel araç sağlanmaktadır (4), Engelli sürücüler 
direksiyon eğitimi için daha detaylı bir eğitim almalı-
dır (5), Engelli sürücüler direksiyon eğitiminde daha 
fazla zorlanmaktadır (2), Pratik eğitimin iyi verilmesi 
durumunda performans açısından engelsiz sürücü-
lerle aralarında fark olmamaktadır (1)

Soru 2: ‘Ehliyet için sağlık raporu alma sürecinizi 
kısaca anlatır mısınız?’

Sağlık raporu alma süreci engelli ve engelsiz sürü-
cülerde farklılık gösterdiği için ve bu soruda her grup 
kendini değerlendirdiği için soru 2, engelli ve engel-
siz sürücülerin rapor alma süreci olarak iki kategoriye 
ayrılmıştır. Bir katılımcı hariç diğer engelli sürücülerin 
rapor alma süreçlerine verdikleri cevaplardan çok yo-
rucu ve uzun bir süreç olduğu görülmüştür. Sadece 
bir katılımcı sürücü kursunun duyarlılığı ve yönlen-
dirmesi sayesinde, raporunu kolaylıkla aldığını ifade 
etmiştir. Birçok engelli sürücü, genel sağlık kontörlü 
haricinde bir de engellerini raporlamak durumunda 
kalmıştır. Bunun yanında hastanelerin engelli sü-
rücülere uygun olarak düzenlenmemiş fiziki yapısı, 
bu süreçte engelli bireyleri çok zorlamıştır. Engelli 
sürücülerin sağlık raporu alma sürecine yorumları, 
katılımcı frekansları ile birlikte şu şekildedir; Engelsiz 
bireylere göre daha zor bir süreçti (9), Hastanedeki 
bütün bölümleri dolaşıp heyet raporu almam gerekti 
(3), Engelli bir birey için zahmetli bir süreçti (1), 3 
gün boyunca hastanedeki bütün bölümleri dolaştım 
(1), Sürücü kursunun yönlendirmesiyle zorlanmadan 
aldım (1), Hastanelerin fiziksel koşulları süreci zor-
laştırdı (4). Engelsiz sürücülerin sağlık raporu alma 
sürecine bakıldığında ise, genel olarak bütün en-
gelsiz sürücüler sürecin kolaylığından bahsetmiştir. 
Yalnızca iki engelsiz sürücü göz muayenesi göz mu-
ayenesinden dolayı raporu almakta zorlandığını ifade 
etmiştir. Engelsiz sürücülerin sağlık raporu alma 
sürecine cevapları, katılımcı frekansları ile birlikte şu 
şekildedir; Ehliyet kursunun yönlendirmesiyle sağlık 
ocağından kolaylıkla aldım (2), Kolay bir süreçti (8), 
Sağlık raporu şahsi beyanlarıma dayanıyor, muaye-
ne kısaydı (2), detaylı bir süreç değildi (4)  

Soru 3: ‘Sizce yaşadığınız şehirde trafikte aktif olarak 
araç kullanan kaç engelli sürücü bulunmaktadır?’
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Üçüncü soru, tamamen trafikte engelli sürücülerin 
varlığını ve varlıklarının ne kadar tanındığı incele-
mek amacıyla sorulmuş bir sorudur. Hem engelli 
sürücüler hem de engelsiz sürücüler ya bir tahmin 
yürütmüş ya da bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. 
Bu yüzden üçüncü soruda tahminde bulunmuş 
olmak veya bilgi sahibi olmamak olarak 2 kategori 
oluşturulmuştur. Engelli sürücülerin genel eğilimi 
bir tahminde bulunmak şeklinde olmuştur. Trafik 
ortamında verdikleri sayılardan daha fazla engelli 
sürücünün olabileceğini, sadece teşvik edilmeleri 
gerektiğini özellikle vurgulamışlardır. Engelli sürü-
cülerin, trafikte bulunan engelli sürücü sayısı tah-
minleri frekansları ile birlikte şu şekildedir; 100’den 
fazladır (1), 200 civarı (1), 4000-5000 (2), toplam 
nüfusun %5’i (yaşadığı şehir nüfusu yaklaşık olarak 
1.800.000; 1), 1000 civarı (1). Engelsiz sürücüler 
ise; kesin bilgi sahibi olmadıklarını,  tamamen o 
andaki tahminlerinin bu yönde olduğunu özellikle 
vurgulamışlardır. Engelsiz sürücülerin tahmin-
leri ve frekansları şöyledir; 2000 (1), 50.000(1), 
400.000(1), 200 (1), 400-500 (1). İçerik analizinin 
ikinci kategorisi olarak katılımcıların hiç bilgisi 
olmaması seçilmiştir. Engelli sürücülerin 6 tanesi, 
engelsiz sürücülerin ise 10 tanesi trafikteki engelli 
sürücülerin sayısıyla ilgili hiçbir bilgilerinin olmadı-
ğını beyan etmiştir. 

Soru 4:’Sizce engelli sürücüler araç kullanırken ne 
tür sorunlarla karşılaşırlar? 
Soru 4, engelli sürücülerin trafikte yaşadığı veya 
yaşaması muhtemel sorunları belirleyebilmek 
açısından yöneltilmiştir. Bu soru ile elde edilen 
veriler, iki kategoride toplanmıştır; diğer sürücü 
gruplarından kaynaklanan sorunlar ve sürücünün 
engelinden kaynaklanan sorunlar. Engelli sürücüler 
trafikte yaşadıkları sorunların genellikle diğer sürü-
cü gruplarından kaynaklandığını belirtmiştir. Engelli 
sürücülerin görüşmelerde bahsettiği, diğer sürücü 
gruplarından kaynaklanan sorunlar frekanslarıyla 
birlikte şöyle sıralanabilir; Engelsiz sürücülerin 
hızlı araç kullanması (1), Diğer sürücüler kornaya 
basarak ve camdan seslenerek bizleri hataya sü-
rüklemesi (2), Engelli park yerlerinin işgal edilmesi 
(10), Vatandaşların duyarsızlığı (1), Trafikte kaba 
davranılması (1). Engelsiz sürücüler ise engelli 
sürücülerin yaşadığı sorunları kendi yaşadıkları 
sorunlara benzetmiştir. Genellikle taksi/dolmuş
şoförleri gibi profesyonel sürücü gruplarının yaratı-
ğı sorunlardan bahsedilmiştir. Engelsiz sürücülerin 
diğer sürücü grupları için tanımladığı ve engelli 
sürücüler için sorun yaratan davranışlar frekans-
larıyla birlikte şöyledir; Engelli sürücüler engelsiz 
sürücülerin karşılaştıklarına benzer problemlerle 
karşılaşırlar (3), Taksiler, dolmuşlar tarafından 
sıkıştırılmak (2), Dolmuş ve taksi şoförleri tarafın-
dan daha hızlı gitmeye veya kırmızıda geçmeye 
zorlanmak (1),

Engelli sürücü plakalarının yarattığı, etiketleme so-
runları (3), Diğer sürücülerin engelli otoparkını işgal 
etmesi (7), Diğer yol kullanıcılarının kuralları ihlal 
eden davranışları (1). Engelli sürücülerin engelle-
rinden kaynaklanan sorunlar kategorisine, engelli 
sürücülerin öne sürdükleri sebepler frekanslarıyla 
birlikte şu şekildedir; Özel araçlarımızda fren siste-
minin el ile yürütülmesi (2), Park yerlerinde duba ve 
zinciri kaldıramamak (3), Manuel araç kullanamamak 
(1). Engelsiz sürücüler ise bu kategoride bir sıralama 
yapmamış, genel olarak diğer sürücü gruplarının 
yarattığı sorunlar üzerine yoğunlaşmıştır.

Soru 5:’Trafikte engelli sürücülerin diğer engelli 
sürücülere yönelik duygu, düşünce ve davranışları 
konusundaki görüşleriniz nelerdir?’ 
Soru 8: ‘Trafikte engelsiz sürücülerin engelli sürücü-
lere yönelik duygu, düşünce ve davranışları konu-
sundaki görüşleriniz nelerdir?’

Soru 5 ve soru 8; içerikleri gereği duygu, düşünce ve 
davranış olarak üç kategoride toplanmıştır. İlk olarak 
Duygu Kategorisi’nde engelli sürücülerin engelli 
sürücülere yönelik duygularını değerlendirdikleri ce-
vaplar ve frekansları; Engelli sürücüler diğer bireyin 
durumunda haberdardırlar (2), engelli sürücülere 
karşı hassastırlar (3), Engelli sürücülerin engelsiz 
sürücüler kadar iyi araç kullanmasına seviniyorum 
(1) şeklindedir. Engelsiz sürücülerin engelli sürücüle-
re olan duygularını değerlendirirken ise Daha hassas 
olmalarını beklerim (1), Daha duyarlı olmaları gerekir 
(2) cevapları öne çıkmıştır. Diğer katılımcı grubu olan 
engelsiz sürücüler, engelli sürücülerin yine engelli 
sürücülere yönelik duygu tutumları kategorisi için 
sadece Empati kurabilirler (5) fikri üzerinde yoğun-
laşmıştır. Engelsiz sürücü grubunun, engelli sürücü-
lere yönelik duygularını ise; Nasıl araç kullandıklarını 
bilmediğim için tedirgin hissediyorum (1), Güvensiz 
hissediyorum (1) Acıma ve merhamet duygusu 
hakim olabilir (1), Empati kuramazlar (1) şeklinde 
dile getirmişlerdir. Düşünce Kategorisi’nde engelli 
sürücüler, engelli sürücü grubuna yönelik düşünceleri 
ile ilgili genellikle Karşıdakinin de engelli olduğunu 
düşünmek (1) ve Durumundan haberdar olmak (2) 
konularına değinmiştir. Engelsiz sürücülerin engelli 
sürücülere yönelik düşünceleri için ise Aramızda 
bir fark yok, sorun yaşamadım (4) fikri genel görü-
şü oluşturmuştur. Engelsiz sürücüler grubu, engelli 
sürücülerin engelli sürücülere yönelik düşünceleri 
ile ilgili olarak fikir beyan edemeyeceklerini çünkü 
genellikle engelli sürücülerle karşılaşmadıklarını be-
lirtmişlerdir. Sadece 1 katılımcı Benden başka engelli 
sürücüler de varmış diye düşünüyorlardır (1) yoru-
munu getirmiştir.  Son olarak Davranış Kategorisi ele 
alınmıştır. Engelli sürücülere göre; engelli sürücüler 
diğer engelli sürücülere Saygılı davranırlar (3),
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Duyarlı davranırlar (2) ve Trafikte öncelik verirler 
(1) iken engelsiz sürücülerin onlara karşı sergilediği 
davranışlar; Saygısız davranıyorlar (2), Küçümseye-
rek davranıyorlar (1), Daha pozitif davranabilirler (1) 
ve Anlayışsız davranırlar (2) şeklinde yorumlanmıştır. 
Engelsiz sürücüler ise engelli sürücülerin kendi grup-
larına Yol verme (2) ve anlayışlı davranma (3) gibi 
olumlu davranışlar sergilediğini; bunun yanında en-
gelsiz sürücülerin engelli sürücülere hem olumlu hem 
de olumsuz davranışlarının olabileceğini vurgulamış-
lardır. Bu davranış yorumları ve frekansları sırasıyla; 
Öncelik verme (1), Trafikte sıkıştırmama (2), Engelli 
sürücülerin haklarını ihlal eden davranışlar sergileme 
(1), Engelli park alanlarını kullanma (1) şeklindedir.

Soru 6: ‘Trafik ortamında engelli bir sürücüyle ya-
şadığınız veya şahit olduğunuz olumsuz bir durumu 
anlatabilir misiniz?’
Soru 7: : ‘Trafik ortamında engelli bir sürücüyle 
yaşadığınız veya şahit olduğunuz olumlu bir durumu 
anlatabilir misiniz?’

Soru 6 ve Soru 7 veri analizinde aynı kategorinin iki 
alt başlığı olarak değerlendirilmiştir. Yaşanılan veya 
şahit olunan olumsuz durumlar ilk kategoriyi oluştu-
rurken, yaşanılan veya şahit olunan olumlu durumlar 
ikinci kategoride yer almıştır. İlk kategoride, 4 engelli 
sürücü olumsuz bir durumla karşılaşmadığını belir-
tirken; diğer engelli sürücülerin trafikte karşılaştıkları 
olumsuz durumlara verdikleri örnekler ve frekans-
ları şu şekildedir; Benzini biten bir engelli sürücüye 
kimse yardım etmişti (1) ve El mekanizması bozu-
lan bir engelli aracının ışıkta kalması sonucu gelen 
kişilerin, haline bakmadan trafiğe çıkmış yorumları 
üzücüydü (1). Bu kategori için engelsiz sürücüler, 
engelli sürücüler ile yaşadıkları veya karşılaştıkları 
olumsuz durumlara verecekleri bir örneğin olmadığı-
nı belirtmişlerdir. İkinci kategoride engelli sürücüler, 
yaşanılan veya şahit olunan olumlu durumlar için 
‘Yardımlaşma engelli sürücüler arasında oluyor (1), 
Engelli bir sürücü benim park alanından daha rahat 
çıkabilmemi sağlamak açısından daha uzağa park 
etmişti (1) gibi örnekler sunarken; engelsiz sürücüler, 
yaşadıkları veya şahit oldukları olumsuz bir durumun 
olmadığını vurgulamışlardır.  

Soru 9: ‘Trafik ortamında engelsiz bir sürücüyle ya-
şadığınız veya yaşandığını şahit olduğunuz olumsuz 
bir durum oldu mu? Olduysa bu durumu anlatabilir 
misiniz?’
Soru 10: ‘Trafik ortamında engelsiz bir sürücüyle 
yaşadığınız veya yaşandığını şahit olduğunuz olumlu 
bir durum oldu mu? Olduysa bu durumu anlatabilir 
misiniz?’
Soru 9 ve Soru 10 analiz kısmında, engelsiz bir 
sürücü ile yaşanılan veya şahit olunan olumsuz du-
rumlar ve olumlu durumlar olmak üzere iki kategoride 
toplanmıştır.

İlk kategoride engelli sürücüler engelsiz bir sürücüyle 
yaşadıkları veya karşılaştıkları olumsuz durumları, 
Engelli park alanına park eden, engelsiz bir sürücü 
ile tartışmıştık (1) ifadeleri ile açıklarken; engelsiz sü-
rücülerden birçoğu olumsuz bir durum yaşamadığını 
belirtmiştir. Yalnızca 1 katılımcı yaşadığı olumsuz 
olayı şu sözlerle aktarmıştır:
‘Önünde engelli bir sürücü ile seyir halindeyken; en-
gelli sürücünün kendisi için büyük bir risk taşıdığını 
düşünen engelsiz bir sürücü ile seyir halindeydim. Bir 
an önce önündeki aracı geçmeye çalışıyordu. Fakat 
farkında olmadığı nokta, öndeki aracın trafik kuralla-
rına kendisinden çok daha dikkat ettiğiydi. Engelsiz 
sürücülerdeki bu yanılgı ortadan kaldırılmalıdır’. 
İkinci olarak, engelsiz bir sürücüyle yaşanılan veya 
şahit olunan olumlu durumlar kategorisinde engelli 
sürücüler frekanslarıyla beraber şu ifadeleri kullan-
mıştır; Engelli sürücülerin park alanına aracını bıra-
kan bir sürücüyü uyardığımda, çok özür diledi (2), 
Bazen engelli sürücü görünce park yerini boşaltıp yer 
veriyorlar (1), Zor durumda kaldığım bir günde taksici 
yardım etmişti (1). Yine aynı kategoride engelsiz 
sürücülerden yalnızca 1 katılımcı engelli ve engel-
siz sürücüler arasında geçen olumlu bir olaydan şu 
şekilde bahsetmiştir:  
‘Engelsiz bir sürücü engelli bir sürücüye sıkışık trafik 
ortamından kurtulması için yol vermişti’

Soru 11: Sizce engelli ve engelsiz sürücüler arasın-
da sırasıyla trafikle ilgili bilgileri, kurallara uymaları 
ve araç kullanma becerileri konusunda farklar var 
mıdır? Varsa ne gibi farklardan bahsedebilirsiniz?
Soru 12: Sizce engelli ve engelsiz sürücüler arasında 
sırasıyla trafik ortamını, düzenini ve diğer yol kullanı-
cılarını koruyucu ve kollayıcı olmak açısından farklar 
var mıdır? Varsa ne gibi farklardan bahsedebilirsiniz?

Soru 11 ve Soru 12, engelli sürücüler ile engelsiz 
sürücüler arasındaki farklılıkları çeşitli değişkenler 
açısından incelemektedir. Bu yüzden bahsi geçen iki 
soru aynı kategoriye alınmış ve içerdikleri değişken-
ler açısından; trafik ile ilgili bilgiler, trafik kurallarına 
uyma, araç kullanma becerisi, trafik ortamını koru-
yucu ve kollayıcı olmak, trafik düzenini koruyucu ve 
kollayıcı olmak ve de diğer yol kullanıcılarını koruyu-
cu ve kollayıcı olmak olarak 6 kategoriye ayrılmıştır. 
Trafik ile ilgili bilgiler kategorisinde, hem engelli 
sürücüler hem de engelsiz sürücüler genellikle iki 
sürücü grubunun trafik bilgisi açısından farklı olma-
dığını savunmuştur. Bunun yanında, ikinci kategori 
olan trafik kurallarına uyma konusunda, engelli 
sürücülerin yorumları ve katılımcı frekansları; Engelli 
sürücüler kurallar konusunda daha hassastır (3), İki 
grubun kurallara uyma konusunda farkı yoktur (2),  
Kişilik ile ilgili olduğunu düşünüyorum (1)  şeklinde 
özetlenebilir.
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Bu soruya yorum yapan engelsiz sürücülerin 
yoğunlaştığı cevaplar ve frekansları Engelli sürücü-
lerin trafik kurallarına daha çok uyduğunu düşünü-
yorum (2), İki grubun kurallara uyma konusunda 
farkı yoktur (1), Bilgim yok fakat engelli sürücülerin 
daha dikkatli olması gerekir (1) olarak dikkat çek-
mektedir. Üçüncü kategori araç kullanma becerisi 
ile ilgilidir. Engelli sürücülerin yorumları ve ve bu 
yorumlara katılımcı frekansları şu şekildedir; En-
gelli sürücüler daha dikkatlidir (4), Eğer sürücünün 
engeli doğuştan değilse, engelli sürücüler daha 
dikkatli olabiliyor (1), İki grupta da deneyim önemli-
dir (1) şeklindeyken, engelsiz sürücülerin verdikleri 
cevaplar ve frekansları Engelli sürücülerin araç kul-
lanma becerileri daha fazladır (2), Var olan engelle-
rini kullanmayacakları bir araca sahip oldukları için, 
engelli ve engelsiz sürücülerin becerileri arasında 
fark yoktur (1). Soru 12’ye verilen cevaplarla elde 
edilen dördüncü kategori, trafik ortamını koruyucu 
ve kollayıcı olmak ile ilgilidir. Engelli sürücülerin hiç 
biri bu kategori ile ilgili cevap vermezken, engel-
siz sürücülerden bazılarının verdiği cevaplar ve 
frekansları şu şekildedir; Engelli sürücüler trafik 
ortamını ve diğer yol kullanıcılarını daha iyi tanı-
maktadır (1), Engelli sürücü olmaktan gelen bir 
farkın olacağını düşünmüyorum (2). Trafik düzenini 
koruyucu ve kollayıcı olmak kategorisinde engelli 
sürücüler genellikle kendilerinin trafik düzenini 
korumaya duyarlı olduğunu belirtmiştir. Engelsiz 
sürücüler ise, engelli olup olmamanın trafik düze-
nini korumak açısından bir fark yaratmayacağını 
ifade etmişlerdir. Son olarak diğer yol kullanıcılarını 
koruyup kollamanın irdelendiği 6. Kategori analiz 
edilmiştir. Engelli sürücülerin bazılarının bu konuda 
yaptığı yorumlar ve katılımcı frekansları şöyledir; 
Yayalara karşı engelli sürücüler daha dikkatlidir (2) 
ve Engelli sürücüler diğer yol kullanıcıları için daha 
duyarlıdır (2).
Engelsiz sürücülerden bazılarının görüşleri ise fre-
kanslarıyla birlikte şu şekilde ifade edilebilir; Engelli 
sürücü olmaktan doğan bir farkın olacağını düşün-
müyorum (2), Engelsiz bir sürücünün engelli sürü-
cüye yardım ettiğini çok kez gözlemledim, engelsiz 
sürücüler de engelli sürücüler kadar duyarlıdır (1)

Soru 13: Sizce engelli sürücüler trafikte özel yasal 
haklara sahip olmalı mı? Evet, ise neden ve ne gibi 
haklara sahip olmalılar?

Soru 14: Sizce engelli sürücüler için daha rahat 
ve güvenli bir trafik ortamı nasıl oluşturulabilir? Bu 
konuda neler yapılmalıdır?

Soru 13 ve Soru 14, engelli sürücülere trafikte ta-
nınabilecek özel haklar ile engelli sürücülerin daha 
rahat ve güvenilir trafik ortamında araç kullanması 
için yapılabilecekleri içeren cevaplardan oluşan 2 
kategoriye ayrılmıştır.  Engelli sürücülere verile-
bilecek özel haklardan bahsedilen ilk kategoride; 
iki engelli sürücü özel haklara sahip olmanın trafik 
kurallarına uymayı etkileyeceğini savunurken, diğer 
engelli sürücülerin cevapları frekanslarıyla ile birlikte 
şu şekildedir; Engelli araçları daha ucuz olmalı (1), 
Engelli araçlarına donanım sağlayan birimler daha 
fazla sayıda olmalı (2), Ayrı bir emniyet şeridi olabilir 
(2), Eş ve çocukların da aynı aracı kullanabilmesi 
sağlanmalı (1)ve özel park alanları için kesin çözüm-
ler üretilmeli (5), %40 engel sahibi bir sürücü H sınıfı 
ehliyet aldıktan sonra tekrar rapor vermek zorunda 
olmamalıdır (1). Öte yandan, engelsiz sürücülerin 
bir kısmı pozitif ayrımcılığa sebebiyet vermemek ge-
rektiğini belirtmiştir. Genel olarak, engelli sürücülerin 
daha kötü becerilere sahip olmadığını veya engelsiz-
lerden daha kötü durumda olmadığı vurgulanmıştır. 
Bir kısmı ise pozitif ayrımcılık olsa dahi yapılması 
gereken birkaç düzenleme olduğunu beyan etmiştir. 
Bu düzenleme önerileri ve frekansları şöyledir; Tra-
fikte rahat ve güvenli seyahat etmeleri için her türlü 
düzenleme yapılmalıdır (1), otopark sorunları çözül-
melidir (4), trafikteki hız sınırları engelli sürücülere 
göre düzenlenmelidir (3), arıza veya kaza durumun-
da özel hakları olmalıdır (1). İkinci kategoride, engelli 
sürücülerin daha rahat ve güvenli araç sürebileceği 
trafik ortamımın gerekliliği ve nasıl sağlanabileceği 
vurgulanmıştır. Engelli sürücülerin bu konuda yapıla-
bilecekler hakkındaki önerileri ve öneri frekansları şu 
şekildedir; Araç yenileme kuralları kaldırılmalıdır(1), 
bazı engelli sürücülere fahri trafik müfettişliği yetkisi 
verilmeli ve engellilerin trafikte yaşadığı sorunların 
acil çözülmesi sağlanmalıdır (1), eğitimler düzenlen-
melidir (2) ve park yerleri çoğaltılmalıdır (5).  Engel-
siz sürücüler genellikle, engelsiz sürücülere yönelik 
eğitimlerle trafikte tek tip sürücü olmadığını hatırla-
mak gerektiğini belirtmiştir. Engelli bir aile bireyine 
sahip, engelsiz sürücü katılımcının önerisi şu şekil-
dedir: ‘Park yerleri arttırılmalı ve engelli sürücüler için 
daha uygun araçlar üretilmelidir. Aynı zamanda park 
alanlarında engelli sürücülerin araçlarına inip binme-
lerini kolaylaştıran çözümler üretilebilir’.
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Tartışma

Literatürde engelli bireylerle ilgili yapılmış çalışma-
lara bakıldığında bunların çoğunlukla eğitim (6,7,8), 
meslek (9,10,11,12) ve kültür (4,13) alanlarında 
olduğu görülmektedir. Hiç şüphesiz bu çalışmalar 
engelli bireyleri anlamak ve toplumda yaşadıkları 
problemlere çözüm yolları bulabilmek açısından çok 
kıymetlidir. Önceki çalışmalara bakıldığında yaşan-
tının önemli bir alanı olan trafik ortamlarında engelli 
sürücülüğü incelemeye yönelik çalışmalara rast-
lanmamaktadır. Bu çalışma mülakatlar yoluyla hem 
engelli hem de engelsiz sürücülerden engelli sürücü-
lük ile ilgili ayrıntılı görüşler alınmasını amaçlayarak 
literatürdeki bu boşluğa değinmiştir ve bu özelliğiyle 
ilerideki çalışmalar için ön veri hazırlama potansiyeli-
ne sahiptir. 

Araştırmanın sonuçları genel anlamda değerlendiril-
diğinde, engelli bireylerin diğer engelli bireylere karşı 
olumlu tutumlar içerisinde oldukları ancak engelsiz 
bireylerin kendilerine yönelik tutumlarını daha olum-
suz algıladıkları görülmektedir. Engelli bireyler ehliyet 
alma ve araç kullanma ile ilgili pek çok konuda so-
runlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir (örn. ehliyet için 
sağlık raporu alma süreci, otoparklar, yoğun trafik 
ortamı vb.). Trafik ortamlarında yaşadıkları durumla-
ra örnek istendiğinde ise engelli sürücüler genelde 
olumsuz örnekler verirken; engelsiz sürücüler kendi 
gruplarının duyarlılığını öne çıkaran örnekler vermiş-
lerdir. Görüşmelere katılan engelli sürücüler genel-
likle ehliyet kursu döneminde teorik eğitim olarak 
engelsiz sürücülerden farklı bir uygulama olmadığını 
belirtmiştir. Fakat teorik eğitimin sınav döneminde 
motor bilgisinden veya ilk yardım bilgisinden muaf 
tutulduklarını belirten engelli sürücülerin bu beyanları 
dikkat çekicidir. Engelsiz sürücüler ise genellikle en-
gelli sürücülerin eğitim süreçleri hakkında bilgi sahibi 
olmamakla birlikte engelli sürücülerin teorik kısma 
katılmalarının gerekli olmadığını vurgulayan bireyler 
olmuştur. Sağlık raporu alma sürecinde engelli birey-
lerin bir tanesi hariç hepsi yaşadıkları zorluklardan 
bahsederken, engelsiz sürücülerin rapor alma sü-
reçlerinin çok daha rahat olduğu gözlemlenmektedir. 
Trafikte engelli sürücülerin yaşadığı sorunlar temel 
alındığında ise diğer yol kullanıcılarının sergilediği 
hata ve ihlal davranışlarının, engelli sürücüler için 
problem yarattığı görülmektedir. Bedensel engel-
lerden kaynaklanan bazı sınırlamalar da özellikle 
engelli otoparklarının uygun düzenlenmemiş yapısı 
sebebiyle engelli sürücüler için sorun yaratan diğer 
etkendir. 

Elde edilen bu bulguların çeşitli alanlarda kullanımı 
mümkündür. Örneğin, literatüre göre özellikle eğitim 
alanındaki çalışmaların bireylerde farkındalık yarattı-
ğı görülmüştür (6,7).

Bu çalışmanın sonuçları engelli sürücülerin ihtiyaçları 
ve trafik ortamlarında yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgi 
sağlayarak uzun vade ne tür eğitim ve müdahalelerin 
planlanıp uygulanabileceği konusunda destek bilgi 
sağlayabilir. Ayrıca bu çalışma engelli sürücülük ile il-
gili daha detaylı bilgiler toplanabilmesi için ileri ölçüm 
araçlarının geliştirilmesi amacıyla da kullanılabilir. 
Bu çalışmayı yürüten araştırmacılar sunulan mülakat 
sonuçlarından da faydalanarak bir ‘Engelli Sürücüle-
re Yönelik Tutum Ölçeği’ geliştirmişler ve bu ölçeğin 
engelli ve engelsiz sürücü gruplarında test edilmesi 
aşamasına gelmişlerdir. Bu özellikleriyle sunulan bu 
çalışma engelli sürücüler açısından trafik ortamını 
değerlendirerek, uygulamacılara ve bu konuda araş-
tırmalar yapacak araştırmacılara kıymetli ön bilgiler 
sunmuştur. Bu yönüyle hem teoride hem de uygula-
mada alana katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. 
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ÖZET

Bu çalışmanın ana amacı ev ile okul arası yürüyerek erişimi etkileyen fiziksel ve sosyal çevre etmenlerinin be-
lirlenmesidir. Bu amaçla, İstanbul ili Anadolu Yakası’nda 20 ilköğretim okulunda okuyan 6., 7. ve 8. sınıf öğren-
cileri (N=1954) ve ebeveynlerinden (N=1118) okullara yürüme mesafesinde ikamet edenlere (1600m), öğrenci-
lerin ev-okul arası erişim modu sorulmuş, yürüyerek erişim sağlamayan öğrencilerin yürü(ye)meme sebepleri 
çoktan seçmeli ve açık uçlu soru tekniği ile ölçülmüştür. Velilere, çocuklarının yürümesine izin vermememe 
sebepleri; ev-okul arası yürüyerek erişim sağlamayan öğrencilere ise bundan sonra yürüyerek ulaşım sağla-
mak isteyip istemedikleri ve nedenleri sorularak iki grubun da yürüyerek ulaşım ile ilgili algıları ölçülmüştür. 

Öğrencilerle velilerin cevapları çoğu zaman örtüşmektedir. İki grup için de yürüyerek erişime başlıca engel 
olarak belirtilen fiziksel çevre etmeni ev-okul arası mesafenin uzak olması, sosyal çevre etmeni ise yolların 
ıssız olduğundan tehlikeli olmasıdır. Ayrıca bazı öğrenciler ev ile okul arasında yürümek istediklerini ancak 
velilerinin izin vermediklerini beyan etmişlerdir. Bu da daha önceki çalışmalarda ortaya konan öğrencilerin oku-
la yürüyerek erişimini etkileyen en önemli etmenlerin başında velilerin çevreye dair görüşünün geldiği savını 
desteklemektedir. Dolayısıyla, veli algısını fiziksel tasarım ilkeleri aracılığıyla değiştirmek son derece önemli-
dir. Bu çalışma verilen cevaplar doğrultusunda hangi fiziksel çevre bileşenlerinin nasıl değiştirilebileceğini de 
tartışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ev-okul arası erişim, yürümeyi etkileyen etmenler, yürüme mesafesi, İstanbul

ABSTRACT

The aim of this study is to determine physical and social environmental factors shaping walking as mode of 
access to/from school. Within this scope, randomly selected 6th, 7th, and 8th grade students (ages 12-14) 
from 20 elementary schools in Istanbul, Turkey were asked to report their mode of access. Questionnaires 
were conducted with those not walking to/from school but residing within walking distance (1600m) of schools 
(N=1954) regarding the underlying reasons preventing walking as mode of access. Their parents (N=1118) 
were also asked to report the primary reasons for disallowing their children to walk. 

There is high correspondance between students’ and parents’ responses. For both groups the primary physi-
cal environmental factor obstructing walking is the distance between home and school while the primary social 
environmental factor is the heightened perception of crime due to uninhabited streets. Furthermore, some 
students reported that they are willing to walk to/from school but that their parents would not allow them. This 
finding supports the argument that the main factor in shaping walking behaviour among children is parental 
perceptions of the environment. Hence, attempting to change parental perceptions through design interven-
tions is of crucial significance. This study also discusses the ways in which certain physical environmental 
elements may be altered.

Keywords: access between home and school, factors affecting mode of walking, walking distance, Istanbul



431

1. Giriş (Introduction)

Giderek artan obezite epidemisi nedeniyle son 
yıllarda obezite ile mücadele tüm dünyada yaygın-
laşmıştır. Özellikle çocukluk çağı obezitesindeki hızlı 
artış, obezitenin sadece genetik yatkınlığın varlığı ile 
açıklanamayacak bir epidemi olduğunu göstermiştir 
[1]. Sosyo-ekonomik faktörlerin ve beslenme alışkan-
lıklarının yanısıra obezite oluşumuna neden oldu-
ğu bilinen çok sayıda etmen içinde fiziksel aktivite 
düzeyinin ön planda olduğu kabul edilmektedir [2]. 
Okula yürüyerek erişim, uzmanlar tarafından önerilen 
günlük ortalama 30 dakikalık fiziksel aktiviteyi büyük 
ölçüde sağlayacak potansiyele sahiptir [3]. Günlük 
yürüme mesafelerinin ve dolayısıyla sürelerinin 
kentsel tasarım biçimleri ile doğrudan ilintili olduğu 
bildirilmektedir [4, 5].

Dünya çapında hızla yaygınlaşan çocukluk çağı 
şişmanlık ve obezite epidemisi hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık 
sorunu haline gelmiştir. Uluslararası Obezite Araş-
tırma Derneği (The International Association for the 
Study of Obesity) dünyadaki okul-çağı çocuklarının 
%10’unun vücudunda aşırı yağlanma olduğunu, 
yaklaşık %25’inin de obez olduğunu belirlemiştir [6]. 
Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de çocukluk çağı obezite sıklığının giderek arttığını 
göstermektedir  [7, 8]. T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine 
göre okul çağındaki her altı çocuktan birinin obezite 
sınırında olduğu ve ülkemizde çocukluk obezitesinin 
görülme sıklığının son 20 yılda %6-7’den %15-16’ya 
çıktığı bildirilmektedir [9]. Farklı disiplinlerden araş-
tırmacılar, obezite oluşumunu çeşitli parametreler 
doğrultusunda ele almışlardır. Sağlık ve sosyoloji 
alanlarındaki uzmanlar genetik ve sosyo-ekonomik 
faktörler (eğitim olanakları, gelir düzeyi, beslenme 
alışkanlıkları, vb.) ile obezite sıklığı arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymuşlardır [10, 11]. Bu konudaki çalışmalar 
yükselen aile gelir düzeyi ve azalan gündelik kalori 
miktarının obezite görülme sıklığını azalttığını [12, 
13]; ailesel eğitim düzeyleri arasındaki farklılığın ise 
obezite oluşumu üstündeki etkisinin giderek önemini 
yitirdiğini [14] göstermişlerdir. Öte yandan, kentsel 
tasarım ve şehir planlama alanlarındaki uzmanlar, 
sosyo-ekonomik etmenlerin yanı sıra yapılaşmış 
çevre etmenlerinin fiziksel aktivite ve obezite oluşu-
mu üstündeki etkisini belirlemişlerdir [15, 16]. Ulusal 
anketlerden yararlanılarak yapılan çalışmalar ya-
ya-dostu çevrelerde yaşayan kişilerin günlük yürüme 
oranlarının daha yüksek ve vücut kitle indekslerinin 
daha düşük olduğunu ortaya koymuştur [17, 18]. Bu 
çalışmalardan çıkan ortak sonuç, rutin yaşamın bir 
parçası olarak günde ortalama 30 dakika yürümenin 
sağlık uzmanları tarafından tavsiye edilen günlük 
orta yoğunlukta fiziksel egzersizin yerine getirilmesini 
sağladığıdır [3]. Okula yürüyerek ulaşım, çocuklar 
için gerekli olan günlük fiziksel aktivite seviyesini

sağlamada ve dolayısıyla obezite ile mücadelede 
önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak son yıllarda 
okula erişim amacıyla gerçekleştirilen seyahatler 
üzerine yapılan çalışmalar sadece banliyölerde değil 
kentiçi alanlarda da okula aktif ulaşım oranlarındaki 
düşüşü göstermektedir [19]. Bu düşüşün altında ya-
tan farklı sebepler olduğu düşünülmektedir. Seyahat 
mesafeleri, trafik riskleri, ve kişisel güvenlik gibi ebe-
veyn kaygılarının okula yürüyerek ulaşımı zorlaştırıcı 
bir etmen olduğu gösterilmiştir [20].

Çocukların seyahat davranışlarını, özellikle de yürü-
me seçimini etkileyen etmenleri araştıran çalışmalar 
üç grupta toplanabilirler: okul ve konut çevresindeki 
yapılaşmış çevre, ebeveyn kaygıları ve özellikleri, ve 
ev ile okul arasındaki mesafe. Araştırmacılar, kaldı-
rım mevcudiyeti ve bakımı, trafik ışığı/yaya geçiti gibi 
geçişi sağlayan donatıların varlığı gibi yaya erişim 
donatıları [2–4], ile güzergah boyunca trafik yoğun-
luğu [5, 21] etmenlerinin ebeveynlerin trafik ve suç 
kaygılarını etkileyerek çocukların seyahat biçimlerini 
şekillendirdiğini göstermişlerdir. Ev-okul arasında-
ki mesafenin de okula yürüyerek erişim ile önemli 
derecede ilişkili olduğu ortaya konmuştur [10, 22]. 
Korelasyonel araştırmalar, artan mesafenin artan 
yürüme zamanları ve dolayısıyla ev-okul arası daha 
az yürünme oranları ile ilişkili olduğunu kanıtlamış-
tır [13]. Ulaşım amaçlı yürümenin faydaları  kamu 
sağlığı yetkilileri, politika tasarlayıcılar ve kentsel 
tasarımcılar tarafından uzun süredir kabul edilmekle 
birlikte çocukların yürüme mesafesi eşikleri üzerine 
yapılan çalışmalar kısıtlıdır. Öğrencilerin yürüyerek 
erişim gradyanı –yürüyerek erişim oranlarının okula 
olan yürüme mesafesi ile ters orantılı olarak ne hızda 
düştüğü- üzerine yapılan az sayıda çalışma, okula 
olan mesafe ile 1600km (1mil) içindeki okula aktif 
ulaşım olasılığı arasında önemli derecede bir ters 
ilişki olduğunu göstermişlerdir [12]. 

2. Gereç ve Yöntem (Tool and Method)

Ev ile okul arası yürüyerek erişimi etkileyen fiziksel 
ve sosyal çevre etmenlerini belirlemek için İstan-
bul’un Anadolu yakasında, amaçlı örneklem seçim 
tekniği kullanılarak 20 ilköğretim okulu seçilmiştir. 
Örneklem seçimi, literatürde yürüme davranışıyla 
ilintili olduğu gösterilen üç nokta göz önüne alınarak 
yapılmıştır: 

•DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) 2012 verilerine göre 
lise ve üstü eğitim oranının yüksek, orta, ve düşük 
olduğu mahallelerden benzer sayılarda temsil edil-
mesi, 
•İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) 2012 verilerine 
göre nüfus yoğunluğu 10,000 (kişi/km2) üstü olan 
ilçelerin araştırmaya dahil edilmesi, ve 
•Ortalama yol ağı bağlantılılık seviyelerinin (okulların 
etrafındaki 1600 metre yarıçapındaki alanlarda) yük-
sek, orta, ve düşük olduğu okul konumlarından 
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benzer sayılarda temsil edilmesi. 

Bu kıstaslara göre seçilen okullar 5 ilçeye (Kadıköy, 
Üsküdar, Kartal, Ataşehir, Ümraniye) yayılmışlardır 
(Şekil 1). Her ilçeden seçilen okul sayısı görece 
nüfus yoğunlukları kapsamında orantılanarak belir-
lenmiştir. Bu okullarda okuyan 6., 7. ve 8. sınıf öğ-
rencileri (N=1954) ve ebeveynleri (N=1118), ailenin 
sosyo-ekonomik özellikleri, yaşadıkları ve okulun 
bulunduğu yapılaşmış çevre, ve öğrencilerin okul-ev 
arası erişim türleri ile ilgili anketler doldurmuşlardır. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın kuralları çerçevesinde 
4+4+4 eğitim sisteminde “ortaokul” kapsamına 
5.sınıflar da dahil olmalarına rağmen bu çalışma 
kapsamında alınmamışlardır. Bunun başlıca nedeni, 
bu yaş grubundaki (10-11) çocukların bu çalışma 
amacındaki bilinç düzeylerinin belirli bir olgunlu-
ğa ulaşmamış olmalarıdır. Okul-ev arası yürüyen 
öğrencilerden başlıca yürüme güzergahlarını harita 
üzerinde çizmeleri istenmiştir. Şekil 2 iki örnek-
lem okulunda yürüyerek seyahat eden çocukların 
yürüme güzergahlarının tümünün yol-ağı üzerindeki 
dağılımını göstermektedir.

Ev ile okul arasında yürüyerek erişimi şekillendiren 
yapılaşmış ve sosyal çevre etmenlerini

belirleyebilmek için öğrenci ve velilere öğrencinin 
ev-okul arası erişim modu (yürüyerek, arabayla, 
servisle, toplu taşıma ile) sorulmuş, ve okullara 
yürüme mesafesinde ikamet edip (1600m) yürüme 
dışında bir mod ile erişim sağlayan öğrencilerin yü-
rü(ye)meme sebepleri çoktan seçmeli ve açık uçlu 
soru tekniği ile ölçülmüştür. Anketlerden elde edilen 
sonuçlara göre asgari yürüme mesafesi 1600 metre 
olduğu için (Bknz. Bulgular) bu mesafe yürüme me-
safesi eşiği olarak belirlenmiştir. Velilere, çocukları-
nın yürümesine izin vermememe sebepleri; ev-okul 
arası yürüyerek erişim sağlamayan öğrencilere ise 
bundan sonra yürüyerek ulaşım sağlamak isteyip 
istemedikleri ve nedenleri sorularak iki grubun da 
yürüyerek ulaşım ile ilgili algıları ölçülmüştür. Bu 
çalışma ile cevaplanması amaçlanan sorular şu 
şekildedir: 

1. Ev-okul arası yürüyerek erişimi etkileyen et-
menler ile ilgili veli ve öğrenci görüşleri ne oranda 
örtüşmektedir?
2. Ev-okul arası yürüyerek erişimi olumsuz yönde 
etkileyen en önemli fiziksel ve sosyal çevre etmen-
leri nelerdir?
3. Velilerin ve öğrencilerin “uzak” olarak nitelendir-
dikleri mesafe nedir ve bu mesafe literatürde yer 
alan 400-800 metre eşiği ile ne oranda örtüşmekte-
dir?
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3.Bulgular (Findings)
3.1. Ev-okul arası yürüme oranları ve mesafeleri
(Walking proportions and distance between 
home and school)

Ankete katılan öğrencilerin %74ünü ev-okul arası 
yürüyerek seyahat edenler, %26sını diğer modlarda 
erişenler oluşturmaktadır. Ev-okul arasındaki yürü-
yerek erişim mesafelerinin dağılımı (yolculuğun her 
iki adımından biri) Şekil 3’te sunulmuştur. Ortalama 
yürüme mesafesi 703 metredir. Verinin analizi, öğ-
rencilerin ¼ünün çeyrek kilometre (25. persentil=414 
mt); ikinci bir  çeyreğin kilometrenin  ¼-2/5 arasında 
(50. persentil=701 mt); üçüncü çeyreğin kilometre-
nin 2/5-3/5 arasında (75. persentil=961 mt); ve son 
çeyreğin kilometrenin 3/5inden fazla yürüdüğünü 
göstermektedir. Bu dağılıma gamma fonksiyonu 
yerleştirildiğinde 500 metre’nin “yürüyerek erişim 
gradyanı” için eşik olduğu (yürüme mesafelerinin sık-
lığının hızla azaldığı) görülmektedir. Ayrıca çocuklar 
arasında okula yürüyerek erişim oranı da bir hayli 
yüksektir. Okula 1600 metre mesafe içinde ikamet 
edip hem okul-ev hem ev-okul arası yürüyen öğrenci 
oranı %86, bu iki seyahatten birini yürüyerek gerçek-
leştiren öğrenci oranı ise %74tür.

3.2. Ev-okul arası yürümeyi etkileyen etmenler
(Factors influencing walking between home and 
school)

Öğrenci anketlerinde okula yürüyerek erişmeyen 
öğrencilere bundan sonra okula yürümek isteyip 
istemedikleri sorulduğunda, %64ü istediğini, %36sı 
ise istemediğini belirtmişlerdir (Şekil 4a). Okula yürü-
mek istememenin başlıca sebebi ev-okul arasındaki 
mesafenin uzaklığı (%56) olarak belirmiştir (Şekil 
4b). Diğer nedenler ise, ıssız yollar (%17), yollarda-
ki yoğun trafik akışı (%13), yolların bakımsız oluşu 
(%5), yollarda eğimin fazla oluşu (%5) ve düzensiz 
kaldırımlar (%4) olarak sıralanabilir. Kaldırımlarda 
ağaç mevcudiyeti ise yürümeyi engelleyici bir neden 
olarak görülmemektedir.  Bu sonuçlara bakıldığında, 
yol/kaldırım bakım ve estetik durumundan ziyade 
çevrenin güvenlik (fiziksel ve sosyal açıdan) niteli-
ğinin yürümeyi teşvik edici olduğu ama yürüyerek 
erişimi engelleyen başlıca etmenin okulun eve olan 
mesafesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Şekil 5 farklı 
bölgelerdeki yürüme çevrelerini göstermektedir.
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Velilerin çocuklarının ev-okula arası yürümesine izin 
vermeme sebeplerinin dağılımı öğrencilerin yürü-
yerek erişimi seçmeme sebeplerine büyük ölçüde 
paralellik göstermektedir (Şekil 6). Her üç veliden biri 
yolların ıssız olmasından ve diğer üçte biri de ev-okul 
arasındaki mesafenin fazla olmasından dolayı ço-
cuklarının yürümesine izin vermemektedir.  Velilerin 
beşte biri çevre yolların trafik açısından güvensiz 
oluşundan, beşte üçü kötü havakoşullarından, %7si 
ise çevrede okula yürüyerek erişen az sayıda çocuk 
olmasından dolayı çocuklarının okula yürüyerek 
erişimine izin vermemektedir. 

Ev-okul arası yürüyerek seyahat eden öğrenciler-
den mesafeyi uzak bulanların ortalama kuş uçuşu 
yürüme mesafesi 781 metre iken ortalama yol-ağı 
(network) mesafesi 979 metredir. Okula yürüyerek 
erişmeyen öğrencilerden ev-okul arasındaki me-
safenin fazla olmasını sebep gösteren öğrencilerin 
konutlarının okula olan ortalama kuş uçuşu mesa-
fesi 877 metre, ortalama yol-ağı mesafesi ise 1251 
metredir. Benzer olarak, ev-okul arasındaki mesafe 
fazla olduğu için çocuklarının yürüyerek erişimine 
izin vermediklerini belirten velilerin konutlarının okula 
olan ortalama kuş uçuşu mesafesi 985 metre, ortala-
ma yol-ağı mesafesi ise 1401 metredir. 

Şekil 7 ve 8 ev-okul arasında yürüyerek seyahat 
eden öğrencilerin yürüme güzergahlarının güvenliği 
ve yolları geçmenin kolaylığı ile ilgili verdikleri yanıt-
ların dağılımını göstermektedir. Buna göre, yürüyen 
öğrencilerin üçte biri yolların güvenli olmadığını dü-
şünürken buna sebep olan başlıca unsurlar, kaldırım-
ların bakımsızlığı, düzensizliği (süreksizliği) ve park 
etmiş arabalar tarafından kaldırımların ve yolların 
bloke olması olarak gösterilmiştir. Bu öğrencilerin 
beşte biri yolları geçmenin zor olduğunu belirtmiş, 
başlıca neden olarak da yine park etmiş arabalardan 
dolayı trafik akışını göremediklerini ifade etmişlerdir. 
Yolları geçmeyi zorlaştıran öne çıkan diğer unsur-
lar, yollardaki yoğun trafik akışı ve karşıdan karşıya 
geçişi sağlayan trafik ışığı/yaya geçiti sayılarının 
azlığıdır. 
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Tartışma (Discussion)

Öğrencilerle velilerin cevapları çoğu zaman örtüş-
mektedir. İki grup için de yürüyerek erişime başlıca 
engel olarak belirtilen fiziksel çevre etmeni ev-okul 
arası mesafenin uzak olması, sosyal çevre etmeni 
ise yolların ıssız olmasından kaynaklı tehlikeli ol-
masıdır. Yollardaki trafik yoğunluğunun fazla olması 
ise ikincil bir çevre etmeni olarak ortaya çıkmakta-
dır. Kaldırım bakımı ya da topografya (eğimin çok 
olması) gibi yapılaşmış çevre bileşenleri ise önem 
sırasında görece çok daha geridedirler. Ayrıca bazı 
öğrenciler ev ile okul arasında yürümek istediklerini 
ancak velilerinin izin vermediklerini beyan etmişler-
dir. Bu da daha önceki çalışmalarda ortaya konan 
öğrencilerin okula yürüyerek erişimini etkileyen en 
önemli etmenlerin başında velilerin çevreye dair 
görüşünün geldiği savını desteklemektedir. Dolayı-
sıyla, veli algısını fiziksel tasarım ilkeleri aracılığıyla 
değiştirebilmek son derece önemlidir. 

Ev-okul arasında yürüyerek erişim İstanbul’da 
çocukların yolculuklarının önemli bir bileşeni olarak 
belirmektedir. Ev-okul arasındaki yürüme mesafe-
leri üzerine sunulan detaylı veri öğrencilerin ulaşım 
için önemli mesafeler yürüdüklerini göstermekte-
dir. Yürünen mesafelerin ortalaması ve medyanı 
sırasıyla 703 ve 701 metredir. Bu rakamlar ulusal/
uluslararası planlama literatüründe kabul edilen 
400-800 metre eşiği [23] ile zıtlık göstermektedir. 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 4. Bö-
lümü’nde yer alan “Mekânsal Planların Yapımına 
Dair Esaslar” altındaki başlıklara göre; ortaokulların 
takriben 1.000 metre mesafe dikkate alınarak yaya 
olarak ulaşılması gereken hizmet etki alanında 

planlanmaları ön görülmüştür [24]. Burada belirtilen 
yürüme mesafesi, anketlerden elde edilen “yürüyerek 
erişim gradyanı”nın çok üzerindedir. Anketlerden elde 
edilen veriye dayanarak imar mevzuatında ortaokullar 
etrafındaki yürüme mesafesi üst sınırının 800 metre 
olarak yeniden düzenlenmesi yerinde bir karar olacak-
tır. 

Öte yandan, ev-okul arasındaki azami yürüme me-
safesi 1600 metre olarak ortaya konmuştur. Anket-
lerden elde edilen veriye göre bazı öğrenciler maddi 
imkansızlıklardan (örn. okul servisine düzenli ödeme 
yapamamak veya ailenin araba sahibi olmaması) 
dolayı “uzak” olarak belirlenen mesafenin çok üstün-
de mesafeler yürümek zorunda kalmaktadırlar. Bu 
sonuç, imar mevzuatında güncel olan 1000 metre 
“yürüme mesafesi” eşik değerine karşın okuların 
1600 metre çevresinde yaya-odaklı düzenlemelere 
gidilmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Örneğin, okul 
çevresindeki güzergahlarda karma arazi kullanımı 
ön plana çıkarılarak yolların yayalar tarafından aktif 
olarak kullanılması teşvik edilebilir. Bu da ebeveyn-
lerin çocuklarına yolların ıssız olmasından dolayı izin 
vermemesinin önüne geçebilir. 

  Ancak ev-okul arasındaki mesafeyi uzak bulan 
öğrenci ve velilerin belirttikleri yol-ağı mesafe eşikleri 
kuş uçuşu mesafelerden bir hayli yüksektir. Dolayı-
sıyla, imar mevzuatında okullar çevresindeki yürüme 
mesafeleri belirlenirken yürünebilecek maksimum 
mesafenin kuş uçuşu (Ökliden mesafe) olarak değil 
yol-ağı mesafesi olarak belirlenmesi daha gerçekçi 
olacaktır. Ek olarak, kentlerin mekansal yapılarında, 
çocukların düzenli uzun yolculuklar yapmak zorunda 
olmadan ev-okul arasında kısa mesafede yürüyebilme 
potansiyeli sağlamaya yönelik
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değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bunlardan en 
önemlisi, okulların çevresinde başlangıç-bitiş nokta-
ları arasında görece direk bağlantılara sahip bağlan-
tılı bir yol-ağı tasarlanarak ev-okul arasındaki yol-ağı 
yürüme mesafesinin en aza indirgenmesidir. Okulla-
rın çevresindeki eylemler (örn. konut ve perakende 
kullanımları) arasındaki direk ve yoğun bağlantılar 
hem öğrencilerin ulaşım davranışını etkileyebilir hem 
de ev-okul arası yürüyerek ulaşımı destekleyebilir. 
Artan yürüyerek erişim oranlarının hem sağlığa (obe-
zite) hem de çevreye (sürdürülebilir kentler) faydası 
olacaktır. 
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ÖZET

Kentsel mekanı biçimlendiren aktörlerin planlama ve tasarım süreçlerinde engelli, yaşlı, çocuk, kadın, vb. tüm 
toplum kesimleri için aynı kullanım düzeyinde olan mekanlar üretmesi gerekmektedir. Toplu taşıma olanak-
larında engellilik durumlarını dikkate almayan politikalar, yaya ve taşıt trafiğinin çakışma noktalarında kişileri 
dikkate almayan çözümler, zemin düzensizlikleri, kılavuz izlerin yanlış uygulaması, vb. ulaşabilirlik konusunda 
engeller oluşturmaktadır. Ülkemizde eğitim kurumlarında engellilere yönelik gerekli düzenlemelerin yapılma-
dığı/yapılamadığı gözlemlenmektedir. Bu durum onların eğitim seviyesinin düşmesine ve toplumsal hayata 
katılmalarına engel olmaktadır.

Bu çalışmanın amacı fiziksel, görme ve işitme engelli bireylerin kamusal mekanda ulaşabilirlik durumlarının ve 
sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesidir. Çalışma alanı olarak Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi Kanuni Kampüsü (KTÜ) yerleşkesi seçilmiştir. Evrensel tasarım ilkeleri, ulusal ve uluslararası standartlar 
doğrultusunda, kamusal mekanlarda engellilerin ulaşabilirlik düzeylerinin arttırılmasına yönelik çözüm öneri-
leri oluşturulmuştur. Engelli bireylerin yerleşkeye giriş kapılarından başlayarak, eğitim ve yönetim binalarının 
girişleri ve kamusal mekanlara yaya ve taşıt ile erişebilirlik durumları ve sorunları gözlemler, haritalama ve 
fotoğraflama yöntemleri kullanılarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak KTÜ yerleşkesinin engellilerin ulaşılabilirlik 
düzeyinin arttırılmasına yönelik çözüm önerileri oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ulaşılabilirlik, kamusal mekan, evrensel tasarım 

ABSTRACT

The actors who formed urban spaces should produce spaces that have same usage level for all society fracti-
ons such as disables, olds, children, woman etc. on planning and design processes. The policies which do not 
take into account disability statues on public transport utilities, the solutions which do not take into considerati-
on these people on the intersection point of pedestrian and vehicle traffic, ground irregularities, the misapplica-
tion of guidance works etc. create obstacles for accessability subjects. It is observed that the essential arran-
gements for disables do not/can not be made in educational institutions in Turkey. This case causes decrease 
in educational level of disables and prevents them to join the social life.

The aim of this study is to determine the accessability statues and problems of physically handicapped, 
visually impaired and deaf-and- dumb individuals in public spaces and create solutions to these. Kanuni 
Campus of Karadeniz Technical University has been chosen as the study area. The solution offers to increase 
accessability levels of disables in public spaces has been created in line with universal design principles and 
national and international standards. The accessability statues and problems of disables on the entrances of 
educational and administrative buildings, starting with the entrance of the campus, the accessability statues to 
the public spaces on foot and vehicles has been determined by using observation, mapping and photograp-
hing means. As a result, the solution has been created to increase the accessability level of KTU campus for 
disables.

Key Words: Accessability, public space, barrier-free design
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1. Giriş (Introduction)

Engelliler “normal bir kişinin kişisel ya da sosyal 
yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri, 
bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya 
da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu 
yapamayanlar” olarak tanımlanmaktadır [1]. Dünya 
Sağlık Örgütü, herkesin, yaşamının bir döneminde 
sağlığında bir düşüş yaşayıp, bazı engelleri dene-
yimleyebileceği düşüncesiyle engelliliği, dinamik ve 
koşullarla ilişkili bir değişken olarak görmektedir. Bi-
reylerin çok veya az engelli olma durumunu, temelde 
kişi ile bireysel, kurumsal, sosyal çevreler arasındaki 
ilişkilerle yorumlamaktadır [2]. İnsanların yaşam 
döngüsünün değişik aşamalarında gereksinimlerinin 
ve önceliklerinin farklılaştığı düşünüldüğünde, tasarım 
çalışmalarında kullanıcı boyutunun çok yönlü olarak 
ele alınması gerekmektedir [3].

Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre, engelli birey-
lerin %68’nin yaşadığı çevrede (bina, cadde, sokak ve 
yollar) engeline bağlı olarak herhangi bir düzenleme 
yapılmadığı için engelli hale geldiği tespit edilmiştir [4]. 
Ülkemizde nüfusun %12’sini oluşturan engelli birey-
lerin kamusal mekanlarda görünürlüğünün az olması 
dikkat çekicidir [5]. Bunun temel nedeni, engelli birey-
ler yaşadığı konuttan başlayarak kent ölçeğine kadar 
çeşitli mekanlarda farklı sorunlarla karşılaşmalarıdır. 
Yaşam alanlarında hem dış hem de iç mekanlarda 
farklı engellilik durumlarını dikkate almayan mimari 
çözümler onların hayatında ciddi engeller oluşturmak-
ta ve mekansal erişebilirlik düzeylerini düşürmektedir. 
Buna ek olarak onların öncelik ve sorunlarını dikkate 
almadan sunulan kentsel hizmetlerden kısmen yarar-
lanabilmektedirler. 

Farklı ölçekteki mekanların engelli/engelsiz, kadın/
erkek, genç/yaşlı tüm birey tarafından eşit düzeyde 
kullanabilirliğinin sağlanmasına yönelik “evrensel 
tasarım”, yaklaşımları oluşturulmuştur. Evrensel 
tasarım, “tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve 
durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından 
kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünleşme sağlayan 
bir tasarım yaklaşımı” olarak tanımlanmaktadır [3]. 
Evrensel tasarım yaklaşımın temel ilkeleri; kullanımda 
eşdeğerlik ve esneklik, basitlik ve sezgilenebilirlik, 
algılanabilir bilgilendirme, hatanın tolere edilmesi, 
fiziksel gücün az kullanımı, yaklaşım ve kullanım ölçü 
ve mekanı olarak sıralanmaktadır [6]. Bu yaklaşım, 
ürün tasarımından, mimarlığa ve kentsel tasarıma 
kadar farklı ölçekleri kapsamaktadır.
 
Engelli bireyleri kapsayacak biçimde yaşanabilir 
kentsel çevreler ve sürdürülebilir toplumlar oluşturmak 
için dünya genelinde çeşitli uluslararası deklarasyon-
lar oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları 
Sözleşmesi’nin 20. Maddesinde taraf devletlere, 
engellilerin imkan dahilinde, istedikleri şekilde ve 

zamanda azami ölçüde bağımsız hareket edebilme-
sini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması zorunlu 
kılınmıştır [1]. Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu’n-
da da yerel yönetimlere hiçbir ayrım gözetmeksizin 
bütün bireylere kentsel olanakların eşit biçimde 
sunmaları yönünde baskı yapmaktadır. Ayrıca, toplu 
taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletlikler gibi tüm 
yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliye-
tini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir 
düzenin sağlanmasının gerekliliğinin altı çizilmektedir 
[7].

Türkiye’de 1997 yılında İmar Kanununda yapılan 
bir düzenleme ile binaların engellilerin kullanımına 
uygun hale getirilmesine ek olarak, Türk Standartları 
Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulması zorunlu 
kılınmıştır. 2005 tarihli Özürlüler Kanun’da kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, tüm 
yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar ve 
benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık 
hizmet veren her türlü yapıların bu kanunun yürürlü-
ğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin 
erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi hükmü yer 
almaktadır [8].

Ülkemizde tüm toplum kesimlerini kapsayacak, 
evrensel tasarım felsefesini çağrıştıran yasal dü-
zenlemeler ve standartlar oluşturulmuştur ve bunlar 
anayasa ve ilgili kanunlarla koruma altına alınmıştır. 
Ancak, uygulamada yetersiz kalındığı görülmektedir. 
Bunun en temel nedeni mekanların ve hizmetlerin 
ilgili standartlara uygun gelişip gelişmediğinin denet-
lenmemesi ve gerekli yaptırımların uygulanmaması-
dır [9].

Ulaşım konusu engelleler için insan hakları ve fırsat 
eşitliği açısından kilit öneme sahiptir. Engelsiz ve 
ulaşılabilir mekanlar, tüm bireylerin eğitim, istihdam, 
sağlık ve kamusal hayata eşit katılımına olanak sağ-
lamaktadır. Ülkemizde kentsel mekanların yanı sıra 
eğitim kurumlarında da engellilere yönelik gerekli 
düzenlemelerin yapılmadığı/yapılamadığı gözlem-
lenmektedir. Bu durum onların eğitim seviyesinin 
düşmesine ve toplumsal hayata katılmalarına engel 
oluşturduğunu söylenebilir. Devlet İstatistik Enstitü-
sü’nün yaptığı bir araştırmaya göre ülkemizde engelli 
bireylerin %36,3’ünün okuma yazma bilmediği, 
işgücüne katılım oranlarının % 21,7 ile sınırlı olduğu 
ve %1,8’inin yüksekokul veya fakültede eğitim ve öğ-
retim olanaklarından yararlandığı tespit edilmiştir [4].

Engelli birey sayısının genel nüfus içerisindeki oranın 
azımsanmayacak düzeyde olması, insan yaşam sü-
resinin uzamasına bağlı olarak yaşlı birey sayısının 
giderek artması, kişilerin hayatlarının belli dönem-
lerinde özel gereksinimleri olduğu (kaza sonucu 
yaralanmalar, çocukluk, hamilelik gibi)
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konular dikkate alındığında, kent planlama ve 
kentsel tasarım süreçlerinde ulaşılabilirlik konusu-
nun evrensel tasarım yaklaşımı çerçevesinde ele 
alınmasının gerekliliği daha iyi anlaşılacaktır. 

1.1. Çalışmanın Amacı ve Yöntemi (Purpose 
and Method)

Çalışma kapsamında fiziksel, görme ve işitme 
engelli bireylerin kamusal mekanda ulaşabilirlik du-
rumlarının ve sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm 
önerilerinin üretilmesi hedeflenmektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi ülkemizde engelli birey-
lerin yükseköğretim düzeylerini düşük olması ve 
mekânsal erişebilirlikte sorunlar yaşamları, onların 
kentsel yaşama katılmalarında engel teşkil etme-
si sebebiyle üniversite yerleşkeleri çalışma alanı 
olarak belirlenmiştir. Engellilerin ulaşabilirlik durum-
larını gözlemlemek amacıyla KTÜ Kanuni Kampü-
sü’nün bir bölümü çalışma alanı olarak seçilmiştir. 
Kampüs içerisinde doğal eşikler ve kullanım türü 
nedeniyle bir ayrım yapılmıştır ve Tıp, Eczacılık ve 
Diş Hekimli Fakülteleri’nin bulunduğu bölge çalışıl-
mamıştır (Şekil1). 

Türkiye’de ve dünyada konu ile ilgili yapılmış bi-
limsel çalışmalar, evrensel tasarım ilkeleri, konuya 
ilişkin ulusal ve uluslararası standartlar incelene-
rek engellilerin ulaşabililik düzeylerini arttırmaya 
yönelik çözüm önerileri oluşturulmuştur. Bunlar 
doğrultusunda engelli bireylerin yerleşkeye giriş 
kapılarından başlayarak, eğitim ve yönetim binala-
rının girişleri ve kamusal mekanlara yaya ve taşıt 
ile erişebilirlik durumları ve sorunları gözlemler, 
haritalama ve fotoğraflama yöntemleri kullanılarak 
tespit edilmiştir. Sonuç olarak, KTÜ yerleşkesinde 
engellilerin ulaşılabilirlik düzeyinin arttırılmasına 
yönelik çözüm önerileri oluşturulmuştur. 

1.2. Ulaşabilirlik (Accessibility)

İnsanların gündelik hayatlarını ilgilendiren en 
önemli konulardan biri erişebilirlik düzeyleridir. Eri-
şebilirlik kentte yaşayan bireylerin, kentin sunduğu 
kamusal hizmetlerin ve mekanların tümüne ulaşa-
bilmesi şeklinde tanımlanabilir. Kentsel mekanların 
ulaşılabilir olması engelli/engelsiz, yaşlı/genç, 
kadın/erkek, vb. tüm toplum kesimlerinin en temel 
haklarından biridir. 

Yaya dolaşımını kısıtlayarak taşıtlara öncelik tanı-
yan, toplu taşıma olanaklarında engellilik durum-
larını dikkate almayan politikalar ve uygulamalar 
kentsel mekanlarda ulaşılabilirlik konusunda sorun-
lar yaratmaktadır. Yaya ve taşıt trafiğinin çakışma 
noktalarında hem zemin, alt ve üst geçit kullanı-
mında engellilerin özelliklerini dikkate almayan 

çözümler, yaya mekanlarında zemin düzenlemeleri 
(rampa, zemin kaplaması, vb.) ve kullanımları (kent-
sel donatıların yer seçimi, taşıtların kaldırım ihlalleri, 
vb.) engelsiz bireylerin de kamusal mekanlardaki 
erişebilirlik düzeyini düşürmektedir.

Evrensel tasarım bakış açısıyla ulaşabilirlik konusu 
incelendiğinde, kentte sunulan ulaşım hizmetleri ve 
kamusal mekan bileşenlerinin farklı kullanıcı grupları-
nı dikkate alacak biçimde planlanması, tasarlanması 
ve yönetilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Evrensel 
tasarım ilkelerinden eşit kullanım, ulaşabilirlik konusu 
özelinde ele alındığında, kamusal mekânların ve 
toplu taşıma olanaklarının tüm toplum kesimlerinin 
mümkün olduğunca eşit ya da eş değerde kullanıl-
masına olanak verecek biçimde sunulması anlamına 
gelmektedir. Düşük fiziksel güç harcanması ilkesi, 
engelli bireylerin kentsel mekanlara ve hizmetlere 
ulaşımında makul ölçüleri aşmayacak şekilde güç 
kullanımını gerektirmesi vurgulanmaktadır. Aynı 
zamanda olanakların uzun süreli fiziksel güç harca-
mayı azaltacak biçimde düzenlenmesine de dikkat 
edilmelidir. Örneğin binaların ana girişleri ulaşılabilir 
değil ise, ulaşılabilir girişlerin yaya yolu, otopark ve 
kaldırımlar ile en kısa yoldan bağlantısı sağlanmalı-
dır. Algılanabilir bilgilendirme ilkesi, özellikle görme 
ve işitme engelli bireyler için kritik öneme sahiptir. 
Örneğin, toplu taşıma duraklarında Braille alfabesi ile 
yapılmış bilgilendirme bulunmuyorsa, görme engelli 
birey başkalarının yardımına muhtaçtır. Tasarımda 
hata payı ilkesi, bütün bireylerin can ve mal güvenli-
ğini sağlamak için planlama ve tasarım çalışmaların-
da titizlikle ele alınması gerekmektedir. 

Ulaşabilirlik konusu binalar, açık alanlar, toplu taşıma 
hizmetleri, bilgilendirme, işaretleme ve duyumsana-
bilir yüzey konularını kapsamaktadır [6]. Bu çalışma 
kapsamında ulaşılabilirlik konusu bina girişleri, yaya 
dolaşım alanları, toplu taşıma hizmetleri (duraklar ve 
araçlar), özel araçla ulaşım için otopark alanları ile 
bilgilendirme, işaretleme ve duyumsanabilir yüzey 
başlıklarında ele alınmıştır. Yaya dolaşım alanları, 
yaya yolları, kaldırımlar, farklı kotlar arasında bağ-
lantı sağlayan merdiven ve rampalar, yaya ve taşıt 
trafiğinin karşılaşma noktalarındaki geçitler, yaya 
mekanlarındaki zemin kaplama malzemeleri, bun-
ların uygulama biçimleri, yollardaki bitkilendirme, 
aydınlatma ve kent mobilyalarının tasarımı ve yer 
seçimi konularını kapsamaktadır. Belirtilen konularda 
fiziksel, görme ve işitme engelli bireylerin ulaşabilirlik 
düzeylerini arttırmaya yönelik çözüm önerileri Tablo 
1’de detaylı olarak aktarılmıştır.
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Ulaşılabilirlik 
Konuları Engellilerin Ulaşabilirlik Düzeylerini Arttırmaya Yönelik Çözüm Önerileri 

Taşıt Ulaşım 

 Araçların 
niteliği 

*Toplu taşıma araçları engellilerin yardımcı araç ve gereçler ile rahatlıkla erişebilecekleri biçimde donatılmalıdır. 
Taşıta erişebilirliğin sağlanmasında taşıt ile durak ve kaldırım yüzeyleri arasındaki kot farklılıklarının giderilmesi 
gerekmektedir. 

To
pl

u 
ta

şım
a 

 

*Otobüs içlerinde engelliler için gerekli düzenlemelerin yapılmalı, özellikle tekerlekli sandalye kullanıcıları için yer 
ayrılmasına ve farklı engel türleri için butonların türlerine ve konumlarına dikkat edilmelidir.  
*Görme engelli kullanıcılar için araç içerisinde sesli duyurular (bir sonraki istasyon, vb.) ve işitme bozukluğu olanlar 
kişiler için görsel uyarılar yapılmalıdır.  

Durakların 
konumu 

*Duraklar 400m’lik alana hizmet verecek şekilde, engellilerin ulaşımına olanak verecek biçimde tasarlanmalıdır.  
*Duraklar, engellilerin özel durumlarını dikkate alacak şekilde yaya ve taşıt yol sistemleri ile bütünleşebilecek 
biçimde tasarlanmalıdırlar.  
*Durak alanlarının kaldırımları daraltmaması için, kaldırım genişliği otobüs duraklarının olduğu yerlerde en az 
300cm olmalıdır.  

Durakların 
niteliği 

*Otobüslerin seferleri ve yol bulma konusunda yeterli bilgi sunan akıllı toplu taşıma durakları tasarlanmalıdır. 
*Görme engelliler için Braille alfabesi kullanılarak oluşturulmuş bilgilendirme elemanları kullanılmalıdır.  
*Engellileri olumsuz hava koşullarından koruyan ve oturmalarına elverişli biçimde tasarlanmalıdır.  
 * Engelli bireylerin özel ya da ticari araçlara (dolmuş, taksi) inme/binme alanları düzenlenmelidir. Bu alanlarda 
yaya yolu ve taşıt yolu kenar kotu ile eşdüzey olmalıdır.  

Ö
ze

l a
ra

ç 

Otoparkların 
konumu 

*Otopark ile binalar arasındaki ilişki doğrudan ve yakın olmalıdır. Ulaşım mesafesi en fazla 25m ve tercihen 10m 
olarak düzenlenmelidir.  
*Açık ve kapalı park alanlarında engellilere öncelik tanınmalı, bina girişlerine, asansöre, giriş/çıkışa en yakın yerler 
onların araçları için ayrılmalıdır. 

Otoparkların 
niteliği 

*Engelli bireyler için otoparklarda tüm araç sayısının %5’i kadar yer ayrılmalıdır.  
* Engelli araçları için paralel park alanlarında 260*660cm, yola paralel park alanlarında 360*1600cm yer 
ayrılmalıdır. 
*Otopark alanlarında uygun boyut ve yükseklikte bilgilendirme levhaları bulunmalıdır.  

Yaya Dolaşım 

Yaya yolu 
güzergahı 

*Yaya yolunun sürekliliği sağlanmalıdır. 
*Erişilmesi gereken binalara ve kentsel mekanlara doğrudan ve en kısa yoldan ulaşım sağlanmalıdır.  
*Yaya yolları diğer ulaşım türü (bisiklet, paten, taşıt) yollarından ayrılmalı ve sınırları net olarak tanımlanmalıdır. 
*Yaya yolları ile toplu taşıma durakları arasındaki bağlantı iyi kurulmalı ve erişim düzeyinin yüksek olmasına dikkat 
edilmelidir.  
*Yaya yolu boyutlandırmasında kullanıcı yoğunluğu ve kullanım türü dikkate alınarak biçimlendirilmeli ve engellilerin 
kullanımı için alındığında en az 200cm olarak boyutlandırılmalıdır.  
*Engellilerin yaya güzergahında en az 90cm’lik alanda doğrusal hareketliliği sağlanmalıdır. Özellikle görme engelliler için 
doğrusal hareket sınırı içinde tehlike oluşturabilecek elemanlar kaldırılmalıdır.  

Yaya yolu 
güvenliği 

*Yaya yolu güzergahı üzerinde tehlike oluşabilecek yerler kamere ile izlenmelidir. 
*Yaya yollarında engelliler için acil haberleşme olanakları sunulmalı ve bunlar uygun yerlerde konumlandırılmalıdır. 
*Yaya yolları temiz, bakımlı tutularak vandalizm önlenmelidir. Kimsesiz hayvanlar denetim altında tutulmalıdır. 
* Tehlike oluşturabilecek her türlü düzensizlikten kaçınılmalıdır. Görme engelliler için mümkün olduğunca yer ızgarası 
yapılmamalıdır, konulması gerektiğinde ise, yürüyüş güzergahına dik konumlandırılmalıdır. 

Yaya 
yolunun 
niteliği 

Yaya yollarında ağaçlandırmada dikenli bitki kullanımından kaçınılmalıdır. 200cm’der dar kaldırımlarda bitkilendirme 
yapılmamalıdır ve yaya yollarında 220cm yüksekliğin altında sarkan dal, vb. bulunmamalıdır.  
*Yaya yolu boyunca yer yer dinlenme ve olumsuz hava koşullarından korunmak için saçaklar ve oturma alanları 
düzenlenmelidir.  
*Yaya yolu aydınlatılmasında göz kamaşmasını engelleyici biçimde aşağıya doğru aydınlatma yapılmalıdır. 
*Yaya yolu üzerinde merdiven, rampa ve karşıdan karşıya geçişlerde kullanıcıların emniyetini sağlamak için renk, doku veya 
malzeme farklılıkları ile işaretlenmesi gerekmektedir.  
*Yaya yolu güzergahı boyunca zemin kaplamasında düzensiz, kaygan, yansıtıcı, su tutmayan malzeme seçilmeli ve geniş 
derzli uygulamalardan kaçınılmalıdır.  
*Zemin kaplamlarında pürüzsüz yüzey oluşturulma önemlidir. Bunun için işçilik detaylarına, genleşme, çatlama, vb. karşı 
düzenli bakım yapılması konularına dikkat edilmelidir.  
*Zeminde farklı döşeme yüzeyleri arasında en fazla 0,65cm’lik geçiş yüksekliği oluşturulmalıdır.  
*Çöp kutuları yaya hareketini engellemeyecek biçimde yerden en az 90cm, en fazla 120cm yükseklikte ve kaldırım bordür 
taşına 40cm uzaklıkta bulunmalıdır. 
*Kent mobilyaları tasarlanırken engellilerin ergonomik özellikleri dikkate alınarak biçimlendirilmelidir. Farklı kullanıcı 
grupları için ayrı donatılar oluşturulmalıdır. 

Yaya 
Geçitleri 

*Engellilerin hareketini kolaylaştırmak için yaya geçitleri düzayak olmalıdır. 
*Bu alanlarda yer kaplaması üzerinde farklı dokular veya sesli işaretler kullanılarak engellilerin geçiş güvenliği arttırılmalıdır. 
*Kaldırımlar bağlantısı sağlayan rampalar üç yöne eğim vermelidir.  
*Işık kontrollü yaya geçitlerinde trafik işaret lambaları işitme engelliler için ışıklı yaya figürlü ve görme engelliler için 
devamlı ses (akustik) uyarı işareti bulundurmalıdır.  
*Işık kontrolsüz yaya geçidi yapılan yerlerde, engellerin güvenli kullanımı için sürücüler 20m önceden geçit için 
uyarılmalıdır. Yaya geçidinde de yaya geçidi ve engelli işaretleriyle uyarılmalıdır, iyi aydınlatılmış olmalıdır.  
*Butonlu yaya geçitlerinde engellilerin kullanımı için butonlar en fazla 120cm yükseklikte olmalıdır.  
*Yaya ve taşıt trafiğinin çakıştığı noktalarda üst geçide oranla daha az enerji kullanımı gerektirdiği için alt geçit yapılmalıdır.  
*Alt ve üst geçitlerde engelliler rahat kullanımı için alanın özeliklerine bağlı olarak rampalar, yürüyen merdivenler, merdiven 
eğiminde hareket eden platform asansörü düzenlenmelidir.  

Merdivenler 
ve 

*Rampalarda tercih edilen en yüksek eğim %6’dır. Fiziksel engelli bireylerin tek başına hareket edebilmesi için en fazla %8 
eğim uygundur, %12 eğimde bir başka kişinin yardımına ihtiyaç duymaktadırlar.  
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2.Bulgular ve Değerlendirme (Findings and 
Disscussion)

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1955 yılında ku-
rulmuştur. Yerleşke eğitim birimleri, idari birimler, 
kültür merkezleri, kütüphanesi, ticaret birimleri, 
spor ve rekreasyonel alanları bünyesinde barın-
dıran toplam 100ha’lık alana sahiptir. Çalışma 
alanı sınırları içerisinde 35.000 öğrencinin 22 kişisi 
engellidir. Ayrıca 50 engelli personel de kampüs 
alanını kullanmaktadır. 

Kampüs lineer yerleşim şemasına üzerine planlan-
mıştır. Yerleşkenin taşıt ile erişim sağlayan üç (A, 
B ve C kapısı), yaya erişimi sağlayan (D kapısı) 
bir kapısı bulunmaktadır. Ahmet Özal Bulvarı 
kampüsün ana taşıt aksını oluşturmaktadır. Alanın 
batısından başlayarak doğuya doğru yurtları, spor 
alanlarını ve idari birimleri eğitim birimlerine bağla-
yan bir yaya yolu bulunmaktadır (Şekil 1). 

Kampüs alanı içerisinde yolların eğimi ve uzunluk-
ları 1/1000 Hali Hazır haritalardan elde edilmiştir. 
Detay ölçüler (kaldırım genişliği, vb.) yerinde yapı-
lan ölçümlerden elde edilmiştir. 

2.1. Taşıt Ulaşımına İlişkin Bulgular ve De-
ğerlendirme (Findings and Disscussion of 
Transportation Vehicles)

Bu bölümde toplu taşıma olanakları ve otopark 
alanları incelenmiştir. Toplu taşıma ile erişebilirlik 
de toplu taşıma araçları, seferler, durakların niteliği 
ve konumları alt başlılarında ele alınmıştır. KTÜ’de 
otobüsler ve dolmuşlar kullanılmaktadır. Dolmuş 
araçları özellikle fiziksel engelli bireylerin kullanımı 
için uygun değildir. Trabzon Büyükşehir Beledi-
yesi’ne ait otobüslerin büyük bir bölümü fiziksel 
engellilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek

şekilde donatılmıştır. Ancak, dolmuşlarda ve oto-
büslerde görme ve işitme engelli bireyler için hiçbir 
önlem alınmamıştır. 

Trabzon ilinin batısında bulunan ilçelerden, kentin 
batı bölgesindeki yerleşim alanlarından ve kent 
merkezinden, kampüse düzenli otobüs seferleri 
bulunmaktadır. Kent merkezinden günün her saa-
tinde kullanılan dolmuşlar da vardır. İlin doğusunda 
yer alan ilçelerden kampüse erişimde kentlilerin 
kullandığı otobüslerden ve minibüslerden yararla-
nılmaktadır. C kapısında inen öğrenciler üst geçidi 
kullanarak kampüs alanına ulaşmaktadırlar (Şekil 
1). Üst geçitte sadece merdiven kullanıldığı için 
engellilerin ulaşılması mümkün değildir. 

Kampüs içerisinde üç adet otobüs durağı, iki adet 
dolmuş inme-bime yeri bulunmaktadır (Şekil 1). 
Durak alanları tüm binalara hizmet verecek şekilde 
konumlandırılmıştır. KYK öğrenci yurdu 400m’lik 
hizmet yarıçapının dışında kalmaktadır. Buraya 
hizmet eden otobüslerin seferleri kampüs içerisine 
oranla sınırlıdır. 

Kampüs alanı içerisinde dolmuşlar ve otobüsler 
Ahmet Özal Bulvarı üzerinden hizmet vermekte-
dirler. Yerleşkede belirli noktalarda eğimin yüksek 
olduğu dikkate alınırsa ana arterin güneyinde ve 
kuzeyinde yer alan bütün birimlere otobüs ve dol-
muş ile erişilememektedir.

Orman Bölümü önündeki dolmuş durağı yolcuların 
taşıt yolu üzerinde bekleme yaptığı bir bölgedir 
(Şekil 2). Dolmuş duraklarında yaya ve taşıtların 
kullanacağı alanlar net olarak tanımlanmadığı için 
tüm kullanıcılar için ulaşılabilirlik düzeyi düşüktür. 
Kampüs içerisinde her noktada dolmuşlar in-
me-binme imkanı sunmaktadır.
 

Rampalar 
 

*Görme engelli bireyler için rampaya erişmeden 200cm önceden kavşak noktasına gelindiğine ilişkin bilgi verilmelidir. 
*Rampaların yüzeyleri sert, stabil, kaymaz ve çok az pürüzlü malzeme ile kaplanmalıdır.  
*Rampalarda en fazla 10m sonra sahanlık oluşturulmalıdır. 10m’den uzun rampaların eğimi en fazla %6 olmalıdır. 
*Merdivenlerde sahanlıklar arasında en fazla 10 basamak olmalıdır.  
*Uzun rampaların ve merdivenlerin sahanlıklarında oturma yerleri düzenlenmelidir. 
*Yürüyen yüzeylerde tekerlekli araç kullanıcıları için zeminin kaygan olmayan malzemelerle kaplanmalıdır. 
*Merdivenlerde rıht yüksekliği 15cm, basamak genişliği 35cm’den az olmamasına dikkat edilmelidir.  
*Merdivenlerin ve rampaların başlangıç ve bitiş noktaları hissedilebilir yüzeyler ve işaretler ile belirtilmelidir. Görme 
engelliler için rampaların başında ve sonunda 150cm uzunluğunda düz ve değişik dokuda bir alan bulunmalıdır.  
*Ramplarda ve merdivenlerde korkuluklar zemin yüzeyinden 85cm yükseklikte olmalıdır. Bu elemanlar duvar ile 
sınırlandırılmışlar ise, duvar boyunca 85cm yükseklikte küpeşte yapılmalıdır.  

Bilgilendirme, 
İşaretleme, 
Hissedilebilir 

Yüzey 

*Yollardaki işaretler zemin yüzeyinden 220cm’lik baş kurtarma mesafesinden sonra başlatılmalıdır.  
*Görme engelliler için bilgilendirme panoları Braille alfabesi kullanılarak oluşturulmalıdır.  
*Görme engelli kullanıcılar için kılavuz iz/hissedilebilir yüzey kullanılmalıdır. Bu amaç için kullanılan malzemenin 
yüksekliği tekerlekli sandalye kullanıcıları için engel oluşturmayacak biçimde düzenlenmelidir. 
*İşaretler ve bilgilendirme panoları çevre ögeler, dişer kişiler veya işaretler tarafından maskelenmemesi, ayırt edilebilir olması 
ve görsel kirliliğe sebep olmayacak biçimde tasarlanmalı ve konumlandırılmalıdır.  

Bina  
Girişleri 

*Binaların ana girişleri engellilerin de kullanımı düşünülerek ulaşılabilir olarak düzenlenmelidir. Ancak ana girişin dışında 
alternatif ulaşılabilir girişler düzenlenecek ise, bu girişler tabelalar ile ulaşılabilir güzergah üzerinde işaretlenerek 
yönlendirilmelidir. Giriş kapısı önlerinde engelli bireyler için yeterli manevra alanları bırakılmalıdır.  
*Görme engelli kullanıcıların ulaşılabilir girişin yanı sıra ana girişleri de kullanabilecekleri gözden kaçırılmamalıdır. Bu 
alanlar görme engelli bireylerin özellikleri dikkate alınarak biçimlendirilmelidir.  
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 Kampüs içerisinde bulunan otobüs ve dolmuş 
durakları kullanıcıları olumsuz hava koşullarından 
koruyacak ve dinlenmeye olanak sağlayacak biçimde 
tasarlanmıştır. Ancak oturma elemanları engellilerin 
özel durumlarını dikkate alarak tasarlanmamıştır. Ay-
rıca, bilgilendirme ve işaretlerin de özellikle görme ve 
işitme engelliler için uygun olmadığı görülmektedir. 

Bu çalışma kapsamında engellilerin özel araç ile 
ulaşımında otoparkların konumu ve engelli araç 
kapasitesi incelenmiştir. Otopark alanlarından bina 
girişlerine en kısa ve doğrusal bağlantılarda topoğra-
fik nedenlerden ötürü genellikle merdivenler kulla-
nılmıştır. Mevcut durumda “ulaşılabilir giriş” olarak 
nitelendirebileceğimiz girişlere ulaşmak için engel-
lilerin fazla fiziksel güç harcaması gerekmektedir. 
Kampüste bulunan açık ve kapalı park alanlarında 

engelliler için park yeri ayrılmamıştır ve herhangi bir 
bilgilendirmeye yer verilmemiştir. 
Kampüste engelliler için kısmen ulaşılabilir olan oto-
parklar hakkında bilgi vermesi için, Şekil 3’deki alan 
detaylı olarak incelenmiştir. Bu alandan Rektörlük ve 
Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) erişim için merdiven 
ve alanın batısında bulunan İdari Bina’ya erişimde 
taşıt yolu kullanılmaktadır. Bu yolun eğimi %8’dir ve 
kaldırım izi bulunmamaktadır. Otopark alanın Rektör-
lük girişine uzaklığı 80m’dir. Bu durumlar engellilerin 
erişim düzeyini düşürmektedir (Şekil 3).

KTÜ kampüs alanında bir adet kapalı otopark bulun-
maktadır. Engelli otopark alanları net olarak tanım-
lanmamıştır, görme ve işitme engelli engelli bireyler 
için gerekli bilgilendirmeler yapılmamıştır. Binaya her 
kattan hemzemin girişler mevcuttur. Kampüs geneli-
ne hizmet verecek şekilde tasarlanan bina alanın en 
doğusunda yer almaktadır. Buranın batı tarafındaki 
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binalara uzaklığı yaklaşık 1,5km’dir (Şekil 1). Kam-
püsün batı tarafını kullanan kişiler için ulaşılabilirlik 
düzeyi düşüktür.
 
2.2. Yaya Ulaşımına İlişkin Bulgular ve Değer-
lendirme (Findings and Disscussion of Pedesti-
rian Acess)

Kampüste Ahmet Özal Bulvarına paralel, yurtlar, 
yemekhane ve spor alanlarını eğitim birimlerine 
bağlayan yaya yolu bulunmaktadır (Şekil 6). Bu 
yolun Maden Mühendisliği Bölümü’nden sonraki 
kısmı, otoparklara giriş sağlayan 8m’lik taşıt yolu-
dur. Ancak belirtilen güzergah yayalar tarafından 
yoğun biçimde kullanılmaktadır. Kampüsün kuzey 
sınırında bulunan yaya yolu genellikle boş zaman-
larda gezinti amaçlı tercih edilmektedir.(Şekil 6)

Ahmet Özal Bulvarı üzerindeki kaldırımlar 850cm 
ile 300cm arasında değişen genişliktedir. Bu gü-
zergah üzerinde kaldırımında aydınlatma elemanı, 
çöp kutusu ve bitkilendirmenin yanı sıra görme 
engelliler için 90cm genişlikte doğrusal hareket 
yapabilecekleri alan bulunmaktadır (Şekil 4). 

Kampüs içerisinde az olmakla birlikte, bazı kaldı-
rımlarda genişliği 150 cm kadar düşmektedir. Ancak 
bu yolar üzerinde aydınlatma, vb. bulunması bütün 
kullanıcıları olumsuz etkilemektedir (Şekil 5).

KTÜ yerleşkesinin doğu sınırındaki D girişi sadece 
yaya erişimine açıktır ve 100cm genişliğinde bir kapı 
bulunmaktadır. Engellilerin erişimin sağlamak için 
uygun eğimde ve genişlikte rampa da yapılmıştır 
(Şekil 7). Kampüsün ana giriş kapılarından biri olan 
alanda bütün kullanıcılar için herhangi bir bilgilendir-
me bulunmamaktadır.
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Yerleşkenin bazı bölgelerinde eğim, ulaşabilirlik 
açısından sorun oluşturmaktadır. Bunlar arasında en 
dikkat çekici olan, Öğrenci İşleri Binası’nın güneyin-
de bulunan %20 eğim ve 60m uzunluğundaki yoldur. 
KYK yurduna çıkan yaya yolu %15 eğimli ve 350m 
uzunluğundadır. Ancak yol üzerinde herhangi bir din-
lenme alanı bulunmamaktadır (Şekil 6). Bu durumlar 
bütün kullanıcılar için sorunludur. Yaya yolları bazı 
noktalarda merdiven olarak devam etmektedir (Şekil 
6). Ancak, buralarda engelliler için gerekli önlemler 
alınmamıştır (Şekil 8).

Kampüs alanı içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi (İİBF), Makine, Matematik ve Yer Bilimleri 
kantinini sıklıkla kullanmaktadır. Bu mekanların yaya 
veya taşıt yolu bağlantılarında en kısa güzergahlarda 
merdivenler bulunmaktadır (Şekil 9). Fiziksel engelli-
ler mekanlara erişiminde alternatif yolları kullanması 
gerekir, bu da fazla fiziksel çaba anlamına gelmek-
tedir. Sadece İBBF kantini önündeki merdivenlerde 
fiziksel engelli bireyler için taşıma platformu bulun-
maktadır.

Kampüste doğu ve batısındaki birimleri birbirine bağ-
layan, Maden Bölümünden sonraki taşıt yolu olarak 
devam eden yaya yolunun uzunluğu 750m’dir. Bu 
yol üzerinde herhangi bir dinlenme alanı düzenlen-
memiştir. Yerleşkede kamusal alanlardaki oturma ve 
dinlenme alanlarındaki kentsel mobilyaları, engellile-
rin ergonomik özellikleri dikkate alınmadan biçimlen-
dirildiği görülmektedir (Şekil 10). Yerleşkenin hiçbir 
noktasında görme ve duyma engelli bireyler için 
bilgilendirme ve işaretleme yapılmamıştır ve zeminde 
duyumsanabilir yüzeyler oluşturulmamıştır.

Yaya yolları, kaldırımlar, kamusal alanlar ve bina 
girişlerinin zemin kaplama malzemelerin çeşitlendiği 
görülmektedir. Kampüste yaya yolları ve kamusal 
alanlarda genellikle parke taş döşeme kullanılmıştır. 
Çarşı binasının yanındaki rampa pürüzlü malzeme-
den yapılmıştır (Şekil 11). Bazı binaların girişlerindeki 
rampalar kaygan ve parlak malzemelerle kaplanmış-
tır. Genel içerisindeki oranı az olmakla birlikte bazı 
merdiven ve kaldırımlarda çatlama vb. düzensizlik-
lerle karşılaşılmıştır (Şekil 12). Kısaca bu durumlar 
engelliler için engel teşkil etmektedir.
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Yerleşkede bulunan merdiven ve rampaların hiç-
birinde engelli bireyler için uyarı elemanı bulun-
mamaktadır. Kaldırım kenarına yapılan rampalar 
genellikle tek yöne eğim vermektedir. Bazı kaldı-
rımların kenar bordür taşları açılı konumlandırı-
larak yol kotu ile bütünleşme sağlanmıştır. Ayrıca 
sınırlı sayıda da olsa kaldırım kenarındaki rampa-
ların önüne babaların yerleştirildiği durumlarla da 
karşılaşılmıştır (Şekil 13).

3.Sonuç (Conclusion)
Amacı, KTÜ’de fiziksel, görme ve işitme engelli 
bireylerin kamusal mekanda ulaşabilirlik durumları-
nın ve sorunlarının tespit edilerek, çözüm önerile-
rinin üretilmesi olan bu çalışmanın sonuçları Tablo 
2’de yer almaktadır. Kampüste toplu taşıma sefer-
leri, güvenlik önlemleri ve aydınlatma konusunda 
engelliler için uygun düzenlemeler yapılmıştır. 
Bunun dışındaki bütün konuların kısmen uygun ya 
da uygun olmadığı tespit edilmiştir. Kampüs gene-
linde yapılan uygulamalarda fiziksel engelli bireyler 
için düzenleme yapılmış/yapılmaya çalışılmıştır. 
KTÜ’de bina içlerinde fiziksel engelli bireyler için 
gerekli düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, 
dış mekanda aynı hassasiyetin gösterilmemesi 
dikkat çekicidir. Bina girişinde yapılan bir rampa ile 
engellilerin o binaya erişiminin sağlanması müm-
kün değildir. Bunun yanı sıra dış mekanlarda ve 
toplu taşıma da gerekli önlemlerin alınması gerekir.
 

 Konular Uygun 
değil 

Kısmen 
Uygun Uygun 

Ta
şıt

 u
la

şı
m

 

Otobüs seferleri    
Dolmuş hizmeti    
Otobüs araçları    
Dolmuş araçları    
Otobüs ve dolmuş duraklarının 
konumu 

   

Otobüs duraklarının niteliği    
Dolmuş duraklarının niteliği    
Otoparkların konumu     
Otoparkların niteliği    

Y
ay

a 
D

ol
aş

ım
 

Yaya yolu güzergahı    
Kaldırım genişlikleri    
Yaya yolu ve kaldırımların eğimi    
Yaya yolu dinlenme alanları    
Yaya geçitleri    
Güvenlik önlemleri    
Acil yardım butonları    
Aydınlatma    
Bitkilendirme    
Kaldırım kenarındaki rampalar    
Zemin kaplama malzemesi    
Zemin düzeni    
Klavuz iz uygulaması    
Bilgilendirme ve işaretler    
Kent mobilyaları    
Bina girişleri    

 
Kampüste, ulaşabilirlik konusu evrensel tasarım 
yaklaşımı çerçevesinde bütün engellilik durumlarını 
dikkate alacak şekilde, bütüncül bir bakış açısı ile ele 
alınmalıdır. Engelli bireylerin kampüs alanında ula-
şabilirlik düzeylerini arttırmaya yönelik Tablo 1’de yer 
alan çözüm önerileri uygulanmalıdır. Engelliler için 
toplu taşıma hizmetlerinin yetersiz olduğu durum-
larda, bu kişiler için düzenlenmiş araçlarda ulaşım-
ları sağlanmaktadır. Alanda bu tür ring uygulaması 
yapılarak KTÜ içerisinde engellilerin hareketliliği de 
artırılabilir. Fiziksel engelli bireyler için çalışmalar ya-
pıldığı görülmektedir, görme ve işitme engelli bireyle-
re öncelik verilmelidir.

Tablo 2. Taşıt ve yaya ulaşımının engelliler açısından 
uygunluk düzeyi (The level of compliance in terms of 
vehicle and pedestrian access to the disabled)
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ÖZET

Bu çalışmanın amacı, iktisadi, bilimsel, teknolojik gelişmenin ve büyümenin medeniyetin temel gelişimiyle 
paralel olarak, sürdürülebilir olduğu temel tezi etrafında, medeni bir toplumun ve bunun temel göstergelerinden 
biri olan “yaşam kalitesinin” önemli bir bileşeni olan trafik güvenliği meselesinin bir kültür ve etik öğesi olarak 
incelenmesidir.
Trafik güvenliği meselesi devlet aygıtının birçok düzeyde ortaya koyduğu düzenlemeler, yasalar, yasaklar 
ve cezalarla kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır. Kara yolu trafiğinin güvenliğiyle ilgili olarak hemen her 
ortalama yurttaşın sorun olarak gördüğü kaotik ortamın nedeni sıklıkla cezaların caydırıcı olmayışı ile ilişkilen-
dirilmektedir. Dolayısıyla çözüm jenerik olarak daha müdahaleci bir devlet ve suçun ve cezanın ağırlaştırılarak 
yeniden tarifine odaklanmaktadır.
Bu elbette göz ardı edilemeyecek bir öneridir. Ancak “medeni” bir toplumda bir insanın başka bir insanın ya-
şam hakkını ihlal etmemesi şeklinde ortaya çıkan “olağan” davranışın sebebi suçun cezasının şiddeti ile değil, 
“yaşam hakkının” kutsallığına olan saygının “toplumsallaşmış” bir ahlak öğesi haline gelmiş olması ile ilişkilidir.
Sonuç olarak bu çalışma, trafik güvenliği konusunu, kriminal bir vakıa olarak değil, bilinç ve algı üzerinden 
analiz etmeyi amaçlamakta, trafik ahlakı kavramının çerçevesini çizmeyi, onu tanımlamayı ve tarif etmeyi, 
yayılması ve günlük hayata geçirilmesi için izlenebilecek yol ve yöntemleri tespit etmeyi hedeflemektedir.

ABSTACT

The aim of this study is to study the traffic matter as a cultural and ethical element of social life under the as-
sumption that economic, scientific and technological development is parallel to the development of a civilized 
society. 
It is clear that the matter of traffic safety is being regulated by state with certain lows, codes and rules, but 
most of citizens don’t think these regulations are enough for solving the problem. So the generic solution to 
traffic problem mostly seen as redefining the crime and the penalty and increasing the punishments. 
This certainly is not an easily disregardable suggestion but in a civilized society, the secrecy of human life and 
respect of the citizens to this secrecy can’t be associated by the fear of punishment. Respecting one another’s 
right to live and the behavioral change according to this respect can only be achieved seeing the problem of 
traffic as a matter of ethics.
 In conclusion this study aims to analyze the issue of traffic safety as not as a criminal case but as an appre-
hension, cognition and behavior of a civil citizen and define, explain and extend the concept of traffic ethics.

Giriş
Trafik ve trafik güvenliği başlıkları insanın ma-
kinayla olan en yakın ve en eski temasını da 
içerdiklerinden doğrudan kültürü ve üst yapıyı ve 
aynı anda kara yolu, deniz yolu, demir yolu, kent 
ve şehir planlaması, üretim ve tüketim kalıplarını 
hem belirleyip biçimlendirdikleri hem de onlar 
tarafından belirlendiklerinden alt yapıyı ve bunlara 
dair soru ve sorunları kapsamaktadır.
Trafik Güvenliğine dair ortaya çıkan soru ve so-
runlar günümüzde devletin birçok düzeyde ortaya 
koyduğu düzenlemeler, yasalar, yasaklar ve ceza-
larla kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır.
 Özellikle kara yolu trafiğinin güvenliği ile ilgili 
olarak hemen her ortalama yurttaşın sorun olarak 
gördüğü kaotik ortamın nedeni, sıklıkla cezaların 
caydırıcı olmayışı ile ilişkilendirilmektedir. Dola-

yısıyla çözüm jenerik olarak daha müdahaleci bir 
devlete ve suçun ve cezanın ağırlaştırılarak yeniden 
tarifine odaklanmış gibi görünmektedir.
Bu elbette göz ardı edilemeyecek bir öneridir ancak 
şunu da teslim etmek gerekir ki “medeni” bir toplum-
da bir insanın başka bir insanın yaşam hakkını ihlal 
etmemesi şeklinde ortaya çıkan “olağan” davranışın 
sebebi suçun cezasının şiddeti ile değil, “yaşam hak-
kının” kutsallığına olan saygının “toplumsallaşmış” 
bir ahlak öğesi haline gelmiş olması ile ilişkilidir.

Şu halde bize gerekli olan sıradan yurttaşı kriminali-
ze ederek tahlil edip suçu ve cezayı yeniden tanımla-
mak yerine “trafik ahlakını” toplumsallaşmış bir doğru 
haline getirmenin yollarını aramak olmalıdır.
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Güvenlik ya da Hareketlilik

Türkiye’de hali hazırda yürürlükte olan yaklaşım Tra-
fikte hareketliliğin ön planda tutulması yönündedir. 
Yine Türkiye’de Trafik güvenliği sorunu fayda mali-
yet analizlerinin yoğun etkisi altındadır, daha net bir 
biçimde söylemek gerekirse trafik mantığı  “ulaşımda 
ana hedef taşıtların daha hızlı hareket etmesi(…)”   
böylelikle daha akıcı ve etkin bir taşıt trafiği sistemi 
oluşturulması biçininde şekillenmiştir. Bu yaklaşım 
güvenlik ilkesinin ikinci plana atılmasına sebep olma-
nın yanı sıra teknik olarak da yanlış bir bakış açısını 
yansıtmaktadır. 
“Taşıtlar daha hızlı akarsa, o yoldan daha fazla araç 
geçer” anlayışı tamamen yanlıştır. Gerçekte, teknik 
olarak bir yol kesitinden en fazla sayıda taşıt, taşıtla-
rın saatte 50 km. hız yapması halinde geçebilmekte-
dir. 80, 120 km. hız yapılan bir yoldan daha az adette 
taşıt geçebilir. Yol alanının araçlar yönünden verimsiz 
kullanılmasının yanı sıra, o yol daha az insana (yol-
cuya) hizmet eder.” 
Hatalı teknik bilginin ötesinde, akıcı taşıt trafiği yakla-
şımı,“ “güvenlik” ve “hareketlilik” arasında maliyet-ka-
zanç analizine dayalı bir denge kurulması gerektiğini”  
vurgulamakta ve “çoğu zaman güvenlik önlemlerinin 
göz ardı edilmesine neden olmaktadır.”  
Oysa mesele yalnızca fayda maliyet analizi düzeyin-
de bile ele alınsa, toplumsal maliyet de bu analize 
dâhil edilmelidir. Toplumsal maliyet ve taşıt trafiğinin 
yanı sıra diğer yol kullanıcılarının hakları da gözeti-
lerek kurulacak bir sistemde, güvenlik ve hareketlilik 
ilkeleri mümkün olduğunca birbirinin önüne geçme-
yecek biçimde tasarlanmalıdır.
Hareketliliğin güvenlik ilkesinin önüne geçmesinin 
engellenmesi öncellikli hedef olarak tarif edildiğinde, 
yapılması gereken diğer bir analiz “trafikta güven-
liğin” ne olduğu ve nasıl algılandığı ile ilgilidir.“(G)
üvenlik; fiziksel güvenlik ve algılanan güvenlik olarak 
ikiye ayır(ıl)maktadır. Bu ikisi birbirinden sürekli 
etkilenir ve birbirini tamamlar. Trafikte duruma uygun 
davranış fiziksel güvenliğin en az algılanan güvenlik 
kadar olmasının sonucunda ortaya çıkmaktadır. Fi-
ziksel güvenlik artmadan algılanan güvenlik artıyorsa 
davranış düzeyinde güvenlik azalacaktır” 
Trafik güvenliğinde hem yol güvenliği ve trafik sis-
teminin hatalarının en aza indirilmesi ve hem de yol 
kullanıcılarından kaynaklanan hataların ele alınması, 
güvenlik ilkesinin daha sağlık bir biçimde tesis edil-
mesine imkan sağlayacaktır.

KULLANICI HATASI YA DA SİSTEM HATASI

“Birleşmiş Milletler Karayolu Trafik Güvenliği Ko-
misyonunun 1997 yılında yaptığı araştırmada, yol 
ve çevre faktörlerinin, kazaların oluşumunda % 28 
oranında sorumluluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Trafik kazalarında karayolunun payı ABD’de %30, 

Fransa’da %50, Rusya’da ise %70’dir.”  Türkiye İçin 
bu oran %1 olarak tespit edilmişse de, anılan tespit 
pek gerçekçi görünmemektedir. 
Türkiye’de büyük zararlara yol açan trafik kazalarına 
neden olan etkenler genel olarak üç grup altında 
toplanmaktadır. Bunlar; insan, araç ve çevresel 
faktörlerdir. Bunlar içerisinde trafik kazalarına en  çok 
neden olan etken ise insan etkenidir. “EGM (2013) 
verilerine göre trafik kazaları yaklaşık %90 oranında 
sürücü, %9 oranında yaya ve %1 oranında da yolcu, 
yol ve araç kusurları sebebiyle gerçekleşmektedir.”  
Buna göre Ülkemizde Trafik güvenliğinin sağlana-
maması ya da ölümlü veya maddi hasarlı kazaların 
ortaya çıkmasındaki birincil faktör insan hatası olarak 
kabul edilmektedir. Bu yaklaşım sistem hatasını ne-
redeyse, yol güvenliği üzerinde hiçbir etkisi olmadığı 
sonucuna ulaşmamıza neden olabilir, ancak yapılan 
birçok çalışmada özellikle kaza tutanaklarının sağlıklı 
düzenlenmemiş olmasının, veriler üzerindeki bozucu 
etkisi üzerinde durulmaktadır.
İsveç’te yapılan bir çalışmada sistem hatasının yeni-
den değerlendirilmesi konun, trafik sorunun çözümü 
açısından önemli verler sunmaktadır. Şöyle kş;
“Vizyon Sıfır politikası yürürlüğe girmeden önce 
İsveç’te kazaların %90’ının yol kullanıcıların kusur-
larından kaynaklandığının sıklıkla ifade (edilmiştir). 
Sonrasında ise, eğer karayolu sistem tasarımcıları  
–özellikle yolların bakım ve onarımından ve taşıtların 
üretiminden sorumlu olanlar– farklı hareket etmiş 
olsalardı, kazalar sonucu oluşan ölümlerin %90’ının 
önlenmiş olacağı anlayışı ön plana çıkmıştır.” 
Eldeki veriler ışığında “Trafik kazaları yol ve çevre 
özelliklerine göre değerlendirildiğinde; kazalar yol 
aydınlatması, yol şerit çizgisi, yaya kaldırımı olan an-
cak trafik lambası, banketi, trafik işaret levhası, trafik 
görevlisi, yolda çalışma durumu ve görüşe engel bir 
cismin olmadığı yollarda daha çok olmaktadır.” 
Ortaya çıkan tabloya genel olarak yeniden baktığı-
mızda trafik güvenliği için kullanıcı hatası artı sistem 
hatası yaklaşımının, Türkiye’de trafik güvenliği ala-
nında yeni bir yaklaşım olarak benimsenmesinin ve 
verilecek trafik güvenliği ve trafik kültürü eğitimlerinin 
bu çerçevede tasarlanmasının büyük yararı olacağı 
söylenebilir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Trafik güvenliğinin sağlanması konusunda farklı 
ülkelerde çeşitli yaklaşımlardan yararlanıldığından 
bahsedilebilir. Ancak bu yaklaşımların kesişim küme-
sinde aşırı hız ve aşırı hızdan kaynaklanan ölümlü ve 
maddi hasarlı trafik kazaları ve bunların önlenmesine 
yönelik tedbirlerden oluştuğu söylenebilir.
• “Aşırı hızın trafik güvenliği üzerine etkisi dört 
ana başlık altında toplanabilir:

• Aşırı hız ile kullanılan araç bazı özel durumlarda 
(dönüş ve sert frenlemede) daha az kararlı bir yol 
tutuşuna sahiptir ve aracı kontrol etmek daha zordur.
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• Yüksek hızlarda sürücünün potansiyel riskler için 
daha az tepki süresi vardır. Yüksek hızlarda hare-
ket eden bir araca karşı diğer sürücülerinde tepki 
süresi azdır. 
Yüksek hız trafik kazalarının sonuçlarının daha da 
ağırlaştırmaktadır.” 
Örneğin bunlardan biri Danimarka’da uygulamaya 
konulan hız indirme kampanyasıdır. “Danimarka 
Yol Güvenlik Konseyi, Yerel Yol Güvenlik Kon-
seyleri ve polisle işbirliği yaparak 1997 baharında 
ülke çapında hız indirme kampanyası yürütmüştür. 
Kampanyanın son yarısı hız kontrolleri yapıldığını 
önceden uyaran kolay görülebilir yol kenarı pos-
terleri ( kullanılmış) ve yoğun polis kontrolleri ile 
yapılmıştır. Kampanyanın iki amacı;
1-Şehir içinde 50 km/h olan hız limitinde 10 
km/h’lik bir azaltma, 
2-İlgili sonuçlar hakkında araç sürücülerini bilgilen-
dirmek(…)”  şeklinde belirlenmiştir. 
Türkiye’de tespit edilen en önemli kaza sebeple-
rinden birinin hız limit aşımı olduğu ortaya konul-
duğundan bu tip kampanyaların etkili olabileceği 
değerlendirmiştir.
Yapılan literatür taramasının ortaya koyduğu so-
nuçlardan biri, trafikte insan hatasının yaygınlığıdır. 
Dolayısıyla suç ve cezanın yeniden yapılandırıl-
ması göz ardı edilemeyecek bir yaklaşım olmakla 
beraber ek önlemler ve olası insan hatasının 
olumsuz sonuçlarını minimize edecek tedbir ve 
tasarımlar geliştirmekte faydalı olacaktır. Örneğin 
yollar insan hatalarını “affedici” şekilde (tasarlana-
bilir). “Bu anlayış karayolu trafik güvenliği alanında 
“affedici yollar” (forgiving roads) ve “kendini ifade 
edebilen yollar” (self explaining roads) kavramları-
nın gelişmesine ve yaygınlaşmasına (olanak sağla-
yabilir). Affedici yollar, orta refüjler ve kenarlarının 
oto korkulukları ile kaplanarak veya yol kenarları-
nın ağaç vb. cisim ve yerleşimlerden arındırılarak 
yoldan çıkma kazalarında tehlike yaratabilecek 
unsurlardan temizlenmesi ve hızların düzenlenme-
si için gereken uygulamaların yapıldığı yollardır. 
Kendini ifade edebilen yollar ise fiziki düzenlemeler 
ve işaretlemeler ile sürücülerin nasıl davranmaları 
(araç geçme, sollama vb.) ve hangi hızla seyahat 
etmeleri gerektiği konularında yönlendirme yapan 
yollardır.” 
Trafik sorunun çözümü açısından hem kullanıcı 
ve hem de sistem hatalarının ortadan kaldırılması 
amacıyla uygulanabilecek yaklaşımlar aşağıdaki 
gibi maddelendirilebilir.
• “Karayollarının trafiği sakinleştirecek şekilde dü-
zenlenmesi, hız kameralarının yaygınlaştırılması, 
bisiklet kullananlar için işaretlenmiş yolların temini 
gibi birçok düzenlemeyi kapsayan çevrenin trafiğe 
hazır hale getirilmesi olgusu,  

• Çocuk yayaları kapsayan güvenlik eğitimleri, 

sürücü eğitim programları, yol güvenliği kampanya-
ları gibi faaliyetler kapsamında bireylere  güvenlik ve 
beceri eğitiminin sağlanması,

• Alkol dağıtıcılarının ve sürücülerin alkol konusunda 
bilgilendirilmesi ve bu konuda eğitimlerinin sağlan-
ması,

• Trafikte denetimin sağlanarak yapılan hatalar a en 
iyi şekilde müdahale edilmesi ve

• Yaya ve sürücülerin koyulan kurallara uyumunun en 
iyi şekilde sağlanması.” 

SONUÇ

Trafik güvenliğinin sağlanması ve bunun başarılabil-
mesi için toplumsal bir trafik ahlakının oluşturulması 
için öncelikle trafik ahlakı mantığının trafik sistemince 
içerilmesi gerekmektedir. Bunun başarılabilmesi için 
sadece yayaların sürücülerin yani yol kullanıcıların 
bu konuda eğitilmesi veya bilinçlendirilmesi yeter-
li, olmayacaktır. Eğitim ve bilinçlendirmeye temel 
oluşturmak üzere trafik güvenliği konusunda algı ve 
planlama düzeyinde ciddi çalışmalar yapmak gerek-
mektedir. 
“Trafik güvenliği konusunda yapılabilecek çalışmaları 
beş ana başlık altında toplayabiliriz. Kaza oluşunu 
engellemek; kazaların şiddetini azaltmak; kaza son-
rası yardımını arttırmak; yasal düzenlemeler yap-
mak; dizaynların güvenlik yönünü artırmak.  Trafik 
güvenliği başlığında yapılacak çalışmaların sağlıklı 
bir zeminde tasarlanabilmesi ve trafik ahlakı kavra-
mının sistemin içine yedirilebilmesi için ise dikkate 
alınması gereken hususlar şöyle sıralanabilir:
“1-Ulaştırma bir hizmettir, 
2-Ulaştırma sektöründe toplam maliyet içinde sabit 
maliyetlerin payı çok yüksektir, 
3-Ulaştırma sektörünün en önemli özelliklerinden bir 
de ulaştırma sisteminin, ülkenin ekonomik, sosyolojik 
ve siyasal yapısına yön verme, şekil verme etkisine 
sahip olmasıdır, 
4-Ulaştırma yatırımları sadece kâr ya da zarar ölçüt-
lerine göre değerlendirilemez ya da yatırım kararı 
sadece kâr beklentilerine göre verilemez.” 
“(T)rafik yönetiminde maliyet fayda (cost-benefit) 
analizini değil de etik değerlere bağlı insani boyutun 
esas alınması, trafik güvenliğinde ssorumluluğu sa-
dece sürücülere yüklemeyerek sürücüler ve karayolu 
sistem tasarımcıları arasında paylaştırılması”  ve bu 
esaslara dayalı stratejiler geliştirilerek uygulanması 
karayolu trafik yönetiminde modern bir yaklaşımın 
ortaya çıkmasına büyük katkı sunacaktır.
Trafik güvenliği eğitimi veya sürücü belgesi alabil-
menin ön şartı olarak alınan eğitimler çerçevesinde, 
yurttaşlara yüklenen bilginin istenen sonucu doğur-
madığı açıktır. Basit bir örnekle açıklamak gerekirse, 
trafik ahlakı kavramının kullanılmaya başlaması, 
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yaya geçidinin ne anlama geldiğini elbette bilen 
ancak bu anlamı toplumsallaştıramayan bireyin, dü-
şünce dünyasına girdikçe pekişecektir. Trafik kuralla-
rına ve işaretlerine uymamanın basitçe bir kural ihlali 
değil, toplumsal hayatın doğal gidişatını olumsuz 
yönde etkileyen müteessir fiil olduğu eğitim, medya, 
kamusal entelektüellerin inisiyatifi ve doğrudan böyle 
bir kavram ve kültür inşa etmeye yönelik projelerle 
desteklenerek, medeni bir toplumda yaşayan birey-
lerce kavranabilir.
Bunun başarılabilmesi için ise öncelikle trafik ahlakı-
nın tanımlanması, açımlanması ve toplumsallaştırıl-
mak üzere tarif edilmesi gerekmektedir. Trafik ahlakı 
olgusu ve kavramı yurttaşlık bilincinin yani ortalama 
yurttaşın “dil”inin bir parçası haline getirilerek trafik 
güvenliği meselesinde önemli bir mesafe kat ediline-
bilir.
Toplum dili kurarken, dil toplumu her gün yeniden 
üretir. Trafik güvenliği ile ilgili olarak zaman içinde 
dilimize yerleşen trafik terörü, trafik canavarı, katliam 
gibi kaza, trafik dehşeti gibi negatif kavramların bize 
anlattığı tam da budur. Durumu tespit eden ve bir o 
kadar da kabullenen bir toplumun kavramları…
Bu dili dolaysıyla bu kabullenişi durdurmanın pozitife 
çevirmenin bir yolu olarak, basın yayın organlarının, 
ilk ve orta dereceli okulların, meslek eğitimi veren 
yüksek eğitim kurumlarının trafik ahlakı kavramını 
kullanmaya, yaymaya ve yeniden üretmeye başla-
ması meselenin çözümünde önemli katkı sağlaya-
caktır. 
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ÖZET

Günümüzde demiryolu taşımacılığına artan talepler doğrultusunda konvansiyonel hatlar yetersiz kalmış ve çe-
şitli gereksinimler ortaya çıkmıştır. Yüksek hızlı tren işletmeciliği ile birlikte mesafelerin süresi kısalırken, yaşa-
nacak kazaların şiddetleri aynı oranda artmıştır. Bunun sonucu olarak Emniyet kavramı çok önemli bir hal alıp, 
Avrupa Topluluğunun kabul ettiği IEC 61508 standartları, 1999 senesinde demiryolu bileşenleri için ayrılmıştır. 
Demiryolu emniyeti üzerine çalışılan bu uzmanlaşma girişimi AB Meclisi tarafından 2004/49/EC Emniyet direk-
tifi ile resmi hale gelmiştir. Ülkemiz demiryollarının AB demiryollarına entegrasyonunun sağlanması maksadı 
ile TCDD bünyesinde Emniyet Yönetim Sistem Müdürlüğü kurulmuştur. 
Bu çalışmada Emniyet Yönetim Sistemine tam anlamıyla entegrasyon sağlamaya çalışan TCDD ile AB ülkeleri 
demiryolları kıyaslaması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Analiz, Demiryolu, RAMS, Risk

ABSTRACT

Nowadays conventional lines, in line with the increasing demand for rail transport has been be insufficient and 
has appeared various requirements. High-speed train operations the distance with the periods are shortened, 
has increased severity of accidents will take place in the same proportion. Safety is a very important concepts 
of to take as a result of this situation and IEC 61508 standards accepted by European Community in 1999 is 
reserved for the railway components.

This specialization attempts worked by the EU Parliament on Railway Safety 2004/49 / EC became official 
with the safety directive. TCDD in our country with the purpose of Providing integration of the EU railways of 
the railways Safety Management System Directorate has been established.

In this study, fully trying to achieve integration with TCDD was conducted to compare the safety management 
system of EU railways.

Keywords: Analysis, Railway, RAMS, Risk
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1.GİRİŞ (INTRODUCTION)

1990’ lı yıllarda kullanımı yaygınlaşan yüksek hızlı 
tren işletmeciliği ülkemizde TCDD’ nin 23 Nisan 
2007 tarihinde Eskişehir hat kesiminde yüksek hızlı 
tren setlerini denemesi ile test edilmiştir[1]. Tren hız-
larının yükselmesi ile birlikte meydana gelebilecek 
kaza şiddetlerinin artması yadsınamaz bir gerçek 
haline gelmiştir. Ülkemizin yüksek hızlı tren tekno-
lojisini kullanması ile birlikte, Demiryolu Emniyet 
Yönetim Sistemine geçilmesi zorunlu hale gelmiştir. 
IEC 61508 Standartlarının EN 50126 standardına 
bölünmesi doğrultusunda, Avrupa Parlamentosu 
tarafından 2004/49/EC sayılı direktif ile demiryolla-
rında emniyetin nasıl olması gerektiği belirtilmiştir. 
Demiryolu Emniyet Yönetim Sisteminde RAMS 
gereksinimleri ile alınacak tedbirlerin standartları 
belirlenmeye çalışılmıştır[2].

Demiryolu Emniyet Yönetim Sisteminin oluşturul-
ması için, ilk başta bir RAM planına ve daha sonra 
Emniyet (Safety) gereksinimi dahilinde çeşitli risk 
analizleri yöntemlerine başvurulması gerekmektedir.

Bu çalışmada RAM planının, Safety gereksinimini ile 
ilişkisi belirlenip, örnek olarak demiryollarında çokça 
karşılaşılan raydan çıkma(deray) kazalarını önleme 
yöntemleri(risk analizleri) ve AB ülke demiryolları 
deray kazaları ile TCDD bünyesindeki deray kazala-
rının sayıları karşılaştırılmıştır.

2.GÜVENİLİRLİK (RELİABİLİTY), EMRE AMA-
DELİK (AVAİLABİLİTY), SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
(MAİNTAİNABİLİTY) VE EMNİYET (SAFETY) 
GEREKSİNİMLERİNİN EMNİYET BÜTÜNLÜĞÜ İLE 
BAĞLANTISI (SAFETY INTEGRITY CONNECTION 
WITH THE REQUIREMENTS OF RAMS)

CENELEC EN 50126 Spesifikasyonu dahilinde, 
Güvenilirlik, Emre Amadelik, Sürdürülebilirlik gereksi-
nimlerinin yeterliliğine göre Emniyet gereksinimi şe-
killenmektedir. Emniyet gereksiniminin sonucu olarak 
emniyet bütünlüğü meydana gelmektedir. Aşağıdaki 
Şekil 1’ de gösterildiği üzere Demiryolu RAMS’ ı 2 ye 
ayrılmaktadır[3]. Emniyet ve Emre Amadelik gerek-
sinimlerinin birleşim ile RAMS standartları oluşur. 
İşletme ve bakım durumlarında, tutulan FRACAS 
formları ile sistemde arızalar arası geçen süre (mean 
time between failure) ve bakım (revizyon) süresinin 
oranlanması ile sistem kullanılabilirliği bulunmaktadır.

Şekil 1:RAMS Gösterimi

Demiryolu RAMS’ ı açarsak sistemi oluşturan parça-
lar (ekipmanlar) için Güvenilirlik süresi Mean Time 
Between Failure olarak belirlenirken, Sürdürülebilirlik 
süresi Mean Time To Repair olarak belirlenmiştir.
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1 numaralı eşitlikten de anlaşılacağı gibi işletme 
bakım sırasında harcanan zamanların oranları 
Emre Amadelik gereksinimini vermektedir.

Emniyet gereksiniminde ise, RAM analizinden orta-
ya çıkan sonuçlara göre bir tehlikenin kabul edilip 
edilemeyeceğine Risk Değerlendirme Karar Matrisi 
ile karar verilir. Emniyet gereksinimi dâhilinde, 
risk yönetimi, risk analizi yöntemleri, risk önleme 
yöntemleri geliştirilir. Analiz yöntemleri olarak Hata 
ağacı analizi, Hata türü ve etkileri analizi ve Olay 
ağacı analizi kullanılır.

Emniyet gereksinimi dahilinde, Emniyet bütünlüğü 
seviyesi (Safety İntegrity Level) parça bazında 
incelenmektedir[4]. Sistemin geneli için incelen-
meyen SIL seviyeleri özellikle demiryolu parça 
üreticileri tarafından tatbik edilmesi zorunlu olan bir 
kavramdır. SIL kavramına örnek verilecek olunursa, 
sinyalizasyon sistemini oluşturan parçaların hayati 
önemi olduğundan SIL seviyesi olarak 4. seviye 
kullanılır
Emniyet yönetimi ve risk analizi ilişkisi Şekil 2’ de 
gösterilmiştir.

Şekil 2: Emniyet Yönetimi Risk Analizi İlişkisi

Tablo 1: Deray Kazaları Bakımından TCDD ve AB 
ülkeleri demiryolları karşılaştırılması

Seneler 

AB ülkeleri 
Demiryollarında 
yaşanan toplam 

Deray sayısı 

TCDD’ 
de 

yaşanmış 
Deray 
sayısı 

AB ülkeleri 
Demiryollarında 
yapılan toplam 

kilometre  

TCDD' de 
yapılan 
toplam 

kilometre 

AB 
Demiryollarında 
Deray Kazası / 

Yapılan Toplam 
Kilometre 

TCDD' de 
Deray kazası /  

YapılanToplam 
Kilometre 

2007 346 315 4184451000,00 43104348,00 8,26871E-08 7,30785E-06 
2008 319 317 4243613000,00 42761651,00 7,51718E-08 7,41318E-06 
2009 177 290 4101836000,00 41788315,00 4,31514E-08 6,93974E-06 
2010 99 268 4028000000,00 39025391,00 2,4578E-08 6,86732E-06 
2011 101 404 4098000000,00 40332094,00 2,46462E-08 1,00168E-05 
2012 97 299 4096000000,00 35332075,00 2,36816E-08 8,46257E-06 
2013 108 186 4078000000,00 28944802,00 2,64836E-08 6,42602E-06 

 

3. TCDD VE AB ÜLKELERİNDE DERAY KAZA-
LARININ İNCELENMESİ (ACCIDENT INVESTI-
GATION DERAILMENT OF THE TCDD AND EU 
COUNTRIES)

Örnek olarak, 2007-2014 yılları arasında AB ülke-
leri Demiryollarında ve TCDD’ de meydana gelmiş 
raydan çıkma (deray) kazalarının seneden seneye 
değişimi incelenmiştir.

Tablo 1’ de gösterilen kilometre başına düşen raydan 
çıkma kaza sayısı bakımından TCDD işletmesinin 
AB ülkeleri demiryollarına oranla daha fazla kazaya 
sahip olduğunu görürüz.

Şekil 3: AB ülkelerinde kilometre başına düşen kaza 
değişimi



459

Şekil 4: TCDD’ de kilometre başına düşen kaza 
değişimi

Şekil 3 ve Şekil 4’ ü değerlendirecek olursak, deray 
kazaları bazında Avrupa Birliği Ülkelerinde orantılı 
olarak seneden seneye azalma görürüz. TCDD’ de 
ise meydana gelen deray kazalarında bazı seneler 
azalma görülürken bazı senelerde artış görülmüş-
tür. Emniyet Yönetim Sistemi içinde deray kazası 
değerlendirildiğinde, 2007-2014 yıllarına göre deray 
kazasının regresyon sabiti üstel grafikte R2=0,0158 
çıkarken doğrusal grafikte R2=0,0253 olarak he-
saplanmıştır. Bu iki değerde 0’ a yakın olduğundan 
Deray kazalarını önlemek maksatlı emniyet önlemleri 
almak şarttır. AB ülkelerindeki R2 değeri 1 e yakın 
olduğundan uygulanan emniyet yönetim sisteminin 
başarılı olduğu fakat AB ülkelerinde de yeterli olma-
dığı görülmüştür[5,6].
Avrupa Birliğine uyum sürecinde standartların 
yakalanması hususunda, ülkemiz demir yollarında 
kilometre başına düşen deray kazasının 2014-2021 
yıllarında en az R2= 0,7643 ve daha iyi değerleri 
tutturması için 7 yıllık dönemde kilometre başına 
düşen regresyon sabitini yaklaşık %3000 oranında 
iyileştirmesi gerekmektedir. Bu iyileştirmenin yapıla-
bilmesi için eski demiryolu hatlarının tekrar gözden 
geçirilmesi ve sinyalsiz, elektrifikasyonsuz hatların 
iyileştirilmesi gerekmektedir.

4. MAKAS KAYNAKLI DERAY İNCELENMESİNE 
YÖNELİK RİSK ANALİZİ ÖRNEĞİ (RISK ANALY-
SIS FOR THE INVESTIGATION OF POINT DE-
RAILMENT BASED EXAMPLE)

Şekil 5:Sistem dahilinde İşletme ve İşletme Dışı 
sürelerin gösterimi

TCDD’ de yaşanan deray kazalarının yaklaşık %10’ 
u makas kaynaklıdır. Burada verilen örnekte, Tablo 
3 ve Şekil 6’ da bir makas kontrol sisteminin Hata 
Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) ve Hata Ağacı Analizi 
(FTA) yapılmıştır. Olay ağacı analizi daha çok ka-
zanın bütünü ile ilgili olduğundan, makas gibi parça 
bazında yapılacak risk analizleri için FTA ve FMEA 
analizleri önerilmektedir. Demiryolunu oluşturan par-
çalar için aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere çalışma 
ve arıza süreleri gösterilmelidir. Makas motorunun 
risk analizi içinde Arızalar Arası Geçen Süre ve Tamir 
Sürelerinin bilinmesi gereklidir. Şekil 5’ de genel 
olarak bir sistemin ya da parçanın işletme ve işletme 
dışı kalan süreleri detaylıca gösterilmiştir. 
Burada; MTBF (Mean (Operating) Time Between 
Failure) = Arızalar arası geçen süre, MUT (Mean Up 
Time) = İşletme süresi, MDT (Mean Down Time) = 
İşletme dışı süre, MAD (Mean Administrative Delay 
Time)= İdari gecikme süresi, MLD (Mean Logistics 
Time) = Lojistik gecikme süresi, MTTR (Mean Time 
To Restoration)= Düzeltici bakıma dair tamir süresi 
olarak ifade edilir.
Tablo 2’ de örnek olarak bir makas motorunun MTBF 
ve MTTR değerleri gösterilmiştir.
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Tablo 2:Makas Motorunun MTBF ve MTTR değer-
leri

 
Tablo 3: Makas Motoruna ait FMEA örneği

Şekil 6: Makas Motoru arızasının FTA yöntemi ile 
incelenmesi örneği

5. TCDD BÖLGELERİNE GÖRE DERAY KAZA-
LARININ İNCELENMESİ (DERAILMENT ACCOR-
DING TO ACCIDENT INVESTIGATION OF THE 
ZONE ON THE TCDD)

TCDD bünyesinde meydana gelen raydan çıkma 
kazalarının tek sebebi makas arızaları olmayıp 
çeşitli sebepleri mevcuttur. Tablo 4’ de gösterilen 
2007-2014 yılları arası yaşanmış deray kazaların-
da baş nedenler bölgeden bölgeye değişmektedir.

Tablo 4: Bölgelere göre deray kazasına sebep olan 
baş nedenlerin dağılımı

TCDD Bölgeleri Deray kazasına neden olan 
baş temel olaylar 

1. Bölge Manevrada Makasların Hatalı 
Kullanımı 

2. Bölge Makinistin İşarete Uymaması 
3. Bölge Manevrada Makasların Hatalı 

Kullanım 
4. Bölge Traversin Yıpranması, Teknik 

Ömrünü Doldurmuş Olması 
5. Bölge Traversin Yıpranması, Teknik 

Ömrünü Doldurmuş Olması 
6. Bölge Manevrada Makasların Hatalı 

Kullanımı 
7. Bölge Traversin Yıpranması, Teknik 

Ömrünü Doldurmuş Olması 
 

6. SONUÇLAR (CONCLUSIONS)

Bu çalışmada incelenen deray kazalarının başlıca 
sebebinin daha çok insan hatası olduğu görülmüştür. 
Fakat demiryolunu oluşturan hat boyu elemanların-
dan traverslerin teknik ömrünü doldurmuş olması 
gerçeği de mevcuttur. Deray kazasını önlemeye 
yönelik olarak trafik personelinin periyodik olarak 
eğitimlere devam etmesi ve ülkemiz demiryollarının 
özellikle yol alt yapısının yenilenmesi gerekmektedir. 

RAMS ve Risk Analizlerinin tatbiki için MTBF, MTTR 
gibi işletme ve işletme dışı sürelerin tam olarak kayıt 
alınması çok önemlidir. AB standartlarına uyum 
dâhilinde TCDD’ nin sinyali ve elektrifikasyonu olan/
olmayan hatları, depoları ve atölyelerinde oluşacak 
tüm arızaların kayıt altına alınması için FRACAS 
(Failure Reporting, Analysis and Corrective Action 
System) formu kullanılması önerilmektedir.

Elde edilen verilere göre TCDD’ nin 1.,3. ve 6. 
Bölgelerinde Dispeçerlerin tekrardan teknik eğitime 
alınması ve 2. Bölge Cer personeli olan makinistle-
rin iş güvenliği eğitimi alması gerekmektedir.4., 5. 
ve 7. Bölgelerde ise iklim şartlarından dolayı( aşırı 
soğuklar ve sıcaklar) çok fazla yıpranan traversle-
rin bakımlarının yapılması ya da eski traverslerin 
sökülüp daha dayanıklı olan çeşitleri ile değiştirilmesi 
gerekmektedir.
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ÖZET

Bildiri kapsamında öncelikli olarak yüksek hızlı demiryollarının tanımı ve teknolojisi konularına değinilmiştir. Bu 
genel incelemelerden sonra ülkemizdeki mevcut Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve Eskişehir-İstanbul hatları-
nın yatırım amaçları, genel özellikleri, proje öncesi ve sonrası talepler, altyapı ve üstyapı bilgileri ile geometrik 
standartları, kullanılan araçlar ile maliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 
Hiç kuşkusuz yapılan herbir ulaştırma yatırımı yolcu tercihlerini, sosyal ve kültürel yapıyı, ekonomik gelişmeyi 
yakından ilgilendirmektedir. Verilen ayrıntılı bilgiler ışığında ilgili bölgelerdeki mevcut durum ile yatırım sonra-
sında oluşan yeni durum ve buna etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek hızlı demiryolları,  yatırımları, mevcut yüksek hızlı demiryolu hatları

ABSTRACT

Within the scope of the thesis, firstly information on the definition of high-speed railways and on their tech-
nology, was given. Following these general opinions and analyses; detailed information on the investment 
purposes, general characteristics, pre-project and post-project requests, infrastructure and superstructure 
information, geometric standards and costs of Ankara-Konya, Ankara- Eskişehir and Eskişehir-Istanbul lines 
present in our country, was provided.
Undoubtedly, it held each passenger transportation investment preferences, social and cultural structure, eco-
nomic stability are closely related. The effect occurs after the new investment with the current situation in the 
light of the detailed information provided was examined.

Key Words: High-speed railway investment, existing high-speed rail lines
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1.GİRİŞ (INTRODUCTION)

   Ulaştırma, her türlü ürün veya hizmetin; çeşitli 
iletim, taşıma, nakliye araçları yardımıyla, üretildiği 
ilk noktadan ihtiyaç duyulan son noktaya kadar ta-
şınması faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Ulaştırma 
ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda çok geniş 
etki alanlarına sahiptir. Zaman kavramının devreye 
girmesiyle altyapı gereksinimleri ve taşımanın türleri 
de çeşitlenmiştir. Tüm dünyada ekonomik büyümele-
rin, toplumsal gelişmelerin ve kentlerin genişlemesi-
nin etkisi ile ulaştırma sektörünün önemi de giderek 
artmaktadır. Küreselleşmenin de etkisiyle ülkeler ara-
sı ticaretin gün geçtikçe artması kullanılan ulaştırma 
alternatiflerinin ülkelerin ekonomisinde çok önemli 
bir yere sahip olmasına sebep olmaktadır. Dışsal 
maliyetler, özellikle karbon emisyonları, kalabalık ve 
emniyet, ulaştırmanın geleceğinde ve ulaştırma türle-
rinin belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır.

   Tüm dünyada mevcut karayolu ağırlıklı taşımacılık 
sisteminin sebep olduğu kirlenme, kazalar ve tra-
fik tıkanıklığı ile ulaşımın sürdürülebilir gelişmesini 
engellemekte ve ekonominin gelişmesinde en büyük 
rolü oynayan hareketliliği de etkilemektedir. Bu du-
rumda karayollarının kullanım oranının azaltılması da 
söz konusu olabilmektedir. Ayrıca güvenlik açısından 
bakıldığında karayolu taşımacılığı lehine yapılan 
yatırımlar neticesinde getirilen noktada her yıl ciddi 
oranda ölüm ve yaralanmalarla birlikte, trilyonlarca 
liralık maddi hasarda meydana gelmektedir. Demir-
yollarının iklim şartlarından karayolu taşımacılığına 
oranla daha az etkileniyor olması sistemin güven-
liğini ve rahatlığını arttırmakla beraber tehlikesini 
azaltmaktadır.
 
   Demiryolunun farklı enerji kaynaklarının kullanımı-
na uygun olması ve diğer türlere göre taşıdığı yolcu 
sayısının fazla olması sayesinde doğa dostu olması, 
kullanılan arazi miktarının azlığı gibi sebepler ile sür-
dürülebilirlik açısından da tercih sebebi olmaktadır.
Bu bildiride, dünyada ve Türkiye’de özellikle son dö-
nemde demiryolu ulaştırmasının en çok tercih edilen 
biçimi olan yüksek hızlı demiryolları yatırımlarının 
artış göstermesi, ulusal kalkınma programlarında ve 
ulaştırma ana planlarında kendine yer bulmasının 
sebepleri üzerinde durulacaktır. Sonrasında Ülkemiz-
de tamamlanan ve yapımına devam edilen hatların 
kentlerin ve insanların sosyal hayatı, kültürel yapısı-
na etkisi ve özellikle çevresel etkileri incelenecektir. 

2. YATIRIMLARIN DEMİRYOLU ULAŞTIRMASINA 
YÖNELME SEBEPLERİ
(REASONS OF CHOOSING TO RAIL TRANSPORT 
INVESTMENT)

Dünya genelinde, özellikle Avrupa ülkeleri, Japonya, 
Çin gibi ülkelerde yüksek hızlı demiryolu yatırımları 
uzun yıllardır devam etmektedir. Hatta birçok ülke bu 
konuda yapacağı yatırımları tamamlamış, yalnızca 
bakım-onarım ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak-
tadır. Tablo 1’de çeşitli ülkelerin nüfus, karayolu, de-
miryolu uzunlukları ile nüfusun demiryolu ile seyahat 
sıklığı değerleri görülmektedir.

Türkiye AB’nin güneydoğusuna yerleşik sınırdaş ve 
komşu bir ülke olmanın getirdiği avantaj ile AB’nin 
oluşturduğu politikalara dahil olmak durumunda kal-
maktadır. Özellikle Asya-Avrupa üzerinde oluşturulan 
ve oluşturulması düşünülen ulaştırma koridorlarına 
Türkiye hep bir alternatif durumunda bulunmaktadır.
Avrupa Birliği’nin (AB) ortak politika alanlarından 
biri olan “ulaştırma” hem ekonomik ve toplumsal 
bütünleşmeyi sağlaması hem de ekonomik alanda 
gelişmeyi hızlandırması sebebiyle AB’nin her zaman 
gündeminde olan önemli politika alanlarındandır. 
AB, modern ekonomilerin anahtarı olarak gördüğü 
ulaştırma sektörüne ilişkin yeni politikalar geliştirerek, 
toplumun ekonomik, çevresel ve sosyal gereksinim-
lerine cevap verebilen, bütünleşik, rekabet edebilir ve 
sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmak hede-
fiyle söz konusu politikaların uygulanmasına yönelik 
çalışmaları sürdürmektedir.(1)

AB ortak ulaştırma politikasının oluşturulması kapsa-
mında, uzun vadeli stratejilerin ilk aşamasını oluştu-
ran ayrıca politik önlem ve araçların sunulduğu “2010 
yılı için Avrupa Ulaştırma Politikası: Karar Zamanı” 
başlıklı Beyaz Kitap 2001 yılında yayımlanmıştır. [1]
 
Beyaz Kitab’a göre 2010 eylem öncelikleri arasında:

• Ulaşım biçimleri arasındaki dengenin düzenlenme-
si,
• Trafikte darboğazların ortadan kaldırılması,
• Kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanma,
• Küreselleşme etkilerinin yönetimi,
konuları yer almaktadır.
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Tablo 1. Uluslararası karşılaştırmalar (International 
comparisons) [1]. 
 (Veriler 2012 yılına aittir.) (Sources: Eurostat, UIC, 
UNECE, ERF, Japanese Statistics Bureau, Gos-
kom STAT, China Yearbook) 

Ülke Nüfus 
(106) 

Karayolu 
Uzunluğu 
(1000km) 

Demiryolu 
Uzunluğu 
(km) 

Nüfusun 
Demiryolu İle  
Seyahat Sıklığı 

Türkiye 76 65 9.718 0.6 
AB 
(EU28) 505 1.906 224.406 18 

Almanya 82 230 41.328 31.8 
Fransa 64 399 30.013 18.3 
İtalya 60 179 16.752 14.3 
İngiltere 64 175 16.365 25.0 
İspanya 47 166 16.951 12.1 
Çin 1.386 425 66.239 1.1 
Rusya 143 987 86.000 7.6 
Japonya 127 192 20.140 181.4 
 

Türkiye’nin gerek AB ulaştırma politikaları ile 
uyumu konusu, gerekse eksikliklerin giderilmesi 
konusunda yapılması gerekenler ve öngörülen 
hedefler, revize Katılım Ortaklığı Belgesi’nde ve 
gözden geçirilmiş Ulusal Programda belirtilmiştir. 
Buna göre, Türkiye’nin ulaştırma altyapı ihtiyaçla-
rına ilişkin program, öncelikle Ulaştırma Bakanlı-
ğı’nın sorumluluğunda Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İçişleri 
bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
işbirliği halinde yürütülecek ve “Ulaştırma Ana 
Planı Stratejisi”nde belirlenecektir. Sözkonusu bu 
çalışmada hedefler, Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları 
(TEN) ilkelerinin yer aldığı AB mevzuatı dikkate 
alınmak sureti ile yapılacaktır ve Ulaştırma Ana 
Planı zeminini oluşturacaktır. Ulaştırma politikasına 
uyumla ilgili son olarak, AB Komisyonu’nun 2003 
yılı Türkiye İlerleme Raporu müktesebat uyumu 
başlığında değerlendirmeler yapılmıştır. Buna 
göre Türkiye aşağıdaki uyumlaştırma önlemlerini 
almalıdır [2].

Demiryolu ulaşımı: Demiryolu Taşımacılığı Ey-
lem Planı kabul edilmiş olup, TCDD’nin yeniden 
yapılandırılması, liman ve demiryollarının yeniden 
düzenlenmesi ve demiryolu taşımacılık pazarının 
rekabete açılması öncelikler arasında yer almakta-
dır. Bunlara ek olarak, demiryolu faaliyetlerine ve-
rilen yardımların kamu sektörü kapsamına alınarak 
idari sözleşmeye bağlanması gerekmektedir. Ray 
altyapısı modernizasyonu yine öncelikler arasında 
sayılmaktadır [2].

Türkiye için ulaştırma problemlerinin çözümünde 
büyük öneme sahip demiryolu ulaştırmasına ait ya-
pılan bu bölgesel planlamalara dahil olmak oldukça 
önem taşımaktadır.
 

3. TÜRKİYE’DEKİ DURUM
(STATUS ON TURKEY)

Ülkemizde yapımına 1856 yılında başlanan İzmir-Ay-
dın arası demiryolu inşaatı Anadolu coğrafyasının ik-
limini değiştirmiş sosyal, ekonomik ve kültürel olarak 
gelişmesinde etkili olmuştur. 1856’dan 1923 yılına 
kadar Osmanlı Dönemi’nden bugüne 4.136 kilomet-
relik demiryolu Cumhuriyet Dönemine miras kalmış-
tır. 1923 yılından 1950 yılına kadar süren dönemde 
demiryollarına yapılan yatırımlar ön planda tutulmuş, 
demiryolu ulaştırması bir devlet politikası olarak be-
nimsenmiş ve yılda ortalama 134 kilometre ile toplam 
3.764 kilometre demiryolu yapılmıştır. Maalesef 1951 
ve 2003 yılları arasında bu sektör geri plana düşerek 
yerini karayolu ve son dönemde havayolu yatırımları-
na bırakmış, dünyada bu sektörde yapılan araştırma-
lar ve yatırımlar hızla sürerken Türkiye bu durumun 
biraz gerisinde kalmıştır. Yılda ortalama 18 kilometre 
ile toplam 945 kilometre demiryolu bu dönemde inşa 
edilmiştir. 
2004 yılından günümüze kadar devam eden dönem-
de demiryolu ulaştırmasının aktif hale getirilmesi 
tekrar devlet politikası haline getirilmiş, bütün ulaşım 
modlarının dengeli ve birbiriyle entegre şekilde geliş-
tirilmesi düşüncesi bu politikalara yansıtılmıştır. 2004 
yılında TCDD’nin yatırım bütçesi %80 artışla 971 
milyon dolara yükseltilmiştir. Daha sonra TCDD’nin 
bütçesi 2007 yılında 1.78 milyar dolara ulaşana 
kadar her yıl düzenli bir şekilde artmıştır. Bir sonraki 
büyük artış yıllık harcamanın 3.33 milyar dolar olarak 
iki katına çıktığı 2010 yılında gelmiştir. 2004 yılından 
2013 yılına kadar yılda ortalama 172 kilometre ile 
toplam 1.724 kilometre demiryolu yapılmıştır. Plan-
lanan 2.500 kilometrelik demiryolu inşası ise devam 
etmektedir.

TCDD’nin özellikle 2004-2011 yılları arasındaki (2011 
yılı dahil) 14.6 milyar dolarlık yatırımı önemli sonuç-
lar doğurmuştur. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 
arasındaki ilk yüksek hızlı demiryolu hatları bu dö-
nemde tamamlanmıştır. 
T.C. Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Ana Stratejisi 
Şubat 2005 Sonuç Raporunda: “400-600 km uzak-
lıklara yolcu taşımada günümüzün en etkili olanağı 
hızlı trenlerdir. Yolcu taşımacılığında toplu taşımada 
öncelik ilkesini de kapsayacak yüksek hızlı trenlerin 
ve kentsel raylı sistemlerin geleceğin temel ulaştırma 
türleri olacağı bellidir.” hususları ifade edilmiştir.
2011 yılından 2015 yılına kadar ise Ankara-İstan-
bul hattının Eskişehir-İstanbul kısmında kullanılan 
konvansiyonel hatta rehabilitasyon çalışmaları 
tamamlanarak hizmete açılmıştır.  Eskişehir-İstanbul 
arasındaki konvansiyonel hattan bağımsız yapımı 
planlanan, yeni yüksek hıza uygun hattın ise yapım 
işleri devam etmektedir. Bunun dışında Konya ile 
İstanbul arasında da imalatlar tamamlanıp seferler 
başlamıştır.
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Yüksek hızlı demiryolu hattına sahiplik açısından 
dünyada 8., Avrupa’da 6. ülke konumuna yükselen 
Türkiye’de artık yeni bir dönemin başladığı açıktır. 
Ankara-Sivas, Ankara-Bursa ve Ankara-İzmir Yüksek 
Hızlı Demiryolu hatlarında ise çalışmalar sürdürül-
mekte ve 2020 yılına kadar tamamlanarak işletmeye 
açılması planlanmaktadır.

Ülkemizin 2023 ve 2035 ulaştırma vizyonunu şekil-
lendiren “11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Şurası’nda “Demiryolu Sektörü” için belirlenen he-
defler bu sektörün nasıl şekilleneceği yönünde bize 
fikirler vermektedir. 2023 hedefleri arasında; 3.500 
km demiryolu, 8.500 km hızlı demiryolu ve 1.000 
km konvansiyonel demiryolu olmak üzere 13.000km 
demiryolu yapılması 2023 yılında toplam 25.000 km 
demiryolu uzunluğuna erişilmesi bulunmaktadır. 
Bunun dışında, 4.400 km’lik hat yenilemesi yapılarak 
mevcut tüm hatların yenilenmesinin tamamlanma-
sı, demiryolu payının yolcu taşımacılığında %10 ve 
yük taşımacılığında %15’e çıkarılması, demiryolu 
sektörünün serbestleşme sürecinin tamamlanması, 
milli demiryolu standartlarının oluşturulması, mevcut 
araçların hızlı tren hatlarına uygun hale getirilmesi, 
her türlü demiryolu aracının ülkemizde üretilebilmesi, 
yük potansiyeli bulunan lojistik merkezleri, fabrika, 
sanayi, limanlara bağlantıların artırılması ile kombine 
yük taşımacılığının geliştirilmesinin sağlanması, Milli 
Demiryolu sanayisi ile Ar-Ge çalışmalarının destek-
lenmesi ve belki de en önemlisi olan Uluslararası 
demiryolu koridorlarına hatlarımızı entegre ederek bu 
koridorların bir parçası haline gelmek hedeflenmek-
tedir.

2035 hedeflerine baktığımızda ise; 6.000 km ilave 
hızlı demiryolu hattı yaparak demiryolu ağının 31.000 
km’ye çıkartılması, yüksek demiryolu altyapısına 
sahip demiryolu sanayisinin tamamlanması ve de-
miryolu ürünlerinin dünyaya pazarlanması, demiryolu 
ağının diğer ulaştırma sistemleriyle entegrasyonunu 
sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapıları ve sistem-
lerinin geliştirilmesi, uluslararası kombine taşımacı-
lık ve hızlı tedarik zinciri yönetiminin kurulması ve 
yaygınlaştırılması, demiryolu araştırması, eğitim ve 
sertifikasyon konusunda dünyada söz sahibi olun-
ması, boğazlar ve körfez geçişlerinde demiryolu hat 
ve bağlantılarının tamamlanarak Asya-Avrupa-Afrika 
kıtaları arasında önemli bir demiryolu koridoru haline 
gelmesi ve en önemlisi demiryolu yük taşımacılığın-
da %20’ye, yolcu taşımacılığında ise %15’e ulaşıl-
ması göze çarpmaktadır. Tablo 2’de ülkemizdeki 
mevcut demiryolu hatlarına ait uzunluk bilgilerinin 
yıllara göre değişimi gösterilmektedir.
 

 Konvan- 
siyonel 
(Ana 

Hatlar) 

Konvan- 
siyonel 
(İltisak+ 
İstasyon 
Hatları) 

Konvan- 
siyonel 

Hat 
Toplamı 

YHT 
Hat- 
ları 

Toplam 
Hat 

Uzunluğu 

2003 8.697 2.262 10.959  10.959 

2004 8.697 2.271 10.968  10.968 

2005 8.697 2.276 10.973  10.973 

2006 8.697 2.287 10.984  10.984 

2007 8.697 2.294 10.991  10.991 

2008 8.699 2.306 11.005  11.005 

2009 8.686 2.322 11.008 397 11.405 

2010 8.716 2.332 11.052 888 11.940 

2011 8.770 2.342 11.112 888 12.000 

2012 8.770 2.350 11.120 888 12.008 

2013 8.846 2.363 11.209 888 12.097 

2014 8.907 2.363 11.270 1.196 12.466 

 
Tablo 2. Türkiye’de demiryolu hat uzunluğu (The 
length of the railway line in Turkey) (Km) [3]. 
Not:  2004-2014 yılları arasında sökülüp yeniden 
yapılan 261 km’lik demiryolu hattı, toplam hatta dahil 
edilmemiştir.

4. YAPIMI TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN HAT-
LAR
(PLANNED AND BEING BUILT LINES)

4.1. Ankara - Konya Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı
(Ankara - Konya High-Speed Rail Line)

Konya şehri konumu itibariyle hem yüksek hızlı tren 
teknolojisinin varlığına ihtiyaç duymakta hem de coğ-
rafyası itibariyle bu teknolojinin gerekliliklerine müsait 
durumdadır. Konya; nüfus, tarım ve sanayi açısından 
Türkiye’nin büyük şehirlerinden biridir. Başkent An-
kara’ya olan yakınlığı ve tarihte misafir ettiği me-
deniyetlerin etkisiyle sahip olduğu kültürel değerler 
Konya’yı önemli kılan etkenlerden bazılarıdır.

Ankara-Eskişehir-Afyon koridoru üzerinden Anka-
ra-Konya mevcut konvansiyonel demiryolu hattı 687 
km olmakla beraber, Ankara-Konya karayolu hat 
uzunluğu ise 258 km’dir. Ankara-Konya arasında 
mevcut demiryolu hattı üzerinde yapılan yolcu ve yük 
taşımacılığı uzun süre aldığından genellikle karayolu 
taşımacılığı tercih edilmekteydi.
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Ankara-Konya arasındaki bu hattın yapılması ile 
Konya şehrinin Türkiye’nin en büyük üç kenti-
ne (İstanbul, Ankara, İzmir) daha kısa zamanda 
ulaşımını sağlamak amaçlanmıştır. Ankara-Konya 
ve Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projelerinin tamam-
lanmasından sonra: Ankara-Konya arasındaki 10 
saat 30 dakikalık seyahat süresi 1 saat 40 dakika-
ya, İstanbul-Konya arasındaki 12 saat 25 dakikalık 
seyahat süresi ise 4 saat 15 dakikaya inmiştir. 
Ankara’dan başlayarak Konya’ya uzanan Toplam 
306 km’lik hattın, 94 km’lik kesimi Ankara-Polat-
lı arasındaki kısım olarak Ankara-İstanbul Hızlı 
Tren Projesi kapsamında yer almaktadır. Projenin 
toplam demiryolu uzunluğu 212 km olup 2 kesim 
halinde ihale edilmiştir. Projenin tamamlanması ile 
Polatlı’dan başlayarak güneye doğru inen 300 km 
/saat hıza uygun çift hatlı, elektrikli, sinyalli yeni 
demiryolu inşa edilmiştir. Hat güzergahı Şekil 1.’de 
gösterilmiştir.
Şekil 1. Ankara- Konya hızlı tren projesi güzergahı 
ve proje bölümleri (Ankara-Konya high speed train 
project and the project sections of the route) [4].

 

4. 2.Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı 
Demiryolu Hattı
(Ankara - İstanbul High-Speed Rail Line)

Hızlı Tren Projesi, Ankara-İstanbul arasındaki 
mevcut hattan bağımsız 250 km/saat hıza uy-
gun, tamamı elektrikli, sinyalli, yeni çift hatlı hızlı 
demiryolu yapımını içermektedir. Projenin toplam 
uzunluğu 533 km olup, Proje kesimleri şekil 2’de 
gösterildiği gibi:

• Ankara-Sincan (24 Km)
• Sincan-Esenkent (15 Km)
• Esenkent-Eskişehir ( 206 Km)
• Eskişehir - İnönü (30 Km)
• İnönü-Vezirhan (54 km)
• Vezirhan- Köseköy (104 Km)
• Köseköy – Gebze (56 Km) 
olmaktadır.
 

Şekil 2. Ankara- İstanbul hızlı tren projesi güzergahı 
ve proje bölümleri (Ankara - Istanbul high speed train 
project and the project sections of the route) [4].

44 km’ lik Gebze-Haydarpaşa kesimi ise Marmaray 
projesi ile yüzeysel metroya dönüşeceğinden Anka-
ra-İstanbul Hızlı Tren Projesi’ne dahil edilmemiştir. 
Proje kapsamında ayrıca Ankara Hızlı Tren Garı 
inşası ve 10 set hızlı tren temini işleri yer almaktadır.
Projenin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul arası 
yolculuk süresinin üç saate inmesi hedeflenmiştir. 
Bu güzergahtaki yolcu taşımacılığında %10 olan 
demiryolu payının %78’e çıkması hedeflenmiştir. 
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı, Marmaray ile bütün-
leşerek Avrupa’dan Asya’ya kesintisiz ulaşım sağla-
nacaktır. Ülkemizin en büyük iki şehrini birbirine bağ-
layan bu projenin tamamlanmasıyla kentler arasında 
sosyal, ekonomik ve kültürel alışverişin artması ve 
Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan ülkemizin, ulaşım 
altyapısıyla da hazır hale gelmesi hedeflenmiştir.
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi, iki etapta tamam-
lanmıştır. Projenin ilk etabı olan Ankara-Eskişehir 
Hızlı Tren hattı 2009 yılında hizmete açılmıştır. 
Projenin ikinci etabı olan Eskişehir- İstanbul hattı-
nın inşaatında konvansiyonel hattın rehabilitasyonu 
tamamlanmış, tamamı yüksek hıza uygun hattın 
imalatları ise devam etmektedir. Köseköy-Gebze 
Etabının Temeli 28.03.2012 tarihinde atılmıştır ve 
çalışmaları devam etmektedir. 25 Temmuz 2014’ te 
sefere başlayan Ankara- İstanbul yüksek hızlı demir-
yolu hattı belirli bölgelerde (Vezirhan-Gebze arasın-
da) iyileştirilmiş konvansiyonel hatlar kullanmaktadır. 
Bu sebeple henüz istenilen taşıma süresi hedeflerine 
varılamamıştır.

4.3. Yapımı Devam Eden ve Planlanan Diğer 
Diğer Hatlar
(The construction ongoing and planned hi-
gh-speed rail lines)

• Ankara- Sivas: 471 Km 
• Ankara- İzmir: 606 Km
• Bursa- Osmaneli: 106 Km 
• Ankara- Kayseri: 175 Km
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Şekil 3. Yapımı Tamamlanmış, Devam Eden ve Plan-
lanan Yüksek Hızlı Demiryolu Hatları (The construc-
tion 

5. YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU HATLARININ ÇOK 
YÖNLÜ KARŞILAŞTIRILMASI
(ANALYSIS AND COMPARISON OF HIGH-SPEED 
RAILWAYS IN TURKEY)

Ülkemizde yüksek hızlı demiryolu hatlarına bak-
tığımızda Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eski-
şehir-İstanbul hatlarının varlığından söz edebiliriz. 
Eskişehir-İstanbul hattı,  yüksek hızlı demiryolu hattı 
tanımlarına henüz uymuyor olsa da bu yıl içerisinde 
tamamlanmak üzere oluşu değerlendirilmeye katıla-
bileceği düşüncesini oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan yapımı devam eden Ankara- İzmir, 
Bilecik- Bursa-Bandırma, Ankara-Sivas hatları ve 
projelendirmeleri devam eden Sivas-Erzincan ve An-
kara-Kayseri hatlarını da hesaba kattığımızda ülke-
mizin hem doğu batı hem de kuzey güney ekseninde 
sahip olacağı yüksek hızlı demiryolu ağı ülkemizi 
diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin oluşturdu-
ğu sıralamalarda üst sıralara taşıyacaktır.

Bu mevcut hatlar ile Türkiye de, dünyada hızlı tren 
işletmeciliği yapan ülkeler arasında yerini alacaktır. 
Özellikle Ankara-Eskişehir arasında yapılan hızlı tren 
hattı, Avrupa’daki diğer birçok hızlı tren hatlarına 
kıyasla daha kısa sürede tamamlanmıştır.

Öncelikle hatların hem inşa hem işletme maliyetlerini 
yakından ilgilendiren iki unsura yani ‘hız ve uzak-
lık’ parametrelerine bakıldığında projelendirme hızı 
kabul edilen 250 km/saat hızın yanı sıra ortalama hız 
hesapları sonucunda elde edilen ortalama hızların 
demiryolu taşımacılığında kabul edilen yüksek hız 
tanımına uygunluğu görülmektedir. Yüksek hızlı 
demiryollarına yapılan yatırımların en verimli olduğu 
mesafe aralığının 200-800 km olduğu dünyadaki 
örnekler incelendiğinde görülmektedir.

  Ülkemizdeki mevcut ve yeni yapılacak hatları ince-
lediğimizde hatların tümünün, mesafe bakımından 
uygun aralıkta yer aldığı görülmektedir. Mesafeye 
bağlı olarak sefer süresinin de 1.5 saat ile 4 saat 
aralığında bulunması istenen durumdur. Türkiye’de 
yapılan ve yapılacak olan yüksek hızlı demiryolu 
hatlarında gerçekleşmesi beklenen sefer süreleri ise; 
Ankara-İstanbul 3 saat, Ankara-Konya 1 sa 15 dk, 
Ankara-Sivas 2 sa 50 dk ve Ankara-İzmir 3 sa 20 
dk’dır. Ankara-Konya hattı seyahat süresi açısından 
oldukça uygundur. Diğer hatlar ise, seyahat süresi 
açısından verimlilik sınırı olan 3-3.5 saat aralığına 
yakındır.

  Yapımı tamamlanan hatların kilometre maliyetlerine 
bakıldığında; 212 kilometrelik Ankara- Konya hattı 
için kilometre maliyetinin 3.776.780,26 TL olduğu 
bilinmektedir. Ankara- İstanbul hattını ise maliyet 
açısından da iki kısımda incelemek uygundur. 247,2 
kilometrelik Ankara-Eskişehir kısmının ortalama 
kilometre maliyeti 9.506.472,49 TL’dir. 267 kilomet-
relik Eskişehir-İstanbul kısmının ortalama kilometre 
maliyeti 24.734.082,39 TL’dir. Ülkemizde yapılan 
Ankara-İstanbul hattı şu an en maliyetli hattımız olsa 
da Dünya ülkelerine ait hatlar incelendiğinde ortala-
ma değerlerin içinde olduğu görülür.

  Geometrik standartlar açısından baktığımızda, 
Ankara-Konya hattı için maksimum eğim ‰16, 
maksimum dever 130 mm ve minimum kurp yarıça-
pının 6.500 metre, maksimum dingil yükü 22,5 ton, 
hat açıklığı 1.435 mm, yol eksenleri arası mesafe 
4500mm, düşey gabarinin enaz 6,72 m olduğu görü-
lür. Ankara-İstanbul hattında ise, maksimum eğimin 
‰16, maksimum deverin 130 mm ve minimum kurp 
yarıçapının 3.500 metre, maksimum dingil yükü 22,5 
ton, hat açıklığı 1.435 mm, yol eksenleri arası mesa-
fe 4500mm, düşey gabarinin enaz 6,72 m olduğu gö-
rülür. Bu değerler dünyada yüksek hız hatları için ka-
bul edilen değerler içerinde yer almaktadır. İstanbul 
hattında minimum kurp yarıçapının 3.500 metreye 
kadar çekilmesinin sebebi hiç kuşkusuz güzergahtaki 
arazi koşullarıdır. Ayrıca kullanılan hat açıklığı 1.435 
mm seçilmekle beraber Avrupa hatlarının ülkemiz 
hatlarıyla entegre edilmesi durumunda hat açıklığı 
konusunun sıkıntı halini alması ortadan kalkmıştır.
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  Üstyapı imalatlarına bakıldığında hem Anka-
ra-Konya hattında hem de Ankara-İstanbul hattın-
da balast malzemesi olarak 3-6 cm kübik malzeme 
ve travers tipi olarak ta B70 tipi beton travers 
kullanıldığı görülmektedir. Üstyapı çeşidi balastlı 
olarak seçilmiştir. Zemin ve diğer koşullar altında 
seçilebilecek en uygun uygulama budur. Uygu-
lanan balastlı yapı yerine eğer uygun durumlar 
mevcut olsaydı ve balastsız sistem tercih edilseydi, 
ilk yatırım maliyeti yüksek olsa da ilerleyen dönem-
de (ortalama 7 senede) ortaya çıkacak olan bakım 
ve onarım masrafları önlenerek, ilk yatırım mali-
yeti karşılanacaktır. Bu süreden sonra ise toplam 
maliyet balastsız üstyapıda, balastlı üstyapıya göre 
daha düşük olacaktır. Diğer ülkelere baktığımızda 
da uygulama tipinin değişiklik gösterdiğini gözlem-
lemekteyiz. Kullanılan ray tipi hatlarda aynı olmak-
la beraber, UIC 60 tipi çelik ray, sürekli kaynak ile 
uygulanmıştır.

Yapılan sanat yapısı uygulamalarına baktığımızda; 
hatlarda kullanılan eğimler düşük, üstyapı balastlı 
ve sanat yapıları fazladır. Şehirler arasındaki kot/
mesafe oranı düşük olduğundan dolayı eğim az, 
iniş-çıkışlar çoğunlukta olduğundan sanat yapıları 
fazladır. Ankara- Konya hattında güzergah üzerin-
deki sanat yapıları; 7 adet köprü, 25 adet üstgeçit, 
64 adet tarımsal altgeçit ve karayolu kullanımı 
amaçlı altgeçit, 132 adet menfez inşaatı ve 7500 
metre istinat duvarıdır. Ankara-İstanbul hattında ise 
güzergah üzerinde; 620 adet menfez, 212 alt ve 
üst geçit, 27 adet 14,5 kilometre viyadük, 31 adet 
40,8 kilometre tünel, 52 adet köprü mevcuttur.

6. HATLARIN MEVCUT DURUM VE YAPIYA 
ETKİSİ
(THE EFFECT ON THE CURRENT STATUS AND 
STRUCTURE OF LINES)

   2014 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü, T.C. Dev-
let Demiryolları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre; 
ulaşım modlarına göre yurt içi yük ve yolcu taşıma-
ları Şekil 4’te yer alan grafiklerde gösterilmektedir.

   Görüldüğü gibi hem yük hem de yolcu taşıma-
cılığında karayolunun payı %89 civarındadır. Yük 
taşımasında %5 civarında olan demiryolu ise yolcu 
taşımasında yalnızca %1civarında kullanılmakta-
dır. Taşımaların ulaştırma türleri arasında dengeli 
bir şekilde paylaştırılması ihtiyacı devam etmekte-
dir.

Şekil 4. Ulaşım modları itibariyle yurt içi yük ve yolcu 
taşımaları -2014 yılı (Transportation modes as do-
mestic freight and passenger transportation) [5].

  Karayolu baskın yapı, çevresel sorunlar ve karayolu 
güvenliği sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 
Bölünmüş yolların devreye girmesiyle sağlanan 
iyileşmeye rağmen, trafik kazalarındaki can kayıp-
ları ve ekonomik kayıplar önemli bir sorun olmaya 
devam etmektedir. 

  Hava kirliliği, havadaki yabancı maddelerin insan 
sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zararlı 
olabilecek konsantrasyonda bulunması şeklinde ta-
nımlanmaktadır. Kirlenmeyi oluşturan maddeler çok 
çeşitli olmakla birlikte en etkili olanlar; karbonmonok-
sit, azot oksitleri, karbonhidratlar, partikül (parçacık) 
ve kükürt oksitlerdir. Kara ulaştırmasının iki önemli 
türü olan demiryolu ve karayolu kullanılan enerji 
ve meydana gelen kirlilik açısından önemli farklılık 
göstermektedir. Bunun nedenlerinden birisi demiryo-
lunda tekerlek ray arasındaki sürtünmenin karayolu-
na göre oldukça az olması nedeniyle birim işe düşen 
enerji tüketiminin azlığıdır. İki sistem arasında bir ton 
yüke kg olarak düşen seyir direnimi ampirik bağıntı-
larla yapılan değerlendirmeye göre 1/7, istatistiksel 
değerlendirmeye göre ise 1/4 oranındadır [6].
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   Ülkemizde ulaştırma sektörünün kullandığı enerji, 
toplam enerji kullanımının yaklaşık %20’sidir. Kara-
yolunda yaygın şekilde benzin kullanılırken, demir-
yolunda dizel yakıt veya elektrik kullanılmaktadır. 
Dizel yakıtın meydana getirdiği kirlilik benzine göre 
oldukça azdır. Elektrikli çekimde ise, işletim sırasında 
emisyon oluşmazken yalnızca santral emisyonları 
dikkate alınmaktadır. Demiryolları, gerek yük, gerek-
se yolcu taşımacılığında diğer sistemlere göre daha 
az enerji harcamaktadır.

   Araçların hareketinin sağlanması için kullandıkla-
rı yakıtlardan çıkan gazlar ve sektörlerdeki sanayi 
atıkları çevreyi kirletmektedir. Demiryollarının hava 
kirliliğindeki payı % 5 iken, karayollarının payı ise % 
85 düzeyindedir.

  Demiryollarının arazi ve suların kirlenmesinde de 
payı azdır. Buna karşın, karayolu araçlarından çıkan 
yağlar, benzin istasyonlarındaki sıvı motor yakıtların-
dan oluşan maddeler çevredeki arazi ve sulara zarar 
vermektedir. Avrupa Birliği çerçevesinde yapılan bir 
araştırmaya göre, ulaşım sistemlerinde meydana ge-
len trafik sıkışıklığı ve kazalarla neden olunan hava 
kirliliği ve gürültünün toplumsal maliyetinin %90’ı 
karayolu ulaşımından kaynaklanmaktadır. 
Ekolojik dengenin bozulmaması ve ekonomik ka-
yıplara sebebiyet vermemek için bir ulaşım yolunun 
planlanması esnasında arazi kullanımında doğal 
kaynaklara ve kıymetli arazilere önem verilmesi 
gerekmektedir. Kıymetli arazilerin yok olması ile eko-
lojik sistemlerin bozulması arasında yakın bir ilişki 
vardır.

   Ülkelerde ulaşıma ayrılan alan; yerleşim bölgele-
ri, endüstri alanları ve ormanların yanında oldukça 
düşük bir pay oluşturmaktadır. Ulaşım ağı oldukça iyi 
olan ülkelerde bile ulaşıma ayrılan alan %5 dola-
yındadır ve bunun yarıdan oldukça azı demiryoluna 
düşmekte olup, bu oranın içinde şev ve çimler de 
bulunmaktadır. Aynı kapasitede taşımacılık için de-
miryolları, karayollarına göre daha az arazi gerektir-
mektedir. Platform genişliği 13,7 metre olan çift hatlı, 
elektrikli bir demiryolu hattı kapasite açısından, 37,5 
m genişliğinde 6 şeritli bir otobana eşdeğerdir. Buna 
göre karayolları 2,7 kat daha fazla arazi kullanımı 
gerektirmektedir. Dolayısıyla planlama esnasında de-
miryolu tercihleri yekün değerlere bakıldığında büyük 
farklar doğurmaktadır.

   Yapılan araştırmalarda karayollarındaki gürültü 
şiddetinin 72–92 desibel arasında değiştiği tespit 
edilmiştir. Karayolu motorlu araçlarında gürültü, mo-
tor ve aktarma elemanlarına bağlı olarak değişmek-
tedir. Ağır taşıtlar için bu değer 103 desibele kadar 
çıkmaktadır.

   Havayollarında ise gürültü şiddeti 103–106 desibel-
dir. Buna karşın, saatte 150 km hızla giden bir trenin 
gürültüsü 65–75 desibel arasındadır. Japonya, Fran-
sa ve Rusya’da kabul edilebilir gürültü standartı 40 
ile 70 desibel arasında değişmektedir. İnsan sağlığı 
açısından 8 saatlik bir çalışma için gürültü sınırının 
en fazla 90 desibel olduğu göz önüne alındığında 
demiryollarının önemi daha da artmaktadır.

Ülkemizdeki demiryolu yolcu taşımasının son yıllar-
daki değişimi Şekil 5.’de görülmektedir. YHT hatla-
rının tamamlanmasıyla bu yolcu sayısı ve yolcu-km 
değerlerinin artış gösterdiği görülmektedir.

Şekil 5. Demiryolu Yolcu Taşıması (Rail Passenger 
Transport) [5].
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7. SONUÇ (CONCLUSION)

Çalışmada, demiryolu ulaştırmasının ve özellikle 
Yüksek Hızlı Demiryolu teknolojisinin avantajları 
üzerinde durulmuş, dünyada ve ülkemizde son 
dönemde yatırımların bu alana yönlendirilmesinin 
sebepleri açıklanmıştır. 

Ülkemizde yapımı tamamlanan ve planlanan hatlar 
hakkında bilgi verilmiş, hız, uzaklık, maliyet, geo-
metrik standartlar gibi önemli parametreler açısın-
dan karşılaştırma yapmaya yarayacak detaylar 
verilmiştir.
Yapılan bu yatırımların, mevcut durum ve yapıya 
etkileri irdelenerek, özellikle çevresel etkiler açısın-
dan kazandırdıkları sonuçlar açıklanmıştır.
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ÖZET
Kablosuz sensör ağları, uygulama alanında bulunan farklı parametrelerin verilerini izlemek, analiz yapmak, 
depolamak, kontrol ve kumanda amacıyla ana üniteye ağ üzerinden bilgi aktarmak için ortama dağıtılan oto-
nom sensörlerden oluşur. Bu çalışma ile günümüz büyükşehir ve karayollarının trafik güvenliği ve yoğunluğu 
probleminin çözümüne yönelik ZigBee-IEEE 802.15.4 tabanlı XBee modüller kullanılarak bir kablosuz sensör 
ağı, sinyalize bir kavşak modeli üzerinde trafik izleme ve kontrol uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen sistem, gerçek zamanlı olarak toplanan trafik verilerini kullanarak sinyalize kavşaktaki ışıkların 
yanma sürelerini araç yoğunluğuna göre dinamik olarak ayarlama prensibine göre tasarlanmıştır. Bu prensip, 
manyetik algılayıcılar yardımıyla elde edilen anlık trafik yoğunluğu verilerinin ana kontrol ünitesine aktarılması 
ve en uygun sinyalizasyon için sensör düğümlerine iletilmesi olarak açıklanabilir. Sensör düğümlerine gelen 
veriler kullanılarak flash modu, sabit zamanlı çalışma modu ve adaptif çalışma modu gibi üç farklı modda, 
uygun trafik kontrol sinyalleri üretilmiştir. Böylelikle, farklı zaman seçenekleri olan akıllı kavşak kontrolü sinyali-
zasyonu elde edilmiştir. 
Çalışmaya ek olarak mevcut XBee modüllerdeki standart PCB (Printed Circuit Board) antenlerin yerine her bir 
modüle harici olarak takılmak üzere, sensör düğümlerinin haberleşme mesafelerini arttırma amaçlı bir mikro-
şerit anten tasarımı ve uygulaması yapılmış ve sistemin performansı iletim mesafesi açısından arttırılmıştır.
apılan uygulama ve test çalışmaları sonucunda uygun mesafelere yerleştirilmiş sensör düğümleri ile ana 
kontrol ünitesi arasında her iki yönde kablosuz iletişimin sorunsuz ve güvenli şekilde sağlandığı, tasarlanan 
antenin sistemle uyumlu ve yeterli performansa sahip olduğu görülmüştür. 
Sistemin devreye girmesiyle, ulaşım ve kavşaklarda bekleme sürelerinin kısalması ve böylece yol kapasiteleri-
nin yüksek verimde kullanılabilmesi, sürücü ve yaya trafik güvenliğinin artması,
emisyon salınım oranlarının düşürülmesi, yakıt ve yedek parça harcamalarının azaltılması, trafik akış ve yo-
ğunluklarının anlık izlenebilmesi, kural ihlallerinin gözlenerek kontrol altına alınabilmesi, uygulama alanlarında 
muhtemel arızaların tespiti ve arızalara kısa sürede müdahalelerin yapılabilmesi gibi faydalar sağlanabilecek-
tir.

Anahtar Kelimeler: Sinyalize Trafik Kavşağı, Kablosuz Sensör Ağları, ZigBee, Mikroşerit Antenler

ABSTRACT

Wireless sensor networks, which consist of autonomous sensors distributed in the environment in order to 
transfer the data over the network to the main unit, are used to monitor, analyse, store, control and command 
the data in the field of application of different parameters. In this study, wireless sensor network that compri-
ses of ZigBee-802.15.4-based XBee modules was carried out on an intersection to monitor the traffic and to 
control signalling. Additionally, the aim of this paper is to present the solutions for traffic safety and intensity in 
the roads of the metropolitan.

The system realized by using collected traffic-data in the real-time is designed to dynamically adjust the time 
of the lights at the signalized intersection according to the intensity of the vehicles. The control principle is 
that the instantaneous traffic intensity data obtained by means of magnetic sensors is transferred to the main 
control unit and transmitted to sensor-node for optimum signalling. Traffic control signals as three different 
modes which are the flash mode, fixed-time operation mode and adaptive operation mode are produced by 
the incoming data to the sensor-node. Thus, intelligent intersection control signalization with different timing 
options is obtained. 

Additionally, a microstrip antenna in place of stan
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1.GİRİŞ
  Son yıllarda, pek çok ülkede şehirleşme ve araç 
sayısındaki artış, gittikçe büyüyen bir trafik sorunu-
nu beraberinde getirmiştir. Trafik sıkışıklığı, ula-
şım taleplerindeki artış ve sınırlı ulaşım olanakları 
yüzünden hızla büyüyen bir problemdir. Bu problemi 
çözmek için iki seçenek öngörülmektedir. Birinci se-
çenek yeni ulaşım olanakları oluşturmak ki bu daha 
fazla yol inşa etmek ve daha fazla kaynak ayırmak 
anlamına gelmektedir. Bu çözüm sınırlı kaynak 
kullanımı kısıtlamaktadır. İkinci seçenek ise, mevcut 
ulaşım sisteminin etkinliğinin, verimliliğinin, kapasite-
sinin artırılmasını sağlamak ve toplu taşıma sistem-
lerinin kullanımını teşvik için alternatifler geliştirmek-
tir. Bu seçenek ise, Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) 
altyapısına yatırım yaparken daha az şeritli yolların 
yapımını kapsamaktadır [1].

 ITS alanında en gelişmiş yönetim sistemleri ve 
teknolojileri, trafik ağındaki mevcut durumu yansıtan 
gerçek zamanlı trafik verilerine ihtiyaç duyar. Trafik 
algılama sistemleri, trafik uyarımlı sinyal kontrolü gibi 
birçok gelişmiş trafik sistemleri, trafik yoğunluğu öl-
çümü ve karayolu kontrolü ile karayolu olay algılama 
sistemlerinin kritik bir parçasıdır. Kablosuz Sensör 
Ağları, donanımların ve kablosuz ağ teknolojilerinin 
gelişmesi sayesinde küçük kablosuz cihazların her 
zaman her yerde bilgiye ulaşabileceği ve aktif olarak 
akıllı ortamların yaratılmasına katkıda bulunabileceği 
önemli teknolojik gelişmelerdendir [2,3].
Bu çalışmada trafik güvenliği ve yoğunluğu prob-
leminin çözümüne yönelik ZigBee-IEEE 802.15.4 
( Industrial, Scientific, and Medical – ISM ) tabanlı 
XBee modüller kullanılarak bir kablosuz sensör ağı, 
sinyalize bir kavşak modeli üzerinde trafik izleme 
ve kontrol uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sistem, 
gerçek zamanlı olarak toplanan trafik verilerini kulla-
narak sinyalize kavşaktaki ışıkların yanma sürelerini 
araç yoğunluğuna göre dinamik olarak ayarlama 
prensibine göre tasarlanmıştır. Bu prensip, manyetik 
algılayıcılar yardımıyla elde edilen anlık trafik yo-
ğunluğu verilerinin ana kontrol ünitesine aktarılması 
ve en uygun sinyalizasyon için sensör düğümlerine 

iletilmesi biçimindedir. Böylece sensör düğümlerine 
gelen veriler kullanılarak flash modu, sabit zamanlı 
çalışma modu ve adaptif çalışma modu gibi üç farklı 
mod ile uygun sinyaller üretilerek farklı zamanlarda 
farklı sinyalizasyonlar için seçenekli ve uygun akıllı 
kavşak kontrolü sinyalizasyonu elde edilmiştir [4].
 Kablosuz iletişim sistemleri uygulamaları üzerine 
artan talep, mikroşerit antenlere olan ilgiyi artırmıştır. 
Mikroşerit yama antenlerin düzlemsel ve düzlemsel ol-
mayan yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilmesi, mekanik 
olarak sağlam, hafif ve küçük yapılı, modern baskılı 
devre teknolojisi kullanılarak ucuz olarak üretilebil-
mesi, çeşitli uygulamalar için çok yönlü yama şekli ve 
modu seçilerek istenilen frekans, polarizasyon, ışıma 
deseni ve empedans karakteristiklerine sahip olmaları 
nedeniyle tercih edilmektedir.
 Bu çalışma ile önerilen sistemde ve mikroşerit anten-
lerin bu avantajları göz önüne alınarak haberleşme 
mesafesini arttırma amaçlı XBee modüllerdeki stan-
dart PCB antenlerin yerine bir mikroşerit anten tasarı-
mı ve uygulaması gerçekleştirilmiş ve iletim mesafesi 
açısından sistemin performansı arttırılmıştır.

2.KABLOSUZ SENSÖR AĞLARI (WIRELESS SEN-
SOR NETWORK-WSN)

 WSN sensör düğümlerinin kendi aralarında ve 
merkezi birim ile kablosuz iletişime geçerek fiziksel 
dünyayı algılamak için veri toplayan sistemlerdir. Şekil 
2.1’de görüldüğü gibi WSN ile sıcaklık, ses, titreşim, 
basınç, hareket ve kimyasal madde oranları gibi veri-
ler için yüzlerce-binlerce sensör düğümü kullanılarak 
çok geniş ortamlar izlenebilir [5].

dard PCB antenna in XBee modules is in order to increase communication distance and the performance of 
transmission distance of sensor-nodes.

At the end of the applications and testing, wireless communication between the main control unit and sensor-no-
des placed in the appropriate distance is securely achieved in both directions and it is shown that the designed 
antenna by satisfactory performance is compatible with the system.  

With the activation of the system will be able to provide the following benefits, road capacity can be used in high 
efficiency because of shortening the waiting time at the transportation and intersections, increased safety of dri-
ver and pedestrian, reducing the rate of emissions release, reducing expenses for fuel and spare parts, instant 
monitoring of traffic flow and the intensity, violations of rules can be controlled by monitoring, the detection of 
possible failures in the application areas and the interventions to failure can be made in a short time. 

Keywords: Wireless Sensor Networks, Signalized Traffic Intersection, ZigBee, Microstrip Antenna
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WSN üzerinde yapılan ilk araştırmalar, Wi-Fi ve 
Bluetooth gibi kablosuz haberleşme teknolojilerinin 
kimi uygulamalarda elverişsiz olmaları nedeniyle 
başlamıştır. Bu çalışmalarda asıl hedeflenen düşük 
maliyetli, güvenilirliği yüksek, enerji tasarruflu, 
görüntüleme ve yönetme amaçlı ağlar kurmaya 
elverişli ürünler ortaya çıkarmak olmuştur [6].

Bu çalışmalardan biri de ZigBee teknolojisidir. 
ZigBee teknolojisi, küçük boyutta veri alışverişi ile 
gerçekleştirilmesi mümkün uygulamalarda düşük 
maliyetli olması, minimum güç tüketme prensibine 
dayanması, kurulumunun kolay ve esnek yapıda 
olması açısından ön plana çıkmaktadır [7].

2.1.ZigBee/ IEEE 802.15.4 Teknolojisi

ZigBee, Kablosuz iletişim teknolojileri arasında 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers) tarafından 802.15.4 adıyla standart hale 
getirilmiş bir iletişim protokolüdür. Düşük hızlı kablo-
suz kişisel yerel ağ (LR-WPAN, Low Rate Wireless 
Personal Area Network) haberleşmesi olarak bilinen 
ZigBee protokolü, birbirinden çok farklı cihazların 
senkron çalışabilecek şekilde bağlantı kurmasını 
sağlamaktadır. Küçük boyutta veri alışverişi ile ger-
çekleştirilmesi mümkün olan uygulamalarda; farklı 
RF uygulamalarının kullanıma olanak sağlaması, 
kolay kullanımı, çok düşük güç tüketme prensibi ve 
düşük kurulum maliyeti ile ön plana çıkmaktadır. Bu 
teknoloji sayesinde karmaşık ağ yapıları kurmak, 
bunları genişletmek ve bu yapıların diğer teknoloji-
lerle haberleşmesini sağlamak mümkündür [8].

2.2.Trafik Sistemlerinde WSN Uygulamaları

Trafik verilerini toplamak için kullanılan araç algı-
lama ve izleme teknolojileri ITS’nin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Araç algılama ve izleme teknolojileri araç 
varlığı algılama, hız tespiti, araç sayımı, ağırlık ve 
yükseklik ölçümü, araç sınıflandırılması vb. verileri 
sağlamak üzere sürekli olarak geliştirilmektedir. 
Tüm ITS uygulamaları, otoyollardan sokaklara trafik 
denetimleri büyük ölçekli dağıtım ve azami faydayı 
sağlamak için geliştirilmiştir [9]. Trafik izleme ve 
kontrol teknolojilerinde kolay uygulanabilir, güve-
nilir ve maliyet verimliliğine sahip alternatif sistem 
araştırma arayışının ürünü olarak WSN geliştirilmiş-
tir. WSN’ler, yaygın olarak kullanılan endüktif loop 
dedektörlerle aynı doğruluk düzeyinde veri sağlar, 
yol kaplamasının bozulmasını en aza indirerek 
kurulum-bakım sırasında maliyet ve zaman kayıp-
larını düşürür. WSN’ler, trafik gözetleme ve kontrol 
sektöründe devrim potansiyeline sahiptir [10].

3.ZIGBEE TABANLI ADAPTİF TRAFİK KONTROL 
SİSTEMİNİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Adaptif Trafik Kontrol Sistemi, bir adet Ana Kontrol 
Ünitesi ile dört adet Sensör Düğümü’nden oluşmuş-
tur. Ana Kontrol Ünitesi ile Sensör düğümleri ara-
sında veri iletişimi kablosuz olarak sağlanmaktadır. 
Sistemin blok diyagramı Şekil 3.1’de görülmektedir.

Sistem, gerçek zamanlı olarak toplanan trafik verileri-
ni kullanarak sinyalize bir kavşaktaki trafik ışıklarının 
yanma sürelerini araç yoğunluğuna göre dinamik 
olarak ayarlama prensibine göre tasarlanmıştır. Sen-
sör düğümleri, manyetik algılayıcılar yardımıyla elde 
ettiği anlık trafik yoğunluğu bilgisini kablosuz olarak 
Ana Kontrol Ünitesine aktarırlar. Ana Kontrol Ünitesi 
bu verileri toplayarak kavşak kontrolü için gerekli 
olan en uygun trafik sinyalizasyon verilerini kablosuz 
olarak sensör düğümlerine iletir. Sensör düğümleri 
de gelen verilere göre trafik ışıklarını kumanda eder. 

Tasarlanan kontrol sistemi için bir maket model oluş-
turulmuş ve sistem bileşenleri üzerine yerleştirilmiştir. 
Sistemin, model üzerindeki yerleşimi Şekil 3.2.’de 
gösterilmiştir. Sistem, bu model üzerinde ve açık 
alanda test edilmiştir. 
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3.1.Sistemin Donanım Tasarımı

Kontrol sisteminin donanımsal ve iletişim yapısını 
gösteren şema Şekil 3.3’de verilmiştir. Şekilde Ana 
Kontrol Ünitesi ile bir adet Sensör Düğümü göste-
rilmiştir. Sistemde bulunan 4 adet Sensör Düğümü 
aynı donanım yapısına sahiptir.   

3.2.Ana Kontrol Ünitesinin Tasarımı 

Tasarlanan Adaptif Trafik Kontrol Sistemi’nde, Ana 
Kontrol Ünitesi’nin işlevleri şunlardır:

•Sensör Düğümleri’ndeki XBee modül üzerinden 
kablosuz olarak gelen verileri toplamak.
•Flash modu, sabit zamanlı çalışma modu ve adaptif 
çalışma modlarından seçilen moda uygun trafik kont-
rol sinyallerini üretmek.
•Trafik kontrol sinyallerini XBee modül üzerinden 
kablosuz olarak Sensör Düğümlerine iletmek.  
•Toplanan trafik verilerini, kablosuz bağlantı ile anlık 
durum bilgilerini LCD ekran üzerinde göstermektir. 

Ana Kontrol Ünitesinin, devre tasarım yapılmış ve 
simülasyon olarak gerçekleştirilmiştir.  Ana Kontrol 
Ünitesinin açık devre şeması Şekil 3.4’de verilmiştir. 

Devrenin enerji ihtiyacı için 9-12V/200mA bir güç 
kaynağı gereklidir. 7805 regüle entegresi kullanılarak 
5V’luk besleme katı oluşturulmuştur. Besleme katı, 
devredeki PIC16F877A entegresini, LCD ekranı, 
XBee regüle kartını beslemektedir. XBee modülünün 
ihtiyacı olan 3.3V’luk gerilim ise XBee regüle kartı 
tarafından elde edilmektedir. 

Veri haberleşmesi, XBee modül ile 16F877A mikro-
denetleyicinin UART özelliği kullanılarak RC7/RX ile 
RC6/TX pini üzerinden gerçekleştirilir. Ana Kontrol 
Ünitesinde toplanan veriler ve durum değişiklikleri 
LCD ekranda gösterilir. Sistemin çalışma modunun 
değiştirilmesi ve resetleme işlemi için butonlar konul-
muştur [11]. 

Ana Kontrol Ünitesinin baskı devre kartı, tasarlanan 
PCB paterni, bakır plakete aktarılarak asitle eritme, 
delme, lehimleme ve montaj aşamalarından geçi-
rilerek üretilmiştir. Şekil 3.5’de baskı devre kartının 
montajlanmış nihai şekli görülmektedir. 

3.3. Sensör Düğümlerinin Tasarımı

Sensör Düğümlerinin donanımı, sistemin çalışma 
düzeni içerisinde aşağıda verilen temel işlevleri ger-
çekleştirmek üzere tasarlanmıştır. 

•Manyetik algılayıcılarla kavşağa giren araçların var-
lığını tespit etmek ve algılama seviyesini LED’lerle 
göstermek.
•Elde edilen verileri anlık ve kablosuz olarak Ana 
Kontrol Ünitesi’ne iletmek
•Ana Kontrol Ünitesi’nden gelen verileri almak ve 
bu verilere göre araç ve yayalara ait trafik ışıklarını 
kontrol ve kumanda etmek.
•Kablosuz bağlantıyı sürekli kontrol etmek ve bağlan-
tı devre dışı olduğunda ise tüm trafik ışıklarını yakıp 
söndürerek uyarı vermek.
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Sensör düğümlerinin donanımında algılayıcı birim 
olarak AA002 GMR manyetik sensörü, yükselteç 
olarak LM358 opamp entegresi, kontrol ve işlemci 
birim olarak PIC16F88 mikro denetleyicisi, kablo-
suz iletişim modülü olarak da ZigBee tabanlı XBee 
modüller tercih edilmiştir. Devre tasarımı yapılarak,  
simülas yonu gerçekleştirilmiştir ve açık devre 
şeması Şekil 3.6’da verilmiştir [12-14].

AA002 GMR sensör, metal cismi algıladığında 
0-350mV arasında değişen DC fark gerilim üretir 
[15]. Bu fark gerilim, LM358 opamp entegresi ile 
oluşturulmuş olan yükselteç katın girişlerine uygu-
lanmıştır. Yükselteç çıkışında bu sinyal maksimum 
4.5V’a kadar yükseltilir. Elde edilen bu algılama 
sinyali PIC16F88’in analog RB7 girişine verilmiştir.  
Bu analog sinyal PIC16F88’in ADC özelliği kullanı-
larak 10-bitlik dijital sinyale dönüştürülür ve yürütü-
len PIC programında belirlenmiş sınır değerleriyle 
kıyaslanarak araç algılanıp algılanmadığı belirlenir. 
Sinyalin büyüklüğüne göre algılama LED’leri sıray-
la yakılarak algılama seviyesi gösterilir.

Araç algılandığı durumda, PIC16F88’in UART 
özelliği kullanılarak RB5/TX pinine bağlı XBee 
modül üzerinden Ana Kontrol Ünitesi’ne “Araç Var” 
mesajı, araç algılanmadığı durumda da “Araç Yok” 
mesajı iletilir. Ana Kontrol ünitesinden gelen veriler 
de XBee modülün bağlı olduğu RB2/RX pini üze-
rinden alınarak işleme konur. Ana Kontrol Ünite-
si’nden gelen verilere uygun olarak trafik ışıklarını 
temsil eden LED’lere gerekli sinyaller uygulanır.   

Devrenin enerji ihtiyacı için 9V’luk piller kullanıl-
mış olup 7805 regüle entegresi ile 5V’luk besleme 
katı oluşturulmuştur. Besleme katı, devredeki 
PIC16F88 entegresini, AA002 GMR sensörünü, 
LM358 opamp entegresini, XBee regüle kartını ve 

devredeki LED diyotları beslemektedir. XBee modü-
lünün ihtiyacı olan 3.3V’luk gerilim ise XBee regüle 
kartı tarafından elde edilmektedir.  Şekil 3.7’de baskı 
devre kartının montajlanmış son şekli görülmektedir. 

3.4.Sistemin Yazılımı

Kablosuz iletişim için kullanılan XBee modüllerin 
ve PIC mikrodenetleyicilerin donanımsal tasarıma 
uyumlu olarak yapılandırılmaları ve programlanma-
ları sağlanmıştır. XBee modüller, ağ yapısında hangi 
görevi üstlenmesi isteniyorsa uygun konfigürasyonda 
yapılandırılması gerekir. XBee modüllerin bu yapı-
landırma ayarları için bir XBee USB bağdaştırıcı ile 
X-CTU yazılımı (veya herhangi bir hyperterminal 
yazılımı) gereklidir. Buna göre XBee modüllerinin ya-
pılandırılması için XBee Explorer USB bağdaştırıcısı 
kullanılmıştır [15,16]. 

Ana Kontrol Ünitesinde bulunan PIC16F877A mikro-
denetleyicisine ait kodların hazırlanmasında, CCS C 
PIC derleyicisi kullanılmıştır. Ana programa ait akış 
diyagramı Şekil 3.9’da verilmiştir. Adaptif çalışma 
modunda, kavşaktan geçiş yapan araçlar her bir 
kola yerleştirilmiş olan manyetik sensörler tarafın-
dan algılandığında gerçek zamanlı ve kablosuz 
olarak Ana Kontrol Ünitesine bildirilir. Her bir Sensör 
Düğümü“Araç Var” ve “Araç Say” verilerine ait durum 
kodlarını gönderir. Bu kodların karşılığı olarak LCD 
ekran üzerinde ilgili Sensör Düğümüne ait satırda, 
“ARAC_VAR” mesajı belirir. Ayrıca o koldan geçen 
araç sayısı bir artırılarak ilgili kısımda gösterilir. Araç 
algılanmadığı durumda ise  “ARAC_YOK” mesajı 
belirir. LCD ekran görünümüne örnekler Şekil 3.10’da 
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görülmektedir.

Ana kontrol ünitesinde “Adaptif Mod” butonuna 
basıldığında sistem adaptif çalışma moduna geçer. 
Adaptif çalışma modunda, kavşaktaki tüm kollardan 
gelen araçlar algılanır ve araç yoğunluğuna göre ge-
çiş hakkı verilir. Araç bulunmayan kollara geçiş hakkı 
verilmez. Sensörlerden gelen verilere göre kavşak-
taki trafik ışıklarının zamanlaması sürekli olarak 
yeniden değerlendirilir. Geçiş hakkı verilen bir kolda, 
araç yoğunluğu devam ediyorsa yeşil süresi iki kez 
3’er saniye olarak uygulanır. Bu durumda diğer kol-
lara kırmızı ışık yakılır. Yeşil süresi sonunda sıradaki 
diğer kola geçiş hakkı verilir. Böylece istenmeyen, 
gereksiz bekleme ve gecikmelerin önüne geçilmiş 
olmaktadır. 

4.MİKROŞERİT ANTEN TASARIMI VE GERÇEK-
LEŞTİRİLMESİ

Mikroşerit antenler uzay araçlarında, uçaklarda, 
radarlarda, uydu haberleşmesinde, güdümlü mermi 
gibi birçok askeri alanda, adaptif anten dizilerinde, 
biyomedikal uygulamalarda geniş bir şekilde kullanıl-
maktadır. 
En basit biçimde bir mikroşerit anten yapısı Şekil 
4.1’de görüldüğü gibidir.Bu yapı bir toprakdüzlemi 
üzerinde aynı taban alanına ve h kalınlığına sahip bir 
yalıtkan (dielektrik) gövde ve onun üzerinde bulunan 
t kalınlığında ince metal şeritten (yama–patch) mey-
dana gelir [17].

Mikroşerit antenlerin tasarımı için kullanılabilecek 
çok sayıda dielektrik malzeme vardır ve sabitleri 
1.1≤εr≤12 aralığındadır. Performansının yüksek 
olabilmesi için εr 10’dan küçük olmalıdır ve yalıtka-
nın malzemenin kalınlığı 0.03λ0≤ h ≤ 0.05λ0 olmak 
üzere) aralığında olması istenir. Yüksek verimlilik 
ve daha büyük bant genişliği sağladığından dolayı 
nispeten kalın dielektrik malzemeler tercih edilir. Dik-
dörtgen bir yama için L uzunluğu, genellikle    λ0/3< 
L< λ0/2 seçilir [17,18].

Mikroşerit antenin parametreleri ve tasarımda rol 
oynayan temel faktörler, antenin geometrisi, yansıma 
katsayısı ve karakteristik empedans, geri dönüş kay-
bı, yönlendirilebilirlik, kazancı, ışıma verimi ve band 
genişliği sayılabilir [19].

Bu çalışmada, dikdörtgen bir mikroşerit yama anten 
seçilmiştir ve rezonans frekansı 2.45 Ghz olacak 
şekilde tasarlanmıştır. Tasarım ZigBee uyumlu çalı-
şabilecek bir mikroşerit yama anten olarak amaçlan-
mıştır. HFSS programında yapılan simülasyonlarda 
yamanın boyutları, besleme hattı ve diğer paramet-
reler optimize edilmiştir. Antenin HFSS tasarım çizimi 
Şekil 4.2’de gösterilmiştir.
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Mikroşerit yama anten, dielektrik sabiti εr=4.4,  
tanδ=0.02, kalınlığı t=1.57mm olan FR-4 malzeme 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Taban boyutları 
50x53mm yama boyutları W=32mm, L=27.5mm, 
besleme hattı 2x20mm, besleme girintisi 0.5x4mm 
olarak alınmıştır. Gerçekleştirilen antenin üsten 
görünüşü Şekil 4.3’de verilmiştir.

5.UYGULAMA VE TEST SONUÇLARI 

5.1.Anten Simülasyon ve Test Sonuçları

HFSS programında yapılan simülasyonlar ve 
network analyzer’dan alınan test sonuçlarına 
göre rezonans frekansının 2.45 GHz’de ve diğer 
parametrelerin de optimize olduğu görülmüştür. 
Test ile elde edilen sonuçlarda, Z (Empedans) = 
50 Ω,  SWR (Yansıma Katsayısı) = 1,121 ve S11 
(Geri Dönüş Kaybı) = -24,3 dB olarak ölçülmüştür. 
Sonuç grafikleri ise Şekil 5.1’de verilmiştir.

5.2.Mesafe Testi

Tasarlanan sistemde XBee modüllerin mesafe test 
çalışmaları için Resim 5.1 ve Resim 5.2’de görülen 
düzenekler oluşturulmuştur. Test düzeneğinde iki 
adet dizüstü bilgisayar ile bunlara bağlı iki adet XBee 
USB bağdaştırıcı, bir adet tel antenli XBee modül, bir 
adet PCB antenli modül, bir adet SMA çıkışlı modül 
kullanılmıştır. 

Açık alanda yapılan test çalışmasında standart PCB 
antenli XBee modülün bağlı olduğu dizüstü bilgisayar 
Çizelge 1’deki mesafelere sırayla yerleştirilmiştir. 
Diğer dizüstü bilgisayar ise sabit tutulmuş ve PCB 
antenli XBee modül ile tasarlanmış olan mikroşerit 
anten SMA çıkışlı modüle sırayla bağlanarak test 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Dış ortamda yapılan bu 
test çalışmasında tasarlanmış olan mikroşerit anten 
(MŞA) ile ZigBee modüle bütünleşik olan standart 
PCB anten karşılaştırılmıştır. Elde edilen mesafe 
testi verileri Çizelge 1’de verilmiştir.
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Yapılan mesafe testi sonucunda, tasarlanan mikroşe-
rit antenler arasında MŞA anteninin performansının 
standart PCB anten performansına yakın olduğu 
görülmüştür.  Tasarlanan MŞA anten için maksimum 
iletişim mesafesi 70 m olarak ölçülmüştür. Bu mesafe 
ise tasarlanan ZigBee Tabanlı Adaptif Trafik Kontrol 
Sistemi için yeterli bir mesafedir.

5.3. Sistemin Başarım Testi

Açık alanda yapılan bu test çalışmasında, tasarlanan 
sistemin tüm çalışma modları denenmiş olup veri 
iletim başarımı ve manyetik araç algılama başarım 
testi gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.2’de görüldüğü gibi 
bu test için dört adet Sensör Düğümü, Ana Kontrol 
ünitesinden 40 metre uzaklığa konuşlandırılarak her 
bir üniteye bir kişi görevlendirilmiştir ve testte uygu-
lanacak farklı senaryolar için Sensör Düğümlerini 
gözlemlemeleri istenmiştir. 

Testin ilk aşamasında ve çalışma modları ve kablo-
suz bağlantı testi yapılmıştır. Bu amaçla test süre-
since görevli kişilerden, farklı çalışma modlarında 
trafik ışıklarını takip etmeleri ve uyumsuz çalışma 
durumlarını not etmeleri istenmiştir. Bu arada Ana 
Kontrol Ünitesi’nde görüntülenen ve iletilen veriler 
anlık olarak kontrol edilmiştir. Test sonucunda hiçbir 
ünitede hatalı ve uyumsuz çalışma tespit edilmemiş 
ve %100 başarı ile sonuçlanmıştır.

6.SONUÇLAR

Bu çalışmada modern kablosuz iletişim teknolojileri, 
antenler, ağ teknolojileri, algılayıcılar ve mikrodenet-
leyiciler kullanılarak güncel bir problemiçin çözüm 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda ZigBee 
tabanlı Kablosuz Sensör Ağı sistemi kurularak bu 
altyapıyı kullanan Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ta-
sarlanmış ve başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

Sistem açık bir alanda test edilerek çalışma modları 
denenmiştir. Bu kapsamda veri iletimi ile manyetik 
araç algılama testleri gerçekleştirilmiştir. Testler so-
nucunda hiçbir ünitenin hatalı ve uyumsuz çalışmadı-
ğı ve %100 başarı ile sonuçlandığı tespit edilmiştir.

Ayrıca ZigBee modülü standart PCB anten yerini 
alabilecek bir mikroşerit anten tasarımı yapılmıştır. 
Network analyzer ile yapılan ölçümlerde Geri Dönüş 
Kaybı (S11) = -24,3 dB,Yansıma Katsayısı (SWR) = 
1,121 ve Empedans (Z) = 50 Ω olarak ölçülmüştür.
Maksimum iletişim mesafesi ise 70 m olarak ölçül-
müştür. Bu mesafe tasarlanan Adaptif Trafik Kontrol 
Sistemi için yeterli bir mesafedir.

Bu çalışmada tasarlanan sistemin özelliklerine ek 
birçok fonksiyon eklenebilir. Sensör düğümlerine 
daha farklı ve daha fazla sayıda algılayıcılar eklene-
rek ihtiyaç duyulan başka veriler toplanabilir. İşlevsel 
bir ara yüz hazırlanarak gelen sensör bilgileri bilgi 
çeşidine veya bölgeye göre sınıflandırılıp, görüntüle-
me ve kontrol işlemleri daha görsel hale getirilebilir. 
Toplanan trafik verileri, çeşitli sinyal işleme teknikleri 
ve algoritmalar yardımıyla araçların hızı, sınıflandı-
rılması vb. verilere dönüştürülebilir. Sisteme eklene-
cek ZigBee ağ geçidi cihazı ile ZigBee modülleriyle 
alınan verilere internet ortamından da ulaşılabilir. 
Sensör düğümlerine pil seviye bildirimi vb. farklı 
fonksiyonlar da eklenebilir.

SEMBOLLER:

εr  : Tabanın dielektrik sabiti
λ0 : Elektromanyetik dalganın boşluktaki dalgaboyu 
δ : Dielektrik kayıp 
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KARAYOLUNDA AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI

Yalçın ÖZER, Karayolları Genel Müdürlüğü, yalcinozer@gmail.com
 Seda HATİPOĞLU, G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD,  sedab@gazi.edu.tr

ÖZET

Günümüzde kentlerin hızla artan trafik yoğunluğu bizleri trafik konusunda dünyada meydana gelen gelişmele-
ri ve yeni teknolojileri takip etmeye ve akıllı çözümler üretmeye zorunlu kılmıştır.  Ülkemizde karayolu üzerin-
deki araç ve yayaların kontrollü bir şekilde seyretmesi, yolcuların ve eşyaların güvenli, hızlı ve konforlu olarak 
taşınmasına katkı sağlamak amacıyla akıllı ulaşım sistemleri kullanılmakta ve yaygınlaştırılmaya çalışılmakta-
dır.
Bu çalışmada yol ve sürüş güvenliğini artıran, enerji ve çevresel olumsuzlukları azaltan, karayolu ağının mev-
cut kapasitesini en etkin şekilde kullanılmasına katkı sağlayan, yol kullanıcılarının yol, hava durumu ve trafik 
yoğunluğu hakkında anlık olarak bilgilendirilmesini ve uyarılmasını sağlayan, bünyesinde gelişmiş elektronik, 
iletişim, bilgisayar, kontrol ve algılayıcı teknolojilerini kullanan akıllı ulaşım sistemlerinin ülkemizdeki uygula-
maları hakkında bilgiler verilmiştir. 
Akıllı Ulaşım Sistemleri özellikle Amerika, Japonya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde 
birçok uygulama alanı bulmuştur. Gelişmiş ülkeler bu uygulamalarını hayata geçirirken tümleşik Akıllı Ulaşım 
Sistemi (AUS) yapısını ve/veya davranışını tanımlayan AUS Mimarisini kullanarak uygulamalara sistematik bir 
yaklaşım sağlamışlardır. Bu çalışmada özelikle AUS Mimarisinin faydaları anlatılarak tanımlı mimari yöntemi 
ile geliştirilen ilk ve tek mimari olan ABD’ye ait Ulusal AUS Mimarisinin bileşenleri açıklanmıştır. Türkiye’de 
yapılması gerekenlere dair önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ulaşım sistemleri, AUS Mimarisi, 

1.GİRİŞ

 Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), bilgi ve haberleşme 
teknolojilerinin ulaştırma sektörüne uygulanması-
dır. Akıllı Ulaşım Sistemleri; güvenlik, etkinlik ve 
servis hizmetlerini artırmak ve trafiğe dair gerçek 
zamanlı bilgilerin anlık olarak iletilmesini sağlamak 
için gelişmiş elektronik, iletişim, bilgisayar, kontrol 
ve algılayıcı teknolojileri her çeşit ulaşım modunda 
uygular. (Taiwan National Freeway Bureau, 2014) 
Geçmişte algı üzerine yönetilen taşıtlar, günü-
müzde görme, çok amaçlı detektörler, hava ve yol 
durumu algılayıcıları ve trafik kameraları tarafından 
sağlanan bilgiler vasıtasıyla yönetilmektedir. Yakın 
gelecekte ise; iletişimde telematik alt yapılarla V2V 
(Araç-Araç), V2I (Araç-Altyapı) iletişimleri yaygın 
olarak kullanılacaktır.

 Günümüzde güvenlik kameraları, değişken mesaj 
işaretleri, araç algılayıcılar, karayolu danışma 
radyoları, tali yol-ana yol katılım sistemleri, tele-
komünikasyon, yazılım/donanım, trafik yönetim 
sistemi merkezleri, otomatik araç algılama sistem-
leri, şerit algılayıcılar, hava ve yol durumu algılayı-
cılar, adaptif sinyal kontrol sistemleri, hareketli araç 
verileri, test araçları ve elektronik ücret toplama 
sistemleri gibi birçok AUS uygulamaları yaygın 

olarak kullanılmaktadır.

 Karayolu ağında toplanan trafik bilgilerinin sürücü-
lere iletilmesinde kullanılan teknolojilerinin en yaygın 
olanları arasında Değişken Mesaj İşaretleri (VMS), 
Değişken Trafik İşaretleri (VTS), SMS, ALO 159 
telefon hattı, cep telefonu uygulamaları, navigasyon 
cihazları, internet, web tabanlı yolcu bilgilendirme, ki-
osk, radyo yayını ve çağrı merkezleri yer almaktadır. 

 Akıllı Ulaşım Sistemleri’ne dair stratejik politika, 
hedef ve eylemler başta Dokuzuncu Kalkınma Planı 
olmak üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı (UDHB) Strateji Belgesi (2014-2023) ve eki 
Eylem Planı (2014-2016), Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
eki Eylem Planı, Ulusal İklim Değişikliği ve Strateji 
Belgesi, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve 
eki Eylem Planı, Trafik Güvenliği Eylem Planı, Enerji 
Verimliliği Strateji Belgesi, Karayolları Stratejik Plan 
(2012-2016) gibi çok sayıda politika belgesinde doğ-
rudan veya dolaylı ifadelerle yer almaktadır.  (UDHB, 
2013).
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Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 
2014-2023 ve eki Eylem Planında (2014-2016) Akıllı 
Ulaşım Sistemleri 2023 vizyonu; “Tüm ulaşım hiz-
metlerinin bilgi ve iletişim teknolojileriyle yönetildiği 
ve yönlendirildiği, kendi içinde ve dünya ile entegre 
bir Türkiye” olarak belirlenmiştir. 

2.AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS) BİLEŞEN-
LERİ

Kentleşmenin ve kent nüfusunun, mobilitenin (hare-
ketliliğin), araç sahipliğinin, internet bağlantılı akıllı 
cihazların, çevre dostu teknoloji ve uygulamalara 
olan talebin artışı, vatandaşların ulaşımda konfor, 
hız, düşük maliyet ve güvenlik arayışı gibi küresel 
eğilimler ileri AUS uygulamalarının özellikle karayolu 
ulaşımına etkin bir şekilde adapte etmeye çalışılma-
sını zorunlu kılmaktadır. (Ulusal Akıllı Ulaşım Sistem-
leri, 2014) Bu adaptasyon için sistemin bileşenleri 
belirlenmeli ve mimarisi oluşturulmalıdır.

2.1.AUS Mimarisi
Modern bir taşıma sistemi; trafik yönetimi, toplu 
taşıma yönetimi, taşıt güvenlik ve kontrol sistemle-
ri, afet ve acil durum yönetimi, yol yapım ve bakım 
yönetimi, ücret toplama sistemleri, yolcu bilgilendir-
me sistemleri vb. gibi birçok uygulamayı bünyesinde 
barındırmaktadır. Tüm bu anılan sistemler tamamen 
entegre olmuşsa maksimum kazanç elde edilebilir. 
Akıllı Ulaşım Sistemleri özellikle Amerika, Japonya 
ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelin-
de birçok uygulama alanı bulmuştur. Gelişmiş ülkeler 
bu uygulamalarını hayata geçirirken tümleşik Akıllı 
Ulaşım Sistemi (AUS) yapısını ve/veya davranışını 
tanımlayan AUS Mimarisini kullanarak uygulamalara 
sistematik bir yaklaşım sağlamışlardır. AUS Mimarisi, 
sistem bileşenlerini veya blok yapılarını tanımlar ve 
tüm sistemlerin birlikte çalışacağı ürünlerin temin 
edilebileceği veya sistemlerin geliştirileceği bir plan 
sunar. AUS Mimarisi; AUS Sistemleri ve uygulamala-
rından beklenen görevleri ifade eden kullanıcı servis-
lerini, bu servislerin gerçekleştirileceği fonksiyonları 
ve sistemleri birbirlerine bağlayan gerekli bilgi ve veri 
akışlarını içeren mantıksal mimariyi, mantıksal mima-
rideki fonksiyonları ve veri akışlarını gerçek dün-
yada gerçekleştiren fiziksel mimariyi tanımlar. AUS 
Mimarisi ayrıca fonksiyonel birlikte işletilebilirliğin 
yanı sıra tesis edilecek sistemlerin sorunsuz olarak 
birlikte işletilebilmesini sağlayacak veri akışlarındaki 
standartları ve protokolleri de tanımlar. Bu çalışmada 
AUS Mimarisi olarak Ulusal ABD Mimarisi hakkında 
bilgiler verilmiştir. 3 yıl süren ön çalışmalar sonunda 
1996 yılında ABD Mimarisinin ilk versiyonu yayınla-
mıştır. Değişen ve yeni çıkan ihtiyaçlar ve teknolojiler 
dikkate alınarak bu mimari üzerinde sürekli güncel-
lemeler yapılmıştır. 2015 yılı Nisan ayında mimari 
versiyonu 7.1’e güncellenmiştir.

Gelişmiş ülkelerin çoğu kendi mimarilerini geliştirirken 
ABD mimarisini kısmen ya da tamamen referans olarak 
kullanmışlardır. ABD mimarisi, ABD Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından destek görmekte ve sürekli olarak geliştirilmek-
tedir. 

ABD Mimarisinde; tüm sistem akışları, fonksiyonları,  
alt sistemleri, cihaz paketleri ve birbirleri arasında-
ki bağlantılar görsel olarak desteklenir. Mimarideki 
akışlara dair merkez-merkez, merkez-saha arasın-
daki iletişimi sağlayan protokoller ve standartların 
birçoğu belirlenmiştir. Belirli olmayan standart ve 
protokollere ilişkin çalışmaların devam etmesi, bu 
mimariyi kullanan tüm paydaşlara özellikle paydaşla-
rın uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde anılan 
tüm bileşenleri içeren farklı uygulama paketlerinin 
sunuluyor olması ABD mimarisinin en önemli özelik-
lerindendir.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) AUS mimarisinin 
bileşenleri Şekil 1’de örnek olarak belirtilmiştir.

ABD Ulusal AUS Mimarisi; planlama, programlama 
ve akıllı ulaşım sistemlerinin uygulanması için bir 
çerçeve sunan mimaridir. Ulaştırma ve Haberleşme 
katmanı olmak üzere iki tane teknik katman ile bir 
Kurumsal katman içeriğine bağlı olarak çalışır (http://
www.iteris.com/AUSarch/html/archlayers/archlayers.
htm, 2014).
Kurumsal katman; akıllı ulaşım sistemlerinin etkin bir 
şekilde uygulanması, işletimi ve bakımı için gerekli 
kurumları, politikaları, finansman mekanizmalarını ve 
süreçleri içerir. Kurumsal katman en temelde göste-
rilir. Çünkü kurumsal destek ve etkin kararlar etkili bir 
AUS programı için ön koşuldur. Bu katman AUS için 
hedeflerin ve ihtiyaçların oluşturulduğu yerdir.
Ulaştırma katmanı; alt sistemler ve ara yüzler açısın-
dan ulaştırma çözümlerinin tanımlandığı ve her bir 
ulaştırma servisi için veri tanımlamalarının ve fonksi-
yonelliğin vurgulandığı bölümdür. Bu katman Ulusal 
AUS Mimarisinin kalbidir.
Haberleşme katmanı, ulaşım çözümlerini destek-
lemek için sistemler arasında doğru ve zamanında 
bilgi değişimini sağlar.
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 Sistem, ürün ve hizmetlerin birlikte çalışmasını 
sağlayan bir kılavuz olarak tanımlayabileceğimiz 
AUS Mimarisi temelde mantıksal mimari ve fiziksel 
mimari olarak iki bölümden oluşmaktadır. Ancak 
gerek mantıksal mimaride yer alan süreçlerin ve 
fonksiyonların oluşturulmasında yer alan kullanıcı 
servisleri ile mantıksal ve fiziksel mimaride yer alan 
tüm bileşenlerin birbiri ile olan temel ilişkilerinin, alt 
sistemlerinin sonlandırıcıların, ekipman paketlerinin 
toplu halde gösterildiği uygulama paketleri de mi-
marinin ayrılmaz parçasıdır. Bu kapsamda mimari 
hakkında bilgiler aşağıdaki bölümlere ayrılarak 
verilmiştir.
•Kullanıcı Servisleri 
•Mantıksal Mimari
•Fiziksel Mimari
•Uygulama Paketleri

2.1.1.Kullanıcı Servisleri
 AUS Mimarisinde ulaşım sistemleri kullanıcılarının 
duyduğu tüm ihtiyaçları karşılayabilmek için kulla-
nıcı hizmetleri kurumsal katmanda yer alan paydaş 
toplantıları sonucu listelenmiştir. Kullanıcı hizmetleri, 
kullanıcı perspektifinden AUS’un ne yapması gerek-
tiğini belirler. “Kullanıcı” tanımının çok geniş bir pay-
daş yelpazesi vardır. Kullanıcı; AUS hizmeti veren 
yani AUS’u planlayan, geliştiren, işleten, bakımını 
yapan özel/kamu kurum ve kuruluşlar olabileceği gibi 
AUS hizmeti alan yol kullanıcıları da olabilir. ABD’de 
tüm paydaşların katılımıyla kullanıcı ihtiyaçları 8 ser-
vis alanı içinde 33 adet kullanıcı servisini gösterecek 
şekilde belirlenmiştir (Tablo 1).
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2.1.2.Mantıksal Mimari
 Mantıksal mimari, ihtiyaç duyulan ve bu ihtiyaçlara 
göre belirlenen kullanıcı hizmetlerini gerçekleştir-
mek için gereken aktiviteleri ve fonksiyonları içeren 
prosesleri tanımlamaktadır. Bu süreçler; yazılım, 
donanım veya donanım yazılımları ile gerçekleştirilir. 
Mantıksal mimari; fonksiyonel süreçleri ve sistemin 
bilgi akışının üzerinde durur. Mantıksal bir mimari 
geliştirilmesi, sistem fonksiyonları ve bilgi akışını 
belirlemeye yardımcı olur ve yeni sistemler ve iyileş-
tirmeler için fonksiyonel gereksinimlerin gelişimini 
yönlendirir. Mantıksal mimari kurumlar ve teknoloji-
den bağımsız olarak tasarlanır.

 Örneğin sistem içinde nerede veya kim tarafından 
fonksiyonların gerçekleştirildiğini veya nasıl fonksi-
yonların uygulanacağını tanımlamaz. (http://www.
iteris.com/itsarch/html/menu/laindex.htm, 2014) 
Ulusal AUS Mimarisinde 9 adet en üst seviye veri 
akış diyagramı oluşturulmuş olup toplamda 113 adet 
veri akış diyagramı, 521 adet süreç ve 5857 adet veri 
akışı tanımlanmıştır. Bu veri akışlarının birçoğunda 
standart belirlenmiş olup bu akışları kullanan pay-
daşlara dair sistemler arasında sorunsuz bir bilgi alış 
verişleri sağlanmaktadır (Şekil 2).
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Ulusal mimariyi kullanan aşağıda tanımlanan 
farklı kullanıcılar mantıksal mimariyi farklı şekilde 
kullanırlar. 

Kamu Kuruluşları:
 Birçok kamu sektöründe çalışanlar mantıksal mi-
mariyi doğrudan kullanmazlar. Ancak bu çalışanlar 
taleplerinin karşılandığını doğrulamak için yazılımı 
gözden geçirmeyi isterler. Bu gruptaki kişiler kendi 
sistemlerinin teknik özelliklerini ve ara yüz ihtiyaç 
gereksinimlerini belirlemek için mantıksal mimariyi 
kullanırlar.

Danışmanlar: 
Danışmanlar genellikle kullanıcı gereksinimleri-
nin izlenebilirliğini yapabilmek için mantıksal ve 
fiziksel mimariyi oluştururlar. Bundan dolayı akış 
bağlantıları ile fiziksel ve mantıksal mimarinin 
organizasyonu danışmanlar için en ilgi duydukları 
bölümdür. Mantıksal mimari tarafından sağlanan 
ilave detaylar projenin uygulanmasını başlatmak 
için geliştiricilere yardımcı olmaktadır.

2.1.3. Fiziksel Mimari
Fiziksel mimari mantıksal mimari içindeki prosesleri 
ve veri akışları etrafında yüksek seviye çerçeve su-
nar. Ulaştırma katmanı fiziksel kuruluşları (alt sistem-
leri ve sonlandırıcıları) AUS sistemlerini oluşturmak 
için tanımlar. Fiziksel mimari, çeşitli alt sistemlerle ve 
sonlandırıcılar arasındaki bağlantıların gösterildiği 
ve sistemlerin tümleşik bağlantısını sağlayan mimari 
akışları tanımlar. Alt sistemler genelde çok zengin 
kabiliyetlere sahip olduklarından herhangi bir yere 
herhangi bir zamanda birden çok uygulanabilirler. 
Yolcu, merkez, saha ve taşıt olarak dört sınıfa ayrılan 
fiziksel mimari içinde bu sınıflar içinde toplamda 22 
adet alt sistem vardır. Birçok fonksiyonu bir araya 
getiren alt sistemlerin hayata geçirilmesi ise toplam 
233 adet ekipman paketinin uygulanması sayesinde 
gerçekleşir. Ayrıca fiziksel mimaride çevre, kişi, AUS 
sistemine dâhil olmayan sistemler ve AUS sistemin-
deki diğer alt sistemleri grubu olarak dörde ayrılan 
sonlandırıcı grupları içinde toplam 76 adet sonlan-
dırıcı ve bu sonlandırıcıları alt sistemleri birbirine 
bağlayan 535 adet fiziksel akış vardır. 
ABD mimarisinde kullanılan fiziksel mimari Şekil 3’te 
gösterilmektedir.
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2.1.4.Uygulama Paketleri
Uygulama paketi, istenilen hizmeti gerçekleştirmek 
için birçok farklı alt sistemleri, cihaz paketlerini, 
sonlandırıcıları ve mimari akışları bir araya toplar. 
ABD mimarisinde toplamda 97 adet uygulama paketi 
oluşturulmuştur. Bu uygulama paketlerinden Bölge-
sel Trafik Yönetimine dair çizim Şekil 4’ te verilmiştir.

Uygulama paketleri incelendiğinde veri akışlarına 
ilişkin işlemlerin, geçerli olan standartların, bu işlem-
lerin açıklamalarının, ilgili planlama faktörlerin ve 
amaçların, ekipman paketlerine dair teknik özellik-
lerin tanımlandığı ve böylece AUS uygulamalarına 
sistematik bir yaklaşım ve kılavuzluk sağlandığı gö-
rülmektedir. Ekipman paketleri, fiziksel mimaride yer 
alan alt sistemleri uygulanabilir boyutlara dönüştürür. 
Ekipman paketleri, alt sistemin bir hizmeti yerine 
getirilmesini sağlayacak mimaride tanımlı fonksiyon-
ları gerçek hayatta gerçekleştirirler. ABD Ulusal AUS 
Mimarisinde 233 adet ekipman paketi yer almaktadır. 
(US Department of Transportation, 1998)

2.1.4AUS Mimarisinin Faydaları
AUS mimarilerine uygun sistemlerin tesis edilmesiyle 
(US Department of Transportation, 1998);
1- Alt sistemlerdeki ve veri akışlarındaki servisler ve 
ihtiyaçlar arasında karşılıklı ilişki kurulur. Böylece se-
çilen mimariye ilişkin proje için izlenebilirlik sağlanır.

Bu uygulama paketi bölgesel trafik yönetimi stra-
tejilerini desteklemek için trafik yönetim merkezleri 
arasında trafik bilgisi ve kontrol parametrelerinin 
paylaşımını sağlar.  Bölgesel trafik yönetim stratejileri 
yetki ve görev alanları arasındaki ilişkileri, gerçek 
zamanlı koordineli trafik sinyal kontrol sistemlerini, 
otoyol işletmeleri arasındaki koordinasyonu ve bir 
koridor boyunca trafik sinyal kontrolünü sağlar.

2- AUS fonksiyonlarının etkin bir şekilde gruplandırıl-
masıyla elde edilecek kazançlar gösterilir. Ayrıca tüm 
ulaşım sisteminde birçok farklı amaç için bilgilerin 
sağlanmasıyla yedeklilik ve para tasarrufu sağlanır.
3- Başlangıçta uygulanabilir olmayan, dikkate alın-
mayan ve sonradan ihtiyaç olarak ortaya çıkan veya 
çıkabilecek olan servis ve fonksiyonların tanımla-
nabilmesi için geleceğe yönelik bir bakış imkânı 
sağlanır. Bu sayede gelecek ihtiyaçların tahmininde 
şimdiden bir planlama yapılarak gelecek kabiliyetlere 
ilişkin bir kontrol listesi oluşturma sağlanır. Gelecek 
ihtiyaçların veri tabanında ve ara yüz tasarımlarında 
planlanmasıyla projelerin ilerleyen aşamalarında 
ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için gerekli olan modifi-
kasyonların en uygun maliyetlerle gerçekleştirilmesi 
sağlanır.
4-Ulusal AUS mimarisi içerisinde ulaştırma sistemi 
içinde yer alacak, fonksiyonları gerçekleştirecek ve 
alt sistemlerin adlarını oluşturacak paydaşlar için 
kapsamlı bir liste oluşturulması imkânı sunulur.
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5- Paydaşlarda mevcut olan veya elde edilebilecek 
olan her çeşit bilgi tanımlanır. Bu bilgilerin nasıl 
paylaşımının yapılacağı mimariyi oluşturanlar tara-
fından değerlendirilerek bir planlama yapılabilir.
6- Bazı özel projeler için tasarım yapılabilmesi için 
iyi bir başlangıç noktası veya şablon oluşturur. Ulu-
sal AUS mimarisi ile başlanarak gerekli olmayan 
fonksiyonlar ve veri akışlarının çıkarılmasıyla ve 
mimari yapılacak bölgeye ilişkin yerel ihtiyaçların 
eklenmesiyle etkin bir proje oluşturulması gerçek-
leştirilebilir.
7- Satın alma süreci içine fonksiyonel ihtiyaçların 
ve sistem teknik özelliklerinin eklenmesi sağlana-
bilir. Ayrıca bazıları onaylı bazıları ise geliştirme 
sürecinde olan standartlara uygun ara yüzlerin ve 
veri alış veriş kriterlerinin eklenmesine imkân elde 
edilir.
8-  Açık Pazar oluşur.
10- Bilgilerin tutarlılığı sağlanır.
11-Yatırımları teşvik eder.
12-Birlikte işletilebilirliği ve genişlemeyi garanti 
eder.
13- Açık standartların talep edilmesiyle birçok 
üretici sistem sağlayıcı olarak ihalelere girebilir ki 
böylece etkin bir rekabetin oluşturulması sağlanır. 
AUS cihaz ve standart uyumluluğu, birçok üretici 
için ürün sağlama imkânı doğurduğundan düşük 
maliyetlerde sistem entegrasyonu avantajı sağlar.
14- AUS sistemlerinin mantıklı bir şekilde planlana-
rak diğer sistemlerle başarıyla entegre olması, is-
tenen performans seviyelerini karşılaması, istenen 
davranışa (kullanıcı beklentilerine) sahip olması, 
yönetimlerinin sistematik bir şekilde, standartlara 
uygun ve tümleşik bir şekilde tüm ihtiyaçlara hizmet 
verecek şekilde merkezi olarak yönetilmesi, bakım-
larının kolayca yapılması sağlanır

 AUS Mimarisinin tüm yukarıda sayılan faydaları 
ve önemi ülkemizce de anlaşılmış olup Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Belgesi 
Eki Eylem planında yer alan eylemlerden bir tanesi 
de Ulusal AUS hizmetlerinin kullanıcı hizmetleri-
nin, mantıksal çerçevesinin ve fiziksel birimleri-
nin belirlenmesidir. Eylemin 2014 ila 2016 yılları 
arasında tamamlanması hedeflenmekte olup bu 
kapsamda AUS alanında, ulusal ve yerel düzeyde 
yapılacak çalışmaların belirlenmesi, önceliklendi-
rilmesi ve birlikte çalışabilirliği sağlayacak şekilde 
ortak standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi 
amacıyla, ülkemizin ihtiyaçlarını dikkate alan Ulusal 
AUS mimarisi hazırlanacaktır. (Ulusal Akıllı Ulaşım 
Sistemleri, 2014).Bu kapsamda Karayolları Genel 
Müdürlüğü koordine kuruluş olarak belirlenmiştir. 
Ulusal AUS mimarisi hazırlama sürecinde sorumlu 
kuruluşlar olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı, UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü belir-
lenmiştir.

AUS Mimarisi çalışmaları kapsamında Türkiye’de ilk 
AUS mimarisi oluşturulmasına dair çalışmayı Kara-
yolları Genel Müdürlüğü kendi görev ve sorumluluk 
alanlarını dikkate alarak 2013 yılı sonunda başlatmış 
olup 2015 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlan-
ması hedeflenmektedir. Bu çalışma, UDHB Strateji 
Belgesinde yer alan AUS Mimarisinin oluşturulma-
sına ilişkin eyleme temel teşkil edecek bir şekilde 
çerçeve mimari olacak şekilde hazırlanmıştır.

3.AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ 
UYGULAMALARI
 AUS, her geçen gün gelişmekte olan bilgisayar, 
haberleşme ve elektronik teknolojileri ile beraber 
ulaştırma sektörüne akıllı çözümler sunmaktadır. Gü-
nümüzde kentlerin hızla artan trafik yoğunluğu bizleri 
trafik konusunda dünyada meydana gelen gelişmele-
ri ve yeni teknolojileri takip etmeye ve akıllı çözümler 
üretmeye zorunlu kılmıştır. Bu gelişmeler ışığında 
bugüne gelindiğinde; 
•Yol ve sürüş güvenliğini artırmak,
•Enerji tüketimini ve çevresel olumsuzlukları azalt-
mak,
•Karayolu ağının mevcut kapasitesini en etkin şekilde 
kullanmak,
•Trafik sıkışıklığının azalmasıyla seyahat sürelerini 
kısaltmak,
•Alternatif güzergâh ve şerit yönetimini sağlamak,
•Trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak,
•Karayolu ekiplerinin sevk ve idaresindeki etkinliğini 
artırmak,
•Trafik kazalarına hızlı müdahale sağlamak,
•Yönetim kabiliyetini ve karar vericilerin etkililiğini 
artırmak,
•Yol kullanıcılarının yol, hava durumu ve trafik yo-
ğunluğu hakkında anlık olarak bilgilendirilmesini ve 
uyarılmasını sağlamak ve karayolu üzerindeki araç 
ve yayaların kontrollü bir şekilde seyretmesi, yolcu-
ların ve eşyaların güvenli, hızlı ve konforlu olarak 
taşınmasına katkı sağlamak amacıyla Akıllı Ulaşım 
Sistemleri kullanılmakta ve yaygınlaştırılmaya çalışıl-
maktadır. 
Bu kapsamda ülkemizde yaygın olarak kullanılan 
AUS uygulamalarının bazıları şunlardır:

•DMİ (Değişken Mesaj İşaretleri)
•DTİ (Değişken Trafik İşaretleri)
•Algılayıcılar
•Kameralar
•Trafik Yoğunluk Haritaları
•Plaka Tanıma Sistemleri
•Hız Tespit Sistemleri
•Mobil Bilgi Sistemleri
•Trafik Analiz Sistemleri
•Kural İhlal Tespit Sistemleri
•Araç-Yol(V2I) Haberleşme Uygulamaları
•Araç –Araç(V2V) Haberleşme Sistemleri
•Ücret Toplama Sistemleri



489

•Hava ve Yol Durum Algılama Sistemleri
•Trafik Yönetim Sistemi Merkezleri
•Adaptif Sinyalizasyon Sistemleri  

3.1.Örnek Uygulama
Karayolunda meydana gelen trafik kazalarının en 
önemli nedenlerinden biri hızdır. Karayolu ağı bo-
yunca ortalama hızdaki azalışlar, en etkili ve en hızlı 
kaza azaltıcı etkiye sahiptir. Özellikle anlık hızların 
yapıldığı yerlerde sürücüler sadece o noktalarda ya-
vaşlamaktadır. Ortalama hızın yapıldığı koridorlarda 
ise sürücüler belli bir disiplinde hız limitlerini aşma-
maya zorlanır. Trafik kazalarının diğer bir nedeni ise 
hava şartlarındaki değişiklikler sonucunda oluşan 
gizli buzlanma, sisten dolayı oluşan görüş mesafesi, 
yağmur vb. meteorolojik olaylardan dolayı oluşan 
kaygan yol vb. gibi karayolunun yol kullanıcıları için 
tehlikeli hale geldiği durumlardır.  
Örnek uygulama senaryosunda AUS uygulamaları 
olan Meteorolojik Bilgilendirme Sistemleri, Sürücü 
Bilgilendirme Sistemleri, Ortalama Hız Tespit Sistem-
leri, Anlık Hız Tespit Sistemleri, Kamera Sistemleri 
ve bu sistemlerden gelen verilerin değerlendirildiği 
küçük çaptaki bir merkezin birlikte çalışma ilkesi 
anlatılmıştır. Bu proje ile yol boyundaki meteorolojik 
sensörlerden ve kameralardan gelen bilgiler merkeze 
GSM/GPRS iletişim hattı üzerinden iletilmektedir. 
Merkeze gelen bu veriler otomatik ve manuel senar-
yolarla DMİ/DTİ işaretlerine gönderilerek sürücülerin 
anlık olarak bilgilendirilmeleri ve uyarılmaları sağlan-
maktadır. Örnek verilmesi gerekirse bu sistemdeki 
asfalt sıcaklık sensörü sıcaklık değerinin 5°C’nin 
altına düştüğünü tespit ederse “GİZLİ BUZLANMA” 
uyarısı VTİ’lerde pictogram olarak, DMİ’lerde ise 
hem pictogram hem de yazı ile otomatik senaryolarla 
sağlanmaktadır.
Genel uygulamalarda ortalama hız tespitlerinde 
hız koridorununun başına ve sonuna plaka okuma 
kameraları tesis edilir. Bu iki nokta arasında geçiş 
yapan araçların geçiş zamanı ve mesafesi belli oldu-
ğundan bu kameraların bağlı olduğu kontrol merkezi 
ortalama hızı hesaplamaktadır (Şekil 5). Ortalama 
hız tespiti yapılan bölgeler genelde trafik güvenliği 
açısından risk taşıyan, kaza kara noktalarının olduğu 
yerler, yol yapım ve bakım çalışması yapılan yerler, 
tüneller ile hızların düşürülmesinin istenildiği şehir içi 
yollardır. Ortalama hız tespit ve plaka okuma sistem-
leri ile kamera özelliğine bağlı olarak anlık hızlarda 
tespit edilmektedir.  

Projenin ana özellikleri:

•Tüm araçlar için şerit başına plaka ve anlık hız 
tespiti
•Tüm araçlar için güzergâh boyunca ortalama hız 
tespiti

•Araç hız ve plakalarının tespit edildiği noktalarda; 
plaka, anlık ve ortalama hızların şerit başına kurulan 
DMİ’lerde anında gösterimi 
•Şerit başına çift hız ölçüm laseri ile anlık hız tespiti 
elde edilmesi
•Tüm araçların fotoğraflarının, plakalarının tespit edil-
diği noktada çekilip, kontrol merkezine aktarılması ve 
kontrol merkezinde saat-tarih, yer, anlık ve ortalama 
hız bilgisi ile birlikte kaydedilmesi ve araç başına 
zaman karnesi (time stamp) oluşturulması
•Oluşturulan zaman karnelerinin 5 yıl boyunca sakla-
nabilmesi
•Meteoroloji istasyonları ile sürücülerin değişen yol 
ve hava durumu hakkında operatör ihtiyacı olmaksı-
zın DMİ/DTİ’lerde bilgilendirilmesi
•NTCIP (National Transportation Communications for  
ITS Protocol) Haberleşme Protokolü (Bu haberleşme 
protokolü, aynı haberleşme yapısı üzerinde farklı 
üreticilerin aynı tip cihazlarının birlikte ve birbirinin 
yerine çalışmasını (interchangebility) ve IP tabanlı 
çalışan her cihazın sisteme dahil edilebilerek diğer-
leriyle haberleşebilmesini (interoperability) sağlayan 
bir yapıdır).
•Kablosuz GSM/GPRS haberleşme altyapısı

Kontrol Merkezi Özellikleri
•GIS (Coğrafik Gösterim ) tabanlı kontrol yazılımı
•Tüm sistem ünitelerinin GIS harita üzerinde kontrolü 
ve izlenmesi
•Cihazlara ilişkin tüm durum bilgilerinin GIS harita 
üzerinde izlenebilmesi
•Olay algılama ile meteoroloji sistemlerinden gelen 
bilgilerin önceden oluşturulmuş senaryolar doğrultu-
sunda DMİ ve DTİ lerde otomatik gösterimi
•Kullanım kolaylığına sahip operatör yazılımları
•NTCIP sistem yapısı
•Araçlara ait zaman karnelerinin 5 yıl boyunca sakla-
nabilme özelliği
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4.SONUÇ VE ÖNERİLER
 Türkiye’de hızla yayılan akıllı ulaşım sistem ve uy-
gulamalarının birbirleri ile uyum içinde çalışabilme-
leri, geliştirilmeye ve güncellenmeye açık olmaları, 
ihtiyaç duyulan hizmetleri en verimli şekilde suna-
bilmeleri için, ciddi bir planlamaya ve belirlenmiş 
standartlara ihtiyaç vardır. Sistemin daha verimli 
işleyebilmesi için aşağıdaki öneriler sunulmuştur.

 1- Türkiye’ye özgü Ulusal bir Akıllı Ulaşım Sis-
temleri mimarisinin olmamasından dolayı tesis 
edilen sistemler arasında birlikte işletilebilir bir yapı 
bulunmamaktadır. En kısa zamanda tüm paydaş-
ların ihtiyaçlarını içerecek Ulusal AUS Mimarisi 
oluşturulmalıdır.

 2- Kullanıcı ihtiyaçları belirlenmeden, AUS sistem-
lerinden fayda sağlayacak paydaşlar dikkate alın-
madan kurulan sistemler arasında etkin, doğru ve 
zamanında bilgi alışverişi yapılamamakta, böylece 
sistemlerden yeterince fayda sağlanamamakta, 
sinerji elde edilememektedir. Bu nedenle öncelikli 
olarak kullanıcı ihtiyaçları belirlenmelidir.

 3- AUS Mimarisinin yanında Türkiye’de dikkat edi-
lecek diğer bir hususta tüm paydaşlarının görev ve 
sorumluluklarının, sistem fonksiyonlarının paydaş-
lar arasındaki ara yüzlerin ve bilgi alış-veriş mesaj 
formatlarının belirlenmesidir.

 4- Mantıksal mimari kısmında da belirtildiği üzere 
birçok mimari akışa dair standartlar gelişmiş ülke-
ler tarafından belirlenmiş ve eksik olan standart-
ların oluşturulmasına dair çalışmalara da devam 
edilmektedir. Kullanıcı ihtiyaçlarını, fonksiyonları 
gerçekleştirecek fiziksel sistemlere dair standartla-
rın oluşturulması da zaruri bir ihtiyaçtır. Ülkemizde 
AUS kapsamında kullanılan bazı sistemlere dair 
ürün standartları TSE tarafından belirlenmiştir. 
Ancak bu standartlarda bu sistemleri kontrol eden 
iletişim protokollerinin tanımlanmamasından dolayı 
her üretici kendine özgü protokolünü ve kontrol 
ünitelerini geliştirmektedir. Bundan dolayıdır ki o 
sistemi üreten üreticiye bağlı kalınmakta sistem 
genişlemesi ve bu sistemlerin farklı üreticilerin 
sistemleri ile değiştirilmesi mümkün olmamakta-
dır. Bu konuda tüm AUS bileşenleri için ayrı ayrı 
standartlar incelenip gerekli iletişim protokollerinin 
tanımlanmasına ihtiyaç vardır.
 
 5- Tüm paydaşlar tarafından sistemler tesis edilir-
ken veya planlanırken sistemlerin kullanım amacı, 
kurulacağı yer, sistemde gösterilecek mesajlar, 
elde edilen bilgiler, sistemlere özgü özel fiziksel 
koşullar, kısıtlar ile diğer sistemlere sağlanacak bil-
gilerin içeriği ve yol kullanıcılarının bu sistemlerden 
beklentileri dikkate alınmalıdır.

Örneğin ülkemizde Sürücü Bilgilendirme Sistemle-
ri kapsamında yaygın olarak kullanılan Değişken 
Mesaj Sistemleri kurulurken DMİ sistemlerinin 
boyutlarının kurulduğu yere göre seçimine, yolun 
geometrik yapısına ve işletme hızına göre uygun 
ışıma kriterlerinin ve piksel aralıklarının seçimine, 
standartlara uygun sistemlerin ve protokollerin seçi-
mine, okunabilirlik ve görünebilirlik kriterlerine dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yol durumu ve çevre 
koşullarına uygun mesajların seçimi, mesaja ilişkin 
olayın ortadan kalkması durumunda mesajın ekran-
da gösterilmemesi, aynı koşullarda aynı mesajların 
gösterilimi, mesaj olmadığı durumlarda DMİ ekranı-
nın karartılması, ülkemizin turistik bölge olmasından 
dolayı mesajın yanında dünyaca kabul görmüş trafik 
işaretlerinin ve/veya piktogramların gösterilmesi gibi 
gösterilecek mesajların formatları ve yapısı vb. gibi 
özelliklere dikkat edilmesi trafik güvenliğini artıracak 
ve sistemlerin tüm yol kullanıcıları tarafından anlaşıl-
masını, görülmesini, güvenilmesini ve benimsenme-
sini artıracaktır (Aylward ve Valentine, 1995)

 6- Sistemler kurulurken birbirini destekleyici sistem-
lerin kurulması ve tüm bu sistemlerin sürekli olarak 
kontrol edilerek etkin bir trafik yönetimini sağlaya-
cak Trafik Yönetim Sistemi merkezlerinin kurulması 
büyük önem arz etmektedir. Bu merkezler kurulurken 
fonksiyonel işlevlerinin tanımlanması, diğer sistemler 
ile ara yüzlerinin standartlarının oluşturularak kesin-
tisiz, anlık ve doğru bilgi alışverişinin sağlanması, 
kullanıcı hatalarını minimuma indirgemek için bu bilgi 
alış-verişlerinin otomatik olarak sağlayacak mekaniz-
maların oluşturulması büyük önem arz etmektedir. 

 7- Ülke genelinde yaygın olarak kurulacak olan 
sistemlerden elde edilecek bilgilerin iletilmesi için 
fiber optik kablo altyapısının oluşturulması da ayrıca 
karar vericilerin göz önünde bulundurması gereken 
bir ihtiyaçtır. Birçok uygulamada GSM servis sağla-
yıcılardan kiralanan GPRS paketleri ile veri iletişimi 
sağlanmaktadır. Bu iletişim ortamı video, resim vb. 
gibi yüksek veri iletimi ve hızı gerektiren uygulama-
larda yetersiz kalmakta etkin trafik yönetimi sağlana-
mamaktadır.
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ÖZET 

Toplu ulaşım sistemleri kentsel nüfusun hızla artmasıyla şehir yaşamı ve şehir trafiği için büyük bir önem taşır. 
Genel olarak Toplu Taşıma Ağı Tasarım Problemi (TTATP), kentsel toplu taşıma sistemi için güzergâh ve sefer 
saatlerinin planlamasının oluşturulmasıdır. Geçmişte toplu taşıma sistemleri planlayıcıları, deneyimleri ile basit 
kurallar ve yerel bilgiye dayanarak planlama yaparlardı. Böyle bir yaklaşım küçük yerleşim birimleri için yeterli 
olabilir fakat büyük kentsel alanlar için çok sayıda rota ve durağa ihtiyaç olduğundan uygun değildir. Hızla 
artan kent nüfusu ile oluşan ulaşım sorunlardan dolayı TTATP üzerine araştırmalar her geçen gün artmaktadır. 
Uygulamada bunu gerçekleştirmek son derece zordur çünkü işletmeler için öncelikli hedef maliyetin minimi-
ze edilmesiyken, yolcuların önceliği yolculuk süresinin kısaltılması, ucuz bilet ücretleri ile güvenli bir seyahat 
yapmaktır. Yolcuların önceliklerini gerçekleştirmenin getireceği maliyetler göz önüne alındığında, yolcular ve 
işletmecilerin isteklerinin çeliştiğini ileri sürebiliriz. Bu çalışmada yolcu taşıma güvenliğini öncelik alan bir plan-
lama yapabilmek için yolcu taşıma kapasitesini hesaba katan sezgisel (heuristic) bir model geliştirilmiştir. Öne-
rilen model üzerinde TTATP’in çözümü amacıyla Yapay Arı Kolonisi Algoritması (YAKA) kullanılmıştır. Sunulan 
çözümlerin kalitesi, ortalama seyahat süresi, toplam rota uzunluğu gibi hem yolcuların hem de işletmecilerin 
önemsediği parametreler üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmamız kendi geliştirdiğimiz GIS tabanlı Adana 
ulaşım ağında denenmiş, deney sonuçlarımız araştırmacı ve planlayıcıların dikkatine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yolcu Güvenliği, Buluşsal Algoritma, Toplu Taşıma, Planlanma

ABSTRACT

Public transportation service is vital for modern societies that face rapid population growth. The efficiency 
of this service determines the quality of urban life and city traffic. The solution of public transportation route 
design problem is performed by planning the routes and setting the frequencies of the bus fleet. In the past, 
these tasks were manually done by the city-planners based on their personnel experiences, and applying a 
set of simple rules using local information. This strategy might have been efficient for small towns but it is not 
possible to use it on highly populate metropolitan. These areas contain thousands of stops and hundreds of 
streets. The need for efficient planning is ever-mounting considering the high immigration rates in modern 
societies.  The design process gets more complicated due to the conflicting interests of the stakeholders. The 
passengers usually interested in getting low ticket prices, and having a short and safe trip to their destination 
while the operators are mostly interested in reducing their costs. In this study we offer a heuristic model that 
focuses on the passenger capacity to enforce safety regulations. The proposed model is solved using Artificial 
Bee Colony Algorithm. The  quality of the solution is evaluated using the parameters that accounts both pas-
sengers and operators interests. The experiments are performed on a network that depends on real data and 
route information of Adana city.

 
Keywords: Passenger Safety, Heuristic Algorithm, Public Transportation Algorithm
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I.GİRİŞ

Toplu taşıma servisi (TTS) modern kent yaşamının 
önemli bir parçasıdır. Etkin planlanmış bir TTS, 
yolcuların özel araçlar yerine toplu taşıma araçla-
rını tercih etmelerini sağlayacaktır. Böylelikle bu 
tercihler, hava - ses kirliliği, düşük trafik yoğunluğu 
ve trafik kaza oranının ciddi oranda düşürülmesine 
yardımcı olacaktır. 

TTS’nin ana paydaşları; yolcular, otobüs işletmeci-
leri ve yerel yönetimlerdir. Toplu taşıma ağı TTS’nin 
temel operasyonun bir parçasıdır. Yolcular daha az 
yolculuk süreleri ve düşük yolcu ücretleri isterken 
işletmeciler operasyon maliyetlerini düşürmek 
isterler. Bir diğer husus da farklı otobüs işletmeleri 
tarafından aynı bölgede hizmet veren işletmelerin 
de kendi aralarında mümkün olduğunca az kar-
şılaşmayı tercih etmesidir.  Yerel yöneticiler ise 
sürdürülebilir ve elverişli bir TTS için temel kuralları 
belirlerler. Genellikle paydaşların çıkarları çelişme-
sine rağmen ana paydaşların ortak isteklerinden 
en önemlisi güvenli bir şekilde yolculuk hizmetinin 
gerçekleştirilmesidir. Bazen büyük ölçekli toplu 
taşıma sistemlerinde farklı işletmeler tarafından 
benzer hatlarda çakışan servisler arasında rekabet 
oluşmakta bu da yolcu güvenliğini etkilemektedir.

TTS’nin planlanması 3 temel adımı kapsar. Bunlar-
dan ilki yol ağının oluşturulması, ikincisi bu ağ üze-
rinde otobüs hatlarının planlanması ve son adım 
bu hatlarda otobüs frekanslarının ayarlanmasıdır. 
Gerçek verilere sahip bir kentin otobüs hatlarını 
optimum olarak planlamak süper bilgisayarla bile 
mümkün olmadığından dolayı ikinci ve üçüncü 
adımı NP-Hard problemi olarak sınıflayabiliriz.

Otobüs hatlarının üretilmesi için çok sayıda metot 
araştırmacı ve uygulama geliştiriciler tarafından 
önerilmektedir. İyi ve uygulanabilir çözümler üret-
mek için sezgisel ve meta-sezgiler metotlar kulla-
nılır. Karar vericiler tarafından üretilen bu çözümler 
TTS içerisinde var olan çözüm ile karşılaştırılarak 
üretilen çözümlerin performans ölçümleri yapılır.  

Mandl’in çalışması toplu taşıma rota planlaması 
(TTRP) için öncü çalışmalardan sayılır. Bu çalış-
ma birçok araştırmacıya da ilham olmuştur. Mandl 
çalışmasında bir test ağı olan İsviçre yol ağını sun-
muş, bu ağ 15 düğüm ve 21 bağlantıdan oluşmak-
tadır [1]. Bu test ağı hala günümüze kadar birçok 
çalışmada kullanılmaktadır. 

Mauttone ve Urguhart “Pair Insertion Algorithm 
(PIA)” adında bir çalışma sunmuş ve bu çalışması-
nı Uruguay’ın Rivera bölgesindeki ulaşım verilerini 
kullanarak test etmiştir [2].

Bir diğer çalışma Szeto ve Yongzhong tarafından 
Genetik Algoritma kullanımı ile Tin Shui Wai ağı 
üzerinde test edilerek elde edilen sonuçlar yapılan 
çalışmada verilmiştir [3]. Mumford 2013 yılındı Mandl 
yol ağı ile birlikte 4 adet büyük yol ağı üzerinde Mul-
ti-Objektif olarak genetik algoritma kullanımı ile hem 
otobüs işletmeleri hem de yolcular açısından yaptığı 
çalışmada etkin sonuçlar sunmuştur [4].

Son dönemde Sürü Algoritmaları da TTATP’ye 
çözüm üretmek için kullanılmaktadır. Nikolić ve 
Teodorović 2013 yılında Mandl yol ağı üzerinde 2001 
yılında ilk olarak sunduğu ve daha sonra yaptıkları 
iyileştirmeler sonrası kullandıkları Yapay Arı Koloni 
Algoritması ile iyi sonuçlar elde etmiştir [5]. 

Bir başka sürü algoritması kullanımı ile sonuç elde 
eden çalışmayı Kechagiopoulos ve Grigorios 2014 
yılında yapmıştır [6]. Onlar da bu çalışmalarını Mandl 
yol ağı üzerinde test etmişlerdir.

Rota planlama algoritmalarının genellikle sentetik yol 
ağları üzerinde test edildiği görülmektedir. Özellikle 
Mandl’in yol ağı sıklıkla kullanılmaktadır. Mandl’in yol 
ağı karşılaştırma yapmak için iyi bir test yol ağıdır 
fakat yaklaşık 30 yılı aşkındır kullanılmaktadır. Bu 
kapsamda gerçek verilerden oluşan büyük şehirler 
için geliştirilmiş yol ağları, algoritmaların gerçek or-
tamdaki performansını bu veriler üzerinde göstermek 
için gereklidir.  Araştırmacılar kendi algoritmalarını 
test etmek için iyi dizayn edilmiş şehirler olan kendi 
bölgelerindeki ağları ve bu ağlar üzerinde üretilmiş 
gerçek veya suni tabanlı verileri kullanmaktadırlar. 
Sezgisel ve meta-sezgisel algoritmalar ile de yolcu-
ların ortalama seyahat süreleri başta olmak üzere, 
mümkün olduğunca yolcuların az aktarma ile yolcu-
luklarını gerçekleştirmeleri, işletmeler için operasyon 
maliyetlerini minimize etmekle beraber hatların plan-
lanması ve hat frekanslarının belirlenmesi sağlan-
maktadır.   

Bu çalışmada YAKA kullanımı ile yolcuların ortalama 
seyahat sürelerinin azaltılmasının yanında üretilen 
hatların benzerliğini azaltmak için arama algorit-
masının içerisine yeni bir kıstas ekledik. Bu kıstas 
temelde iki fayda sağlayacaktır. Bu faydalardan biri 
hatların benzerliğinin azalması ile farklı yolların kulla-
nımının arttırmasını sağlamakla birlikte yolların toplu 
taşıma araçları tarafından kullanım oranını dengele-
yecektir. Bu çeşitlilik zamanla ulaşımdan kaynaklı az 
nüfusu olan yerleşkelerde nüfusun artışını sağlaya-
cak bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun 
yanı sıra otobüs işletmelerinin hatların benzerliğin-
den dolayı ortak kapsanan yolcular sebebiyle çıkan 
durak çatışmalarının da azaltması beklenmektedir.  
Yerleşkelerde nüfus arttıkça frekans ayarlaması o hat 
için manuel olarak yapılacaktır.
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Burada kullanılan yol ağı, 2015 yılındaki çalışmamız-
da elde edilmiş Adana şehrinin gerçek yolcu taşıma 
bilgileri ve mevcut otobüs hatları sayısallaştırılma-
sından elde edilmesi ile oluşan veri seti kullanılmıştır 
[7]. Bu veri setinde yaklaşık olarak günlük 200.000 
yolcu mevcut otobüs hatlarından faydalanıyor. Bu ça-
lışma hızlı bir biçimde gelişen şehir dışı yerleşimlerin 
arttığı bir kent olan Adana için ulaşım planlaması ve 
yolcu güvenliği açısından önemlidir. Adana ile ilgili 
bir diğer husus Adana’da çeşitli otobüs işletmelerinin 
mevcut olmasıdır. Bunlar belediyenin işlettiği otobüs 
hatları, özel halk otobüsleri, dolmuşlar ve ayrıca 
belediye tarafından işletilen metro servisleridir. Bu 
önereceğimiz güzergahlar sayesinde hatlarda daha 
az benzerlik sağlanacağı için hem otobüs işletmeleri 
tarafından kullanılan çakışan hat yoğunluğu azalacak 
hem de çakışan hatları kullanan taşıtların gün içinde 
daha fazla yolcu almak için trafik kurallarına uymama 
gibi durumları azaltacağı varsayılmıştır.

Ayrıca bu çalışmada daha önce [8] ve [9]’daki 
çalışmalarda geliştirdiğimiz algoritmalar başlangıç 
çözümleri için YAKA içerisine adapte edilmiştir.

Bu çalışmada Bölüm 2’de problem tanımı yapılmış, 
Bölüm 3 içerisinde Adana’nın toplu taşıma ağının 
nasıl oluşturulduğu açıklanmış daha sonra Bölüm 4 
içerisinde hat planlaması için Yapay Arı Kolonisi Al-
goritması (YAKA) önerilmiştir. Bölüm 5’ te ise sonuç-
lar ve değerlendirme yapıldıktan sonra son bölümde 
bu çalışmada elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. 

II. PROBLEM TANIMI 

A. Toplu Taşıma Yol Ağı

Bir yol ağı yönsüz çizgeler olarak modellenebilir. Bir 
çizge düğüm kümeleri (V = v1, v2, v3 …) ve bağlantı 
kümelerinden ( E = e(1, 2), e(2, 3), e(1, 3), ... )  olu-
şur. Bir çizge G=(V, E) olarak temsil edilir. Düğümler 
durak, aktarma noktaları veya popüler yerleri temsil 
eder. Bağlantılar ise iki düğümü birbirine bağlayan 
yollardır. Bu yollar pozitif değerlere sahip ağırlıklara 
sahiptir. Bu ağırlık değeri yolun uzunluğu veya o 
yolu geçmek için geçen sürede olabilir.  Şekil 1’de 
7 düğüm ve 9 bağlantıdan oluşan bir çizge görül-
mektedir [7]. Toplu taşıma hatları planlanırken yol 
ağına ek olarak yolcu talepleri de gerekmektedir. Bu 
talepler talep matrisi modeli ile toplanır. Talep matrisi 
a noktasından b noktasına gitmek isteyen yolcuların 
sayısını içeren iki boyutlu bir dizidir. Talep matrisi tüm 
düğümler arasındaki yolcu taleplerini kapsar. Tablo 
I’de örnek bir talep matrisini görmekteyiz.  Bu bilgiler 
ışığında çözüm kümesi rotalardan oluşur. Bu rotalar 
ardışık şekilde bir birine bağlı düğümlerin kullanımı 
ile oluşur. Figür 1 üzerinde 3 rota barındıran bir çö-
züm görünmektedir. Bir çözüm kümesinin uygulana-
bilir olması için mevcut kıstaslar vardır. Bu kıstaslar 
[1, 4, 5, 6 ve 7] no’lu

çalışmalarda kullanılmıştır. Bu kıstasları kısaca aşa-
ğıdaki gibi özetleriz:

• Her bir düğüm bir rota içinde bir kez kullanılır, tekrar 
etmez.
• Tüm düğümlerin her biri en az bir kere bir rota için-
de kullanılmalıdır.
• Herhangi bir düğümden diğer düğümlere aktarma 
yaparak veya yapmaksızın ulaşım sağlanmalıdır. Bu 
kısıt ile tüm talepler garanti altına alınır. 
• Her bir rotadaki düğüm sayısı önceden tanımlanmış 
maksimum ve minimum düğüm sayısı arasındadır. 

Örnek yol ağı için bu kıstaslara uyan bir çözüm kü-
mesi R örnek aşağıdaki gibi verilebilir:

Rörnek = [[1, 2, 3], [1, 4, 5, 7], [6, 4, 3, 7]]

Bu yol ağı 3 adet hattan oluşmakta ve her bir düğüm-
den diğer herhangi bir düğüme gitmek bu hatların 
kullanımı ile mümkündür. Ayrıca bu çözüm yukarıda 
belirtilen bütün kısıtları sağlamaktadır.

Şekil 1. Örnek Yol Ağı ve Rsample [7].

TABLO I. ÖRNEK YOL AĞININ TALEP MATRİSİ [7]

0 1 2 3 ...
0 - 43 56 3 ...
1 43 - 6 9 ...
2 56 6 - 2 ...
3 3 9 2 - ...
4 27 1 4 6 ...
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Değerlendirme ve Ölçüm

Rota çözümlerinin kalitesini değerlendirmek için 
amaç fonksiyonları kullanılır. Amaç fonksiyonları 
yolcuların ve otobüs işletmecilerinin menfaatlerini 
yansıtması beklenir. Yolcular daha az transfer ve 
daha az yolcu seyahat süreleri isterler. Otobüs 
işletmecileri ise operasyon maliyetini düşüre-
cek daha kısa hatlar ve daha az hat sayısı talep 
ederler. Bir diğer taraftan farklı işletmeler mümkün 
olduğunca az çakışan hatlar talep etmektedir. Bu 
nedenle amaç fonksiyonun birden fazla fonksiyo-
nun belirlenen ağırlıkta toplamından oluşur. Bu 
çalışmada O fonksiyonu minimize edilmeye çalışıl-
mıştır. O fonksiyonu aşağıdaki şekilde formülleşti-
rilmiştir:

,bu fonksiyon içerisinde s: çözümü temsil etmekte-
dir. A, B ve C: karar vericiler tarafından fonksiyon-
lara verilen ağırlık parametreleridir. F1 fonksiyonu: 
yolcuların ilgilisini yansıtmakta, F2 fonksiyonu: 
otobüs işletmecilerin maliyetini yansıtmakta, F3 
fonksiyonu: otobüs hatlarının benzerliğini yansıt-
maktadır.

F1 fonksiyonu yolcuların ortalama seyahat sürele-
rini hesaplamak için formülleştirilmiştir. Bu fonksi-
yon birçok araştırmacı tarafından tek başına amaç 
fonksiyonu olarak da kullanılmaktadır.  

, bu fonksiyon içerisinde N: düğüm sayısı, dij: i 
düğümünden j düğümüne gitmek isteyen yolcu 
sayısı, pij: i düğümü ile j düğümü arasındaki o anki 
çözüm kullanılarak en kısa mesafeyi, tij: i düğü-
münden j düğümüne gitmek için en kısa mesafeyi 
kullanarak yapılan aktarma sayısını vermektedir. 
Biz yolcuların en kısa mesafeyi kullandığını varsa-
yıyoruz. Fonksiyonun ikinci kısmında 5 ile aktarma 
sayısını çarpıyoruz, bu eklenti ile her aktarma için 
5 dakika ceza eklemiş oluyoruz (Bu değer birçok 
araştırmacı tarafından kullanıldığı için tercih ettik). 
Bu fonksiyondaki ilk terim yolcuların en kısa mesa-
fe yapmasını amaçlarken ikinci kısım ise daha az 
aktarma yapmasını amaçlayacaktır.    
  
F2 fonksiyonu ise otobüs işletmecilerin taleplerini 
yansıtmaktadır. Bu fonksiyon temel olarak toplam 
hat uzunluğunu minimize etmeye fayda sağlamak-
tadır. F2 fonksiyonu aşağıdaki şekilde formülleşti-
rilir:

, r: toplam rota sayısı, Ci: i’inci rotada bağlantı sayısı, 
ej: r’inci rotadaki j’inci bağlantısını, 1ej: ej başka hat 
tarafından da barındırılıyorsa 1 barındırılmıyorsa 0 
değerini alır. Bu fonksiyonun çözüm için değeri tekrar 
eden bağlantıların toplam sayısını verir. Bir bağlantı 
bir kez kullanılmışsa toplam sayıya etkilemez ama 
tekrar etmişse toplam değeri bir arttırır.

Amaç fonksiyonları kullanılarak elde edilen en iyi çö-
zümler [1, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9] no’lu çalışmalarda aşağı-
da belirtilen parametreler ile karar vericilere sonuçlar 
hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir. Bu parametreler:  

d0: Aktarma olmaksızın karşılanan yolcu taleplerinin 
yüzdesi. 
d1: Bir aktarma ile karşılanan yolcu taleplerinin yüz-
desi. 
d2: İki aktarma ile gerçekleşen yolcu taleplerinin 
yüzdesi.
dun: Karşılanmayan taleplerin yüzdesi.
OSS: Tüm yolcuların toplamda geçen seyahat sü-
resinin toplam yolcu sayısına bölümüdür. Ortalama 
yolcu süresi olarak da tanımlanır. Bu F1 fonksiyonu-
nun da değeridir. 
Maliyet: Dakika cinsinden toplam hat uzunluğu. Aynı 
zamanda F2 fonksiyonun değeridir.
III. ADANA TOPLU TAŞIMA AĞININ OLUŞTU-
RULMASI

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Baş-
kanlığının işlettiği mevcut otobüs hatları kullanılarak 
Adana yol ağı 2015 yılındaki çalışmamızda oluşturul-
muştur [7]. Elde edilen veriler Google Earth kullanımı 
ile sayısallaştırıldı.  Şekil 2’de oluşturulan Adana 
yol ağı gösterilmektedir. Kırmızı hatlar yolları, sarı 
baloncuklar ise düğümleri temsil etmektedir. Belediye 
otobüsleri kırmızı ile belirtilen yolları kullanmakta-
dırlar. Adana Büyükşehir Belediyesinin işlettiği toplu 
taşıma araçları 2,883 otobüs durağını 72 hat ile 
kullanmaktadır. Durak sayısı planlamak için oldukça 
yüksektir bu nedenle çalışmamızda otobüs ağı he-
saplanacak düzeyde basitleştirilmiştir. Şehir merke-
zindeki duraklar seçilmiş ve bu duraklardan aynı yol 
üzerinde bulunan ve birbirine 400m yakınlıkta olanlar 
birleştirilmiştir. Basitleştirilen bu ağ 175 düğüm ve 
282 bağlantı içermektedir. Bu yol ağında 1642 durak 
kapsanmıştır. Şehir dışındaki duraklar ya da ulaşımı 
zor olan duraklar elemine edilmiştir. 

Adana kentinde yolcu otobüsleri ücretlerinin organi-
zasyonu için kent kart sistemi kullanılmaktadır. Bu 
sistemde her bir yolcunun akıllı kartı vardır. Bu kart-
lara para yüklenerek, yolcunun her binişinde sabit 
ücret karta yüklü paradan düşülmektedir. 
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Talep matrisini oluşturmak için bir aylık yolcu biniş 
bilgileri Ulaşım Daire Başkanlığının da desteği ile 
temin edilmiştir. Bu bilgiler içerisinde sadece biniş bil-
gileri mevcuttur. Yolcular otobüsten inerken tekrardan 
kartlarını okutmamaktadır. Bu nedenle bu bilgiler bir 
işleme tabi tutularak talep matrisi oluşturulmuştur. Bir 
yolcu birden fazla aynı gün içerisinde otobüslere bin-
miş ise ilk biniş bilgisi bindiği durak, diğerleri ise ya 
aktarma noktası ya da gitmek istediği durak olarak 
düşünülmüştür. Bir ay süresince toplam 5,816,650 
adet yolcu kaydı elde edildi. Bu kayıtlara işlem uygu-
landıktan sonra 300,657 adet yolcu kaydını kapsaya-
cak bir talep matrisi oluşturuldu.

IV. YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI

Arı koloni algoritması esas olarak arıların besin 
kaynaklarının bulunması ve bu kaynaklardan topla-
nan besinlerin kovana taşınması esnasında arıların 
davranışlarının modellenmesi ile ortaya çıkmıştır. 
Literatürde çeşitli yapay arı koloni algoritmaları mev-
cuttur. Bunlardan Karaboğa’nın modeli [10] ile

Lučić ve Teodorović [5] tarafından geliştirilen model 
sıklıkla kullanılmaktadır. Biz bu çalışmamızda Nikolić 
ve Teodorović’in 2013 yılında Mandl yol ağını kulla-
narak test ettikleri modeli kendi çalışmamıza uyarla-
dık [5]. Bu çalışma temel itibari ile arı popülasyonla-
rının optimum çözümü bulmak için arama yapması 
üzerine kuruludur. Her bir arı bir çözümü iyileştir-
meye çalışır veya daha iyi çözüm bulan popülasyon 
içerisindeki başka arılardan bilgileri kopyalayarak 
bağımsız daha iyi çözüm üretmek için aramaya 
devam eder. Nikolić ve Teodorović’in bu çalışması iki 
önemli bölümden oluşur ileri geçiş ve geri geçiş. İleri 
geçiş esnasından her bir arı çözümün yan komşula-
rını ziyaret ederek yeni iyi çözümler arar. Geri geçiş 
bölümünde ise bu yeni ürettikleri çözümlerin kalitesi-
ne göre takip edilecek arı mı yoksa izci arı mı olaca-
ğına olasılık tabanlı olarak karar verilir ve bu safhada 
izci arılar yine takip edecek arıların çözüm kalitesine 
göre olasılık tabanlı olarak seçer. Her bir arı daha 
sonraki aşamalarda bağımsız olarak hareket eder. 
Her bir döngüde en iyi çözüm ile arıların çözümleri 
karşılaştırılır ve en iyi çözüm bilgisi kaydedilir. 

Nikolić ve Teodorovic’in Yapay Arı Koloni Algaritması 
(YAKA) Algoritma 1 içerisinde uyarlanmıştır. YAKA’da 
arıların başlangıç çözümleri için bizim geliştirdiğimiz 
[8] ve [9] no’lu çalışmalardaki başlangıç algoritmaları 
kullanılmıştır. Algoritma içine gerekli parametreler:   
IT, döngü sayısı, NP, bir döngüde ileri ve geri geçiş 
sayısı, B, arı sayısı, NC, ileri geçiş esnasında arıların 
çözümü değiştirme sayısı, NumRot, rota sayısı, 
MinNode ve MaxNode, bir rota için minimum ve 
maksimum düğüm sayısı, InitAlg, başlangıç kümesi 
oluşturmak için başlangıç algoritma tipi. Bu çalış-
mada Optimizasyon için Bölüm 2’deki O fonksiyonu 
minimize edilmeye çalışılmıştır. 

Algoritma 1: YAKA 
Parameters: (Giriş: IT, NP, B, NC, NumRot, MinNode, MaxNode, InitAlg Çıkış: Çözüm)
1 Her bir arı için çözüm üret(NumRot, MinNode, MaxNode, InitAlg)
2      For (j = 0; j < IT; j ++ )  
3              For (k = 0; k < NP; k ++ )
4                     For (i = 0; i < B; i ++ ) 
5                            For (r = 0; r< NC; r ++ )
6                                  i. Arı’nın çözümünü değiştir
7                            For (i = 0; i < B; i ++ )
8                                 i. Arı’nın çözümünü değerlendir
9                                 i. Arı’nın işçi veya izleyici arı olacağına karar ver  
10                           İzci olan arılar rulet tekerleği metodu ile işçi olan arıları takip eder
11              Arıların çözümleri en iyi çözümden iyiyse en iyi çözüm bu çözümle değiştirilir
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V. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Geliştirdiğimiz uygulamayı kodlamak için Python 
dili kullanıldı. Adana yol ağı kullanılarak 14 adet 
test gerçekleştirildi. Bu testlerde Intel Core i5-
2540M (2.60 GHz, 3MB L3) chipset’li 4GB Ram’li 
bilgisayarlar kullanıldı. Tablo II içerisinde testler için 
kullandığımız parametreler verilmekte. Bu para-
metreler; Arı popülasyon sayısı, IT döngü sayısı, 
NP ileri geri geçiş sayısı, NC ileri geçiş esnasın-
da değişiklik sayısı, Min. Düğüm-Mak. Düğüm 
# yollar için maksimum-minimum düğüm sayısı, 
Rota sayısı, A, B ve C parametre değerleri veril-
mekte. Çözümleri değerlendirmek için A, B ve C 
değerlerine uygun değerler seçilmelidir. Bu ağır-
lıkların dengeli bir şekilde verilmesi arayacağımız 
çözümün kalitesini oldukça etkiler. Bu kapsamda 
A değerine Adana yol ağı için en iyi ulaşılabilecek 
OSS değeri seçildi. B değeri için Genetik algoritma 
ile yaptığımız çalışmalarda üretilen rotalardaki en 
uzun çözümün operasyon maliyeti B parametresi 
olarak seçildi. C ise yine aynı çözüm kümesinde 
en yüksek benzer bağlantı içeren çözümün benzer 
bağlantı sayısı seçildi.

TABLO II. YOL AĞI İÇİN PARAMETRELER

B 20 IT 100
NP 5 NC 2
Rota 
Sayısı

33 En iyi
OSS (A)

29.33

Min. 
Düğüm 

13 Mak. 
Düğüm

33

B 4632 C 994

Tablo III mevcut çözüm ile geliştirdiğimiz metotlar 
tarafından üretilen başlangıç ve nihai çözümlerin 
karşılaştırılmasını içerir. Aktarma satırları 0, 1, 2 
aktarım ile gerçekleşen yolcuların (d0; d1; d2;)  
yüzdesini ve (dun) ise hatlar tarafından kapsan-
mayan yolcuların yüzdesini temsil eder. OSS satırı 
bütün yolcuların ortalama seyahat süresini içerir. 
Maliyet satırı ise toplam hat uzunluklarının dakika 
türünden toplamıdır. BBS ise benzer bağlantı sayı-
sını ve aynı zamanda F3 fonksiyonunun değeridir. 
O ise amaç fonksiyonumuzun değeridir. Mevcut 
çözüm Adana Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 
işletilen otobüs hatlarının analizini içeren yaklaşık 
bir sonuçtur iki adet hat döngü içerir bu döngüler 
ayrı hat olarak hesaplanmış ve 1. Çözüm olarak 
adlandırılmıştır. 2. Çözüm olarak ise başlangıç me-
totları ile üretilen O fonksiyonunun en iyi değerine 
sahip çözümün sayısal değerlendirilmesi bu kolon-
da sunulmuştur. 3. Çözüm, YAKA tarafından elde 
edilen en iyi O fonksiyon değerine sahip çözümün 
sayısal değerlendirilmesidir.  

1. Çözüm yolcular için en iyi OSS ve aktarmasız 
karşılanan yolcu yüzdesine sahiptir fakat maliyet ve 
benzer bağlantı sayısı oldukça yüksektir. Ayrıca O 
fonksiyon değeri açısından en kötü değere sahiptir. 
2. Çözüm ise başlangıç çözümleri olmasına rağ-
men Maliyet, BBS ve O değeri açısından var olan 
çözümden daha iyidir. 3. çözüm Maliyet, BBS ve O 
açısından en iyi değerlere sahiptir mevcut durum-
la karşılaştırıldığında, OSS değeri sadece % 3.26 
daha kötüyken Maliyet yaklaşık %25.89, BBS değeri 
%31.80 ve O değeri ise  %13.92 daha azdır.

TABLO III. ADANA TOPLU TAŞIMA AĞI İÇİN VAR 
OLAN DURUM, BAŞLANGIÇ VE ALGORİTMA İLE 
ÜRETİLEN EN İYİ ÇÖZÜMLERİN KARŞILAŞTIRIL-
MASI

Param. Var Olan 
Hatların 
Durumu

Başlangıç 
Durumun-
da En İyi 
Çözüm

YAKA ile 
elde edilen 
En İyi Çö-
züm

                0
                1
                2
             Un

76.54 44,73 45.19
20.05 41.35 44.58
3.28 13.05 9.22
0.13 0.87 1.01

OSS 32.56 34.27 33.62
Maliyet 2,990 2,607 2216
BBS 610 531 416
O 2.37 2.27 2.04

Şekil 3’te Adana yol ağı için [7]’deki çalışmamız-
da ürettiğimiz çözümlerin yaklaşık pareto grafiğini 
gösterilmektedir. X sembolü ile simgelenen yolcular 
açısından en iyi çözümün bulunduğu popülasyonun 
pareto grafiğidir. + ile simgelenen ise tüm yaptığı-
mız deneyler sonucu elde edilen çözümlerin pareto 
grafiğidir. Bu iki pareto grafiği oldukça benzerdir.  
Siyah kare sembolü YAKA uygulaması tarafından 
elde edilen en iyi çözümü temsil etmektedir. Şekil 
3’te görüldüğü gibi elde edilen çözüm pareto sınırları 
üzerindedir. 
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Şekil 3. Adana Yol Ağı için yaklaşık pareto grafiği [7] 
ve YAKA uygulaması tarafından elde edilen en iyi 
çözüm.

VI. SONUÇLAR

Bu çalışmada gerçek veriler kullanılarak mevcut hat-
lar ile hat planlama algoritmaları tarafından üretilmiş 
hatların performans karşılaştırılması yapılmış ve gü-
venli yolculuk için yeni bir kıstas parametresi eklen-
miştir. Bu sayede çoğu zaman tehlike sınırlarını aşan 
sayıda yolcuyla sürdürülen yolcu taşımacılığını ope-
ratörlerin karlılığını azaltmadan sınırlamanın müm-
kün olabileceğini göstermeye çalıştık. Bu çalışmada 
yeni eklenen kıstas ile aynı bölgede çalışan farklı 
otobüs işletmecilerinin daha az problem yaşayacağı 
düşünülmektedir. Hat üretimi için Nikolić ve Teodoro-
vić’in geliştirdiği Yapay Arı Koloni (YAKA) algoritması 
ile [4] ve [5] no’lu çalışmalarda kendi geliştirdiğimiz 
algoritmalar bu çalışmaya adapte edilmiştir. Bu çalış-
ma farklı parametrelerin birleştirilmesi ile Tek-Objektif 
olarak uyarlanmıştır. Otobüs işletmecileri açısından 
mevcut hatlara göre çözümler iyileştirilmiştir. Mev-
cut biniş bilgileri kullanıldığı için mevcut çözümün 
performansı OSS ve aktarmasız yolcular için yüksek 
görülebilir. Bu bilgiler anket verileri ile test edildiğinde 
daha iyi sonuçlar verebileceği düşünülmektedir.
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ÖZET

Avrupa Birliği ülkeleri şehir içi karayolu düzeni ve işlevselliği açısından, yasalar, altyapı, denetleme olarak 
dünyada önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayı 25 Avrupa Birliği ülkesi başkenti bazı parametreler açısından 
Google Earth ve Web desteğinden faydalanılarak, istenilen başkenti istenilen bölge ve alanda resim ve üç 
boyut olarak görmek kaydıyla değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Burada değerlendirme yapılırken 10 
farklı trafik parametresi ele alınmış olup,başkentler bir sıralamaya konulmuştur.Bu çalışma ile Avrupa Birliği 
ülkelerindeki şehir içi karayolu trafik yapısı anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trafik, İşaretleme, Güvenlik, Yaya, Düzen,Avrupa,Başkent

 ABSTRACT

European Union countries has a significant position in the World in terms of urban road layout and functionality 
as laws, infrastructure and auditing. Therefore, 25 capital of European Union country, carried out by examining 
through three-dimensional images which benefited by Google Earth and Web support in terms of certain para-
meters. 10 different traffic parameters discussed in assessment and capitals has been put in order. This study 
has attempted to describe the structure of urban road traffic in European Union countries.

Keywords:  Traffic, Marking, Safety,  Pedestrian,Layout,Europe,Metropolitan
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1. Kent Oluşum Kavramları

1.1.Yerel Yönetim

Tarihsel geçmişi ile antik çağlara kadar uzanan yerel 
yönetimlerin süregelen birçok tanımı yapılmıştır [1].

Genel kabul gören tanımı ile yerel yönetimler; 
belirli bir coğrafi alanda (kent, köy, il vb.) yaşayan 
yerel topluluğun bireylerine, bir arada yaşamaları 
nedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda 
hizmet üretmek amacıyla kurulan, karar organları 
yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalar-
la belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, 
bütçeye ve personele sahip üstlendiği hizmetler için 
kendi örgütsel yapısını kurabilen, merkez yönetimi ile 
ilişkilerinde idari özerklikten yararlanan kamu tüzel 
kişilikleridir [2].

1.2.Yerel Yönetimlerin Önemi

Kentlerin gerek fizik-mekân gerekse sosyo-ekonomik 
olarak gelişmesi ve nüfus ile paralel gelişen toplum-
sal ihtiyaçların çeşitlenerek artması yerel yönetimle-
rin önem kazanmasına yol açmıştır. Özellikle büyük 
kentlerde halkın yönetime katılma isteği, yaşadıkları 
çevre ile ilgili sorunları paylaşma  çabaları ve siya-
sal bilincin yükselmesi yerel yönetimlerin ilgi odağı 
olmalarına yol açmıştır. Yerel yönetimler, demokratik 
yasama, demokrasinin gelişmesine türlü yollardan 
katkıda bulunmaktadırlar. Karar organları seçimle 
oluştuğundan halkın kendi kendini yönetmesine ve 
böylelikle yönetim sürecine katkıda bulunmasına ola-
nak verirken hizmet verdikleri topluluğun sosyal, idari 
ve siyasi anlamda gelişmesini sağlarlar [1].  

Yerel Yönetimler, kentsel kimliğin en temel koruyu-
cusudurlar. Kent kimliği, kentin içinde bulunduğu 
doğa, kentin fiziksel biçimlenmesi ve sosyo-kültürel 
değerlerle oluşur ve gelişir. Kent kimliği; doğal çevre 
verilerini (doğal bitki örtüsü, jeolojik ve topoğrafik 
durum), kentin fiziksel niteliklerini (yollar, meydanlar, 
önemli yapılar) ve sosyokültürel değerleri (bireylerin 
algıları, yasam biçimleri, davranışları kent yaşamına 
yaşadıkları gelenekleri vb) kapsar. Yerel yönetimler 
bu kimliğin geliştirilmesi ve korumasında önemli rol 
oynamaktadırlar [1].

1.3.Kent Kavramı ve Kentsel Büyüme

”Kent” kelimesi birçok bilimsel çalışmada kent ve köy 
ile kentsel ve kırsal gibi terimler kullanılarak tanım-
lanmaktadır. Bu kapsamda bir toplumsal ve ekono-
mik biçimlenme olarak kent, insanların doğayla olan 
yerleşme ilişkilerinde yeni ve ileri bir aşama olarak 
kendisinden önceki yerleşme biçimlerinden belirgin 
çizgilerle ayrılan özellikler olarak tanımlanır [3].

Kentler yaşayan sistemlerdir. Toplumların sosyo-kül-
türel, ekonomik, teknolojik düzeylerini ve sahip olduk-
ları birikimleri en doğru  şekilde yansıtan sosyal ve 
fiziki zeminlerdir. Bu nedenle kentler modern anlam-
da gelişirken geçmişle var olan köprülerini yıkmadan 
tarihi miraslarını koruyarak yeniyle bütünleşmelidir. 
Geçmişi silinmiş bir kent kimliğini yitirmiş olur. Kentin 
kapsadığı yapılar, ağaçlar, ibadethaneler, kütüphane-
ler, insanların kentlerdeki yaşamışlıklarının, çalışmış-
lıklarının ve kişisel tarihlerinin izleridir. [1].

1999’da Madrid’de düzenlenen Global Süper Projeler 
konferansında 21. Yüzyılın küresel kentleri için öngö-
rülen yeter koşullardan bazıları şunlar olmuştur [3].

Kentlerin;

1) Gelecekte stratejik ve yaşamsal derecede önem 
kazanacak su kaynaklarına;
2) Diğer büyük metropollerle doğrudan bağlantı ku-
racak, yolcu ve kargo taşımacılığında uzmanlaşmış 
uluslar arası havaalanına;
3) Üretimin geleneksel sanayi dizgesi dışına kayı-
sıyla ve desantrilizasyonuyla, yazılım üretim (soft 
production) mekânları olan teknoloji merkezlerine 
(araştırma yerleşkeleri, teknoloji parkları vb.);
4) Kenti uluslararası veri iletişim ağının bir üssü hali-
ne getiren güçlü telekomünikasyon altyapısına;
5) Her türlü mevsim koşullarında uluslararası kitlesel 
etkinliklere olanak sağlayan kapalı stadyum, kongre 
turizminin üsleri konumundaki kongre merkezlerine;
6) Artan ziyaretçi sayısını karşılayabilecek sayı ve 
nitelikte konaklama merkezlerine;
7) Yoğun nüfusa yanıt verebilecek gelişmiş su ve 
kanalizasyon altyapısına;
8) İş gücünün yeniden üretimine yönelik gereksinim-
leri karşılamak üzere kentsel park, kentsel orman ve 
kalıcı açık alanların oluşturduğu yaygın yeşil altyapı-
ya sahip olmaları beklenmektedir [1].
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1.4.Kentsel Büyüme

Kentsel büyümenin yönetimi (urban growth mana-
gement) kentsel alan yönetiminin alt işlevlerinden 
birisidir. Kentsel büyümenin türünü, yerleşimini, 
yönün, biçimini, hızını, oranını, kalitesini, ölçeğini, 
zamanlamasını vb. düzenleyen ve yönlendiren 
kamusal eşgüdümlü eylemler bütünü olarak tanım-
lanır [1].

Kentlerdeki büyümenin birçok şekli gözlemlenmek-
tedir: Birinci form ana belediyenin çevreye doğru 
büyümesi ve komşu belde ve köyleri etkisi altına 
almasıdır. İkinci şekil ise çevredeki mevcut köy ve 
kasabaların hem birbirlerine hem de özellikle ana 
belediyeye doğru yayılmasıdır. Aslında çoğu kent-
sel alan örneğinde, bu iki eğilim belirli ölçülerde 
birlikte gerçekleşmektedir.

Bir diğer kentsel büyüme örneği ise geniş depolar, 
organize sanayi bölgeleri, ana akslar boyunca yer-
leşen benzin istasyonları ve satış noktaları, nazım 
imar planı dışındaki alanlarda inşa edilen tek tek 
ve site şeklindeki konutlar üzerinde görülmektedir. 
Bu unsurlar ana belediye ve çevredeki yerleşim-
ler arasındaki boşlukların doldurulmasını ve/veya 
yayılmanın yönünün belirginleşmesi anlamında rol 
oynayabilmektedir [5].

2.AVRUPA BİRLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER

2.1.Avrupa Birliği

Avrupa’yı siyasal bir bütün haline getirme düşünce-
si ilk olarak ikinci dünya savaşından sonra atılmış-
tır. 1951 yılında Batı Almanya, Fransa, Belçika, 
Hollanda, İtalya ve Lüksemburg’un yer aldığı altı 
devlet arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
(AKÇT) kurulmuştur. Bu yapılanma 1957 Roma 
Anlaşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
ve 1958 yılında atom enerjisinin barışçı kullanımı-
nı geliştirmek için bir ortak pazar niteliğinde olan 
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) ile 
genişletilmiştir. [6].

AB’ye aday statüsünde ise 3 ülke bulunmaktadır. 
Bunlar da Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya’dır. 
Aday ülkeler Şekil 2.1’de gösterilmiştir.

Birliğe aday olan ülkeler de üye ülkeler gibi hukukun 
üstünlüğünü kabul etmek, düzenli bir demokratik 
yapıya, işler bir pazar ekonomisine, üyelik şartlarını 
yerine getirebilme kapasitesine sahip olmak zorun-
dadırlar. Bunun yanında, ticaret ve ekonomi, vatan-
daşlık hakları, özgürlük, güvenlik ve adalet, bölgesel 
gelişme ve çevrenin korunması gibi konularda AB 
müktesebatını da uygulamaları gerekmektedir  [1].

2.2.Avrupa Birliği’nde Yerel Yönetimler

Avrupa Birliği Müktesebatı (hukuki mevzuatı) (acquis 
communautaire), temel Avrupa Birliği anlaşmalarında 
ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, 
yönerge vs.) yer alan kural ve kurumlar bütününü 
ifade etmektedir. Dış ilişkiler, güvenlik ve adalet, ser-
best dolaşım, gümrük birliği, çevre koruması, eğitim 
ve araştırma vs. tüm konular AB Müktesebatı içinde 
yer alan konulardır.

Yerel yönetimler, Avrupalı toplumların temel yapı 
taşları ve geleneksel yönetim yapılarıdır. Kent yö-
netimlerinden başlamak üzere tüm yerel otoriteler, 
Avrupa siyasi ve toplumsal tarihine yön veren önemli 
aktörler olmuşlardır. Günümüze kadar ulusal düzey-
deki siyasi çatıyı da belirleyici olan bu yerel aktörle-
rin, nasıl bir role ve işleve sahip olacaklarını büyük 
ölçüde Birliğin ilke ve yaklaşımları belirlemektedir. 
AB’nin ulus-üstü (supra-national) bir entegrasyon ol-
ması sebebiyle, üye ülkelerin tüm siyasi ve idari yapı 
ve süreçleri, Birliğin ortak hukukundan ve merkezi 
otoritesinden doğrudan ve dolaylı biçimde etkilen-
mektedir [7].
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2.3.Ulaşıma Yönelik Yasal Düzenlemeler 

Avrupa Birliği, artan hareketliliği kısıtlamadan, etkin 
kaynak kullanımı ile çevreye duyarlı, güvenli ve 
erişilebilir ulaşımı sağlamayı amaçlamaktadır.AB 
müktesebatında Ulaşım Politikası başlığı altındaki 
mevzuat, aşağıdaki temel konuları içermektedir:

-Ulaşım biçimleri arasındaki dengenin düzenlenmesi,
-Trafikte darboğazların ortadan kaldırılması,
-Kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanma,
-Küreselleşme etkilerinin yönetimi.

2.4. Avrupa Birliği’nde Yerel Yönetimlerin Önemi

Demokratikleşme ideallerinin yükselen değer haline 
gelmesi ve yerel yönetimlerin ön plana çıkması yerel 
yönetimlerin öneminin artmasına neden olmuştur. 
Küreselleşme olgusu, teknolojide yaşanan gelişmeler 
beraberinde yeni sonuçları getirmiştir. Küreselleşen 
sorunlar ve uluslararası ilişkiler sistemi ile beraber 
devletler hem küreselleşme sürecini hem de yerel-
leşmeyi bir arada geçirmektedir. Bu gelişmeler Av-
rupa Birliği’ne de yansımış, birlik içinde bazı konular 
entegrasyonla merkezi bir nitelik kazanırken, yerin-
denlik ilkesiyle de yerel yönetimler ön plana çıkmıştır 
[8].

Tüm dünyada metropoliten kentler sanayi merkez-
leri olmaktan çıkıp, bilgi ve hizmet merkezleri haline 
gelmektedir. Küresel bir ekonomik düzen içinde bazı 
kentler, uluslararası bilgi merkezleri, dünya kentleri 
olarak işlev görme şansını yakalama durumundadır-
lar. Dış dinamiklerin yanında, kentlerin sunabildikleri 
kendi olanakları, kentsel altyapı, kurumlar, kentsel 
hizmetler, yetişmiş insan gücü ve kentsel çevre 
kalitesi gibi unsurlar yerel düzeyde kentlerin, yerel 
halkın ve ulusal düzeyde de ülkelerin gelişiminde ve 
rekabet yetisi kazanmalarında belirleyici rol oynaya-
caklardır.

Diğer yandan yönetim anlayışındaki çağdaş gelişme-
ler, merkezi ve yerel yönetimlerin tümünü kapsayan 
birçok değişim ve dönüşümün ürünüdür. Ekonomik 
ve siyasal dönüşüm süreçleri birbirleriyle paralel 
yürümektedir. Bu bütünlükte yerel yönetimler
giderek artan bir önem kazanmakta ve bu birimler ta-
rafından götürülen hizmetlerin de toplumsal dönüşü-
mü yakalayacak bir hız ve etkinlikte olması gereksini-
mi kendini daha yoğun duyurmaktadır [9].

Avrupa Birliği üye ülkelerinde nüfusun %70’i kent-
lerde yaşamaktadır. Bu oranın %60’lık bir kısmı orta 
ölçekli kentlerdedir. Kentler, Avrupa Birliği için ekono-
mik büyümenin motoru olarak algılanmaktadır. 

Kentler, ekonomik katma değerin barındığı, bilgi ve 
yeniliklerin üretildiği, ileri teknoloji şirketlerinin reka-
beti ile çok uluslu faaliyetlerin gerçekleştiği, başta 
hizmet sektörünün ve istihdamın önemli kaynakları-
nın
yer aldığı alanlardır ve Avrupa Birliği bölgeleri için 
hayati öneme sahiptir. Bölgelerin rekabet gücünü art-
tıran, bölgeleri güçlü kılan faktörlerdir. Güçlü kentler 
güçlü bölgeleri meydana getirirler. Bu nedenle AB 
bölgeleri içerisinde kentlerin yönetimlerinin Bölgeler 
Komitesinin aldığı uyum politikası bağlamında alınan 
kararlara uyması son derece önemlidir [10].
3.ŞEHİRİÇİ KARAYOLU TRAFİK PARAMETRELERİ

3.1.Yol Altyapısı

Yol altyapısı şehir yerleşimlerinin trafik düzeni için 
gerekli olan yapı elemanları ve fiziksel durumlarıdır.

 Bunlar Asfalt ,Kavşak ,Peyzaj ,Sinyalizasyon Sis-
temi,Aydınlatma vb. Şekil 3.1’de Altyapı durumunu 
gösteren bir resim belirtilmektedir.
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3.2.Trafik İşaretlemesi 

Trafik İşaretlemesi kent merkezlerinde yatay ve 
düşey işaretlemeler olarak iki kısımdır. 
Yatay işaretlemeler her Avrupa Birliği ülkesinde 
aynı teknik uygulamaları içermektedir. Bunlar:
- Yaya Geçitleri,
-Şerit İşaretlemeleri 
-Kavşak İçi Uygulamalar 
-Düşey İşaretlemelerin yatay unsurları vb.
Düşey İşaretlemeler ise, Avrupa ülkelerinin yap-
mış oldukları Viyana mutabakatı ile aynı yönde 
uygulamalar yapılmasını sağlayan işaretlemelerin 
oluşmasını sağlamıştır. Ülkelerde bazı farklılıklar 
oluşmasına neden olan durumlar oluşsa da genel 
durum bütünlük göstermektedir. Bunlar:
-Trafik Tanzim İşaretlemeleri
-Trafik Tehlike İşaretleri
-Trafik Bilgi İşaretlemeleri
-Paneller

3.3.Yol Güvenliği  

Yol güvenliği, Şehir içindeki yaya ve araçların 
güvenliğini almaya yönelik uygulamaların bütünü 
olarak tanımlanabilir. Bu kavram;
-Trafik işaretlemesi ile,
-Yaya geçidi çizgisi ile,
-Trafik sinyalizasyon sistemi ile,
-Otokorkuluk sistemi ile 
-Kavşak düzenlemesi ile vb. sağlanabilir. Söz ko-
nusu uygulama örneği Şekil 3.3’de gösterilmektedir 
(Yaya Geçidi,Orta refüj mesafesi ve Sinyalizasyon 
sistemi ile  alınmış güvenlik önlemleri).

3.4.Trafikte Teknoloji ve Farkındalık Uygulamaları   

Trafikte teknoloji, ülkenin ekonomi,trafik vizyonu,t-
rafik misyonu ile alakalıdır.Gelişen teknolojinin trafik 
üzerindeki uygulamaları çoğunlukla olumlu gelişme-
ler oluşturduğu gibi olumsuz durumlarda oluştura-
bilmektedir. Ancak trafikte farkındalık, çözüm odaklı 
sistemler olarak görülüp ülke ve şehirlerin menfaati-
ne olan şeylerdir. Şekil 3.4’de teknoloji uygulaması, 
Şekil 3.5’de de  farkındalık uygulaması görülmekte-
dir.
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3.5.Yaya Düzeni 

Yaya düzeni, şehirdeki yaya trafiği için verilen 
önemi belirtmektedir.Bu önem çeşitli altyapı,işaret-
leme,yaya kurallarına uyma,yaya popülasyonunun 
düzgün dağılımı gibi konularla belirlenmektedir.
Örnek Şekil. 3.6’de gösterilmektedir.

3.6.Araç  Düzeni 

Araç  düzeni, şehir içi kesiminde,araç kapasite 
değerleri, araçların birbiri ile uyumu ,araç güvenlik 
riskleri,hız değerleri,otopark düzeni vb. parametre-
ler olarak değerlendirilmektedir. Örnek Şekil. 3.7’de 
gösterilmektedir.

3.7.Otopark Düzeni  

Otopark düzeni şehir içi kesimlerinde sorun oluşturan 
durumların başında gelen bir olgudur.Ülkeler bu du-
rumlara yasa,kural,teknolojik gelişme vb. işlerliği olan 
icraatlarla çözümler getirmektedir.Bu düzen Şekil 
3.8’de gösterilmektedir.

 

İLLER KAZA ÖLÜ YARALI IGE-2012  İLLER KAZA ÖLÜ YARALI IGE-2012 

ADANA 9.585 50 5.950 2,09  KONYA 12.137 131 9.465 2,07 

ADIYAMAN 1.101 10 1.293 -2,22  KÜTAHYA 1.594 28 1.716 -0,54 

AFYON 2.951 44 2.645 -0,90  MALATYA 2.384 29 2.108 -0,77 

AĞRI 1.063 34 1.048 -3,02  MANİSA 5.144 47 4.890 0,39 

AMASYA 1.607 38 1.735 -1,47  K.MARAŞ 3.164 20 3.153 -0,96 

ANKARA 44.498 169 17.964 12,54  MARDİN 1.482 18 1.302 -1,86 

ANTALYA 13.594 117 9.095 6,85  MUĞLA 4.691 41 4.148 2,64 

ARTVİN 482 10 329 -1,62  MUŞ 516 4 436 -2,98 

AYDIN 3.949 41 3.711 0,37  NEVŞEHİR 1.323 10 1.323 -0,89 

BALIKESİR 4.684 35 4.144 0,49  NİĞDE 1.145 20 1.032 -1,73 

BİLECİK 965 5 819 -1,06  ORDU 2.096 34 1.854 -1,55 

BİNGÖL 601 7 624 -2,67  RİZE 1.045 10 910 -1,10 

BİTLİS 879 27 733 -3,02  SAKARYA 3.291 22 2.982 0,52 

BOLU 1.668 32 1.405 -0,09  SAMSUN 6.013 63 4.224 0,43 

BURDUR 1.104 18 1.043 -1,18  SİİRT 528 3 451 -2,72 

BURSA 12.520 60 6.965 4,14  SİNOP 641 13 699 -1,84 

ÇANAKKALE 1.765 16 1.451 0,13  SİVAS 2.930 31 2.739 -1,12 

ÇANKIRI 1.035 33 1.262 -1,98  TEKİRDAĞ 3.231 39 2.493 0,65 

ÇORUM 2.437 30 2.268 -1,48  TOKAT 1.997 27 2.013 -1,47 

DENİZLİ 4.647 36 4.153 1,28  TRABZON 2.717 23 2.084 0,76 

D.BAKIR 3.720 43 3.310 -1,05  TUNCELİ 257 5 255 -2,47 

EDİRNE 1.452 17 1.091 -0,24  ŞANLIURFA 3.167 49 3.198 -1,29 

ELAZIĞ 2.499 35 1.659 -0,51  UŞAK 1.480 24 1.406 -0,98 

ERZİNCAN 1.292 7 1.177 -1,57  VAN 1.869 30 2.090 -2,16 

ERZURUM 2.665 36 2.179 -0,91  YOZGAT 1.433 25 1.714 -2,28 

ESKİŞEHİR 4.119 41 2.843 1,74  ZONGULDAK 1.327 11 1.152 -0,56 

GAZİANTEP 6.040 50 4.948 1,79  AKSARAY 1.658 14 1.776 -1,56 

GİRESUN 1.353 6 992 -1,71  BAYBURT 262 3 199 -2,34 

GÜMÜŞHANE 448 19 549 -2,19  KARAMAN 1.144 6 1.070 -1,08 

HAKKARİ 305 9 263 -3,15  KIRIKKALE 1.654 14 1.567 -1,01 

HATAY 4.172 30 3.982 0,37  BATMAN 944 4 804 -1,80 

ISPARTA 1.790 19 1.783 0,23  ŞIRNAK 773 17 530 -2,54 

MERSİN 7.280 61 6.470 1,26  BARTIN 583 3 551 -1,43 

İSTANBUL 50.554 226 21.898 35,56  ARDAHAN 224 1 125 -3,04 

İZMİR 27.188 93 11.742 8,84  IĞDIR 462 5 344 -2,91 

KARS 695 9 648 -2,39  YALOVA 989 5 661 -0,05 

KASTAMONU 1.125 16 1.188 -1,64  KARABÜK 787 21 927 -0,97 

KAYSERİ 7.329 38 5.975 1,17  KİLİS 503 3 524 -1,97 

KIRKLARELİ 1.142 23 1.085 -0,64  OSMANİYE 1.770 17 1.938 -1,63 

KIRŞEHİR 979 16 1.111 -1,44  DÜZCE 1.834 19 1.585 -0,96 

KOCAELİ 6.975 60 5.140 3,40  TOPLAM 325.446 2.555 221.108  

3.7.Bisiklet Düzeni  

Bisiklet Düzeni, Avrupa Birliği ülkelerinde ve dünya 
ülkelerinde üzerinde önemle durulan motorsuz bir 
ulaşım aracı olup altyapısının oluşturularak yaygın-
laştırılması her geçen gün hızlanmaktadır. Bisiklet 
düzeni ülke ve şehirlerde insanların bisikleti kullanma 
istekleri,zorunlu yasalar iyi bir altyapı ve kurallar ne-
ticesinde oluşmaktadır. Örnek Şekil. 3.9’da gösteril-
mektedir.
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3.8.Şehir-Karayolu Bütünleşimi   

Şehir ile karayolu bütünleşimi şehrin mimari yapısı, 
imar düzeni,şehrin araç düzenine göre oluşturulan 
altyapısı vb. durumların kendi içinde bütünlük oluş-
turması ile şehirde ortaya çıkan özgün bir yapıdır. Bu 
düzen Şekil 3.9’da gösterilmektedir.

3.9.Yaşlı ve Engelliler için İşlerlilik    

Yaşlı ve engeliler için şehirlerin düzenli ve işler bir 
hale getirilmesi ülkerin dünya genelinde oluştur-
maya çalıştıkları bir düzen halidir. Bu düzen halinin 
oluşması için insanlarının birbirine saygınlığı yasa,-
kural,altyapı ve insani değerler oluşması gerekmek-
tedir.

4.AB BAŞKENTLERİNİN TRAFİK PARAMETRELE-
Rİ İLE ANALİZİ

4.1.Ülke Başkentlerinin Analizi 
 
Yapılan çalışmada 25 ülkenin  yukarıda belirtilen 
parametreler göz önünde bulundurularak; Yandex,-
Google Earth,Youtube ve Web sitelerinden kaynaklar 
alınarak 2012-2015 yılları arasındaki görsel durumla-
rı analiz edilerek incelemesi yapılmıştır.
İncelemede şehirlerin merkez,az merkez ve orta 
merkez  durumları göz önünde bulundurularak alan-
larında incelemeler yapılmıştır.

Tablo.4.1 İncelenen Ülkeler,Başkentleri ve Nüfus 
Değerleri

 

Ülke Başkenti Başkent  Nüfus
ÜLKE Nüfusları 

2014
Ülkenin % 

Kaçı

Hollanda              Amsterdam 779.808,00     16.829.289          5%

İsveç                    Stockholm 2.127.006 9.644.864 22%

Danimarka          Kopenhag 1.894.521 5.627.235 34%

Almanya             Berlin 5.963.998 80.780.000 7%

İngiltere              Londra 8.308.000 64.308.261 13%

Lüksemburg         Lüksemburg 100.586 549.680 18%

Belçika                Brüksel 1.830.000 11.203.992 16%

İrlanda                 Dublin 1.045.769 4.604.029 23%

Finlandiya           Helsinki 1.361.506 5.451.270 25%

Fransa                Paris 11.867.000 65.856.609 18%

İspanya              Madrid 3.234.000 46507760 7%

Slovenya            Lubyana 274.826 2.061.085 13%

Estonya              Tallinn 425.249 1.315.819 32%

Çek Cumhuriyeti Prag 1.900.000 10.512.419          18%

İtalya                  Roma 2.753.000 60.782.668          5%

Polonya             Varşova 3.350.000 38.495.659          9%

Letonya            Riga 1.148.003 2.001.468             57%

Portekiz            Lizbon 3.051.000 10.427.301          29%

Litvanya           Villinus 555.000 2.943.472             19%

Yunanistan       Atina 3.051.000 10.992.589          28%

Slovakya          Bratislava 428.791 5.415.949             8%

Macaristan      Budapeşte 2.475.740 9.879.000             25%

Romanya         Bükreş 1.931.838 19.942.642          10%

Bulgaristan     Sofya 1.300.052 7.245.677             18%
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Tablo.4.2.İşlevselliklerin Değerlendirme Kriterleri                                                                       

Ülke Başkenti
Kişi başına GSYİH 

2013
1000 Kişiye Düşen Araç 

Sayısı 2011

Hollanda              Amsterdam 50.793.00 528

İsveç                    Stockholm 60.430.00 520

Danimarka          Kopenhag 59.831.00 480

Almanya             Berlin 46.268.00 572

İngiltere              Londra 38.390.00 606

Lüksemburg         Lüksemburg 110.697.00 741

Belçika                Brüksel 46.878.00 559

İrlanda                 Dublin 50.503.00 513

Finlandiya           Helsinki 49.146.00 551

Fransa                Paris 42.503.00 578

İspanya              Madrid 29.863.00 593

Slovenya            Lubyana 23.289.00 512

Estonya              Tallinn 18.783.00 476

Çek Cumhuriyeti Prag 19.844.00 485

İtalya                  Roma 35.925.00 682

Polonya             Varşova 13.648.00 580

Letonya            Riga 15.375.00 319

Portekiz            Lizbon 21.733.00 548

Litvanya           Villinus 15.537.00 560

Yunanistan       Atina 21.956.00 537

Slovakya          Bratislava 18.046.00 364

Macaristan      Budapeşte 13.480.00 345

Romanya         Bükreş 9.499.00 235

Bulgaristan     Sofya 7.498.00 393

İncelenen ülkelerin Avrupa Birliği Ülkeleri olma-
sı dünyada trafik değerleri açısından gelişmişlik 
göstermeleri ve bu konuda diğer ülkelere öncülük 
etmelerinden  kaynaklıdır.

Söz konusu değerlendirme, 10 adet trafik paramet-
resine 1’den 3’e kadar puan verilerek o başkentin 
trafik düzeni ve optimumluluğu hakkında fikir  ala-
bilmek içindir. Bu analiz Yandex,Google Earth,You-
tube ve Web sitelerinden elden edilen doneler ile 
oluşturulmuş tur.
Söz konusu şehirlere verilen puanlama sistemin-
de,1:Kötü,2:Normal,3:Çok İyi anlamında değer-
lendirilmiştir. 30 Puan üzerinden değerlendirilen 
şehirlerin 20 puan altında kalanları trafik düzen 
ve optimumluğu açısından sıkıntılı olarak ifade 
edilmektedir.

Tablo. 4.3.Puanlama Kriterlemesi

 

Puan Değer
1 Kötü
2 Normal 
3 Çok İyi

Başkent
Ülke

Tablo.4.4. Ülkelerin Trafik Puan Değerleri

 
 

Ülke Ş T P
Yol 

Altyapısı
Trafik 

İşaretlemesi Yol Güvenlği 
Trafikte Teknoloji       

ve Farkındalık 
Uygulamaları   

Yaya 
Düzeni

 Araç 
Düzeni

Otopar
k 

Düzeni

Bisiklet 
Düzeni

Yol-Şehir 
Bütünleşim

i

Yaşlı,Engelli 
İşlerliği

Hollanda              28 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
İsveç                    27 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3
Danimarka          27 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3
Almanya             27 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3
İngiltere              27 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2
Lüksemburg         26 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3
Belçika                26 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2
İrlanda                 25 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2
Finlandiya           25 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2
Fransa                25 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2
İspanya              24 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2
Slovenya            23 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2
Estonya              20 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Çek Cumhuriyeti 19 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
İtalya                  18 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
Polonya             18 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
Letonya            17 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
Portekiz            16 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1
Litvanya           16 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1
Yunanistan       15 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
Slovakya          15 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
Macaristan      14 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1
Romanya         12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Bulgaristan     12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
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Tablo.4.5. Başkentlerin Aldığı Toplam Puanları

 
 

Ülke Başkenti
Şehir Trafik 

Puanı

Hollanda              Amsterdam 28

İsveç                    Stockholm 27

Danimarka          Kopenhag 27

Almanya             Berlin 27

İngiltere              Londra 27

Lüksemburg         Lüksemburg 23

Belçika                Brüksel 26

İrlanda                 Dublin 25

Finlandiya           Helsinki 25

Fransa                Paris 25

İspanya              Madrid 24

Slovenya            Lubyana 23

Estonya              Tallinn 20

Çek Cumhuriyeti Prag 19

İtalya                  Roma 18

Polonya             Varşova 18

Letonya            Riga 17

Portekiz            Lizbon 16

Litvanya           Villinus 16

Yunanistan       Atina 15

Slovakya          Bratislava 15

Macaristan      Budapeşte 14

Romanya         Bükreş 12

Bulgaristan     Sofya 12

4.2.Hollanda Amsterdam Şehri ile Bulgaristan 
Sofya Şehrinin Karşılaştırılması

Karşılaştırma yapılan ülkelerden Hollanda tüm 
parametrelerden sadece Yol Güvenliği ve Trafikte 
Teknoloji Farkındalık Uygulamaları  açısından 2 puan 
almış diğerlerinden tam puan değeri almış olup genel 
değerlendirmede en üst sırada yer almıştır.
 
4.3.İsveç  Stockholm Şehri ile Romanya Bükreş  
Şehrinin Karşılaştırılması

Karşılaştırma yapılan ülkelerden İsveç tüm para-
metrelerden sadece Trafik İşaretlemesi ve Trafikte 
Teknoloji Farkındalık Uygulamaları  açısından 2 ve 
1  puan almış diğerlerinden tam puan değeri almış 
olup genel değerlendirmede en üstten 2. sırada yer 
almıştır. Romanya ise sadece Yol Altyapısı ve Trafik 
İşaretlemesi açısından 2 puan almış diğerlerinden 1 
puan almış olup genel değerlendirmede en alt sırala-
manın bir üstünde yer almıştır.

Şekil 4.1’de Amsterdam ve Sofya şehirlerinin incele-
nen parametreleri gösterilmiştir.

Amsterdam:28 Puan                             Sofya:12 Puan 

 

Sekil 4.1: En İyi Puan Alan Hollanda ve En Az Puan Alan Bulgaristan’ın 
Karşılaştırılması ( Amsterdam-Sofya) 

 
 

Tablo.4.6. Amsterdam ve Sofya Trafik  Karşılaştırma-
sı

 
 

Başkenti Başkent      
Nüfus

ÜLKE Nüfusları 
2014

Kişi 
başına 
GSYİH 
2013

1000 Kişiye Düşen 
Araç Sayısı 2011

Ş T P

1.  Amsterdam 779.808,00     16.829.289          50.793.00 528 28
25.         Sofya 1.300.052 7.245.677             7.498.00 393 12
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Şekil 4.2’de Amsterdam ve Sofya şehirlerinin incelenen parametreleri gösterilmiştir.

Sekil 4.2:İsveç ve Romanya Şehirleri’nin Karşılaştırılması 

Bükreş:12 Puan 

 
 

 

Stockholm:28 Puan 
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Tablo.4.6. Stockholm ve Bükreş Trafik  Karşılaştır-
ması

 
 

Ülke Başkenti Başkent  Nüfus ÜLKE Nüfusları 
2014

Kişi başına GSYİH 
2013

1000 Kişiye Düşen Araç 
Sayısı 2011

Ş T P

İsveç                    Stockholm 2.127.006 9.644.864 60.430.00 520 28

Romanya         Bükreş 1.931.838 19.942.642          9.499.00 235 12

4.SONUÇ
Avrupa Birliği ülkeleri başkentlerinin trafik düzeni 
açısından karşılaştırma yapılarak geniş bir bakış 
açısına yansıtılan değerlendirme verilerinin ülkelerin 
ulaşım noktasında bulundukları yeri belirlememize 
yardımcı olmuştur.
20 puan’ın  üzerinde alan 19 ülke’nin başkentlerinde 
trafik işleyişinin iyi olduğu kanısına varılmıştır.
Çıkarım yapılan sonuç ile trafik kriterlerinin nasıl bir 
durumda olması gerektiği, ayrıca trafik kültür ve fiziki 
şartlarına sahip Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hangi 
düzeyde ulaşım işlerliğinde oldukları belirlenmiştir.
Ülkelerin ekonomik gelirlerinin trafik düzeni üzerinde 
olumlu etkisinin olduğu yapılan çalışma neticesinde 
varılan bir sonuçtur.
Avrupa Birliğine genel olarak sonradan dahil olan 
ülkelerin trafik yapısının daha zayıf olduğu eski üye 
olan ülkelerin daha sağlam ,güvenli ve optimum bir 
durumda oldukları incelemeler sonucunda varılan 
sonuçtur.

5.SEMBOLLER
ŞTP: Şehir içi Trafik Puanı
AB: Avrupa Birliği
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KENT MERKEZLERİNİN ULAŞIM ALT YAPISI İLE ETKİLEŞİMİ: 
ANKARA KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ

ULVİ Hayri, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, 
Ankara

SOYDAN Ayşe Gül, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim 
Dalı, Ankara

ÖZET
   Sağlıklı kentler oluşturabilmek için ulaşım master planları, kent planlarıyla birlikte yapılarak, kent yaşamının 
sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Ulaşım master planları yapılırken özellikle kent merkezine dikkat etmek gerek-
mektedir. Çünkü kentin merkezi trafik hacminin, yaya yoğunluğunun en çok olduğu bölgedir ve ulaşımın odak 
noktasıdır. 
   
   Öncelikle kent merkezlerinin günümüze kadar pek çok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlar şehirlerin ölçekleri-
ne göre farklılık göstermektedir. Büyük kentlerde kent merkezi, merkezi iş alanı olarak tanımlanırken, küçük 
ölçekli kentlerde ticaret alanları olarak adlandırılmaktadır. Kent merkezi geniş anlamda; sosyo-kültürel faali-
yetlerin, resmi kurumların, alış-veriş ve toplanma yerlerinin bir arada olduğu yerler olarak tanımlanabilmekte-
dir. Kent merkezlerinin oluşumunda pek çok etken rol oynamaktadır. Ancak en önemli faktörlerden biri güçlü 
ulaşım bağlantılarının varlığıdır. 

   Geçmişten günümüze büyük kentlerde, kent merkezi yerel ve bölgesel ölçekte ulaşımın birleşme noktası 
olmuştur. Hizmet noktalarına sürdürülebilir ve kolay erişebilirlik, ulaşımın temelini oluşturmaktadır. Kentlerin 
büyümesi, ulaşım araçlarının çeşitlenmesi, teknoloji çağının getirdiği yenilikler merkezi iş alanlarının yayılma-
sına ve alternatif ticaret alanlarının oluşmasına neden olmuştur. 

   Ulaşım planı yapılırken, kent merkezinin çöküntü bölgeleri haline gelmemeleri için özellikle dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Bunun için yeterli otopark alanları oluşturulmalı, kullanıcıların rahat ve güvenilir bir şekilde kent 
merkezine ulaşımı toplu taşıma araçlarıyla sağlanmalı, akıllı ulaşım sistemleriyle entegrasyon sağlanmalıdır. 

   Ankara kentinde ise, geçmişten günümüze kadar kentin merkezi Kızılay ve Ulus olagelmiştir. Aynı zamanda 
bu semtler ulaşımın en önemli aktarma noktasıdır. Metro ve Ankaray arasında aktarma buradan yapılmaktadır. 
Günlük yaya, araç ve otobüs yoğunluğu bu bölgelerde fazladır. Ancak yoğun taşıt trafiği ve otopark yeri bula-
mama sorunu kullanıcıları kent merkezinden uzaklaştırmakta, alternatif ticaret alanlarına yönlendirmektedir. 
Günümüzde Kızılay merkezi iş alanı özelliğini korumakta olup, merkezi iş alanı Çankaya’ya kadar yayılmıştır. 
Ancak Ulus merkez özelliğini yavaşça kaybetmeye başlayarak, çöküntüleşme sürecine girmiştir. Aynı kaderi 
yanlış ulaşım politikaları nedeniyle Kızılay da yaşamak durumunda kalacaktır. 
Bu yüzden bu bildiri, Ankara kent merkezinin ulaşım ile ilişkisini ortaya koymakla birlikte, kent merkezlerinin 
değişiminde ulaşım alt yapısının etkisini gözler önüne serecektir.

Anahtar Kelimeler: Kent Merkezleri, Erişebilirlik, Ulaşım Planları, Şehir Planlaması
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GİRİŞ

MERKEZ-KENT MERKEZİ- MERKEZİ İŞ ALANI

Kent merkezlerinin oluşmasında temel etmenler olan 
‘beraber bulunma’, En yüksek Erişebilirlik’’etkileşim-İ-
letişim’ olanakları, faaliyetlerin yoğunlaştığı düğüm 
noktalarının varlığıdır. Merkezin temel özelliklerinden 
biri de, arazi değerlerinin kentteki en yüksek olduğu 
bölge olmasıdır.

Kent merkezi işlevlere kolay erişimin bulunduğu 
yerlerdir.

Bu alan, çarşı, merkez, kent merkezi, pazar yeri, 
merkezi iş alanı, merkezi ticaret bölgesi, çekirdek 
vb.olarak anılan bu alan iş etkinliğinin çok olduğu 
alandır. 

Merkezi iş alanı (MİA), genellikle kentin kalbi ve 
kentsel ulaşım sistemi için odak noktasıdır ve kentsel 
işlevlerin yürütüldüğü en önemli alan olmakla birlikte, 
ticari, toplumsal ve kültürel hayatının merkezidir. 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14 maddesine 
göre ise; ‘Merkezi iş alanı: Nazım imar planların-
da yönetim, turizm, sosyal kültürel ve ticari amaçlı 
yapılar için ayrılmış kentin merkezinde kalan böl-
gedir. Bu bölgede yönetimle ilgili idari tesis alanları, 
iş hanı, çarşı, çok katlı mağaza, banka gibi ticaret 
ve finans tesis alanları, turizm tesis alanları, sosyal 
kültürel tesis alanları, ibadet yerleri, park ve benzeri 
yeşil alanlar, spor alanları kamuya ve özel sektöre 
ait eğitim ve sağlık tesisleri alanları, kamuya ve özel 
sektöre ait teknik altyapı tesis alanları ile bu alanla-
ra hizmet verecek benzeri alanlar ayrılır.’ şeklinde 
tanımlanmıştır.

Merkezi iş alanının genel özellikleri şunlardır:

- Coğrafi açıdan kentin merkezinde bulunur.
- İdari yapılar fazladır.
- Hizmet sektörünün en yoğun olduğu bölge burası-
dır.
- Yapılaşma yoğunluğunun en fazla olduğu alandır.
- Düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir.
- İçinde yeni alanlar oluşabilir ya da eski ticari fonksi-
yonunu zamanla kaybedebilir.
- En yüksek arazi değerleri bu alandadır.
- Birbirine yakın fonksiyonlar aynı alanda toplanır.
- Nirengi ve odak noktaları bulunur.
- Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu yerdir.
- Ulaşımın merkez noktasıdır.
- Çalışma ve alışveriş için cazibe merkezleridir. 

Geleneksel MİA; çekirdek, geçiş bölgesi ve dış 
çerçeveden oluşur.

En yüksek arazi/kira bedellerine, yoğun yatay ve 
dikey yaya trafiğine ve yüksek binalara sahip olan 
MİA kesimi, iç merkez yani çekirdektir. Genellik-
le bankalar, diğer mali kuruluşlar, şirket yönetim 
ofisleri, idari binalar, gösterişli eğlence mekânları 
bulunur.

Geçiş bölgesinde; geniş mekâna gereksinim duyan 
imalat, depolama faaliyetleri, hastaneler ve tıbbi 
hizmetler, arka ofis faaliyetleri, ulaşım terminalleri 
ve park alanları yaygındır.

•MİA’nın dış çerçevesinde ise; düşük yoğunluklu 
konut bölgesi, düşük yaya popülasyonu, düşük 
katlı binalar ve genellikle MİA’ nın merkezinden 
farklı yapılanma görülür. 
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Şekil 1: Geleneksel Merkezi İş Alanının Morfolojisi

ANKARA KENT MERKEZİ ve ULAŞIM

Cumhuriyet dönemi öncesi Ankara kentinin merkez 
faaliyetleri Ulus’ta kale çevresinde yoğunlaşmıştır. 
1892 yılında kentin demiryolu hattı ile İstanbul’a 
bağlanması kent merkezinde işlev farklılaşması ile 
beraber bir lineerleşme yaratmıştır. [3] (Bademli, 
Raci 1985’den 2015’e Ankara) 

Cumhuriyet dönemi ile beraber Ankara’da kent 
merkezinde yer alan kuruluşların kent merkezin-
deki yer seçimleri üç aşamalı bir gelişme göster-
miştir. 1923-1927 arasında kamu kuruluşları daha 
çok ulus merkezinde ve bu merkezin İstasyon’a 
ve Yenişehir’e uzanan bağlantıları üzerinde yer 
seçmişlerdir.
Plana göre Bakanlıklar sitesinin ve TBMM’nin ya-
pılmaya başlamasıyla idari merkez 1930’lu yılların 
ortalarında Kızılay’a sıçramaya başlamıştır. 
Buradaki gelişme 1950’li yıllara kadar sürmüştür. 
Samanpazarı ve çevresi daha çok kırsal alandan 
göç eden insanlar için ticaret merkezi olmaya 
başlamıştır.

Kamu kurumlarının yer değiştirmesi nedeniyle Ulus 
tarihi merkez olarak yine önemini korumuş ancak 
perakende ve toptan satışlarla alım gücü düşük kul-
lanıcılara hizmet etmeye başlamıştır.

Bu tarihten sonra üçüncü aşamaya geçilmiştir. Ba-
kanlıkların batısında Eskişehir yolu üstündeki alanda, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, TCK, DSİ, Devlet malze-
me Ofisi gibi kuruluşların gelişiyle yeni bir kümelen-
me oluşmuştur. Bu aşama Yücel Ubaydin planı ile 
eş zamanlıdır. 1967’ye kadar bu durum devam etmiş 
sonrasında kamu yapıları için merkezde yeni bir yer 
aranmış Harb Okulu ile İnönü Bulvarı arasındaki 20 
ha alan dördüncü bir aşama olarak kamu kurumları 
için açılmak istenmiştir. Geçmiş yıllarda kamunun Kı-
zılay ve Ulus’ta yer seçmesi bu alanları kent merkezi 
haline getirmiş ticaret alanlarının buralarda gelişme-
sine olanak sağlamıştır.
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Tablo 1. Ankara Merkezi İş Alanının Planlara Göre Değişimi

Plan Adı Plan 
Onay 
Yılı 

Mevcut 
Nüfus 
(kişi) 

Kentsel 
Yerleşi
m 
Alanı(h
a) 

Plan 
Hedef 
Yılı 

Nüfus 
Öngör
üsü 
(kişi) 

Topla
m Plan 
Alanı(h
a) 

Kent Merkez Yönelimi-Stratejisi 

Löcher Planı 1925 65.000 280 - 150.000 700 Kamu kuruluşlarının ulus kent merkezinde yer 
seçmesibu merkezin İstasyon’a ve Yenişehir’e 
uzanan bağlantıları üzerinde yer seçmesi 

Jansen Planı 1932 75.000 300 1978 300.000 1.500 Plana göre Bakanlıklar sitesinin ve TBMM’nin 
yapılmaya başlamasıyla idari merkez 1930’lu 
yılların ortalarında Kızılay’a sıçramaya başlamıştır 

Yücel Ubaydin 
Planı 

1957 455.000 5.720 1987 750.000 12.000 Kent merkezinin Ulus’taki odaklanmasının 
süreceğini varsaymış, Bölge Kat Nizamı Planı ile 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Meşrutiyet, 
Mithatpaşa Cd. gibi akslar altı işyeri üstü konut olan 
binalara dönüşüm sürecine girmiştir. Atatürk 
Bulvarı dahil pek çok yolda genişletme çalışmaları 
olmuş ve bu dönemde dolmuş kullanılmaya 
başlanmıştır. 

1990 Nazım  
Planı(1970-75) 

1982 120.000 22.500 1990 2.8-3.6 
milyon 
arası 

43.250 Teknolojik gelişmeler ve yeniden yapılanma kent 
merkezlerinde de etkisini hissettirmiştir. Hilton ve 
Sheraton gibi prestijli oteller güneyde yer seçmiş, 
benzer bir gelişme Çankaya yönünde Atakule’nin 
inşasıyla olmuştur. Diğer yandan 1990 nazım plan 
ilkeleri uyarınca kamu yapıları Eskişehir yolu 
boyunca güneybatıya yönelmiş bu da merkezde 
önemli değişimlere sebebiyet vermiştir. Buna neden 
olan diğer bir etken de araç sahipliliğinin artmasıdır. 
1980’lerin başında Tunalı Hilmi cd. ve çevresi 
merkezdeki dağılım sürecinin başlangıç noktasını 
oluşturan ilk gerçek alt merkez gelişimi örneği 
olarak gösterilmektedir.(Göksu, 1982) 

2015 Yapısal 
Plan 
Şeması(1985) 

Onaysı
z 

2.300.0
00 

31.000 
 

2015 4.5-5.5 
milyon 
arası 

210.000 Ülkemizde ilk kez bir ulaşım planı etüdü 
yapılmasını da hazırlayan ve 1993 yılında onaylanan 
Ankara Ulaşım Ana Planı’nın dayanağını 
oluşturan bu plan, onaylanamasa da, ülke planlama 
literatürü için de büyük önem taşımaktadır. Ankara 
kent ölçeğinde merkez oluşumu, kent içi ulaşım 
sistemleri incelenmiş, batı koridorunun gelişmesine 
karşın, kuzey, kuzey-doğu ve güneyde desantralize 
bir yapı öngörülmüştür. 

2025 Planlama 
Çalışması(1998) 

Onaysı
z 

2.800.0
00 

45.000 2025 6.5-8 
milyon 
arası 

200.000 2023 Ankara Nazın İmar Planına göre Merkezi iş 
alan gelişimi Ulus, Çankaya arasında gelişmekte ve 
sınırları gösterilmektedir.  
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Şekil 2. Ankara Merkezi İş Alanının Tarihsel Gelişim Süreci
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Arazinin verimli kullanılamadığı, maliyetleri yüksek 
bir kentsel yayılma ortaya çıkmıştır. Çayyolu ve Ko-
nutkent gibi üst gelir gruplarının yaşadığı banliyöler-
de; alt merkezlerin oluşturulmaması, raylı sistemlerin 
ve toplu taşıma sistemlerinin işletmeye sokulma-
ması ve özel araç kullanımının uygulanan otomobil 
ağırlıklı ulaşım politikalarıyla sürekli teşvik edilmesi 
sonucunda plan bütünlüğünden yoksun aşırı kentsel 
yayılma– otomobil ağırlıklı ulaşım olguları ve bunun 
sonucunda ortaya çıkan trafikteki sıkışıklık, bir kısır 
döngü haline gelmiştir. Ayrıca yeni gelişen yerleşim 
birimlerinde sağlıklı alt merkezler oluşturulamadığın-
dan, olması gerekenden çok daha fazla bir nüfus her 
sabah ve akşam kent merkezine gidip gelmek zo-
runda kalmaktadır. Kent merkezinde 3 temel ulaşım 
sorunu bulunmaktadır. Bunlar;

• Taşıt ulaşımı, 
• Yaya ulaşımı 
• Parklanma sorunudur.

Konut alanları ile kent merkezi arasında yaşanan 
taşıt trafiği pik saatlerde kent merkezinde trafik 
sıkışıklığına neden olmaktadır. Toplu taşımın yetersiz 
olması, otomobille kent merkezine gelmeyi çalışanlar 
için zorunlu kılmaktadır.

Kent merkezinin temel kullanıcıları olan yayalar için 
kent merkezi ulaşılamayan mekân olmaktadır. Kent 
merkezlerine iş amaçlı yolculuğun artmasıyla birlikte 
yaya yoğunluğu artmış ancak parklanma sorunları, 
yollardaki taşıt fazlalığı kent merkezindeki yayaların 
güvenliğini ve yaşam kalitesinin düşmesine neden 
olmuştur. 

Otopark sorunu merkezi iş alanlarındaki yoğun taşıt 
kullanımından kaynaklanma birlikte, merkezdeki 
arsa fiyatlarının yüksek olması ve mevcut otopark 
yönetmeliğinin yetersizliği kent merkezinde parklan-
ma sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucunda 
kullanıcılar kent merkezine gitmeyi tercih etmemekte 
ve bu durum merkezi iş alanlarının niteliğini yitirmesi-
ne, bu bölgelerin zamanla çöküntü alanları olmasına 
neden olmaktadır. 

SONUÇ

Ankara kent merkezi iş alanı gelişimi göz önüne 
alındığında, çekirdek merkezin Altındağ ve Çankaya 
ilçelerinde yer alan Ulus ve Kızılay ticaret merkezleri 
ile, merkezi iş alanının gelişim sürecinde merkez iş-
levini yüklenen Tunalı Hilmi, Kavaklıdere ve Çankaya 
aksı olarak tanımlanabilir. 

Kendi içerisinde yoğunlaşan MİA işlevlerinin 1990’lı 
yıllardan sonra perakende-tüketici hizmetler kolu ko-
nut içinde ve alışveriş merkezlerinde, üretici hizmet-
ler olarak tanımlanan ofis kullanımı, yönetici mer-
kezleri kentin güney aksına, Eskişehir yolu, Konya 
yolu ve Çetin Emeç Bulvarı gibi erişebilirliğin ulaşım 
bağlantılarının yüksek olduğu alanlarda yoğunlaş-
mıştır. 

Alt merkez gelişimleri, Demetevler, Bahçelievler, 
Sincan, Pursaklar, Yenimahalle ilçelerinde görülmek-
tedir. Ayrıca 2023 NİP ‘da bu ilçeler alt merkez olarak 
da tanımlanmıştır. 

Çoğunlukla yol boyu gelişme gösteren ticaret-merkez 
işlevleri, erişebilirliğin daha yüksek olduğu kavşak 
noktalarında yer seçmektedir. 

Alt merkezlerde lineer gelişimin baskın olduğu göz-
lenmektedir. Meşrutiyet, Akay, Tunus, Tunalı Hilmi, 
Cinnah, Hoşdere, Güvenlik, Arjantin, Emek 7-8-4., 
Çankırı ve Fatih Cd.leri lineer gelişimin görüldüğü 
akslardır. 

Alışveriş merkezleri güçlü ulaşım bağlantıları üzerin-
de yer seçmektedir. Güvenlilik, çeşitlilik, ucuzluk ve  
erişebilirlik olanakları yüksek olan bu ticaret alanları 
kent merkezi dışında yer seçmesiyle ve parklanma 
sorunu bulunmaması nedeniyle kullanıcılar tarafın-
dan yoğunlukla seçilen alanlar olmuşlardır. 

Gelişen ulaşım ve iletişim teknolojileri sayesinde 
kentler tek merkezli yapılar olmaktan çıkıp, kent 
merkeziyle farklı ilişkileri bulunan alt merkezlerin 
kurulmasıyla çok merkezli hale gelmektedir. Bunun 
en büyük nedeni şüphesiz güçlü ulaşım bağlantıla-
rının varlığı, hizmetlere kolay ve ucuz erişebilirliğin 
olmasıdır.

Ulaşımın güçlü olması alt merkez gelişimine olumlu 
katkısı olmakla birlikte özellikle Ankara kent merkezi 
Kızılay’ın sadece ulaşımın düğüm noktası olması ve 
bu amaçla kullanılması ileriki dönemlerde Kızılay için 
tehlike çanlarının çaldığını göstermektedir.
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Ulus ve Kızılay merkezleri arasında bir geçiş 
bölgesi olan Sıhhiye’deki üretim ve toptan işlevleri 
MİA’da yaşanan yoğunlaşma ve çöküntüleşme 
süreci ile yer yer Kızılay’a sokulmaktadır. Bu yöne-
lim, çöküntüleşme süreci için besleyici bir yönelim 
olmakla birlikte geçiş bölgesi işlevleri ve çöküntü-
leşme süreci birbirini beslemektedir.

MİA’nın desantralizasyonu, tüketim alışkanlıklarının 
değişmesi, yeni ticaret merkezlerinin oluşması, 
araç sahipliliğin yükselmesi ve kolay ulaşım imkânı 
ile kent merkez oluşma sürecinde fiziksel ve işlev-
sel değişiklik meydana gelmektedir. 
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ÖZET

Küresel ölçekte tüm dünyanın sorunu olan ve ülkemizde de son zamanlarda mevsimsel düzensizliklerle birlikte 
hissedilen iklim değişimi, yenilenemez enerji kaynaklarının tüketimine bağlı olarak artış göstermektedir. Ülke-
lerin sektörler bazındaki istatistiklerine bakıldığında hava kirliliği açısından üçte bir oranında bir payın ulaşım 
kaynaklı fosil yakıt kullanımına bağlı olduğunu göstermektedir. Gelişmiş ülkeler, küresel ölçekte üretilen hava 
kirliliğinin önlenmesi ve ulaşıma bağlı karbon ayak izinin azaltılması amacıyla ilk önlemleri ulaşım sektöründe 
almayı hedeflemekte ve çeşitli önlem paketlerini uygulamaya koymaktadır. Bu bağlamda çevre dostu yakıt 
ve motor teknolojileri geliştirilmiş, AB politikaları uyarınca katalitik konvertör sistemleri yeni nesil araçlarda 
tercih edilmiş ve taşıt paylaşımı seçenekleriyle ulaşımda türel çeşitliliklerle daha az ve kontrol edilebilir sera 
gazı üretimi sağlanmaya çalışılmıştır. Bütün bu öngörülen gelişmelere ek olarak daha önemli bir seçenek olan 
özel otomobil kullanımından toplu taşımayı kullanıma geçişin önünü açacak alternatif ulaştırma sistemleri de 
kentlerde yerini almaya başlamıştır. Bu çalışmada bahsi geçen Park et Devam et sistemi (P+D), yol ve trafik 
güvenliği bağlamında, trafik sıkışıklığı ve hava kirliliği gibi olumsuz etkilerin azaltılmasında rol oynamaktadır. 
Özellikle bu bağlamdaP+D sistemi mevcut hava kirliliği seviyelerini azaltıcı etkisi açısından incelenmekte ve 
kentlerin ulaşıma bağlı karbon ayak izini azaltmak ve ulaşım altyapısının gelecekte yetersiz kalması durumuna 
karşı kentsel yolculuklarda, bireysel ulaşım taşıtlarından toplu ulaşım taşıtlarına yönlendirilmesinin önemini 
ortaya koymaktadır.
Kent merkezi yayaların rahat dolaşımını sağlayan mekânsal düzenlemeleri ve trafik güvenliğini içermelidir. 
Yaya ulaşımının sıfır sera gazı üretimiyle karbon ayak izi en düşük ulaşım türlerinden birisi olarak kentsel 
ulaşımda oynadığı rol ile kent merkezinde trafik güvenliğini sağlamada da bireysel binek otosuna göre daha 
etken olan P+D sisteminin, karbon ayak izini azaltıcı filo kurulumuyla birlikte, kirletici taşıt girişinin azaltılması, 
böylece sera gazı emisyonlarının düşürülerek daha yaşanılabilir kent merkezinin elde edilmesi hedeflenmek-
tedir. Bu çalışma ile Ankara kent merkezi örnekleminde elde edilen bulgulara göre öneriler üretilmekte ve 
sonuçlar değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karbon Ayak İzi, Kent Merkezi, Park et-Devam et Sistemi, Sürdürülebilir Ulaşım

GİRİŞ
Ankara, başkent olmasının sağladığı sosyal ve 
ekonomik avantajların yanı sıra fiziki konumu ve 
kentsel makroformun genişlemesi açısından gün 
geçtikçe artan ulaşım sorunlarıyla karşı karşıya 
kalmaktadır. Kentsel yayılmayla birlikte çoklu yol-
culuk talepleri ortaya çıkışmış ve bu yolculuklarda 
özellikle binek otomobil kullanım oranının artışı, 
kentte trafik sıkışıklığının yanı sıra görsel ve çev-
resel değer kayıplarını da beraberinde getirmiştir. 
Bu nedenle 2013 yılında Ankara’da Metropolitan 
Alanı ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana Planı çalışma-
ları başlatılmıştır. Bu çalışmalar sırasında yapılan 
Trafik Sayımı ve Taşıt Doluluk Etütleri neticesinde, 
kent merkezini çevreleyen iç kordon hattından kent 
merkezi yönünde geçiş yapan taşıt sayıları ve bu 
taşıtların doluluk oranları belirlenmiştir. 
Ankara’da taşıtla yapılan yolculukların % 13,5’lik 
bir oranı sabah zirvesinde (07:00-08:00) gerçek-
leşmektedir [1]. Yapılan hesaplamalara göre zirve 
saatte kent merkezi yönünde binek otosu kullanım 

oranı yaklaşık % 74 olarak bulunmuş ve kent içi 
ulaşımda en fazla talebin binek otomobilli yolcu-
luklarda olduğu sonucuna ulaşılmıştır [2]. Doluluk 
oranı düşük binek otomobillerin kullanımı trafikte 
sıkışıklık oranını artırmaktadır. Bu bağlamda 1 ve 2 
yolculu binek otosu yolculuklarının incelenmesinin 
hem kentsel ulaşıma yönelik sorunların ve sera gazı 
emsiyonlarının azaltılmasında etkili olacağı, hem de 
kent merkezinde azaltılan binek otomobil sayısının 
trafik güvenliğini artırmadaki önemi ortaya koyulmalı-
dır. Yapılan trafik sayımlarında kent merkezi yönün-
de yolculuk yapan 1 ve 2 yolculu binek otomobillerin 
oranı % 65 civarındadır. Çevre yönünde ise bu değer 
yaklaşık % 57’dir [2]. Bu da göstermektedir ki Ankara 
halkının neredeyse üçte biri kent merkezine yaptığı 
yolculuklarda binek otomobilini kullanmayı tercih 
etmektedir. Bu durum hareketli trafikte sıkışıklığın, 
kent merkezinde ise park halindeki taşıt sayısında 
artışın kaçınılmaz bir hale gelerek trafik ve kullanıcı 
güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olmaktadır. 
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Bu çalışmada, Park et-Devam et (P+D) sisteminin 
kurulumu ile Ankara kent merkezine giriş yapan 
binek otomobil sayısı azaltılarak trafik ve kullanıcı 
güvenliğinin sağlanması ve dolayısıyla azalan binek 
otosu sayısına bağlı olarak sera gazı emisyon mik-
tarlarının düşürülerek karbon ayak izinin küçültülme-
sine yönelik bir ulaşım modeli oluşturulmuştur. 

PARK ET-DEVAM ET SİSTEMLERİ VE TRAFİK 
SIKIŞIKLIĞINI ÖNLEMEDEKİ ROLÜ

Günümüzde kentleşme, kentsel yayılma ve buna 
bağlı olarak artan otomobilleşmeye dur diyebilmek 
ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulmasını sağ-
lamak için binek otosu kullanımının azaltılması tek 
başına yeterli olmayacak, bu duruma koşut olarak 
toplu taşım kullanımını teşvik edecek önlemlerin 
geliştirilmesi gerekecektir. Bu bağlamda Park et-De-
vam et (P+D) sistemi hem merkezi taşıt baskısından 
kurtaracak hem de kullanıcı güvenliğini sağlayacak 
önemli bir araç olarak kullanılacaktır. 
Park et-Devam et sistemleri kent merkezine özel oto-
mobille yolculuk yapacak bireylerin kent çeperinde 
belirli noktalarda oluşturulan otoparklara park edip, 
yolculuklarını toplu taşıma ile devam ettirmelerini 
sağlayan aktarma sistemleridir. Bu sistemler iki temel 
amaca hizmet eder;
•Sabah ve akşam zirvesinde trafik sıkışıklıklarının 
önüne geçerek trafik ve kullanıcı güvenliğini sağla-
mak [5],
•Özellikle düşük doluluk oranlı binek otosuyla yolcu-
luğa başlayan bireylerin özellikle kent merkezi varışlı 
yolculuklarını toplu taşım türleri ile devam ettirmesini 
sağlamaktır [6]. 
P+D sistemlerinin trafik ve kullanıcı güvenliğini sağla-
madaki rolü dikkate alındığında, sistemin kullanıla-
bilirliğini artırmak için bazı yardımcı politikalarla des-
teklenmesi gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi de 
Ankara kenti göz önünde bulundurulduğunda, kent 
merkezindeki trafik güvenliğinin sağlanması için mer-
kezi alan ücretlendirme politikasının uygulanmasıdır. 
Ülkemizde sıkışıklığın ücretlendirmesi konusunda 
bir politika uygulaması bulunmadığı için uluslararası 
literatürün incelenmesi ve uygulama örneklerinin 
değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

ULUSLARARASI ÖRNEKLERLE SIKIŞIKLIĞIN 
ÜCRETLENDİRİLMESİ
P+D sistemlerinin kullanılabilirliğini artırmada en 
önemli yardımcı önlemlerden (politikalardan) biri 
sıkışıklığın önlenmek istediği yol veya alanın ücret-
lendirmesidir. Bu bağlamda eğer kent merkezindeki 
taşıt trafiğini kısıtlamak,  trafik ve kullanıcı güvenliğini 
artırmak isteniyorsa kent merkezi ücretlendirmesi 
yöntemini seçmek iyi bir başlangıç olacaktır. 
Bu çalışmada kent merkezinin ücretlendirmesi Park 
et-Devam et sisteminin kullanılabilirliğini artırmada 
bir araç rolü üstlenecektir. Dolayısıyla dünya kent-
lerinden uygulama örnekleriyle bu konunun açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir. 
Ankara kent merkezinin ücretlendirilmesinde çıkış 
noktası, uluslararası literatürde farklı yol ve alan 
bazlı ücretlendirme -veya diğer adıyla sıkışıklığın üc-
retlendirilmesi olarak bilinen- türlerinden başkent için 
en uygununun tercih edilmesiyle başlamaktadır. Alan 
bazında veya yol boyu ücretlendirme işlemi dünya 
kentlerinde farklı türlerde uygulanmaktadır. Esasen 
sıkışıklığın ücretlendirilmesi dört başlık altında grup-
lanmaktadır [11]. 
1.Kent merkezinde sıkışıklığın ücretlendirilmesi
2.Kent merkezinde kademeli olarak ücret toplama 
halkaları (kordonlar) oluşturulması
3.Ücretlendirilen yolda tek tesisle ücretlendirmenin 
sağlanması
4.Kapsamlı ve alan bazında sıkışıklığın ücretlendiril-
mesi
Tarihte ilk defa yol ücretlendirmesi işlemi 18. yy 
’da Büyük Britanya’da bazı yol geçişlerinin ücrete 
bağlanmasıyla ortaya çıkmıştır [17]. Singapur’da 
ilk olarak Elektronik Yol Ücretlendirmesi (Electro-
nic Road Pricing-ERP) adıyla 1975’te pilot çalışma 
olarak uygulanmış ve sonrasında Londra, Paris ve 
Stockholm gibi birçok gelişmiş dünya kentinde bu 
sistemin geliştirilmesi planlanmıştır [7]. 

Singapur’da kent merkezine giriş yapılabilecek her 
yolun ücretlendirildiği bir sistem bulunmaktadır ve bu 
sistemde Şekil 2 ve Şekil 3’de de görüldüğü gibi 80 
ERP noktasında ücret toplama işlemi gerçekleştiril-
mektedir. Taşıtların ERP noktasından her geçişinde 
ücretlendirme uygulanmaktadır. Toplu taşımada tek 
yön yolculuk bedelinin 2-5 Singapur Doları (S$) [1 
S$= 0,7 $=1,8 (2015 Ekim döviz kuru)] olduğu zirve 
saatte Singapur kent merkezine ulaşmak için 5 geçiş 
noktasını kullanmanın bedeli 15 S$’ına mal olabil-
mektedir. Bu uygulamaya geçilmesiyle birlikte zirve 
saatlerde yaklaşık 25.000 taşıtın trafikten çekilmesi 
sağlanmış, trafik sıkışıklığı % 13 oranında azaltılmış 
ve taşıt paylaşımında artış gözlenmiştir. Günümüzde 
ise Singapur’da her bir kontrol noktasından geçiş 4 
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S$ ile ücretlendirilmektedir. Ancak bu ücretlendir-
me istenen hız değerleri korunsun diye 3 ayda bir 
değiştirilmektedir. Sonuçta trafik hacminde % 25’lik 
bir azalma meydana gelmiştir [8]. 

Şekil 2. Singapur ERP 2005 ve kent merkezine 
girişin ücretlendirilmesi (solda) [20]
Şekil 3. Singapur Merkezi İş Alanı’nın ücretlendiril-
mesi; Şekil 2’de kırmızı çerçeve içi (sağda) [20] 

Kent merkezinin ücretlendirilmesi ilk defa 1960’lı 
yıllarda İngiltere Durham’da uygulanmıştır. Son-
raları, bugün de kent merkezinin ücretlendirmesi 
konusunda literatürde sürekli ön plana çıkan Lond-
ra’da başarılı bir ücretlendirme uygulaması yapıl-
mıştır. Londra kent merkezindeki 2,6 km2’lik alana 
yolculuk yapacak ve bu yol ağını kullanacak taşıtlar 
günlük olarak 8 pound ödemek durumunda kalmış-
lardır. Ancak daha da yoğun olan 3,4 mil (5,5 km) 
çaptaki çekirdek merkez için ücretlendirme sabah 
zirvesinde daha da artırılmaktadır. Ücret toplama 
sistemin uygulanmasından sonra merkez alana 
geçiş yapan taşıt sayısında % 25 azalma kayde-
dilmiştir. Kent merkezi sokakları yaya ve bisikletli 
akınına uğramış ve otobüs şeritleri artırılmıştır [10]. 
1988 yılında bu kademeli artıştan fırsat bularak 3 
adet ortak merkezli kordon halkaları uygulanmıştır 
[9]. 1994 yılında ise merkez Londra bölgesinde 130 
ücret toplama noktasında zaman aralığına göre 
3,50 $ ile 14 $ arasında değişen 7 farklı ücret-
lendirme uygulanmıştır. Merkez Londra için trafik 
sıkışıklığında % 8-22 arasında bir azalma tahmin 
edilmiştir [15]. 2002 yılında sıkışıklığın ücretlendi-
rilmesi programına geçiş yapılmasıyla birlikte taşıt 
trafiğinde % 85 azalma yaşanmış ve 3000 taşıt 
kent sokaklarını 17.000 yaya ile paylaşır hale gel-
miştir. Londra’da günümüzde de halen kent merke-
zinde ücretlendirme yapılmakta ve taşıtların günde 
kaç defa geçiş yapıldığına bakılmaksızın günlük 
ücretlendirme uygulanmaktadır [14].

Şekil 4. Londra kent merkezinin ücretlendirilmesi (do-
ğudaki bölge 2003’te ücretlendirilen alan “yaklaşık 8 
mil2=21 km2” batıdaki bölge 2005 yılında genişletilen 
ücretlendirme alanı) [20]

1986’da Norveç’in Bergen kentinde, tek tesisle yol 
tabanlı ücretlendirmede elektronik denetleme siste-
minin ilk örnekleri kullanılmıştır [16]. Ücretlendirme 
noktasında ödeme işlemi taşıt üzerindeki bir vericiyle 
alınmakta veya kameralı plaka tanıma sistemi dev-
reye girmektedir. 13 ücret toplama tesisinde 16 saat 
boyunca her gün işletim gerçekleştirilmiş ve her bir 
ücretlendirme noktasından geçiş 0,7-1,75 $ olarak 
belirlenmiştir [11].
1990’lı yıllarda Fransa’da Autoroute 1 (A1) olarak 
adlandırılan ve Paris ile Lille arasında bağlantı 
sağlayan ana arterde tek tesisle yol tabanlı ücretlen-
dirme uygulanmıştır. Özellikle Pazar günleri trafiğini 
azaltmak için uygulanan bu sistemde yeşil ve kırmızı 
tarifelerle ücretlendirme işlemi zaman aralıklarına 
göre değişkenlik göstermektedir. Zirve saatlerde 
ücretlendirme Kırmızı Tarifeyle, zirve saat öncesi ve 
sonrasındaki ücretlendirme de Yeşil Tarife olarak ad-
landırılmıştır. Normal zamanlarda A1 yolunda erişim 
9,88 $ ile ücretlendirilirken, Pazar günleri Kırmızı Ta-
rifede 12,35 $’a yükselmekte, Yeşil Tarifede ise 7,14 
$ a düşmektedir. Uygulama sonrasında Kırmızı Tarife 
boyunca trafik % 4 azalma göstermiştir [8], [11].

Şekil 5. Fransa’da Paris- Lille Autoroute 1 yol tabanlı 
ücretlendirme [20]
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Stockholm’de ise ilk defa 2006 yılında kent merkezi-
ne girişlerde ücretlendirmeye yönelik 7 aylık deneme 
süresi belirlenmiş ve daha sonra sonlandırılmıştır. 
2007 yılında kentte referandum yapılmış ve Şekil 6 
ve 7’de görüldüğü gibi yeni bir kordon hattı oluşturu-
larak 18 ücretlendirme kontrol noktası belirlenmiştir. 
Bu kontrol noktalarından her geçişte ücretlendirme 
uygulanmıştır. Trafik yoğunluğunun ortalama düzey-
de olduğu zamanlarda kontrol noktasından her geçiş 
1 €, zirve saatlerde ise 2 € ile ücretlendirmiştir. Ücret 
toplama sistemi tamamen elektronik olarak ve plaka 
okuyucu sistemlerle oluşturulmuştur. Trafik hacmi-
ni azaltmak amacıyla uygulanan yol ücretlendirme 
sistemiyle trafik sıkışıklığı % 20 oranında azalmış, 
emisyon miktarında % 10-14 arasında düşüş ya-
şanmış ve toplu taşım kullanım oranı % 6-9 artış 
göstermiştir. 2400 taşıtlık P+D otoparkı düzenlenmiş 
ve otobüs sistemi-raylı sistem istasyonlarıyla bütün-
leştirilmiştir [8].

Şekil 6. Stockholm kent merkezine girişin ücretlendi-
rilmesi ve P+D otoparkları [20]

Şekil 7. Stockholm ücretlendirilen merkez kordon 
hattı [20]

Dünya örneklerinde bu ücretlendirme sistemleri 
temelde üç amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki 
kentlerde trafik sıkışıklığını azaltmak ve güvenli bir 
ulaşımı sağlamaktır. İkincisi, azalan taşıt sayısına 
bağlı olarak kentlerin maruz kaldığı hava kirliliğinin 

önüne geçmektir. Diğer bir amaçta ise yol ücretlen-
dirmesi sıkışıklığı yönettiği gibi aynı zamanda yerel 
yönetimler için bir gelir kapısı olarak hizmet görmek-
te, mevcut yol ağının bakım ve onarımı ile köprü ve 
yol altyapısı için mali desteğin sağlanması amacı 
güder. 
Gelişmiş ülke kentlerinde de görüldüğü üzere alan 
ve yol tabanlı ücretlendirme her km için taşıt sü-
rücüsüne ekstra bir maliyet olarak yansımaktadır. 
Günümüzde böylesi gelişmiş bir teknoloji ve sosyal 
ortamlar olduğu müddetçe özel otomobil kullanımı-
nı kısıtlamak/yasaklamak çare olmayacak, ancak 
önleyici birtakım politikalarla özel otomobil kullanı-
mından caydırma yoluna gidilecektir. Alan boyutunda 
ve yol tabanlı ücretlendirme örnekleri incelendiğinde 
bireylerin bu türden kısıtlayıcı ve caydırıcı politikalar-
la özel otomobil kullanımından vazgeçtiği ve kentsel 
ulaşımda toplu taşım kullanımının artış gösterdiği 
ortaya çıkmıştır.

YÖNTEM
Bu çalışmada, 2013 yılında gerçekleştirilen Ankara 
Metropoliten Alanı ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana 
Planı çalışması verileri kullanılarak model veri tabanı 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yazının yazarlarının 
da yer aldığı çalışmada,  P+D sistemine ilişkin ula-
şım talep tahmin modeli aşamasında (lisanslı VISUM 
12.52-07 Ulaşım Talep Yönetimi yazılımı kullanıl-
mıştır) P+D sisteminin kullanımını teşvik edecek en 
önemli önlemin (politika), kent merkezinin ücretlendi-
rilmesi olduğundan hareketle öncelikle Ankara Kent 
Merkezi Çekirdeği ve Merkez Çeperi İş-Çalışma 
ve Kamu Alanları olarak bir merkez geçiş bölgesi 
belirlenmiştir (Şekil 8). Bu bağlamda oluşturulan mo-
delde, kent merkezi çekirdeği olarak belirlenen alan 
ücretlendirilerek, özel otomobilden toplu taşıma geçiş 
yapacak yolculuk sayıları tahmin edilmeye çalışılmış-
tır. Hazırlanan ulaşım talep tahmin modeli üzerinde 
kent merkezi çekirdeğinin ücretlendirilmesiyle öneri 
P+D sisteminin kullanılabilirliği sınanmıştır.
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Şekil 8. Ankara Kent Merkezi Çekirdeği ve Merkez Çeperi İş-Çalışma ve Kamu Alanları

BULGULAR
Alan ücretlendirmesinin Ankara kent merkezinde 
uygulanabilmesi için öncelikle üç farklı kent örne-
ğindeki alan ve yol ücretlendirmesi sistemlerinin 
karşılaştırılması gerekmektedir. Singapur, Londra, 
Stockholm gibi kentlerde alan ücretlendirmesinde 
farklılıklar söz konusudur. Bu bağlamda Ankara için 
bu durum değerlendirildiğinde ve P+D ile ilgili dün-
yada yapılan çalışmalar incelendiğinde örneklerin 
tamamına yakınında daha önceden planlanan ve 
işletilmekte olan P+D otoparklarının optimizasyonu-
na yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ancak Ankara’da 
önceden planlanmış bir P+D otoparkı olmadığı için 
yeni bir P+D Sisteminin tespit edilmesinde yardımcı 
politikaların sınanması yöntemine başvurulacaktır. 
Öncelikle P+D sisteminin modelde tahmin edilmesi 
için özel otomobil yolculuklarından toplu taşıma 
yolculuklarına yapılabilecek aktarmanın hesaplan-
ması gerekmektedir. Bu oranın hesaplanmasında 
kent merkezi özelliği gösteren (tarihi ve ticari mer-
kez) ve özel otomobille girişe kısıtlama getirilmesi 

düşünülen Trafik Analiz Zonlarının ücretlendirilmesi 
yönteminin kullanılabileceği öngörülmektedir. Bu 
yöntem, uluslararası örneklerde birçok kent merke-
zinde de görüldüğü gibi P+D Sisteminin kentlerde 
kullanılması, toplu taşımaya aktarma yapılması ve 
özel otomobilden caydırıp toplu taşımayı teşvikin 
gerçekleştirilmesi açısından önemli politikalardan 
biri olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Ankara 
kenti için merkezi iş alanı ve kamusal alan fonk-
siyonlarının yoğun olduğu alanlar “Ulus, Kızılay, 
Kültür, Maltepe, Kocatepe, Hacettepe, Kale” trafik 
analiz zonları modelde öncelikle ücretlendirilecek 
alanlar olarak belirlenmiştir. Böylece bir ön çalışma 
yapılmış ve bu alanlar ücretlendirilerek modelde 
test edilmiştir. Alan ücretlendirmesi yapılacak Trafik 
Analiz Bölgelerinin gösterimi Harita 1‘de 266 Trafik 
Analiz Zonu olarak yer almaktadır. Harita 2’de 
Merkez Ana Bölgeler, Harita 3’te daha ayrıntılı bir 
şekilde ücretlendirme yapılan merkezdeki ücretlen-
dirilen Trafik Analiz Zonları gösterilmektedir.

Harita 1. Ankara Metropoliten Alanı Bölgeleme Haritası
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Yapılan bölgeleme ve alan ücretlendirmesi çalışma-
sıyla, yolculuk talep yönetim programında üretilen 
modelin uygulama öncesi ve sonrası olarak Tab-
lo1’de gösterilmektedir. Bu durumda azalan özel oto-
mobil sayısı ve toplu taşıma aktarma yapan yolculuk 
sayısı değerlerine ulaşılmıştır. 

Model sonucunda özel otomobil yolculuğunun en 
fazla yapıldığı bölgenin Kızılay olduğu ortaya çık-
mıştır.Sabah 07:00-08:00 zirvesinde yaklaşık 21.000 
binek otosu yolculuğu bu bölge tarafından çekilmek-
tedir. Ancak alan ücretlendirmesiyle birlikte Kızılay 
trafik analiz bölgesine yapılan yaklaşık 3000 özel 
otomobil yolculuğu engellenmiştir. 

Harita 2. Ankara Kent Merkezi Ana Bölgeler

Harita 3. Merkez Ana Bölgesi İçinde Ücretlendirilecek Trafik Analiz Zonları

Tablo 1. Mevcut Durum ve Alan Ücretlendirmesi Yapılan Durumun Karşılaştırması (adet yolculuk)

Zon 
No 

Zon Adı Özel Otomobil 
Yolculuğu 
(Mevcut Durum) 

Toplu Taşım 
Yolculuğu  
(Mevcut Durum) 

Özel Otomobil 
Yolculuğu  
(Alan Ücretlendirmesi 
+ 6TL) 

Toplu Taşım  
Yolculuğu  
(Alan Ücretlendirmesi 
+6 TL) 

77 KOCATEPE 2622 3144 2333 3579 
78 MALTEPE  3979 4273 3378 5173 
79 KIZILAY 21112 25747 18081 30313 
80 HACETEPE 1791 5346 1511 5766 
81 KÜLTÜR 2976 3972 2564 4591 
84 ULUS 7617 7568 6616 9070 
85 KALE 1450 2573 1305 2790 
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en fazla azalma gösterdiği trafik analiz zonu Kızılay 
ve Hacettepe olmuştur. Ancak toplu taşıma en fazla 
aktarma yapılan bölge de Ulus bölgesi olarak ortaya 
çıkmıştır.

Özel otomobildeki azalmanın ve toplu taşıma 
aktarma yapan yolculuk sayısının oransal olarak 
gösterimi Tablo 2’de de görüldüğü gibi trafik analiz 
zonlarının çekim özelliklerine göre değişkenlik gös-
termektedir. Bu durumda özel otomobil oranının 

Tablo 2. Alan Ücretlendirmesi ile Merkezi İş Alanı Trafik Analiz Zonlarına Göre Yolculuk
 Artış-Azalış Oranlarının Tespiti (% )

Ankara kenti ölçeğinde km başına üretilen CO2 de-
ğerlerinin tahmin edilmesinde 2013 TÜİK verilerin-
den faydalanılmış ve azaltılan emisyon miktarının 

Ankara’da trafiğe kayıtlı ilk 10 taşıt türü üzerinden 
emisyon değeri hesaplanmasının görece daha doğru 
bir sonuç çıkaracağı varsayılmıştır.

Marka Taşıt sayısı (adet) Salımı (CO2 g/km) 
Renault 186.261 157 
Ford 166.910 152 
Fiat 130.370 141 
Volkswogen 115.594 233 
Murat 111.501 188 
Opel 102.692 136 
Peugeot 73.890 123.5 
Hyundai 69.148 125 
Mercedes 63.408 155 
Toyota 55.470 168 

Ortalama Toplam   157.85 

 

Tablo 3’te de görüldüğü gibi 2013 yılı TÜİK Motorlu 
Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Ankara’da 2013 
yılında trafiğe kayıtlı 51 farklı taşıt markası içinden 
en fazla tercih edilen ilk on taşıt üzerinde bir değer-
lendirme yaptığımızda ortalama CO2 emisyon de-
ğeri yaklaşık 157.85 g/km olarak da bulunmuştur. 

Bu değer de Ankara özelinde doğruluk payı yüksek 
olacak bir değere karşılık gelmektedir. Otobüs, tren, 
hafif raylı sistem (tramvay) ve metro ile yapılan seya-
hatlerin, 100 km’lik dilimlerinde ortalama kişi başına 
düşen emisyon miktarı ise Tablo 4’te verilmektedir.

Tablo 3. Ankara 2013 Yılı Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayıları (İlk 10) [19]

 Ulaşım yöntemi 100 km’deki Kişi Başı Sera 
Gazı Emisyonu (kg) 

Otobüs 8.9 
Tren 6 
Hafif Raylı 6.5 
Metro 5.3 

 

Tablo 4. Ulaşım taşıt türlerine göre 100 km’deki kişi başına sera gazı emisyonu miktarları [4]

Zon No Zon Adı Özel Otomobil Yolculuğu 
Azalış Oranı 

Toplu Taşıma Yolculuğu  
Artış Oranı 

77 KOCATEPE 11% 14% 
78 MALTEPE  15% 21% 
79 KIZILAY 14% 18% 
80 HACETEPE 16% 8% 
81 KÜLTÜR 14% 16% 
84 ULUS 13% 20% 
85 KALE 10% 8% 
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Bu bağlamda model verilerinden elde edilen özel 
otomobil sayısındaki azalmaya bağlı sera gazı emis-
yonu azaltımları Tablo 5 ve Tablo 6’da görüldğü gibi 

alan ücretlendirmesi yöntemiyle ve TÜİK’ten alınan 
bu değerler temel alınarak hesaplanmıştır.

Tablo 5. P+D ile toplu taşıma aktarma yapılan özel otomobilli yolculuklarla azaltılan sera gazı 
emisyonları

Tablo 6. P+D ile toplu taşıma aktarma yapılan yolculuklarda üretilen sera gazı emisyon miktarı

Özel otomobil Mevcut Öneri (+6 TL Alan 
ücretlendirmesiyle) 

Mevcuda göre 
azalan Km  

Sera Gazı 
Emisyonu Farkı 
(CO2 gr/km) 

Özel otomobil toplam 
yapılan km  
(07:00-08:00 arası) 

3.205.068 3.140.794 64.274 10.145.651 

Özel otomobil toplam 
yapılan km (tüm gün) 

43.268.418 42.400.719 874.126 136.966.288 

 

Toplu Taşıma Mevcut Öneri (+ 6 TL Alan 
ücretlendirmesiyle) 

Mevcuda göre artan 
Km  

Sera Gazı Emisyonu 
Farkı (CO2 gr/km) 

Toplu taşım toplam 
yapılan km  
(07:00-08:00 arası) 

2.540.670 2.636.663 95.993 8.543.377 

Toplu taşım toplam 
yapılan km (tüm gün) 

19.563.159 20.302.305 739.146 65.784.003 
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SONUÇ VE ÖNERİLER
TÜİK’in 2014 yılı sera gazı emisyon miktarı verilerinin 
Ankara için yaklaşık 30 milyon ton CO2 olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda yapılan modelde azal-
tılan sera gazı emisyon miktarları yukarıdaki tablo-
larda verilmiştir. Kent merkezinin ücretlendirmesinin 
destekleyici bir politika olarak modelde kullanımı ve 
bu maliyeti karşılamaktan cayarak toplu taşımaya 
aktarma yapan özel otomobil kullanıcılarının (ki bu 
yolcular potansiyel P+D sistemi kullanıcıları olarak 
modelde varsayılacaktır) böylesi bir türel değişimi 
tercih etmesi, havaya karışan CO2 oranında binde 
2’lik bir azalmayı da beraberinde getirecektir. An-
kara için ulaşımın sera gazı üretimindeki payı  % 
15’e denk gelmektedir ve bu azalma sadece ulaşım 
açısından kentteki emisyon artışının azaltılmasında 
rol oynamaktadır. Toplamda binek otosu için günlük 
azaltılacak emisyon miktarı Tablo 5’de de görüldüğü 
gibi 10.145.651 gr CO2 düzeyindedir. Bu da Ankara 
için binek otosu tarafından üretilen günlük yaklaşık 
10 tonluk sera gazı miktarının azaltılması sonucunu 
beraberinde getirmektedir.
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ANKARA’DA İKLİM ŞARTLARININ YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİSİ: 
KRİTİK RÜZGâRLI ALANLARDA ARAÇ HIZI 

VE YOL DURUMU İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Dr. Murat ÖNDER, Araş. Gör. Hatice Gül ÖNDER, Yrd. Doç. Dr. Hayri ULVİ

1.GİRİŞ
Bir taşıtın aerodinamik yapısı taşıtın kontrolünü 
ve konforunu, ayrıca taşıt üzerindeki kuvvet ve 
moment oluşturan dış akış alanı ise taşıtın perfor-
mans ve dengesini büyük ölçüde etkilemektedir. 
Buna ek olarak köprü ve viyadük gibi iki yüksek 
noktayı birbirine bağlayan yerlerde oluşan yan 
rüzgarlar, taşıt güvenliğini etkileyerek ciddi ka-
zalara neden olmaktadır [1], [2]. Yan rüzgârların 
araç hızına ve araç güvenliğine olan etkisi üzerin-
de durulması gereken önemli bir trafik güvenliği 
konusunu oluşturmaktadır. Şekil 1’de belirtildiği 
gibi yan rüzgârların araçlar için nasıl bir tehlike 
oluşturacağı, yan rüzgâra verilecek farklı tepkilerle 
ortaya koyulmaktadır. Aracın tehlike oluşturduğu 
bu durumlar aracın devrilmesi, şerit değiştirmesi ve 
yön değiştirmesi olarak sıralanabilir. Bu tip yan rüz-
gârlara maruz kalan araçlar kendi sürüş güvenliğini 
ve başka araçların seyir güvenliğini tehlikeye dü-
şürebilmektedir. Bu da sadece ekonomik kayıplara 
değil aynı zamanda ciddi yaralanmalara ve hatta 
can kaybına dahi yol açabilmektedir.  Bu nedenle 
yurt dışı uygulamalarda yan rüzgarların etkisini 
azaltmak için viyadük, köprü ve rüzgarın etkisinin 
azaltılmak istediği farklı yol yapılarında yatay ve 
dikey engeller uygulanmıştır.   

Köprü, viyadük gibi ulaşım yapılarında yan rüzgar-
ların araç güvenliğini tehlikeye düşürmemesi için 
araç üreticileri çeşitli isimler altında yan rüzgarlar-
dan etkilenmeyecek sistemler oluşturmuşlarıdır. 
Aniden yan rüzgârın oluştuğu anda harekete 
geçen araç asistanı gibi sistemler ile dorsenin veya 

aracın kendisinin ani tepki vermesi ihtimaline karşı 
sürücünün aracı bulunduğu şeritte tutmasına yar-
dımcı olmaktadır. Araç asistanı bu görevini araçtaki 
sensörler ile gerçekleştirir. Yan rüzgârların etkisini 
fark eder ve aracın gidiş yönünü düzeltmek için sürü-
cü müdahalesi olmadan otomatik olarak frenlemeler 
gerçekleştirir. Araç gösterge panelindeki bir kontrol 
lambası, sürücüyü sistemin devreye girdiği konusun-
da bilgilendirir. Bu durumda aracın yanal yer deği-
şimleri ve aracın gidiş yönündeki sapmalar önemli 
ölçüde azaltılır. Böylece sürücü kendini güvende 
hisseder ve trafikte sürüş güvenliği sağlanmış olur.

Günümüzde araçlarda hemen hemen standart olarak 
sunulan bu tip asistanlar, şiddetli yan rüzgârlara 
karşı yer değiştirmeyi engellemeye yardımcı olur. 
Böylesi sistemler güçlü ve beklenmedik yan rüzgâr-
ların çıkması halinde sürücüyü destekleyerek sürüş 
ve yol tutuş güvenliğini artırır, sürücünün yükünü 
azaltır. Resim 1 ve 2’de yüksek hacimli bir aracın yan 
rüzgârlar neticesinde yoldan sapması ve bu durum 
karşısında sürücünün göstermiş olduğu tepkiyi gös-
termektedir. Araç bu şekilde bir etkiye maruz kaldığı 
zaman sürücü deneyimi önemli bir rol oynamaktadır.

Şekil 1. Yan rüzgârların araçlar için oluşturduğu 
tehlikeler [3]

Resim 1. Yan rüzgârların yüksek hacimli araç dorse-
sine olan etkisi[3]
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Resim 2. Aracın savrulmasın durumunda sürücünün 
direksiyondaki direnci[3]

Her ne kadar araç üzerine yerleştirilmiş yan rüzgâr 
algılama sistemleri var olsa da bu durum tek başına 
yeterli olmayıp ek olarak yan rüzgârların şiddetli ol-
duğu viyadüklerde rüzgara karşı koruyucu bir önlem 
olarak yan bariyerlerin tasarlanmasını gerektirmek-
tedir. Bu konuda uluslararası literatürde farklı çalış-
malar yapılmış [4] [5] ve yol platformunun en sağ 
şeridini kullanan yüksek hacimli kargo araçlarının 
yan rüzgârlardan en az etkilenebileceği yan koruma 
bandının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 
da Ankara Çevre Otoyolu Karataş viyadüğü yapılan 
literatür örnekleri göz önünde bulundurularak refe-
rans bölge olarak seçmiş ve modellemesi yapılmıştır. 
Modelleme aşamasında son zamanlarda otomotiv 
endüstrisinde alternatif yöntem ve ürünleri geliştir-
mek için gerekli olan zamanı azaltmak maksadıyla 
Sayısal Akışkanlar Dinamiği (SAD) kullanılmıştır. 
SAD kullanılarak model bilgisayar ortamında oluştu-
rulmuş bu şekilde zamandan ve maliyetten tasarruf 
edilerek fazla harcamaların önüne geçilmesi planlan-
mıştır.

2. MODEL GEOMETRİSİ VE SINIR ŞARTLARI 
Bu çalışma için Ankara Çevre Otoyolu Güneydoğu 
kesiminde yer alan Karataş Viyadüğü seçilmiştir. 
Güneydoğu Çevre Otoyolundaki konumu Resim 
3’de gösterilen Karataş Viyadüğünün konumu gereği 
aralarında yaklaşık 80 metre yükseklikte açıklık 
bulunan iki yükseltiyi birbirine bağlamakta ve aynı 
zamanda coğrafi açıdan bakıldığında Eymir Gölü’n-
den başlayarak gelen vadinin içerisinde kalmaktadır. 
Bu nedenle rüzgârın hızlanarak ve toplanarak geldiği 
bir bölge yer almaktadır. Viyadüğün SAD’da model-
lenmesi için rüzgâr hızı Meteoroloji yıllık ortalama 
verilerine bakılarak ortalama olarak Kuzeybatıdan 
10m/s ve hava sıcaklığı da 23 C derece olarak alın-
mıştır [6].

Resim 3. Karataş Viyadüğünün genel görünüşü
Karataş Viyadüğünü fiziksel özelliklerine göre değer-
lendirecek olursak, gün boyu yoğun araç geçişlerinin 
gerçekleştiği bu viyadükte, biri emniyet şeridi olmak 
üzere toplam 5 şerit bulunmaktadır. Gidiş ve geliş 
yönlerinde toplamda 10 şeritte trafik akmaktadır. Yol 
asfalt kaplama olup yol kenarında herhangi bir yan 
rüzgâr engeli bulunmamaktadır (Resim 4).

Resim 4. Karataş Viyadüğünün kesit görüntüsü
Model kurulma aşamasına geçildiğinde, Şekil 2’de 
görüldüğü gibi viyadüğe ait fiziksel ve çevresel veriler 
ile viyadükte seyir halinde bulunuyormuş gibi varsa-
yılan yüksek hacimli aracın, kesitteki görüntüsünün 
modellenmiş iki boyutlu hali verilmiştir. Başlangıç-
ta araç dorse yüksekliği 2,7 m, yol genişliği 22 m 
alınarak mevcut durum analizi yapılmıştır. Dorse türü 
olarak piyasada gıda soğutucu ve taşıyıcı amaçlı 
kullanılan dorselerin ortalama yükseklikleri alınmış-
tır.  Modelleme için gerekli olan ilk çizim yapılmış ve 
Şekil 3’te üç boyutlu hale getirilmiştir. Bu konumda 
yan rüzgâr dorseye sağ taraftan vurmaktadır.

Şekil 2. Karataş Viyadüğünün iki boyutlu kesiti
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Şekil 3’de ise viyadük ile dorsenin akış alanı içeri-
sinden çıkarılarak oluşturulan havanın görüntüsü 
verilmiştir.

Şekil 3. Yol kesitinin üç boyutlu hale getirilmesi
Şekil 4’de oluşturan ilk modelin sayısal ağ atılmış 
görüntüsü verilmektedir. Bu kısımda hesaplama 
kolaylığı açısından 20.600 nokta kullanılarak sayı-
sal ağ oluşturulmuştur. 

Şekil 4. Modelin Sayısal Ağ atılmış Görüntüsü

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
SAD ile yapılan hesaplamalara ve Şekil 5’e göre, yan 
rüzgâr koruması olmadan yapılan analizde dorse-
nin yan yüzeyine oluşan basınç kuvveti 101336,93 
Pa (pascal) olarak bulunmuştur. Basınç değerinin 
yüksek çıkmasının nedeni yan rüzgârın direk dorse-
ye çarpmasından kaynaklanmaktadır. Bulunan bu 
basınç değerinin dorseyi devirecek yeterli kuvveti 
sağlayıp sağlamayacağı dorsenin taşıdığı yükün 
ağırlığı ve yükün ağırlık merkezi ile değişebilir. Bu 
değişkenlere rağmen yan rüzgârların araç seyir 
güvenliğine olumsuz etki etkidiği ortaya çıkmıştır. 
Dorsenin yan yüzeyinde oluşan basıncı azaltmak için 
iki çeşit koruma bandı tasarlanmıştır. 

Şekil 5. Mevcut Durumdaki Basınç Dağılımı 

Yan koruma bandı için tasarlanan Şekil 6’daki birinci 
senaryoda engel araç boyu referans alınarak yerleş-
tirilmiş ve aynı sınır şartları tekrar çözülerek dorse-
ye olan basınç hesaplanmıştır. Birinci senaryoda 
dorsenin yan yüzeye gelen basınç 101188,11 Pa 
olarak bulunmuştur. Yan perde olmayan duruma göre 
dorseye etki eden basınç kuvvetinin 148 Pa azaldığı 
görülmektedir. Yan rüzgârın basıncı engel üzerinde 
kalmıştır. Burada engel yüksekliği, tasarımın yapıla-
cağı bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde 
yüksek hacimli araçlar için seyir güvenliği sağlanabi-
lir.

Şekil 6. Birinci Engel Tasarımı Yapılmış Yol Kesiti
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Şekil 7’de çözümü gözlenen ikinci engel senaryosun-
da ise düz olarak yükselen engelin uç kısmını yola 
doğru eğimli hale getirerek rüzgârın engel üzerinden 
geçerken girdap oluşturmaması istenmiştir. Fakat bu 
engel tipinde dorsenin yan yüzeyine gelen basınç 
101273,41 Pa olarak bulunmuştur. Dorsenin yan 
yüzeyine etki eden basıncın engelsiz duruma 63,52 
Pa azaldığı fakat birinci engel senaryosuna göre 85,3 
Pa arttığı görülmüştür. Bunun nedeni engel üzerine 
konan eğim nedeni ile oluşan hava akımı neden ol-
muştur. Bu durumda ikinci tip engel yapısına kıyasla 
birinci tip engel yapısı çözümü daha uygun olduğu 
görülmüştür.

Şekil 7. İkinci Tip Engel Konulmuş Yol Kesiti

4. SONUÇ
Yan rüzgâr altındaki bir aracın davranışı karmaşık ve 
çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar
• Araç özellikleri,
• Sürüş koşulları (hız, deneyim v.b.)
• Yan rüzgâr özellikleri (yön, hız profili v.b.);
• Sürücü reaksiyonları (deneyim).
Bu çalışmada yan rüzgârların sürüş koşuluna etkisi 
göz önüne alınarak yüksek hacimli araç dorsesi üze-
rine oluşturduğu basınç kuvveti Sayısal Akışkanlar 
Dinamiği (SAD) programı ile modellenmiştir.  Sayısal 
model olarak hesaplama kolaylığı olması açısın-
dan dorsenin bir kısmı alınmıştır. İlk olarak engelin 
bulunmadığı durum analiz edilmiş ve daha sonra 
iki adet engel oluşturularak modelleme yapılmıştır. 
Viyadük ve köprü benzeri ulaşım yapıları, üzerinde 
seyir halinde bulunan araçla birlikte yan rüzgârlara 
maruz kalmaktadır. Araçlar bu ortamlardan geçerken 
yüksek hacimli araçların hızlarının kontrol edilmesi 
ya da yan rüzgârlardan etkilenmeyecek şekilde yan 
rüzgârlıkların yapılması gerekliliği vardır. Aksi durum-
da Resim 1’de yer alan aracın savrulması ve ileriki 
durumda kontrolden çıkarak devrilme tehlikesi vardır. 
Bu hesaplama yöntemi ile olması muhtemel engel 
formu belirlenmiştir. Ayrıca her bir viyadük ve köprü-
nün bulunduğu konum itibari ile yan rüzgar engelle-
rinin tekrardan tasarlanması gerekmektedir. Bunun 
nedeni rüzgâr hızının, sıcaklığının ve yoğunluğunun 

değişken olmasıdır. 
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ÖZET

Ülkemizde hızla artan karayolu taşıt sayısının, yolculuk ve mekan talebini karşılama çabası ile karayolu yapı-
mının, kentler arasında olduğu gibi, kentiçinde de sürdürülmesi ile, hem  karayolu trafik kazalarının artışı, hem 
de çevre kalitesinin giderek kötüleşmesi arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Bu durum mevcut trafik 
yönetimi ve denetimi yasal durumu ve pratiği ile birlikte değerlendirildiğinde, yönetim yetki, sorumluluk ve 
etkinliğini de ilgilendiren bir sorunsal belirlenmektedir.

Kentlerimiz genel anlamda, kentiçi ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ve gürültü kirliliğinin art-
tığı; kentsel mekan kullanımının mekanda yer alan insan ve aktiviteleri yeterli cevaplayamadığı bir evre içine 
girmiştir. 
Kanun, yönetmelikler ve strateji dokümanlarında, iklim değişikliği ve enerji verimliliği önlem ve politikaları 
nedeniyle, kentiçi ulaşıma yönelik bir takım rehber ilkelere ve kurallara yer verilmekle birlikte, ulaşıma yönelik 
olarak, kentsel alanlarda yerel yönetimler tarafından alınan karar ve uygulamaların; trafik ve yol güvenliğinin 
sağlanmasında yeterli olmadığı kanısı yaygınlaşmaya başlamıştır.

Bu bildiri; yukarıda özetlenen durumu irdelemeye yönelik olarak, kentiçi ulaşımda trafik yönetimi ilişkin olarak 
çevresel duyarlılığı hedef almaktadır. 
Bildiride; yasal ve yönetsel alanda ülkemizde yayınlanan güncel belgelerin ve yerel yönetimler tarafından ger-
çekleştirilen kentiçi ulaşıma yönelik uygulamalarının sonuçlarının; sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan 
“trafik ve yol güvenliğinin sağlanmasında çevresel etkiler”  bazında irdelenerek, karşılaştırmalı bir ortamının 
yaratılması öngörülmektedir. 

Böylelikle kentiçi ulaşım düzenlemelerinde genellikle arka sıraya düşen, çevre konusunun öneminin vurgu-
lanması ve yapılan vurgular paylaşılacak, duyarlılık ve farkındalık artırılacak, bu konuda geleceğe yönelik 
oluşturulan arşive katkı sağlanacaktır.

Anahtar sözcükler: Kentiçi Sürdürülebilir Ulaşım İlkeleri, Yeşil Ulaşım, Enerji Verimliliği, Ulaşım Kaynaklı Çevre 
Sorunları, Yerel Yönetim
 ABSTRACT

There is a linear relationship between the increase in traffic accidents and deterioration of the environmental 
quality because of the irregularities in the flow of urban road traffic, travel and space demand. This case de-
termines a problematic concerning the responsibility and efficiency of the evaluation of current traffic manage-
ment and monitoring system. 

This situation leads to transportation issues to be continued as an important issue in the environmental level. 
Because of the increase in greenhouse gasses and noise pollution, urban areas becomes in an unefficient 
spaces for human and activities.

Even in framework laws, regulations, strategic documents and action plans, guidelines and rules are publis-
hed for urban transport, there is a common belief that the implementation of those decisions are already faced 
with difficulties in terms of road and traffic safety. 

The purpose of this paper is to focus on the environmental sensitivity on traffic management issue of urban 
transportation in the scope of the central and local governments’ responsibilites.  
 
At this assertion, the results of local governments‘ implemetations will be discussed regarding to environ-
mental impacts fort the traffic and road safety. Thus; it is aimed to emphasize the importance of environment 
sensitivity and awareness in urban transport implications, contributing to the archive created for the future in 
this regard.

Key words: Sustainable Urban Transport Policy, Green Transportation, Energy Efficiency, Environmental Prob-
lems of Transport, Local Government



537

GİRİŞ

Hava kirliliğinin oluşmasında önemli bir etken olan 
motorlu taşıtların egzoz gazları ve motrlu taşıtlar 
nedeniyle ortaya çıkan gürültü kirliliği nedeniyle ile 
ulaşım, çevre ve sağlık/güvenlik ilişkisi arasında 
doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Kentsel mekanın 
yayalar ve bisiklet kullananlar için kısıtlı miktarlarda 
düzenlenmesi, hem çevre hem de insan sağlığını 
olumsuz etkilemektedir.

Çevrenin korunumu, sürdürülebilirliği, enerji kaynak-
larının üretim ve tüketim aşamasında ortaya çıkan 
sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikli 
ile mücadele kapsamında ulaşım sektöründe alına-
cak önlemler, trafik ve yol güvenliğine önemli ölçüde 
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda, bu bildiri; yerel yönetimler tarafından 
kentiçi ulaşım bazında yapılan çalışmaların çevresel 
etkilerini irdeleyen daha önceki çalışmaları geliştire-
rek, güncelleyerek ve trafik ve yol güvenliği çerçeve-
sinde ele alarak, geliştirilmiştir. 

KENT İÇİ ULAŞIMDA ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Dünyadaki motorlu taşıt sayısı, otomotiv sektörünün 
kendini yenilemesi, geliştirmesi ve en önemli eko-
nomik ve sanayi yatırımı olması nedeniyle, hızla art-
maktadır [1]. Buna paralel olarak artan karayolu inşa-
sı, karayolu ulaşımı nedeniyle ortaya çıkan olumsuz 
etkilerin de artmasına neden olmaktadır. Söz konusu 
olumsuz etkiler arasında, sürdüürlebilirliğin temel 
taşlarından biri olan çevre ayağı yer almaktadır. 

Kara ulaşımı, küresel düzeyde enerjiden kaynak-
lanan CO2 salımlarının %23’ünden ve sera gazı 
emisyonlarının ise %13’ünden sorumludur. Yolcu ve 
yük taşımacılığında kullanılan karayolu ulaştırması 
tüm ulaşım emisyonlarının 2/3’üne karşılık gelmek-
tedir ve OECD/ITF 2008 verilerine göre 2050 yılında 
2000 yılına göre kara ulaşımından kaynaklanan CO2 
salımlarının %120 oranında artması öngörülmektedir 
[2.3].

Bir çok uluslararası belgede kentiçi ulaşımda çev-
renin korunumunu hedef alan ilke ve kararlara yer 
verilmektedir. Ulaşım-Çevre ilişkisi bağlantılı ilk çalış-
malardan biri olan Cardiff Zirvesi’ni, 15 dakikalik süre 
ile ortalama yürüyüş ile yapılan 1,5 km ve bisiklet ile 
yapılan 3,5 km’lik mesafeler dikkate alınarak, bütün-
leşik ulaşım sistemlerinin uygulanmasını öngören 
2002 Ulaşım Beyaz Dokümanın [3,4] izlediği söyle-
nebilir.

Gerek uluslararası belgeler,ilkeler ve kararlar, gerek-
se ulaşım nedeniyle harcanan enerji miktarı ve türü, 
ulaşım ihtiyacı için ayrılan mekan miktarı, toprağın 
tarımsal, ekonomik, politik ve stratejik önemi ile 
ulaşımdan kaynaklanan çevresel sorunlar nedeniy-
le kentiçi ulaşım, bugünün güncel anlatımı ile yeşil 
ulaşım olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Bu da; karma kullanım, toplu taşım imkanlarının artı-
rılması, toplu taşım sistemlerinin planlama sisteminin 
bir parçası olarak değerlendirilmesi, park et-devam 
et vb. diğer uygulamaların hayata geçirilmesi ve 
yürüyerek ya da bisiklet kullanılarak erişim sağlana-
bilen yerel hizmetlerin artırılabilmesini sağlayacak 
yüksek yoğunluğun sağlanması konularının yer 
aldığı arazi kullanım stratejilerinin [3,4,5,6] giderek 
yaygınlaşmasına neden olmaktadır.
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Ulaşım sorunlarının çözümü için genelde trafik sı-
kışıklığına çözüm arayışı içinde olan ve yol kapasi-
tesinin artırılmasına yönelik geçmişte alınan “Taşıt 
Odaklı” önlemler, günümüzde yerini “Çevre Odaklı” 
önlemlere bırakmıştır [3,4,5]. Ulaşım ağında yeni 
yol yapımının ve mevcut yollarda platformların ge-
nişletilerek, alt-üst geçitlerin yapılması, kavşakların 
kata alınması ve trafikteki artış hızına yetişebilecek 
kapasitede yol yapımı yöntemleri, yerini çağdaş 
yaklaşıma bırakmış ve kent mekanlarının ve çevre 
kalitesinin, insanı ve çevreyi  ön planan çözümler-
le ve yaklaşımlarla artırılması önem kazanmaya 
başlamıştır.

Söz konusu yaklaşımların görsel anlaşımı Şekil 1. 
ve Şekil 2.ꞌde aktarılmaktadır.

MERKEZİ VE YEREL DÜZEYDE ALINAN ULA-
ŞIM KARARLARININ “ÇEVRESEL ETKİLER” 
KAPSAMINDA İRDELENMESİ

Ülkemizde merkezi düzeyde alınan kararlar, daha 
önceki benzer çalışmalarda [1,3] ayrıntılarıyla 
aktarıldığından, bu çalışma kapsamında kısa bir 
hatırlatma yapılması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda; ülkemiz ulaştırma vizyonu, Türkiye 
Ulusal Programı, özellikle Dokuzuncu ve Onuncu 
Kalkınma Planları ve Orta Vadeli Program,  Ulusal 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, Türkiye Sanayi 
Stratejisi Belgesi, Ulusal İklim Değişikliği Strateji 
Belgesinde, Çevresel Gürültünün Değerlendirilme-
si ve Yönetimi Yönetmeliği’nin yanırısa, Ulaşımda 
Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik önemli çalışmalar 
arasında yer almaktadır.

09.06.2008 tarihinde yayınlanmış olan Ulaşımda 
Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik [7] gereğince büyük-
şehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesi sınırları 
dışındaki belediyelerden nüfusu yüzbinin üzerinde 
olan belediyeler tarafından kentsel ulaşım ana 
planı hazırlanma zorunluluğu getirilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu [8] ile ön 
plana çıkan ve büyükşehir belediyeleri tarafından 
yapılma ve uygulanma zorunluluğu getirilen ulaşım 
ana planlarına ilişkin karar da, ulaşımdan kaynak-
lanan çevre ve enerji sorunlarının önüne geçilme-
sinin yanısıra, trafik ve yol güvenliliğinin sağlanma-
sını da amaçlamaktadır. 
Bu aşamada; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan, (Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı) tarafından 
merkez ve taşra birimlerinin görüş ve önerileri ile 
oluşturulan ve her iki yılda bir güncellenen Türkiye 
Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Değerlen-
dirme Raporlarının [9] ise,

ülkemizde yaklaşık son on yıl içinde hızla alınan 
merkezi kararların, yasaların, yönetmeliklerin, strateji 
planlarının ve eylem planlarının uygulanma sonuçla-
rının, çevresel değerler açısından trafik ve yol güven-
liğini sağlamada ne derece başarılı olduklarına genel 
bir çerçeve çizeceği değerlendirilmektedir.

Söz konusu rapora göre; trafik, 2008 raporuna göre 
3 ilde, 2010 raporuna göre 2 ilde, 2012 raporu-
na göre 5 ilde ve 2014 raporuna göre 5 ilde hava 
kirliliğine neden olan sorunlar arasında ilk sırada yer 
almaktadır.

Şekil 3. Hava Kirliliği birincil nedeni olarak trafığın, 
her bir rapor için illere göre dağılımı
Figure 3. Traffic as a primary reasons of air pollution 
according to the provinces with respect to reports

Aşağıdaki şekil (Şekil .4); motorlu taşıtların egzoz 
gazı emisyonları ölçümleri önleminin, her bir rapor 
bazında, kaç ilde (yerleşim biriminde ) alındığına 
ilişkin bilgi vermektedir.

Şekil 4 . Egzoz gazı emisyon ölçümleri önleminin her 
bir rapora göre kullanıldığı iller /yerleşim birimleri
Figure 4. The measurement method of exhaust 
gasses emission method acoording to the number of 
provinces /settlements with respect to reports
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Hava kirliliği önlemleri arasında yer alan motorlu 
taşıtların egzoz gazı emisyonları ölçümleri önleminin, 
2008 yılı raporuna göre ilk öncelik sıralamasında ve 
75 ilde alındığı belirtilirken, 2010 raporunda söz ko-
nusu önlemden hiç bahsedilmemiştir. 2012 raporun-
da 3. sıra önlem olarak alınan egzoz gazı emisyonla-
rı ölçümleri, 2014 raporunda 2. sıradadır.

Aşağıdaki şekilde (Şekil 5.) ise, gürültü kirliliğinin 
nedenlerinin, raporlara göre dağılımı yer almakta-
dır. Buna göre; 2008 ve 2010 raporlarında kentsel 
ulaşım, 73 ilde gürültü kirliliği nedeni olarak sıralanır-
ken, 2012 raporunda 78 ilde gürültü kirliliğine neden 
olduğu belirtilmiştir. 

Otoyollar; 2008 raporunda 25 ilde, 2010 raporunda 
23 ilde ve 2012 raporunda 27 ilde gürültü kirliliği 
nedeni olarak belirtilmiştir. Raylı ulaşım ise 2008 ve 
2010 yılı raporlarında 26 ilde, 2012 yılı raporunda 24 
ilde sorun olarak belirtilmiştir. 

Yerleşim yerine yakın olan hava limanları da; 2008 
raporunda 14 ilde, 2010 raporunda 15 ilde ve 2012 
raporunda 9 ilde sorun olarak belirtilmiştir.

Şekil 5. Gürültü kirliliğinin nedenlerinin, her bir rapor 
için, illere göre dağılımı
Figure 5. Measurement methods both for noise 
pollution according to the number of provinces with 
respect to reports

 

Şekil 6. Hava ve Gürültü kirliliği önleme yöntemle-
rinin her bir rapora göre uygulandığı iller/yerleşim 
yerleri
Figure 6. Measurement methods of noise and air 
pollution according to the number of provinces/settle-
ments with repect to reports

Şekil 6.’de de aktarıldığı üzere, gürültü kirliliğini 
önleme yöntemleri olarak; 2008 yılı raporunda, daha 
sessiz yerleşim yerleri oluşturmak için alınan kısıtla-
yıcı önlemler 20 ilde, trafik planlaması ve yol bariyer 
sistemleri 17 ilde beliritlmiştir. 2010 yılı raporuna 
göre söz konusu önlemlerin alındığı illerin sayısı, 
sırasıyla, 20 ve 27; 2012 raporuna göre ise 53 ve 
14’dür.

Şekil 7. Raporlara göre hava ve gürültü kirliliğinin 
birinci sorun olarak belirtilen illerin sayısı
Figure 7. Number of provinces in which air and 
noise pollution is stated as a primary problem with 
respect to reports.

Raporlara göre; illerde /yerleşim yerlerinde, hava 
kirlilği ile mücadele için alınan önlemler, gürültü kir-
liliği ile mücade için alınan önlemlerden daha fazla 
olmaktadır (Şekil 7).

Gürültü haritalarına bağlı olarak eylem planlarının 
uygulanmasının planlama kararı olarak alınması 
önlemi 2008 yılı raporuna göre 5 ilde gerçekleşti-
rilmektedir. Bu iller, Çorum, Erzurum, Gaziantep, 
İstanbul ve Trabzon olup, sadece Çorum büyükşe-
hir belediyesi değildir.

Son güncel rapor olan 2012 yılı raporunda, gürültü 
kirliliğinden çok kısa olarak bahsedilmiş ve bu ra-
porda ne gürültü kirliliğinin nedenleri ne de önleme 
yöntemleri hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş-
tir.
Söz konusu bilgi ve veriler, Tablo 1.’de aktarılmak-
tadır.

Tablo 1. Hava ve Gürültü kirliği sorunlarına ve 
çözüm önerilerine yönelik Türkiye‘deki illerin her bir 
rapora göre sayısı [27]
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
 
Göstergeler, ne yazık ki ülkemizde ulaşımdan kay-
naklanan çevre sorunlarının aşılmasında, beledi-
yeler tarafından yapılan uygulamaların çok başarılı 
olmadığına işaret etmektedir.

Diğer yandan; bu çalışma kapsamında irdelenen 
veriler, bize hava ve gürültü kirliliği ile ulaşım ara-
sındaki ilişkileri, il bazında kabaca sunmaktadır. 

Daha ayrıntılı bilgilerin elde edilebilmesi için, önce-
likle, belediyeler tarafından sunulan verilerin daha 
ayrıntılı ölçütlere ve bilgilere dayalı olması gerektiği 
değerlendirilmektedir.

•Söz konusu raporlar, çevre kirliğini oluşturan 
ve hava ve gürültü dışında kalan diğer unsurlar 
açısından irdelenmemiş olup, bu aşamada, içinde 
ulaşımın da neden olduğu hava ve gürültü kirlilik-
lerinin, diğer kirlilikler arasındaki öncelik sıralaması 
açısından herhangi bir bilgi, bu çalışma içerisinde 
sunulamamaktadır. 

•Diğer yandan; raporlardaki verilerden elde edi-
len sonuçlar ve yorumlar, büyükşehir belediyeleri 
tarafından yapılan kentiçi ulaşım planlarının, bu 
planların yapım yılları da dikkate alınarak, yeni bir 
bakış açısı ile yorumlanmasına gereksinim olduğu 

değerlendirilmektedir.

Yukarıda iki alt değerlendirme ile sunulan yorumların,  
bundan sonra yapılacak bir çalışmada ele alınması 
öngörülmektedir.

Sonuç olarak;
•Kentiçi ulaşımdan kaynaklanan çevre sorunlarının 
azaltılması için, gerek sürdürülebilirliğin sağlanması-
na vereceği katkı, gerekse trafik ve yol güvenliğinin, 
çevresel ve insan sağlığı gözetilerek artırılmasına 
vereceği katkı göz önünde bulunduurlarak aşağıda 
belirtilen önermeler yapılmaktadır.

•Ulaşım planlaması ile bütünleşik sürdürülebilir arazi 
kullanımı ve mekânsal planlamanın yerel yönetim 
ile merkezi idareler arasında işbirliği kapsamında,  
birlikte yürütülmesi gerekmektedir. 

•Kentsel ulaşım planının yapımında; trafik ve yol 
güvenliğini gözeten, çevresel açıdan duyarlı, enerji 
açısından verimli ve insan ve çevre sağlığı açısından 
faydalı önlemler geliştirilmeli ve bir an evvel uygula-
maya geçilmelidir.

•Ülkemizde gerek kent içi gerekse kentler arasında, 
çevreye olan olumsuz etkileri en az olan, arazi kul-
lanımı açısından da en verimli ulaşım türü olan raylı 
sistemlerin ve temiz enerji tüketen taşııtların işletime 
geçmesi, ulaşım karar ve uygulamalarında öncelikli 
olarak tercih edilmesi gerekmektedir.

•Karma kullanımlı, yoğun koridorlar boyunca toplu ta-
şım, yaya ve bisiklet gibi çevre duyarlı ulaşım odaklı 
kentler oluşturulmasına yönelik, eko-yerleşme ilke ve 
hedeflerini gözeten arazi kullanım kuralları oluşturul-
malıdır. 

•Çevresel, mekânsal, enerji verimli ve sıhhi hassasi-
yetler önceliklendirilerek, kent merkezlerinin (mer-
kezi iş alanı), bireysel motorlu taşıttan arındırılması 
planlanmalıdır.

•Özellikle kent merkezlerinde otoyol, hız yolu ve 
zincirleme katlı kavşak düzenlemelerinden, mevcut 
yolağında özellikle taşıt-odaklı kullanım için platform 
genişletilmesi, gibi uygulamalardan vazgeçilmeli, ta-
şıta değil insana öncelik veren, yaya, bisiklet ve toplu 
taşımı öncelikli kılan çözümler ulaşım planlaması 
aracılığı ile uygulamaya alınmalıdır.

•Özellikle mevcut kentsel dokuda ulaşım mekânının 
kullanılmasında yayayı birincil, binek taşıtını ikincil 
olarak ele alan, yol ve otopark ücretlendirmesi, elekt-
ronik yol yönlendirme, paylaşımlı yol düzenlemelerini 
içeren, trafik durultma(traffic calming) tasarımının 
yeri önemsenerek kentsel ulaşım planlanmalıdır.
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•Park et-devam et (park–and-ride) sistemi tüm kent-
lerimizde, özellikle kentsel merkezler için planlanmalı 
ve bir an önce uygulamaya geçirilmelidir. 

•Ulaşım planları, kararları etkiyen arazi kullanımı de-
ğişiklikleri, buna ilişkin ulaşım eğilimleri irdelenerek,  
yeniden gözden geçirilmelidir.
•Kentsel trafik ağının;  akıllı ulaşım sistemleri, 
elektronik yol yönlendirme vb. Sistemlerle kurulması 
sağlanmalıdır.
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ÖZET

Ulaşımda kullanılan yolların çeşitlenmesi ve kullanımlarının artması bunların yönetilmesi, etkin kullanılma-
sı, yol / trafik / taşıt güvenliğinin sağlanması, kullanıcıların güvenli kullanılması gerekmektedir. Akıllı ulaşım 
sistemleri artarak kullanılmaktadır. Dağıtık sistem modeli kullanılarak yol ve trafik güvenliği kullanıcıların daha 
iyi kullanımı için tasarlanabilir. Çok erkinli sistem yaklaşımı ile yol ve trafik güvenliği için dağıtık sistem modeli 
kullanılabilir. Bu çalışmada çok erkinli sistemlerin ulaşımda kullanımı açıklanacaktır.

Anahtar kelimeler: Çok erkinli sistemler, dağıtık sistemler, yol ve trafik güvenliği, akıllı ulaşım

ABSTRACT

It is required that diversification and managing are increased use of road transport, effective use of road / 
traffic / vehicles are capable of ensuring security and user safety. Intelligent transportation systems have used 
increasingly. The road and traffic safety can be designed better for the users by using distributed system mo-
del. The distributed system model can be used for road and traffic safety via multiagent system approach. In 
this study, usage of multiagent systems in transportation will be explained.

Keywords: Multi agent systems, distributed systems, road and traffic safety, intelligent transportation

1. Giriş
Bir noktadan başka bir noktaya ulaşmada kullanı-
lan bağlantıya yol denilmektedir. Bireyler ulaşımın-
da kara, demir, deniz ve hava yolları kullanmakta-
dır. Sadece iki nokta arasında bir yol kullanılıyorsa, 
yolu kullananlar anlaşarak kullanabilirler. Ancak iki 
nokta arasında birden fazla yol olduğunda hangi 
yolların ne zaman kullanılacağının yönetilmesi 
önemlidir. Kullanılan yollar başkaları tarafından 
da kullanılıyorsa paylaşılması gerekmektedir. Aynı 
anda bir yola birden fazla talep varsa bunun kural-
larının oluşturulması gerekmektedir. Yolların bir-
leşimde kavşaklarda kontroller yapılmaktadır. Her 
bir kavşakta kimlerin beklemesi, kimlerin geçmesi 
kurallar ile tanımlanmaktadır. Bu sayede yolların 
güvenli kullanımı sağlanacaktır. Yolları kullananla-
rın beklentileri, gitmek istedikleri noktalara en hızlı 
iletilmeleridir. Yolun kapasitesi kullanım isteğini 

karşılayabilmelidir.
Yol ve trafiği yönetmek için oluşturulan kurallar trafiği 
yönetmek içindir. Bu kurallar belirli şartlar sağlandı-
ğında geçerliliği olan ve uygulanan kurallardır. Son 
zamanlarda yol ve trafik bilgileri kullanılarak trafik 
yönetiminde trafik ışıklarının zamanlamasında değiş-
ken yapı kullanılmaktadır. Trafiğin akış yönüne bağlı 
olarak süreler değişebilmektedir. Örneğin sabah bir 
yöne trafik yoğunluğu varken, akşam ters yönde bir 
trafik
yoğunluğu olacağından, trafik ışıklarının süreleri de 
yoğunluğun fazla olduğu yöne daha fazla, az olduğu 
yöne daha az verilerek düzenleme yapılabilmektedir.
Yolları kullananlar en hızlı gitmek istedikleri noktalara 
ulaşmalıdır. Yollarda ya da kavşaklarda beklemeleri 
gerekiyorsa en az beklemeleri sağlanmalıdır. Trafik 
yönetimi istenen yol ve kavşaklarda daha önceden 
veriler toplanır. Trafik akışını istenildiği şekilde yapa
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cak çözümler uygulanır. Daha sonra yol ve kavşakla-
ra müdahale edilmez. İstenirse tekrar düzenlenir.
Akıllı trafik sistemleri yol ve kavşaklardan alınan 
verilerin kullanılarak trafik yönetiminin yapılmasıdır. 
Trafik yoğunluğunun ölçülmesi, trafik yönetim siste-
minin belirli aralıklarla güncellenmesi önemlidir.
Kullanılan yollar başka kullanıcılar tarafından da kul-
lanıldığından ortak kullanımın yönetilmesi gerekmek-
tedir. Her kullanıcı kendi istediği zaman ve şekilde 
yolları kullanmak isteyecektir. Oysa ortak kullanılan 
yollar / kavşaklar için oluşturulan kurallar ile herkesin 
kullanımı sağlanacaktır. Bu kuralların herkesi mutlu 
edeceği beklenmektedir.
Kara, demir, deniz ve hava yollarında trafik yönetimi 
benzer özellikler göstermektedir. Her birinin kendine 
özel çalışma şartları bulunmaktadır. Bu şartlar dikka-
te alınarak tasarlanan çözümlerin yolların ve kulla-
nanların daha güvenli kullanmalarını sağlayacaktır.

2. Çok Erkinli Sistemler
Erkin’in özellikleri otonom olarak hareket etmesidir. 
Yapması gereken işleri dışarıdaki bir kişiden etkilen-
meden çalışma şartları sağlandığı sürece yapması-
dır. Diğer erkinler ile etkileşim ve işbirliği yapabilmek-
tedir. Diğer erkinler ile birlikte amaca ulaşmak için 
çalışabilmektedir. Erkinin çalışması sonunda bir tepki 
verilir.
Taşıma sistemleri genellikle geniş bir alanı kapsadı-
ğından dağıtık sistem yaklaşımları uygundur. Sis-
temdeki bileşenler dinamiktir. Tüm parametreler her 
an değişebilmektedir. Taşıma sistemleri çok erkinli 
sistem yaklaşımı ile modelleme, benzetim, dinamik 
yol bulma, trafik yoğunluğu yönetimi ve akıllı trafik 
kontrolünde çalışılmaktadır [1].
Şehir içi trafik için bilgi tabanlı sistemler (TRACK-R) 
[2] incelenmiştir. Trafik yoğunluğu yönetiminde 
yapılan çalışmalar ve çok erkinli sistemler ile yapılan 
çalışmalar [3] özetlenmiştir. Birlikte hareket eden 
araçların kavşaklarda yönetiminin çok erkinli sistem 
yaklaşımına örnek bir çalışma [4] açıklanmıştır.
Kavşak yönetimi için çok erkinli sistemler ile başka 
bir yaklaşım [5] verilmiştir. Yol ve trafik güvenliğinde 
sistem modeli [6] geliştirilmiştir. Trafik benzetimlerin-
de çok erkin kullanımı [7] özetlenmiştir.

3. Önerilen Model
Çok erkin tabanlı trafik yönetimi yapabilen bir mo-
del önerilecektir. Trafiği yönetmek için her kavşak-
ta kullanılan trafik ışıkları erkin tabanlı yaklaşım 
ile tasarlanacaktır. Erkinler arasında haberleşme 
sağlanacaktır. Kullanılan kavşaklar genelde merkezi 
yönetime bağlı ve birkaç tane belirli çalışma durumu 
vardır. Çok erkinli sistem yapısı ile her kavşak koor-
dineli olarak kendi kararlarını kendileri alabilecektir. 
Kavşaklarda bulunan algılayıcılar ve kullanıcılardan 
alınan bilgiler ile yeni düzenlemeler yapılabilecek-
tir. Kavşakta bulunan erkinler gelen trafik bilgilerini 
toplayacaktır. Yol ve trafik kuralları tanımlamalarını 

bilecektir. Kavşaktan trafiğin nereye gideceği bili-
necektir. Bunlara göre trafik ışıklarının zamanlarını 
ayarlayacaktır. Bu işlemi her ışıkta yapabileceği gibi 
belirli zaman aralıklarında da yapabilecektir. Kav-
şak durum bilgisini bağlı olduğu diğer kavşaklara 
da iletilebilecektir. Hatta kavşağı kullananlara yol 
ve kavşak hakkında bilgi verebilecektir. Gerektiği 
durumlarda önerilen model alternatifler sunabilmeli-
dir. Seyahate başlamadan önce kullanıcılar gitmek 
istedikleri yerleri ve kullanacakları yol ve kavşakları 
tanımlayarak yol bilgisi hakkında bilgi alabilecektir. 
İstenirse sistemden tavsiye ve öneri alınabilecektir. 
Beklenmeyen ve öngörülemeyen durumlarda sistem 
kendisini yeni şartlara göre hazırlayabilecektir. Ör-
neğin yol çalışması veya kaza olan bir yoldaki trafik 
akışı yavaşlayacağı ve durabileceği için kullanıcılara 
başka alternatif yollar önerebilecektir.
Önerilen model her kavşak ve trafik ışık yönetimi için 
çözüm yapacağından yol ve kavşak bilgisi anlık ola-
rak kullanılabilecektir. Yolda veya kavşakta olabilecek 
herhangi bir olağan dışı bir faaliyet sistemi hemen 
etkileyecektir. Muhtemel alternatif çözümler önerile-
bilecektir. Kısa süreli değişikliklerde yeni öneriler çok 
fazla ise gereksiz çözümler önerilmiş olacaktır. Hangi 
aralıklarla hangi bilgilerin alınması ve değerlendiril-
mesi önemli araştırma konularındandır.
Diğer çözümlerden biri, merkezi yönetim ve kontrol 
sistemleridir. Tüm yol ve kavşaklar tek merkezden 
yönetilmektedir. Sistemin tamamı hakkında bilgi tek 
merkezde bulunmaktadır. Verilerin toplanması ve yol 
ve kavşak durumları hakkında karar alınması uzun 
zaman alabilmektedir.
Merkezi noktada oluşabilecek bir problemde tüm 
sistem çalışamaz hale gelecektir.
Önerilen model ile kararlar dağıtık olarak alınabile-
cektir. Sistemdeki bir ya da birkaç noktadaki problem 
sistemin o kısmını ilgilendirecek, sistemin geri kalan 
kısmı gereken çözümleri üretebilecektir. Bir yerde 
oluşabilecek bir problem diğer noktaları daha geç 
etkileyebilecektir.

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, dağıtık sistem modeli ile yol ve trafik 
güvenliği kullanıcıların daha iyi kullanımı için tasarla-
nabileceği açıklanmıştır. Çok erkinli sistem yaklaşımı 
ile yol ve trafik güvenliği çalışmaları incelenmiştir. Bu 
çalışmada çok erkinli sistemlerin ulaşımda kullanımı 
ve diğer yöntemlere göre katkıları açıklanmıştır.
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Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi: 
ROTRASA (Road and Traffic Safety National Congress For Sustainable Transportation)

 7- 8 Aralık 2015, Ankara Sonuç Bildirgesi 

Gazi Üniversitesi ile Ankara Ticaret Odasının birlikte düzenlediği “Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve 
Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi: ROTRASA (Road and Traffic Safety Congress For Sustainable 
Transportation)” 7 ve 8 Aralık 2015 tarihlerinde, Ankara Green Park Otel de gerçekleştirilmiştir.
Kongre Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Hülagü Kaplan Başkanlığında, Gazi Üniversitesi ve ATO temsilci-
lerinin çekirdek oluşturduğu, çeşitli üniversite ve kuruluş temsilcileri ile kurulmuştur. Kongre Bilim Kuru-
lu ile Danışma Kurulu ülkenin her yerinden konu ile ilgili çalışmaları olan akademisyen ve uzmanlarla 
kurulmuştur. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER,
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih BEZCİ, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin ÖZDEBİR ve ül-
kemizde trafik güvenliğinin üniversite eğitiminde yer almasını da sağlamış olan Prof.Dr. Rıdvan EGE 
Kongre(Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı) Onur Kurulunda yer almıştır.

Kongreye 94 bildiri gönderilmiş, hakem değerlendirmeleri sonucu 61 bildiri sözlü sunum yapılmak 
üzere kabul edilmiştir. Bildiri konuları, ulaşım ve yol güvenliği, kullanıcı ve taşıt güvenliği, ulaşımın 
çevresel ve ekonomik boyutu, erişebilirlik, sürdürülebilir ulaşım ve dezavantajlı grupların güvenliği 
trafik güvenliğinde farkındalık, demiryolu sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri, vb., olarak büyük çeşitlilik 
göstermiştir. 

500’den fazla katılımcının iştirak ettiği, 250 dolayında akademisyen ile ulaşım-trafik sahasında çalışan 
uygulayıcılar tarafından 10 ayrı oturumda bildiri sunumları gerçekleştirilmiş ve sunumlar ayrıntılı olarak 
tartışılmıştır. Kongre bildiri kitabı e-kitap formatında hazırlanarak, ilgililerine iletilecektir.
Kongre’de sunulan bildirilerden, Bilim Kurulu üyeleri seçici kurulu tarafından değerlendirilerek seçilen 
25 adet bildiri ayrıca uluslararası bilimsel taranan Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsü Derginde 
yayınlanacaktır.
Kongre’de 5 ayrı panelde 30 kadar konusunda uzman uygulayıcılar ile akademisyenlerden oluşan 
panelistler tarafından ayrıntıları ile tartışılmıştır. Katılımcıların da, soru ve katkılarının değerlendirildiği 
söz konusu paneller şunlardır:
• Ulaşım Ana Planları
• Kent İçi Ulaşım Türleri Arası Entegrasyon
• Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sorun Ve Olanaklar
• Bisiklet Kullanımı Ve Düzenlemeleri: Sorunlar-Olanaklar-Öneriler
• Engelsiz Mekan Düzenlemeleri: Sorunlar-Olanaklar-Öneriler

Kentlerde bisiklet kullanımının ve bisiklet için düzenlemelerin sorun ve olanakları da, taşıtlara ve sürü-
cü konularına eşdeğer olarak gündeme getirilmiştir. Bu panelde ayrıca, diğer bir farkındalık üniversite 
öğrenci topluluklarına kongre ortamında verilen yer ile ilgilidir. Yine bu toplulukların bisiklet kullanımı 
ve sorunlarına ve faaliyetlerine yönelik hazırladıkları bir sergi de bu kongre kapsamında ziyarete açıl-
mıştır. 
Bugüne kadar yapılmış yol ve trafik güvenliği ile ilgili kongrelerden farklı olarak, bu kongrede ayrı bir 
panelde engelli ve engeli olmayan herkesin eşdeğer olarak istediği yere erişebilirliği sorunları ve ola-
naklar konunun uzmanları tarafından tartışılarak, katılımcıların katılımına açılmıştır. 
Trafik güvenliğine yapılacak en önemli bir yatırımın çocuklarımıza etkili ve sürekli bir trafik eğitimi 
vermek olacağından hareketle, kongre’ de, Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği ve Kızılay ta-
rafından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul öğrencilerine kademeli olarak trafik güvenliği eğitimi 
verilmiştir. 

Kongre süresince, ulaşım, yazılım teknolojileri ve planlama sektörlerinden, 16 firmanın katılımıyla 2 
gün süreli sergi ve fuar düzenlenmiştir. Sergi ve fuar alanını yaklaşık 655 ziyaretçinin gezerek, bilgi 
aldığı gözlemlenmiştir.
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Kongre’de gündeme gelen ve tartışılarak, görüş birliğine varılan sonuçlara göre:
Ülkemizde, akıllı ulaşım sistemlerinden yararlanılarak, yol ve trafik güvenliği geliştirilmeli; büyükşe-
hirlerimiz başta olmak üzere, kentsel yerleşmelerimizde kentsel trafik kontrol merkezleri bir an önce 
kurulmalıdır.
Ülkesel ulaşım ana planı, çevre duyarlılığını temel alan ve aynı zamanda yol ve trafik güvenliği için 
teknolojik yenilikleri sağlayacak ve gereksinimleri karşılayacak biçimde daha fazla vakit kaybedilme-
den gerçekleştirilmelidir. 
Kentsel ulaşım ana planlarını yapmış, revizyon durumunda olan yerel yönetimlerin, planlarını yol ve 
trafik güvenliğini sağlayacak biçimde revize etmeleri; henüz bu planlarını yapmamış olanların vakit 
geçirmeden bu planlarını yapmaları gerekmektedir.       
Sürdürülebilir bir kent içi ulaşım sisteminin tüm kent merkezlerinde uygulanabilmesi için, bisikletin 
bir ulaşım aracı olduğu gerçeğinin, Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerce dikkate alınarak, konu ile 
ilgili tüm projelerin hayata geçirilmesi, Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlarda gerekli revizyon-
ların yapılarak, bisikletli ulaşım kültürünün toplumun her kesimince benimsenmesi için teşvik edici 
faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir. Bisikletli ulaşım sisteminin tesis edilmesi, bisiklet yollarının 
ve bisiklet park yerlerinin tasarımı ve yapımı ile ilgili olarak, bisiklet konusunda halen faal olan tüm 
sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanılarak, bu kuruluşların öneri, tasarı, görüş 
ve uyarıların dikkate alınması, bisikletli bir yaşam tarzının sosyal yaşamımızla ve ulaşım sistemimiz-
le bütünleştirilebilmesi için son derece önemlidir. 
Toplumdaki tüm dezavantajlı grupların: engelli ve diğer dezavantajlı grupların, kent içi yaşam alanla-
rında; halka açık hizmet veren tüm yapılar, açık alanlar ve toplu taşıma, ara toplu taşıma taşıtlarında 
sosyal ayrımcılığa meydan verilmeden erişilebilirliklerinin sağlanması hedeflenmelidir. Bu yönde, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca (ROTRASA etkinliğinde bu Bakanlığın isminin Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı olması yönünde görüş birliğine varılmıştır.) hazırlanarak 20 Temmuz 2013 tarih 
ve 28713 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 
Yönetmeliğinin gereğinin yapılması gerekmektedir.
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile YÖK Başkanlığı arasında Trafik Güvenliği ala-
nında İşbirliği Protokolü 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmıştır. Protokol kapsamında YÖK’ün yüküm-
lülükleri arasında “Trafik Güvenliği alanında ihtiyaç duyulan elemanları yetiştirmek üzere ön lisans, 
lisans ve lisansüstü program ve bölümlerinin açılması için çalışma yapılması” da vardır. Ülkemizin 
trafik güvenliğinin geliştirilmesi için bu yükümlülüğün yeterince yerine getirilmesine öncelik verilmesi 
hayati önem arz etmektedir.
Ülkemizin nüfus yapısı incelendiğinde ilk ve orta öğretim düzeyinde on milyonlarca vatandaşımız 
vardır. Bu nedenle ilk ve orta öğretimde trafik güvenliğini geliştirici yeterli eğitim almış insanlarımızın 
olması ülkemiz kazanımları açısından önemlidir. Trafik güvenliği yanında acil yardım eğitiminin de 
yeterli düzeyde verilmesi toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle kamu yararımız 
açısından öğretmenlik branşlarına ” Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Öğretmenliğinin” eklenmesi çok 
gereklidir. Trafik ve ilk yardım öğretmenliği bir bölüm olarak Eğitim Fakültelerinde yer almalıdır.
Toplu taşım ve ara toplu taşım hizmetlerin birbiriyle bütünleştirilmesi sağlanarak, ulaşımda payının 
arttırılması; akıllı ulaşım sistemleriyle bütünleştirilmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanması, kentiçi 
ulaşımda temel hedeflerden birini oluşturmalıdır.  
Kent içi ulaşımda çevre duyarlı ve enerji verimliliği yüksek taşıtların kullanımın artması, yaya önce-
likli ve yayalaştırılmış alanların arttırılması; kent merkezlerinde toplu taşım dışındaki motorlu taşıt 
girişinin azaltılması; yük taşımacılığının kentiçi dolaşımının lojistik ilkelerine göre regüle edilmesi, 
önem arz etmektedir.
Bu nedenle tüm ulaşım türlerinin; demiryolu, havayolu ve otobüs terminallerinin etkin bir şekilde 
ulaşım ana planlarında yer edinmesi sürdürülebilir ulaşım için gereklidir.
Ankara, ülkesel ulaşım sektöründeki payı, konumuna bakılarak, arttırılmalı; ulaşım teknolojisi yatı-
rımlarında ve ulaşım sektörel hizmet alımında, Başkent olarak layık olduğu düşünülen yeniliklere 
kavuşturulmalıdır. Bu konuda, Ankara Esenboğa hava limanının ülkesel ve uluslararası bir odak(-
hub) olması gündeme getirilmelidir. 
Tüm değerli kişi, kurum ve kuruluşlara, kongremize vermiş oldukları katkı ve destek için, yürütme ve 
düzenleme kurulumuz adına teşekkür ederiz. 
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Uluslararası olarak yapılması düşünülen 2016 Kongresi için, gerçekleştirilmiş Kongre Düzenleme 
kurulunda yer almış isimler tarafından ön çalışmalar başlatılmıştır. 2016 yılı sonbaharı 2.sini düzen-
leyeceğimiz Kongremizde daha geniş ve kapsamlı bir katılımla tekrar buluşabilmek ve yeni bilgi ve 
teknoloji ile yol ve trafik güvenliğini buluşturmak arzusundayız.  
.Kongre kapsamında açılış, sunulan bildiriler, sergi ve katılımcılara ait anı fotoğraflarına web sayfasın-
dan (http://rotrasa.org/ adresinden) ulaşabilirsiniz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


