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ÖNSÖZ
Devlet Planlama Teşkilatõ’nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, “İktisadi ve sosyal sektörlerde
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak,
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama
Teşkilatõ’na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek” üzere sürekli ve geçici
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir.
Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8.
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan’a yansõtacaktõr. Özel İhtisas
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi,
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr.
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile
bütünleşme amaçlanmaktadõr.
8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla,
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder,
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ
dilerim.
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SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ
ALT KOMİSYON RAPORU
1. GİRİŞ
Ülkelerin kalkõnmõşlõk düzeyinin belirlenmesinde önemli bir gösterge olan ulaşõm,
ülke özellikleri ve gereksinimleri dikkate alõnmadan, bir başka ifade ile ulaştõrmaya yönelik
uygulanabilir planlamalar yapõlmadan sağlanmaya çalõşõldõğõnda, ülkemizde olduğu gibi
içinden çõkõlamaz sorunlara neden olmaktadõr.
Yolcu ve yük taşõmacõlõğõnda ekonomi, hõz, güvenlik, konfor her ulaşõm türünde
aranmasõ gereken özelliklerdir. Bunlarõn yanõnda çevreyi en az kirletmesi, ülkede mevcut
enerji kaynaklarõnõ kullanmasõ ve bu sõrada yolcu-km veya ton-km başõna tükettiği enerjinin az
olmasõ, ilk tesis ve bakõm-onarõm kolaylõğõ ulaştõrma türlerinin tercihinde gözönünde
tutulmasõ gereken diğer unsurlardõr.
Dünyada yolcu ve yük taşõnmasõnda ulaşõm türlerinden yalnõz birinden yararlanan ülke
yoktur. Hemen her ülkede demiryolu, karayolu, havayolu ulaştõrmasõnõn yanõnda ülkenin
coğrafi konumuna göre suyolu ulaştõrmasõ ile boru hatlarõndan da yararlanõlõr.
Burada önemli olan ülkenin sosyal durumuna, mali imkanlarõna, sahip olduğu enerji
kaynaklarõ ile arazisinin topoğrafik özelliklerine, teknolojik yapõsõna uygun düşen ulaştõrma
türlerinin seçilip her birine gerekli olan ağõrlõğõn verilmesidir.
Bunun yanõnda ulaştõrma bir bütün olduğuna göre bu türler arasõnda dengelerin
sağlanmasõ türlerin birbirlerinin rakibi değil birbirlerini besleyen sistemler şeklinde bir bütün
olarak işletilmeleri ülke için ekonomik, hõzlõ, güvenli bir taşõma hizmetinin sağlanmasõnda
göz önünde tutulacak ana unsurlardõr.
Ülkemizin ulaştõrma sistemini incelerken taşõma türlerinin dağõlõmõnõ göz önüne almak
gerekir. Türkiye, coğrafi yapõsõ itibariyle her tür taşõmanõn yapõlabileceği bir ülkedir. Buna
karşõn ülkemizde 1998 yõlõ verilerine göre taşõmacõlõk yolcuda % 96, yükte % 89 oranõnda
karayolu ile yapõlmaktadõr.
Son yõllarda görülen gelişmeler bu sakõncalõ durumun bir süre daha devam edeceğini
göstermektedir. Bu olgu ülkemizdeki trafik kargaşasõnõn ve güvensizliğinin yani kazalarõnõn
en önemli nedenidir.
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1983-1993 Ulaştõrma Ana Planõnda karayolu ulaşõmõnõn taşõma payõnõn %70'lere
çekilmesi hedeflenmiş olmasõna rağmen söz konusu planõn uygulanmayõşõ nedeni ile bu pay
azalacağõna daha da yükselerek bu güne gelinmiştir. Diğer ulaşõm türleri geliştirilerek
karayolu taşõmacõlõğõnõn sõrtõna yüklenen yükün diğer türlere de dağõtõlmasõ ile taşõmalarõn
dengelenmesi; trafik kazalarõnõn yarattõğõ olumsuzluğu iyileştirecek en temel politikadõr. Aksi
halde trafik kazalarõnõn azalabileceğini düşünmek temel faktörü gözardõ etmek demektir.
Trafik kazalarõnõn daha az olduğu ülkelerde ulaşõm türleri arasõnda uygun bir denge
vardõr. Çizelge - 1 bazõ gelişmiş ülkeler ile ülkemizin durumunu göstermektedir.
ÇİZELGE 1. ÜLKEMİZ İLE BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE YOLCU TAŞIMACILIĞININ
ULAŞIM TÜRLERİ YÖNÜNDEN DURUMU
(yüzde)
ÜLKELER

KARAYOLU

DEMİRYOLU

DENİZYOLU

HAVAYOLU

ABD

27,2

38,3

24

10,5

ALMANYA

58,2

22

12

7,3

TÜRKİYE

95

3,2

0,1

1,7

Kaynak : Present stiuations of traffic accidents in developed and developing countries (1998)
Karayollarõnõn geometrik ve fiziki kapasitesinin üzerinde yüklenmesi, diğer bir deyişle
geometrik standartlarõnõn yüküne göre istenen düzeyde olmamasõ, karayollarõ üzerinde trafik
güvenliğinin azalmasõna kazalarõn hõzla artmasõna neden olmaktadõr. Çok önemli olan bir
nokta da Ülkemizde trafik hacmine göre kaza oranõ ile kazalarda meydana gelen ölüm ve
yaralanma oranõnõn çok yüksek oluşudur. Bu durum gelişmiş ülkelerle karşõlaştõrõlarak Çizelge
2 de verilmiştir.
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ÇİZELGE 2. BAZI ÜLKELERE AİT İSTATİSTİKLER
ÜLKELER NÜFUS ARAÇ
KAZA SAYISI
ÖLÜ 100 MİLYON TAŞITSAYISI
KM BAŞINA
Bin kişi bin taşõt ÖLÜMLÜ+YARA
KAZA
ÖLÜ
LANMALI
AVUSTURYA 8.087
4.207
39.225
963
57,1
1,4
İNGİLTERE 57.334 27.446
238.923
3.421
54,7
0,8
FİNLANDİYA 5.147
3.454
6.871
396
15,9
0,9
FRANSA
58.700 29.487
124.387
8.437
24,1
1,6
ALMANYA 82.012 49.586
377.257
7.772
60,9
1,3
DANİMARKA 5.314
2.203
7.444
454
17,9
1,1
NORVEÇ
4.446
2.582
8.668
352
36,7
1,5
TÜRKİYE 63.452
8.359
65.245
4.935
135,9
10,3
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü 1998
Yolculuk talebinin fazla olduğu koridorlarda hõzlõ ve konforlu demiryolu ve denizyolu
taşõmasõna imkan sağlanmasõ önemli bir gelişme olacaktõr.
Çizelge 1 de yer alan ülkelerde karayolu üzerindeki taşõt kompozisyonu Çizelge 3 de
verilmiştir. Karayolu üzerindeki ağõr taşõt oranõnõn bu derece yüksek oluşuda trafik
güvenliğini azaltan en önemli hususlardan biridir.
ÇİZELGE 3. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE OTOMOBİL VE DİĞER ARAÇ ORANI
ÜLKELER
OTOMOBİL DİĞER TOPLAM OTOMOBİL DİĞER ARAÇ
ARAC
(%)
(%)
AVUSTURYA
3.690.692
570.740 4.261.432
86,61
13,39
DANİMARKA(*) 1.734.327
69.326
1.803.653
96,16
3,84
FİNLANDİYA
1.942.752
170.233 2.112.985
91,94
8,06
FRANSA(*)
25.500.000 2.584.100 28.084.100
90,80
9,20
İNGİLTERE(*) 22.818.718
641.341 23.460.059
97,27
2,73
NORVEÇ
1.661.287
198.959 1.860.246
89,30
10,70
TÜRKİYE
4.452.160 3.907.476 8.359.636
53,26
46,74
Kaynak : Karayollarõ Genel Müdürlüğü “Kaza istatistikleri özeti 1998”
(*): 1994 verileridir.
Maden cevheri, tahõl, çimento, kömür vb. yükler esas itibariyle demiryolu ve denizyolu
ile taşõnmalõdõr. Akaryakõt taşõmalarõnda boru hatlarõndan yararlanarak yukarõda verilen taşõt
kompozisyonu içindeki ağõr taşõt oranõ azaltõlabilir ve trafik güvenliği adõna olumlu bir
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gelişme sağlanmõş olur. Boru hattõ bulunmasa bile demiryolu bağlantõsõ olan merkezlere
tehlikeli maddelerin karayolu ile taşõnmasõna izin verilmesi karayollarõnda güvenliğin
azalmasõna neden olmaktadõr.
Bu durum, şehir içi taşõmalarõnda da farklõ değildir. Denizyolu taşõmasõ imkanõ
olmasõna rağmen İstanbul ve İzmir’de karayolu taşõmasõ payõnõn %90 dolayõnda olmasõ büyük
şehirlerde görülen trafik sõkõşõklõğõ, trafik güvensizliği ve trafikten doğan çevre sorunlarõnõn
ana sebebidir (Çizelge 4).
Kent içi ulaşõmda da taşõma türleri arasõnda, şartlara ve olanaklara göre, uygun bir
denge kurulmasõ trafik güvenliği için son derece önemlidir.
ÇİZELGE 4. İSTANBUL TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ GÜNLÜK DEĞERLERİ (1997)
TAŞIMA
TÜRÜ

ARAÇ TÜRÜ

İETT
ÖHO
ÖZ
KARAYOLU OTOMOBİL
TAŞITLARI MİNİBÜS
%89,39
DOLMUŞ VE
TAKSİ
TAKSİ
SERVİS OTOLARI
KORSAN
OTOLAR
T.C.D.D.
RAYLI
HAFİF METRO
ULAŞIM
TRAMVAY
%6,14
İETT TRAMVAY
İETT TÜNEL
DENİZYOLU ŞEHİR HATLARI
TAŞITLARI İDO
DENİZ
MOTORLARI

ARAÇ
SAYISI
2377
837
307
1141344
5055
590

YOLCU
SAYISI
2000000
600000
93000
1200000
1100000
47000

YOLCU %

17416
25700
1552

348300
1700000
5000000

4,1
20,03
5,89

101
26
34
3
2
59
17
236

250000
120000
130000
6000
15000
300000
30000
50000

2,94
1,41
1,53
0,07
0,18
3,54
0,3
0,59

23,56
7,09
1,1
14,14
12,96
0,55

Kaynak : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşõm Ana Planõ

4

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/oik591.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Ulaştõrma ÖİK Raporu Trafik Düzeni, Karayollarõnda Can Güvenliği Alt Komisyonu Raporu

2. KARAYOLU ULAŞTIRMASI İLE İLGİLİ KURUMSAL YAPI
Aşağõda Çizelge:5'de Karayolu Ulaştõrmasõ ile ilgili, yasalarla düzenlenmiş resmi
kuruluşlarõn görev ve yetkileri özetlenmiştir. Bu kurumlarõn görev ve yetkileri geniş bir
şekilde ilgili yasalarda tanõmlandõğõndan burada ayrõntõya girilmemiştir.
2.1. Karayolu Ulaştõrmasõ ile İlgili Resmi Kuruluşlar
ÇİZELGE 5. KARAYOLU ve ULAŞIMI İLE İLGİLİ RESMİ KURULUŞLAR
İLGİLİ KURUM
İçişleri Bakanlõğõ
A ) Jandarma Genel Komutanlõğõ
B )Emniyet Genel Müdürlüğü
Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ
Karayollarõ Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlõğõ
Sağlõk Bakanlõğõ

Ulaştõrma Bakanlõğõ
Adalet Bakanlõğõ
Tarõm ve Köy işleri Bakanlõğõ ile
Orman Bakanlõğõ
Radyo, Televizyon Üst Kurulu
Yerel Yönetimler

GÖREV,YETKİ VE SORUMLUK SAHASI
Trafik denetimi, düzenlemesi, yönetimi ve kaza tetkiki,
istatistiklerini tutmak.
Trafik denetimi, trafiği düzenlemek, yönetmek, araçlarõn kayõt ve tescilini yapmak, sürücü sicillerini tutmak,
istatistikler çõkarmak, sürücü belgelerini vermek.
Yapõm ve bakõmõndan sorumlu olduğu yol ağõnõ trafik
güvenliği yönünden işaretlemek, işaretleme standartlarõnõ tespit etmek,yayõnlamak,Taşõt tekniği ile ilgili
görüş vermek,trafik kazalarõnõn oluş nedenlerine göre
yapõsal tedbirler almak,altyapõ projelerini geliştirmek,
araçlarõn ağõrlõk kontrollerini yapmak, teknik muayenelerini yapmak.
Motorlu taşõt sürücülerinin yetiştirilmesi, sõnavõnõn
yapõlmasõ ve sertifika verilmesini sağlamak, okul öncesi
okul içi ve okul dõşõ trafik eğitimini düzenlemek.
Karayolunda meydana gelen trafik kazalarõ ile ilgili ilk
yardõm ve acil yardõm hizmetlerini planlamak, uygulamak, ilk yardõm istasyonlarõ kurmak, acil yardõm ambulanslarõ bulundurmak
Karayolu taşõmasõna ilişkin koordinasyonu sağlamak
Yasal düzenlemeler ve uygulamalar
Yapõm ve bakõmõndan sorumlu olduklarõ yollarda
Trafik güvenliği ile ilgili tedbirleri almak
Yayõn denetimi ve yayõnla eğitim
Yapõm ve bakõmõndan sorumlu olduğu yollarda trafik
güvenliğini sağlamak, tedbirler almak, planlama ve
düzenleme yapmak.
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2.2. Karayolu Trafik Güvenliği İle İlgili Kuruluşlar
2.2.1. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakanõn başkanlõğõnda, Adalet, İçişleri,
Maliye, Milli Eğitim, Bayõndõrlõk ve İskan, Sağlõk, Ulaştõrma, Orman Bakanlõğõ ve Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlõ olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanõ,
Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarõ, Emniyet Genel Müdürü ve Karayollarõ
Genel Müdüründen oluşur. Bu kurul, karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek,
uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacõyla kurulmuştur. Kurulun sekreterya görevi
Emniyet Genel Müdürlüğünce yapõlõr. Yani yasanõn getirdiği ve yaptõrõm gücü olan bu kurulda
hiç uzman bulunmamakta, alt kurul doğrudan temsil edilmemekte, bu kurula sonuçlar ve
bilgiler dolaylõ olarak ulaşmaktadõr. Bu kurulun araştõrmacõlarla hiç temasõ bulunmamaktadõr.
2.2.2. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu
Karayolu ve Trafik Güvenliği Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
Hizmetleri Başkanõnõn başkanlõğõnda, Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna katõlan kamu
kurumlarõnõn en az daire başkanõ seviyesinde görevliler, Jandarma Genel Komutanlõğõ, Türk
Standartlarõ Enstitüsü Başkanlõğõ, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi
ile İçişleri Bakanlõğõnca uygun görülen trafikle ilgili üniversite, Türkiye Mimar ve Mühendis
Odalar Birliği, Türkiye Trafik Kazalarõ Önleme Derneği ve Trafik Kazalarõ Yardõm Vakfõnõn
birer temsilcisi ve Başkent Büyükşehir Belediye Başkanõndan oluşur. Kurulun, Trafik
Güvenliğinin sağlanmasõ için her konuda öneride bulunma ve koordinasyon sağlanmasõ gibi
görevleri olmasõna karşõn, herhangi bir yaptõrõm yetkisi bulunmamaktadõr. Bu kadar görev
yüklenen bu kuruldan hiç kimse üst kurula katõlamamaktadõr.
2.2.3. İl ve İlçe Trafik Komisyonlarõ
İl sõnõrlarõ içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakõmõndan
yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde illerde Vali veya Vali Yardõmcõsõ
başkanlõğõnda, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayollarõ ve Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonuna bağlõ ilgili odanõn temsilcileri, valilikçe uygun görülen trafikle
ilgili üniversite, oda, vakõf ve kamuya yararlõ dernek veya kuruluşlarõnõn birer temsilcilerinden
oluşan il trafik komisyonu, ilçelerde kaymakamõn başkanlõğõnda, aynõ kuruluşlarõn yöneticileri
veya görevlendirecekleri temsilcilerinin katõldõğõ ilçe trafik komisyonu kurulur. Bu
komisyonun trafiğin düzenli bir şekilde akõmõnõ sağlamak, yolcu ve yük taşõtlarõ ile ilgili
çalõşacağõ güzergahõ tespit etmek, otopark yerleri tespit etmek, yollarõn kapatõlmasõ, konulacak
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trafik işaretlerinin belirlenmesi gibi konularda görev ve yetkiye sahiptir. Bu kurulda da
uzmandan fazla, konunun taraflarõ, kararlardan çõkar ya da zarar görecek unsurlar
bulunmaktadõr.
2.2.4. UKOME (Ulaşõm Koordinasyon Merkezi)
Bu kurul, Büyükşehir Belediye Başkanõnõn Başkanlõğõnda, Büyükşehir Belediyelerinin
ulaşõm ve yatõrõmla ilgili işletmeleriyle bağlõ kuruluşlarõn genel müdür veya müdürleri, ulaşõm
hizmet ve yatõrõmlarõyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarõnõn büyükşehirdeki genel müdür ve
ya bölge müdürleri, görev alanõna giren konularõn görüşülmesi sõrasõnda ilçe belediye
başkanlarõnõn, asli ve sürekli üye olarak katõlmalarõ ile kurulur. UKOME, Büyükşehir
dahilindeki raylõ-raysõz her türlü kara ve deniz taşõmacõlõğõnõ etkili bir şekilde sonuca
ulaştõrma, ulaşõm planõ yapmak, toplu taşõma araçlarõnõn bilet tarifeleri, yol ve kavşak
sinyalizasyon planlarõnõ denetlemek, il trafik komisyonlarõ ile gerekli koordinasyonu sağlamak
konularõnda görev ve yetkiye sahiptir.
3. KARAYOLLARININ BUGÜNKÜ DURUMU
Karayollarõmõzõn bugünkü durumu, karayollarõnõn alt yapõsõ, karayolunda seyreden
taşõt sayõlarõ ve cinsleri ile ulaştõrma türlerinin kõyaslanmasõ olarak üç başlõk altõnda
incelenecektir.
3.1. Karayolu Alt Yapõsõ
Ülkemizin yol ağõnõn durumu Çizelge 6 da gösterilmiştir. Ülkemizdeki bölünmüş yol
ağõnõn uzunluğu, otoyollar dõşõnda toplam 3170 km. dir.
Ülkemizdeki otoyol, devlet yolu ve il yollarõnõn yapõmõ ve bakõmõndan Karayollarõ
Genel Müdürlüğü, köy yollarõ ağõndan Köy hizmetleri Genel Müdürlüğü, orman yollarõndan
da Orman Genel Müdürlüğü sorumludur.
ÇİZELGE 6. ÜLKEMİZİN YOL DURUMU (01.01.1999 itibari ile)
ASF.
SATHİ
BETONU
KAP.
OTOYOLLAR
1726
DEVLET YOLU
5350
25084
İL YOLU
309
23682
TOPLAM
7385
48766
Kaynak : Karayollarõ Genel Müdürlüğü

STABİLİZE TOPRAK
618
3523
4141

7

39
1141
1180

GEÇİT
VERMEZ
254
885
1139

(Km)
TOPLAM
1726
31345
29540
62611
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3.2. Karayolu Taşõtlarõ
Ülkemiz karayollarõ üzerinde seyreden taşõtlarõn sayõlarõ ve cinslerine göre 1989 ile
1998 yõllarõ arasõndaki durumu Çizelge 7 de gösterilmiştir.
ÇİZELGE 7. ÜLKEMİZDEKİ TAŞIT SAYILARININ YILLAR İTİBARİYLE DEĞİŞİMİ
Yõl
Toplam Otomobil Otobüs Minibüs Kamyon Kamyonet Motosiklet Diğer
1989 2659778 1434579
58859 118026 241392
248602
472853
85467
1990 2981222 1649879
63700 125399 257353
263407
531941
89543
1991 3307324 1864344
68973 133632 280891
273409
590488
95587
1992 3756137 2181388
75592 145312 287160
308180
655347
103158
1993 4380063 2619852
84254 159900 305511
354290
743320
112936
1994 4711206 2861640
87545 166424 313771
374473
788786
118567
1995 4985331 3058511
90197 173051 321421
397743
819922
124486
1996 5317565 3274156
94978 182694 333269
442788
854150
135530
1997 5810081 3570105 101896 197057 353586
529838
905121
152478
1998 6264084 3838288 108361 211495 371163
626004
940935
167838
Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü
Not: Rakamlara zirai taşõtlar dahil edilmemiştir.
Ulaşõm türlerinin Ülkemizde toplam taşõmasõ içindeki paylarõnõn 1983 ile 1997 yõllarõ
arasõndaki durumu da ton-km, yolcu-km ve % cinsinden Çizelge 8 A ve B de gösterilmiştir.
ÇİZELGE 8A. YÜK TAŞIMACILIĞININ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE
DAĞILIMI VE % PAYLARI
(MilyonTon-km)
YIL

KARA

%

DEMİR

%

DENİZ

%

HAVA

%

BORU

TOPLAM

1990 65.710 75.7 6.958
8.0
7.234
8.3
119
0.1
6.839 7.9
86.860
1991 61.969 82.4 7.363
9.8
2.780
3.7
83
0.1
3.004 4.0
75.199
1992 67.704 84.3 7.697
9.6
1.758
2.2
113
0.1
3.063 3.8
80.335
1993 97.843 89.3 8.118
7.4
904
0.8
167
0.1
2.594 2.4 109.626
1994 95.020 88.9 8.032
7.5
587
0.6
199
0.2
3.014 2.8 106.852
1995 112.515 85.2 8.288
6.3
7.900
6.0
251
0.2
3.020 2.3 131.974
1996 135.781 87.2 8.685
5.6
8.140
5.2
240
0.2
3.021 1.9 155.627
1997 139.789 86.9 9.331
5.8
8.400
5.2
266
0.2
2.998 1.9 160.784
1998 152.210 88.9 7.973
4.7
7.940
4.6
303
0.2
2.754 1.6 171.180
1999 155.254 89.0 7.600
4.4
8.300
4.8
315
0.2
2.780 1.6 174.249
Not: Denizyolu taşõmalarõ 1994 yõlõ dahil yalnõzca D.B.Deniz Nakliyat A.Ş. tarafõndan yapõlan
taşõmalar olup, bu yõldan itibaren denizyoluyla yapõlan taşõmalarõn tümünü
kapsamaktadõr.
Kaynak: Ulaştõrma Ö.İ.K.Raporu (VIII. Beş Yõllõk Plan)
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ÇİZELGE 8B. YOLCU TAŞIMACILIĞININ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE
DAĞILIMI VE % PAYLARI
(Milyon Yolcu-Km)
YIL
KARA
%
DEMİR % DENİZ %
HAVA
%
TOPLAM
(1)
(2)
(3)
1990
134.991
97.0
3.444
2.4
126
0.09
1213
0.87
139.774
1991
131.029
97.0
3.139
2.3
92
0.07
846
0.63
135.106
1992
142.172
96.8
3.425
2.3
58
0.05
1246
0.85
146.902
1993
146.029
96.2
4.030
2.6
52
0.07
1721
1.13
151.832
1994
140.743
95.8
3.882
2.6
50
0.05
2278
1.55
146.953
1995
155.202
96.0
3.661
2.3
61
0.04
2692
1.66
161.616
1996
167.871
96.6
3.163
1.8
58
0.02
2763
1.58
173.855
1997
180.967
96.4
3.562
1.9
53
0.08
3033
1.62
187.645
1998
186.159
96.2
3.911
2.0
54
0.10
3289
1.70
193.413
1999
189.882
96.1
4.199
2.1
34
0.04
3480
1.76
197.595
(1): Banliyö taşõmalarõ hariçtir.
(2): Şehirlerarasõ taşõmalarõ kapsamaktadõr.
(3): Kamu sektörünce yapõlan taşõmalardõr.
Kaynak: Ulaştõrma Ö.İ.K.Raporu (VIII. Beş Yõllõk Plan)
4. TRAFİK KAZALARI
4.1. Trafik Kaza İstatistikleri
Ülkemiz ulaşõmõnda, uygulanan yanlõş politikalar nedeni ile dengesiz bir paya sahip
olan karayolu ulaştõrmasõnõn ortaya çõkardõğõ olumsuzluklarõn başõnda trafik kazalarõ
gelmektedir. Trafik kazalarõ, boyutlarõ çok büyük maddi ve manevi kayõplarla ülkemizde
sürekli olarak gündemde kalan sorunlardan biridir. 1990-1998 yõllarõna ait kaza bilgileri
Çizelge 9’da verilmiştir. Verilen bu istatistiki bilgilere göre (1997 verilerine göre) günde 1000
den fazla kaza da 15 kişinin ölmesi, 291 kişinin yaralanmasõ konunun önemini ortaya
koymaktadõr. Ancak bu ölü sayõsõ kaza yerinde ölenleri göstermektedir. Hastanelerde ölenleri
de katõnca günlük ortalama ölü sayõsõ 25’i bulduğu tahmin edilmektedir. Ülkemiz, kaza
göstergeleri en kötü olan birkaç dünya ülkesinden biridir. Gelişmiş olan ülkelerle
karşõlaştõrõlmasõ yukarda Çizelge 2 de verilmiştir.
Nüfus ve araç sayõsõ değişimine göre daha ayrõntõlõ bilgiler de Çizelge 10’da
verilmiştir.
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ÇİZELGE 9: YILLARA GÖRE KAZA SAYILARI VE SONUÇLARI
Yõllar
Kaza Sayõsõ Ölü Sayõsõ** Yaralõ Sayõsõ
1990
115,295
6,286
87.693
1991
142.145
6.231
90.520
1992
171.741
6.214
94.824
1993
208.803
6.457
104.330
1994
233.803
5.942
104.717
1995
279.663
6.004
114.319
1996
344.643
5.428
104.599
1997
387.533
5.125
106.246
1998*
440.149
4.935
114.552
1999*
441.693
4.606
113.656
(*): Jandarma sorumluluk bölgesindeki trafik kazalarõ dahil değildir.
(**): Kaza yerinde ölenlerin sayõsõdõr. Daha sonraki ölümler dahil edilmediğinden
gerçek değerinin altõndadõr.
Kaynak : Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik İstatistikleri
ÇİZELGE 10. TÜRKİYE’DE YILLARA GÖRE NÜFUS ARAÇ, TRAFİK KAZASI VE
SONUÇLARI*
YILLAR NÜFUS ARTIŞ ARAÇ ARTIŞ KAZA ARTIŞ ÖLÜ ARTIŞ YARALI ARTIŞ
Bin KİŞİ
%
SAYISI
%
SAYISI
%
SAYISI
%
SAYISI
%
1990
56473
2981222
115295
6317
87668
1991
57064
1,0
3307324 10,9
142145
23,3
6231
-1,4
90520
3,3
1992
57931
2,6
3756137 26,0
171741
49,0
6214
-1,6
94824
8,2
1993
58812
4,1
4380063 46,9
208823
81,1
6457
2,2
104330
19,0
1994
59706
5,7
4711206 58,0
233803 102,8
5942
-5,9
104717
19,4
1995
60614
7,3
4985331 67,2
279663 142,6
6004
-5,0
114319
30,4
1996
61536
9,0
5317565 78,4
344643 198,9
5428
-14,1 104599
19,3
1997
62510
10,7
5810081 94,9
387533 236,1
5125
-18,9 106246
21,2
1998*
63451
12,4
6264084 110,1 440149 281,8
4935
-21,9 114552
30,7

*Jandarma sorumluluk bölgesindeki trafik kazalarõ dahil değildir.
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü
Tablodan da görüldüğü gibi 1990 dan 1998 yõlõna nüfus %12,4, araç sayõsõ % 110,1, kaza
sayõsõ %281,8, yaralõ sayõsõ %30,7, karayolu uzunluğu %3 artarken , ölü sayõsõnda % 21,9
oranõnda azalma görülmektedir. Ancak, bu rakamõn içinde yolda hastahaneye giderken ve
hastahanede yaşamõnõ yitirenlerin olmadõğõnõ unutmamak gereklidir.
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Meydana gelen trafik kazalarõnõn her geçen gün artmasõnõn nedenlerinin başõnda,
uygulanabilir bir ulaştõrma planõnõn olmamasõnõn yanõ sõra meydana gelen kazalarõn gerçek
sebeplerinin saptanmamasõ da gelmektedir. Gerçek nedeni saptanamayan bir oluşumun
ortadan kaldõrõlamayacağõ aşikardõr. Ülkemizde “Trafik kazalarõ sadece sürücü ve yaya hatasõ
nedeni ile oluşur” varsayõmõ kabul görmekte, bu da, yol işletme ve denetim eksikliklerinin
gözardõ edilmesine neden olmaktadõr. Kaza nedenleri ve bunlarõn ortadan kaldõrõlmasõ için
yapõlmasõ gerekenler aşağõda teker teker ele alõnarak incelenecektir.
4.2. Kaza Nedenleri
4.2.1. Ulaşõm Politikalarõ
Hatalõ ulaşõm politikalarõnõn sonucu olarak, taşõmacõlõkta taşõma türleri arasõnda oluşan
dengesizlik kazalarõn oluşmasõndaki en büyük etkenlerden biridir. 1950'lerden sonra
uygulanan hatalõ politikalar sonucu, ulaştõrmada demiryollarõ ve denizyollarõ ihmal edilerek
tüm ulaştõrma yatõrõmlarõ karayollarõna yönlendirilmiştir. 1983-99 yõllarõ arasõnda ulaştõrma
sektörüne ayrõlan payõn ulaştõrma türlerine dağõlõmõ Çizelge 11’de gösterilmiştir.

Ulaştõrma
Türü
Karayolu
Demiryolu
Havayolu
Denizyolu
Boru hattõ
Toplam

ÇİZELGE 11. ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE AYRILAN PAYIN
ULAŞTIRMA TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Ulaştõrmaya ayrõlan kaynaktan aldõğõ pay(%)
1983
1988
1994
1998
54
60,4
72,5
73,66
21,7
11,1
7,2
8,77
8,3
15,4
12,6
6,1
14,6
5,8
1,8
2,7
1,4
7,3
5,9
8,77
100
100
100
100

1999
68,5
11,3
7,85
3,05
9,3
100

Kaynak: Birleşik Taşõmacõlõk Sendikasõ Yayõnlarõ
Buna karşõn ülkemizde daha önce ciddi çalõşmalarla 1983-1993 dönemini kapsayan bir
Ulaştõrma Ana Planõ hazõrlanmõştõr.
1983-93 Ulaştõrma Ana Planõ (UAP) ülkemizde yaygõn bir katõlõm ile gerçekleştirilen
bütün ilgili sektörleri kapsayan ve somut kararlar dizisiyle sonuçlanõp onaylanan ulaştõrma
sektöründeki ilk ve son plandõr. UAP çalõşmasõ zamanõn başbakanõnõn direktifleriyle
başlatõlmõş 15 bakanlõk 40 kuruluş ve özel sektör temsilcileri katõlmõş koordinasyonu ve
yönetimi DPT tarafõndan sağlanmõştõr. Çalõşma, başbakanõn başkanlõğõnda ilgili
bakanlõklardan oluşan bir grup tarafõndan 7 toplantõda izlenerek 1 yõl içinde tamamlanmõştõr.
Çalõşmanõn amaçlarõ aşağõda özetlenmiştir:
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•

Büyüyen ve kalkõnan ülkemizin, insanlarõnõn ve ekonomisinin talep edeceği ulaşõm
imkanlarõnõ kestirmek ve mümkün olacak en üst düzeyde karşõlamak.

•

Milli güvenlik için gerek duyulabilir ulaşõm imkanlarõnõ hazõrlamak.

•

Her ulaşõm alt sisteminin toplam taşõma içindeki yerini tespit etmek, kamu ve özel kesimi
bu amaç doğrultusunda yönlendirmek.

•

Halen gündemde bulunan önemli projelerin genel içindeki yerini tespit etmek,

•

Ulaştõrma sektöründeki planlamayõ, kontrollü işletmeyi ve idari yapõyõ geliştirici önerileri
belirlemek,

•

1983-93 dönemi için kuruluşlarõn detay planlarõnõn ve yõllõk planlarõnõn esaslarõnõ
oluşturmaktõr.
Özetlenen bu amaçlar doğrultusunda hazõrlanan UAP’nõn, 3 yõlda bir benzer çalõşmalarla
revize edilmesi önerisi de, ülkeyi yöneten siyasal kadrolara kendi politikalarõna uygun, ancak
bilimsel ve teknik gerekçelerle planda değişiklik yapma imkanõ tanõmaktaydõ. Ancak söz
konusu dönemlerde ülkeyi yöneten hükümetler kendi politikalarõnõ plana yansõtacak
revizyonlar yapmak yerine plansõzlõğõ tercih etmişlerdir. UAP yasal açõdan uygulanmasõ
zorunlu onaylõ bir belge olma özelliğini 1993 yõlõna kadar sürdürmesine karşõn uygulamaya
konulmasõnõn ilk yõllarõndan itibaren dikkate alõnmayan bir belge olmuş ve giderek plan
önerileriyle uygulamanõn arasõndaki fark büyümüş dahasõ plan öngörülerinin tam tersi
yatõrõmlar yapõlmõştõr.
4.2.2. Karayolu Ulaştõrma Düzeni
Bugün Ülkemizde bireyselliğin hakim olduğu karayolu taşõmacõlõğõnda bir düzensizlik
mevcuttur. Karayolu taşõmacõlõğõnda isteyen istediği noktalar arasõnda taşõma yapabilmekte,
bu ise ülke düzeyinde ekonomik olmayan, trafik güvenliğini azaltõcõ bir durum yaratmaktadõr.
Türkiye’de bugün 527 firma 8993 otobüsle karayollarõnda yolcu taşõmacõlõğõ yapmaktadõr.
Ülkede bu kadar çok firma oluşu, ekonomik olmayan ve otobüs kullanõm açõsõndan verimsiz
bir taşõmanõn yanõnda, pek çok kazaya neden olan bir rekabeti de doğurmaktadõr. Söz konusu
firmalardan pek çoğunu ulaştõrma kurumu olarak dikkate almak mümkün değildir.
Aynõ durum yük taşõmacõlõğõnda da mevcuttur. Kamyonu olan herkes istediği
güzergahta çalõşabilmekte, kazanma hõrsõ ya da borç zorlamasõ nedeniyle uzun süreli çalõşma
ve aşõrõ yükleme kazalara neden olmaktadõr. Karayolu taşõmacõlõğõnda söz edilen bu
düzensizlik, bir yandan trafik güvenliğini azaltarak, kazalara neden olurken, diğer yandan da
ulaştõrmanõn ülke ekonomisine maliyetini arttõrmaktadõr. Bu durum ancak, yolcu ve yük
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taşõmacõlõğõnda, taşõmalarõn demiryolu, denizyolu ve boru hatlarõna kaydõrõlmasõnõ sağlayacak
koşullarõn oluşturulmasõ ve bu taşõma türleri arasõnda ülke koşullarõna uygun bir dengenin
sağlanmasõ ile ortadan kaldõrõlabilir. Bunun için her şeyden önce ülke koşullarõna uygun yeni
bir Ulaştõrma Ana Planõnõn hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ gerekir. Bu yanõnda düzensizliğe son
vermek için Taşõma Yasasõnõn da bir an önce yasalaştõrõlmasõ gerekmektedir.
4.2.3. Karayolu Alt Yapõsõ
Kaza analizlerine göre kazalarda etkili olan yol alt yapõsõ ile ilgili hususlar şunlardõr.
•

Tasarõmõ ve Düzenlenmesi Hatalõ Kavşaklar
Bu kesimler karayollarõ üzerinde önemli kaza noktalarõdõr. Hemzemin kavşaklar görüş
uzunluğunun kõsõtlõ olduğu yarma içi, tepe düşey kurp ya da yatay kurp içinde yer
almamalõ ve yan yoldan ana yola girişte taşõtõn mutlaka durmasõnõ sağlayõcõ geometrik
düzenlemeler yapõlmalõdõr. Karayollarõmõz üzerinde kaza kara noktasõ olan ve buralarda
kaza olmasõnõn nedeni geometrik düzenleme biçimleri olan kavşaklar bulunmaktadõr.

•

Tasarõma Uymayan Standart Dõşõ Uygulamalar
Gereğinden fazla genişletilmiş bir yolun işaretsiz ve geçiş bölgesi olmaksõzõn
daralmasõ, kaplama türünün değişmesi, yol kaplamasõnda gevşek malzeme bulunmasõ vb
durumlar kazalara neden olabilmekte ve kaza kayõtlarõna da bu yol özellikleri
geçmemektedir. Özellikle yeni yapõlmõş ve tamamlanmadan trafiğe açõlmõş yol, yenileme
veya onarõm çalõşmalarõ yapõlan yol gibi durumlarda geçici olarak ortaya çõkan benzeri
durumlarda da işaretleme yetersizliği, genişliği belirsiz yol, sürücü için beklenmedik
değişiklikler vb durumlar yol kusuru olarak nitelenmesi gereken başlõca kaza nedenleri
olmaktadõr.

•

Tõrmanma Şeritsiz Dik Rampalar
Özellikle ağõr taşõtlarõn etkisi altõnda sürüşü uzun süre kõsõtlanan otomobil sürücüleri
sabõrsõz olmakta ve bu nedenle de her an hata yapabilmektedir. Bu ise kazalarõn nedeni
olmaktadõr. Bu nedenle yoğun trafiğe maruz yollarda tõrmanma şeritlerinin yapõlmasõ
zorunludur.

•

Karayolu Yatay Düşey İşaretlemenin Önemi
Karayollarõnõn sürüş güvenliği, yolu kullananlara yolun koşullarõnõ gösteren yatay ve
düşey işaretlemelerle sağlanõr. Bu husus ülkemizde ihmal edilmekte, kazalardaki etkisi
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kaza raporlarõnõ gerçekçi olarak yansõtõlamadõğõndan, yapõlmasõ gerekenler de gözardõ
edilmektedir. Belirli standartlara göre tasarlanmõş ve bu tasarõma göre inşa edilmiş bir
karayolunu işletmeye açmak yani üzerinde taşõtlarõn seyrine izin verebilmek için şu
hususlarõn mutlaka yerine getirilmiş olmasõ yol güvenliği açõsõndan gereklidir.
Karayolunun eksen, şerit ve yol kenarõ çizgileri mutlaka çizilmiş olmalõdõr. Kaza
analizlerine göre çizgi eksikliğinin önemli derecede kaza nedeni olduğu unutulmamalõdõr.
Gereken yerlerde ve yeterince trafik işareti bulunmalõdõr. Trafik işaretlerinin
yetersizliği istatistiklerde gösterilmese de, başta gelen kaza nedenlerinden biridir. Yol
şartlarõna göre gerekli olan işaretlemelerin standartlarõ Karayollarõ Trafik Kanunu ile
belirlenmiştir. Bu koşullarõ sağlamayan yolda olan kazadan, birinci derecede yolu
işletmeye açan kuruluş sorumludur. Ancak bu kuruluşun bu sorumluluğu taşõyabilmesi
için yetkilerini de bir baskõ altõnda kalmadan kullanabilmesi gereklidir.
•

Yönetmeliklere Uygun Olmayan Yol Kenarõ Tesisleri
Karayollarõ üzerinde bulunan yol kenarõ tesislerinin pek çoğu kaza noktasõ
oluşturmaktadõr. Bunun nedeni bu tesislere giriş ve çõkõşlarõn uygun olmayõşõ ve
çoğunlukla görüş uzaklõğõnõn kõsõtlõ olduğu yerlerde yapõlmõş olmalarõ, inşaat edildikleri
arsalarõn ve kavşaklara olan uzaklõğõnõn yetersizliği bu tesislerin önemli kara noktalar
olmalarõna neden olmaktadõr. Bu tür tesislerin karayolu trafik yönetmeliğine uygun
biçimde inşa edilmeleri durumunda bu olumsuz koşullar ortadan kalkabilecektir.

•

Yerleşim Yerlerinden Geçiş
İstatistikler yerleşim bölgelerindeki kazalarda yoğunlaşmanõn, transit trafiğin
kullanõldõğõ kentlerarasõ yollar boyunca ve özellikle yerleşim bölgelerine giriş çõkõş
kõsõmlarõnda olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni bu kesimlerde yol boyunca düzensiz
bir yapõlanmanõn olmasõ ve yollarõn gereksiz yere genişletilmesidir. Diğer taraftan kent
dõşõ geçişi (çevreyolu) olarak planlanan yollar, imar planõ yokluğu veya uygulanmayõşõ
nedeni ile bu yol boyunca oluşan düzensiz yapõlaşma sonucu, her noktasõndan giriş çõkõş
yapõlabilen şehiriçi yol durumuna gelerek, kaza kesimleri olarak karşõmõza çõkmaktadõrlar.

4.2.4. Plansõz Kentleşme
Ülkemizde gelişmenin ülke geneline yayõlmasõnõ sağlayacak planlarõn hazõrlanmamasõ
sonucu bir çok büyük kent göç almaktadõr. Buna paralel olarak büyük şehirlerin nüfusu doğal
nüfus artõşõnõn çok üstünde bir artma eğilimi içindedir. Nüfus artõşõna bağlõ olarak insanlarõn
yer değiştirme ihtiyaçlarõ çoğalmakta zaten yetersiz olan ulaşõm altyapõsõ artan bu yeni ulaşõm
taleplerini karşõlamaktan iyice uzaklaşmaktadõr. Hõzlõ nüfus artõşõ plansõz bir arazi kullanõmõnõ
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da beraberinde getirmektedir. Arazi kullanõm kararõyla ulaşõm arasõndaki ilişkilerin iyi bir
biçimde analiz edilerek bugün veya gelecekte ortaya çõkacak ulaşõm sorunlarõna çareler
bulunmasõ gerekirken, plansõz şehirleşme sorunun boyutlarõnõ sürekli artõrmaktadõr.
Büyük kentlerde ulaşõm ağlarõ kilitlenme aşamasõna gelmiş olup, toplu taşõma
sistemleri giderek yõpranmõş ve bunlarõn yenilenmesi için gerekli maliyetler her geçen gün
artmõş ve zamanõnda yenilenemeyen ulaşõm sistemlerinde hizmet düzeyi ve niteliği
düşmüştür. Mevcut toplu ulaşõm sistemlerinin yeterince genişletilmemesi geliştirilememesi ve
iyileştirilmemesi, gerekli yeni hatlarõn eklenememesi, yasal olmayan ya da kayda girmeyen
taşõma türlerinin ortaya çõkmasõna ve insanlarõn otomobile hizmet eden karayolu sistemine
yönlenmesine neden olmuştur.
Toplu taşõma sistemlerini iyileştirecek önlemlerin geliştirilmesine yönelik projelerin
uygulanmasõ geciktirilirken, kõt kaynaklar trafik sorununa çözüm olarak ağõrlõkla otomobile
hizmet eden karayolu sistemine yönlendirilmiştir. Bunun neticesinde ise yeni toplu taşõma
sistemlerinin inşa edilememesi mevcut toplu taşõma sistemlerinin sorunlarõnõ arttõrõrken
ulaşõmdaki hizmet düzeyi, konfor ve sistem verimliliği düşmektedir.
Bir kentte ulaşõm ve trafik problemlerinin çözülebilmesi ancak o kentin Ulaştõrma Ana
Planõnõn hazõrlanmõş olmasõ, bu planda kent ulaşõm ağõnõn modellenmesi ve bu modelin
sürekli güncellenmesine bağlõdõr. Kazalarõn azalmasõ da Ulaşõm sisteminin düzene
sokulmasõna bağlõdõr.
Şehirlerarasõ karayolu taşõmacõlõğõ ise %90’õ iki şeritli olan bir karayolu ağõ üzerinde
gerçekleştirilmektedir. Bu durumda bazõ kesimlerde talepler yol kapasitelerinin üzerinde
kalmaktadõr. Bunun sonucu olarak bu yollarda da tõkanõklõklar söz konusu olabilmektedir.
Kapasite sorununun dõşõnda yol güvenliğinde de meydana gelen azalmalar sürekli gündemde
kalan trafik kazalarõna sebep olmaktadõr. Bu konuda istatistiklerden alõnan bilgiler hangi kriter
esas alõnõrsa alõnsõn ölümlü ve yaralanmalõ trafik kazalarõnõn gelişmiş ülkelerinkinden çok
fazla olduğunu göstermektedir.
4.2.5. Taşõt Özellikleri
Taşõt Bakõm ve Denetimi
Taşõtlarõn fren ve õşõk sistemleri, direksiyon, lastik vb. teknik özelliklerinin, olmasõ
gerekli şartlara uygun olup olmadõğõnõn düzenli aralõklarla denetimi trafik güvenliği
bakõmõndan çok önemlidir. İstatistiklere göre, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarõnda,
kazalara sebep olan kusurlar ve kaza sonuçlarõ incelendiğinde, araç kusurlarõnõn %0,53
(binde5,3) oranõnda olduğu görülmektedir. Bununla birlikte PIARC (Permenant International
Assosiation Roads Corp) bu değerin taşõt denetiminin yeterli düzeyde yapõlmadõğõ ülkelerde
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%10 dolaylarõnda olabileceğini öne sürmektedir. Ancak bu oran ülkemizde, yeterince eğitim
almamõş polisin kazadaki araç kusurlarõnõ saptayamamasõ nedeni ile düşüktür. Çünkü lastik,
õşõk ayarõ vb. teknik donanõmlarõnõn yetersizliği nedeni ile trafiğe çõkmamalarõ gereken birçok
aracõn trafiğe çõktõğõ görülmektedir.
İstatistiklere göre, ülkemizde en çok saptanan teknik arõzalar fren tertibatõnõn
bozulmasõ ve lastik patlamasõdõr. Taşõt sahiplerinin taşõtlarõnõn fren donanõmlarõna özen
göstermeleri, eski lastikleri kullanmamalarõ durumunda bu tür pek çok kaza da
önlenebilecektir.
Geceleri yol kenarõnda duran cisim veya kamyona arkadan çarpma biçiminde
istatistiklere geçen kazalarda karşõdan gelen taşõtlarõn farlarõnõn bozuk olmasõnõn etkili olduğu
tahmin edilmektedir. Buna karşõlõk kayõtlara yol kenarõnda sabit cisme ya da duran taşõta
çarpma olarak geçen kazlarõn olduğu sõrada karşõdan gelen araç bulunup bulunmadõğõ
belirlenmemektedir. Taşõt kontrollerinde yeterince yapõlmayan far ayar denetiminin önemi
görülmektedir. Far denetimi ancak yanõp yanmadõklarõna bakmak biçiminde yapõlmakta, ancak
bozuk farla ilgili denetim yapõldõğõ ve ceza uygulandõğõ yayõnlanan yõllõk ceza bilançolarõnda
görülmemektedir. Far ayarlarõ periyodik taşõt kontrollerinde gerekli ciddiyetin gösterilmesi ile
kolaylõkla sağlanõr.
Kazaya neden olduğu saptanan taşõt kusurlarõ ve oranlarõ Çizelge 12’de özetlenmiştir.
ÇİZELGE 12 : KAZAYA NEDEN OLAN TAŞIT KUSURLARI VE ORANLARI
Taşõt Kusuru

Şehiriçi
Sayõ
%
Lastik Patlamasõ
226
16.32
Kusurlu Fren
426
30.76
Kusurlu Tekerlek
138
9.96
Kusurlu Rot
145
10.47
Şaft Kõrõlmasõ
92
6.64
Aks Kõrõlmasõ
46
3.32
Kusurlu Kapõ
68
4.91
Kusurlu Farlar
66
4.77
Diğer Işõk Kusurlarõ
36
2.60
Bozuk klakson
53
3.83
Kusurlu Makas
47
3.39
Şanzõman-Vites Arõzasõ
24
1.73
Kusurlu Direksiyon
15
1.08
Kusurlu Cam Sileceği
3
0.22
Toplam
1385
100
Kaynak : DİE, Trafik istatistik yõllõğõ 1998
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Şehirdõşõ
Sayõ
%
810
57.12
109
7.69
189
13.33
55
3.88
62
4.37
62
4.37
11
0.78
12
0.85
42
2.96
14
0.99
17
1.20
18
1.27
14
0.99
3
0.21
1418
100

Toplam
Sayõ
%
1036
36.96
535
19.09
327
11.67
200
7.14
154
5.49
108
3.85
79
2.82
78
2.78
78
2.78
67
2.39
64
2.28
42
1.50
29
1.03
6
0.21
2803
100
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Aşõrõ Yükleme:

Yük taşõtlarõnõn kapasitelerinin üzerinde yüklenmeleri her şeyden önce yol üstyapõsõnõn
kõsa sürede bozulmasõna sebep olur. Bu da dolaylõ olarak trafik güvenliğini azaltmasõ yanõnda,
üstyapõnõn onarõlmasõ veya yenilenmesini gerektirmesi, taşõt işletme maliyetini artõrmasõ,
yolculuk konforunu azaltmasõ gibi ekonomik sonuçlar getirir. Bunun yanõnda aşõrõ yüklemeler
fren kuvvetinin yetmemesi ve aşõrõ kuvvet nedeniyle fren tertibatõnõn bozulmasõ, lastik
patlamasõ, makas kõrõlmasõ vb. pek çok teknik arõzanõn meydana gelmesine neden olur. Teknik
arõza sebebiyle yol dõşõna çõkõp devrilme tarzõnda, ya da arõza sebebiyle yol üzerinde bõrakõlan
taşõta arkadan çarpma tarzõnda pek çok kaza olmakta ve bunlarõn sonuçlarõ da çok zaman ağõr
olmaktadõr.
•

Trafik Akõmõnda Ağõr Taşõt Oranõ

Ülkemizde şehirlerarasõ karayollarõnda ağõr taşõt oranõnõn ortalama %47 düzeyinde
olduğunu belirtmiştik. Bu oran ağõr sanayinin tesislerinin yoğunlaştõğõ bölgelerde %60’lara
kadar çõkmaktadõr. Bu durumda hõzlõ diğer trafik ile yavaş giden bu taşõtlar arasõndaki hõz
farkõ kaza nedeni olmaktadõr. Özellikle, istiap haddinin üzerinde (aşõrõ) yüklenmiş ağõr taşõtlar,
çõkõş eğimli yollarda çok yavaş giderken, daha hõzlõ olan diğer taşõtlara göre duruyor gibi
olmalarõ, hafif taşõt sürücülerinin hatalõ davranmalarõna ve dolayõsõyla kazaya neden
olmaktadõr.
•

Taşõt Özellikleri

Trafik kazalarõnda, ömrünü tamamlamõş taşõtlar ya da bakõmsõz ve aşõnmõş ve eskimiş
parçalarõ olan taşõtlar kaza yapmaya adaydõr. Ancak elimizdeki istatistiklerle bunlarõn oranõ ve
kazalardaki etkilerini belirtmek olanağõ elde edilememiş olmakla birlikte önemli oranda
olduğu tahmin edilmektedir.
4.2.6. Yolu Kullananlarõn Nitelikleri
Yolu kullanan olarak insanõn yaşõ, beden yapõsõ, görme-işitme reaksiyon yetenekleri
kazada etkili olan fiziksel özelliklerdir. yorgunluk, hastalõk durumu, psikolojik durumu,
alkollü olma vb. hususlar kazaya karõşmada etkili olan hususlardõr. Sosyal yapõ, eğitim düzeyi,
zeka yapõsõ, çevre koşullarõna uyabilme yeteneği, tecrübe bilgi düzeyi kazaya karõşmada etkili
olabilecek diğer özellikler olarak sõralanabilir.
Özetle yol kullanõcõlarõnõn kazaya neden olabilecek niteliklerini aşağõdaki başlõklar
altõnda toplayabiliriz.
• Eğitim düzeyinin yetersizliği
• Bilgi düzeyinin yetersizliği

17

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/oik591.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

•
•
•
•

Ulaştõrma ÖİK Raporu Trafik Düzeni, Karayollarõnda Can Güvenliği Alt Komisyonu Raporu

Deneyimsizlik
Olumsuz fiziksel özellikler
Ruhsal özellikler
Geçici fiziksel özellikler

4.2.7. Trafik Yönetimi ve Denetimi
•

Yönetim

Ülke genelinde kentler arasõ ulaştõrma ve kentiçi ulaştõrma düzenlemelerinde kõsa ya
da uzun erimli bir planlama çalõşmasõ olmadõğõndan Trafik Yönetim çalõşmasõ da
bulunmamaktadõr. Bu durum da özellikle kaza noktalarõ arasõndaki ilişkiler ve kaza nedenleri
hakkõnda değerlendirme yapmayõ olanaksõz kõlmaktadõr. Bu ise iyi bir yönetim çalõşmasõ ile
kolaylõkla önlenebilir kazalarõn yinelenmesine neden olmaktadõr.
•

Trafik Denetimi

Trafik yönetiminde başarõlõ olmak için kurallarõn tam ve eksiksiz olarak uygulatõlmasõ
şarttõr. Bunun için denetimler sürekli, herkese eşit ve etkili olarak yapõlmalõdõr. Kurallarõn
uygulatõlmasõ ve denetim, trafik polisinin esas görevidir. Bu görevin bilgili ve yeterli sayõdaki
personelle, devamlõ ve etkili bir şekilde yapõlmasõ gerekir. Öncelikle bu personelin kurallara
uyumu azaltõcõ davranõşlardan kaçõnmalarõ gerekir. Örneğin õşõklõ işaretle yönetilen
kavşaklarda, õşõklar çalõşõrken yönetimi ele alarak õşõklara zõt yönde yönetmeleri, kişilerin
kurallara uyma alõşkanlõğõnõ azaltõcõ etki yapmaktadõr.
•

Trafik Denetimi Hareketli Olmalõdõr

Trafik kurallarõna uymayarak, kazaya neden olan sürücülerin kurallara uymasõnõ
sağlamak için akan trafik içinde denetim yapõlmalõdõr. Her sürücü yaptõğõ her kural ihlalinde
mutlaka cezalandõrõlacağõ düşüncesi ve izlenimi edinmelidir. Sürücüler ancak bunu yaşayarak
öğrenirler. Bugün için trafik denetimi olarak yol kenarõnda duran ekibin sürücülerin
evraklarõnõ denetleyerek kural ihlali yapmõş sürücüyü cezalandõrmalarõ tam olarak olasõ
değildir. Sürücülerin kurallara uymayõ alõşkanlõk haline getirmeleri öncelikle kural ihlali
yaptõklarõnda polisin kendilerini durduracağõ, yapmaz ise durdurmayacağõnõ izlenimini
edinmeleri gerekir. Ancak bu durumda kurallara uyma olasõlõğõ yüksek olacaktõr.
•

Ağõrlõk Kontrolü

Yol üst yapõsõnõn kõsa zamanda bozulmasõna neden olan aşõrõ yüklü araçlarõn tespit
edilerek, seyirden alõkonmalarõnõ sağlayacak denetim işletilmelidir.
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Ekonomik Ömrünü Tamamlamõş Araçlarõn Trafiğe Çõkmalarõnõ Önleyici Denetim

Ekonomik ömrünü tamamlamõş araçlar sõk sõk arõza yaparak yollarõ işgal eder ve
karmaşaya ve kazalara neden olurlar.
5- GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR
5.l. Trafik Kaza Analizleri
Kazalarõn gerçek sebebini belirlemeye yarayan çalõşmalardõr. Kaza analizleri ile
meydana gelen kazanõn oluş nedeni belirlenerek, yapõlmasõ gereken iyileştirme programlarõ
saptanõr. Kaza analizi çalõşmalarõnõn hedefi, belirli bir türdeki kazalarõn azaltõlmasõ olacağõ
gibi, tüm kazalarõn azaltõlmasõ da olabilir. Yapõlan çalõşmalar şu aşamalardan oluşur.
•

Çalõşma Alanõnõn Seçimi:
Analizine karar verilen bölgede incelenecek nokta ya da kesimin yani kaza
noktalarõnõn saptanmasõ
•

Seçilen Çalõşma Alanõnda Veri Tabanõnõn Oluşturulmasõ:
Kaza analizi için öncelikle kaza yerini, şiddetini, sõklõğõnõ, tipini ve diğer özellikleri
yansõtacak bilgi ve kayõtlara gereksinim vardõr. Bu konuda temel kaynak kaza sonrasõ
hazõrlanan Kaza Tespit Tutanaklarõdõr. Analiz sonuçlarõnõn doğruluğu, bu raporlarõn eksiksiz
ve doğru olarak hazõrlanmasõna ve rapor içeriğinin analiz çalõşmalarõ için gerekli bilgiler
taşõmasõna bağlõdõr. Kazanõn oluş şekli, kazanõn meydana geldiği andaki sürücü, taşõt, hava ve
yol durumu ile ilgili bilgiler Trafik Kazasõ Bilgi Kayõt Sisteminde, kazanõn meydana geldiği
karayoluna ait tüm fiziksel ve geometrik bilgiler de Karayolu Bilgi Sisteminde toplanõr.
•

Seçilen Alanda Meydana Gelen Kazalarõn Analizi.
Toplanan tüm veriler Çarpõşma Diyagramõ adõ altõndaki şematik planlara aktarõlõr.
Diyagramõn çiziminde belirli bir zaman sürecinde meydana gelen tüm kazalar, kodlar yardõmõ
ile o kesime ya da noktaya ait şematik plana aktarõlõr. Diyagrama işlenemeyen bilgiler ise
Kaza Özet tablosuna aktarõlõr. Kaza yerine ait tüm geometrik yol özellikleri, trafik işaret, õşõk
ve sinyal durumu ve yerleri, tüm çevresel özellikler ve arazi kullanõm özellikleri yine o kesime
ait Durum Diyagramõna işlenir. Bu diyagramlar yardõmõ ile kazanõn oluş şekli dolayõsõyla
kazaya sebep olan nedenler belirlenir.
•

Çalõşma Alanõnda Yapõlacak İyileştirme Türlerine Karar Verilmesi.
Hazõrlanmõş olan Çarpõşma ve Durum Diyagramlarõ yardõmõ ile ortaya çõkan kaza
nedenlerini ortadan kaldõracak iyileştirmelerin neler olacağõna karar verilir. Bu aşamada
yapõlan çalõşmalara ek olarak trafik hacim sayõmlarõ, hõz ölçümleri ya da gözlemler yapõlmasõ
da gerekebilir.

19

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/oik591.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Ulaştõrma ÖİK Raporu Trafik Düzeni, Karayollarõnda Can Güvenliği Alt Komisyonu Raporu

•

İyileştirme Sonuçlarõ Değerlendirilmesi:
İyileştirmeden sonra, çalõşmalarõn etkisini yansõtacak yeterli uzunlukta bir zaman
süreci (örneğin üç ay ile bir yõl arasõnda) analiz çalõşmalarõ (gözlemleri) sürdürülerek,
iyileştirme öncesi yapõlmõş analizleri ile karşõlaştõrõlarak, bu analiz çalõşmasõ ile
değerlendirmelerinin ve saptanan kaza nedenlerinin, bunlara karşõ yapõlan iyileştirmelerin
doğru olarak belirlenip belirlenmediği araştõrõlmalõdõr. Ülkemizde bu yöntemin bir uygulamasõ
yapõlmõştõr. Bu yöntemle Analiz edilen Kartal Soğanlõktaki kara nokta için önerilen
iyileştirmelerin uygulanmasõ sonucu beklenen kaza sayõlarõ ile gerçekleşen kaza sayõlarõ
Çizelge l3’de verilmiştir.

ÇİZELGE 13: İYİLEŞTİRME ÖNCESİ İLE İYİLEŞTİRME SONRASININ KARŞILAŞTIRILMASI
Kaza Tipi
1994 Yõlõ İyileştirme ile
İyileştirme
1998 Yõlõnõn İlk
Kaza
Önlenebileceği
Yapõldõğõnda
Altõ
Ayõndaki
Sayõsõ
Tahmin edilen Kaza Beklenen Kaza Kaza Sayõsõ
Sayõsõ
Sayõsõ
Taşõt-Yaya
23
21
2
1
Kafa
Kafaya
13
13
0
0
Çarpõşma
Dik
Açõlõ
8
8
0
0
Çarpõşma
Yandan Çarpma
16
13
3
2
Sabit
Cisme
10
10
0
0
Çarpma
Arkadan Çarpma
16
8
8
2
Kontrolden
2
0
2
1
Çõkma
Devrilme
2
0
2
0
Toplam
90
73
17
6
5.2. Eğitim
5.2.l. Yolu Kullananlarõn Eğitimi:
Kazalarda esas unsur olan olumsuz insan davranõşlarõnõn giderilmesi, dolayõsõyla trafik
güvenliğinin sağlanmasõnda en önem konu eğitimdir. Trafikte eğitim; sürücü eğitimi, yaya
eğitimi, yolcu eğitimi, uygulatma ve denetimi yapan zabõtanõn eğitimi gibi bir çok kesimi
kapsar. Yeterli düzeydeki bir trafik eğitimi, kazalarõn azalmasõ yanõnda, yollarda sürekli ve
hõzlõ bir trafik akõşõnõn sağlanabilmesi, dolayõsõyla yolun kapasitesinde kullanõlabilmesi
bakõmõndan da önemlidir.
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• Çocuklarõn Eğitimi:
İstatistiklerle vurgulandõğõ gibi özellikle şehiriçi kazalara daha çok çocuklar
karõşmaktadõr. Ayrõca çocuklar geleceğin sürücüsü, trafiği denetleyeni, hatta trafik düzeni
hakkõnda karar vereni olacaktõr. Bu nedenle çocuklara verilecek doğru ve kalõcõ bir trafik
eğitiminin önemi büyüktür ve pek çok sorunu başlangõçta çözecektir.
Ülkemizde okul öncesinde pek az ailede trafik bilgisi verilmektedir. Bunun yanõnda,
2918 Sayõlõ Trafik Kanununun l25. Maddesi Milli Eğitim Bakanlõğõna ilk ve orta dereceli
okullarda trafik eğitimi konusunda yükümlülük getirmiştir. Buna karşõn okullarda etkin ve
kalõcõ bir eğitim sağlanmasõ için yapõlmasõ gereken çok iş vardõr. Müfredat sürekli gözden
geçirilerek görülen aksaklõklar giderilmeli ve okullarda eğitimi yapacak eleman, araç-gereç
sağlanarak, uygulamalõ bir eğitim yapõlmaya çalõşõlmalõdõr.
• Sürücü Eğitimi ve Sürücü Belgesi Verilmesi:
Sürücü eğitimi Milli Eğitim Bakanlõğõnõn denetiminde olmak üzere özel sürücü
kurslarõna bõrakõlmõştõr. Ülke genelinde yaygõnlaşan bu okullardaki eğitim düzeyi ve sõnavlar
denetlenmelidir. Sürücü okullarõndan belge alanlarla almayanlar arasõndaki farkõ ortaya
koyabilecek istatistiksel veriler toplanõp değerlendirilmeli.
Sürücü okullarõnda ders veren öğretmenlerin niteliklerinin yükseltilmesi için meslekiçi
eğitim kurslarõ düzenlenmesi, öğretmenlerin bu kurslara katõlõmlarõ zorunlu ama katõlõmõn
kolay olmasõ gereklidir. Bu kurslarõn düzenlenmesinde üniversitelerle işbirliği yapõlmalõdõr.
Profesyonel sürücülerde ek nitelikler aranmasõ ve ileri sürücülük eğitimi almalrõ
zorunlu olmalõdõr.
• Yaygõn Eğitim:
Bu eğitimde hedef tüm vatandaşlardõr. (Çocuklar, sürücüler, yetişkinler). Dolayõsõyla
eğitim programlarõnõn buna göre hazõrlanmasõ gerekir.
Yaygõn eğitimde en büyük yardõmcõ yazõlõ basõn ile TV ve radyodur. Trafiğe bir şekilde
katõlanlar için hazõrlanacak broşür, kitap, afiş, film, TV programlarõ, sempozyumlar,
seminerler, konferanslar, sergiler ve basõnõn desteği ile yurt çapõnda yapõlacak uzun süreli ve
etkin bir eğitimin parçalarõ olmalõdõr. Bu eğitim kampanyalar halinde sürekli yapõlmalõdõr. Bu
eğitimde resmi ve özel tüm kurumlar görev almalõdõr. Özellikle vakõf ve dernekler gibi
gönüllü sivil kuruluşlarõn, sosyal kulüplerin katõlõmõ sağlanmalõdõr.
Her yõl seçilen bir ya da birkaç kara nokta ve kaza türü için yapõlan kaza analizleri,
bunlarõn sonuçlarõ ve yapõlmasõ gereken iyileştirmeler gerekçeleri ile bu kampanyalar
sõrasõnda yazõlõ görsel basõnda kullanõlarak ayrõntõlarla halka duyurulmalõdõr, kaza
değerlendirmelerinin halk tarafõndan da anlaşõlmasõna çalõşõlmalõdõr.
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5.2.2. Mühendislik Eğitimi
Gerek Yerel Yönetimlerin gerekse Merkezi Yönetim birimlerinin karayolu ve trafik
hizmetlerinde çalõşan personelinin çoğunluğunun, bu konularda eğitim almadõğõ
görülmektedir. Bu durum, güvenliğin ve verimin düşmesine neden olmaktadõr.
Ülkemizde üniversitelerimizin inşaat mühendisliği lisans eğitimi veren bölümlerinin
bazõlarõnda Karayolu ve Trafik Mühendisliği konularõnõ içeren dersler verilmektedir. Karayolu
inşaatõ ile ilgili görevlerde inşaat mühendisleri çalõşõrken, trafikle ilgili görevlerde inşaat
mühendislerinin yanõ sõra makine ve elektrik mühendislerinin de görev aldõğõ görülmektedir.
Bu mühendislerin bu görevlerde çalõşabilmeleri için gördükleri bir tek dersin yeterli olmasõ
beklenemez. Bu nedenle eksiklerinin meslekiçi eğitim kurslarõ ile giderilmesi gereklidir.
Bunun için de ilk göreve başlarken özellikle trafik mühendisliğinin ve trafik güvenliğinin
temel konularõnda en az 6 ay süreli eğitim zorunlu olmalõ ve daha sonra düzenli aralõklarla
yeni gelişmeler için meslekiçi kurslara devam etmelidirler. Bu kurslarda uzman öğretim
üyelerinin bulunduğu üniversitelerden yararlanmalõdõr. Bu eğitimi almayanlara imza yetkisi
verilmemelidir.
Bu eğitimin lisans düzeyinde yapõlmasõ, ancak bu eğitimi alacak mühendislerin, imza
yetkisi ve sorumluluğunun yasal güvenceye kavuşturulmasõ durumunda yani bu eğitimi almõş
kimseler dõşõnda kimsenin bu yetkiyi kullanamamasõ durumunda değerlendirilmelidir. Diğer
bir deyişle konu ile ilgili yapõlacak her işte proje ve uygulama sorumluluğunun mühendisler
tarafõndan taşõnmasõ zorunlu olmasõ ve bu sorumluluğun da yalnõz yetkili trafik
mühendislerince taşõnabilmesi yasa ile zorunlu duruma getirilirse, lisans ulaştõrma ve trafik
mühendisliği eğitimi düşünülmelidir.
5.2.3. Trafik Polisi ve Jandarma Eğitimi:
Vatandaşla yüz yüze gelen, trafik suçu işleyenler hakkõnda suç veya ceza tutanağõ
düzenleme yetkisi bulunan trafik polisi ve jandarmanõn eğitimi, devlet otoritesinin sağlanmasõ,
polis ve jandarmanõn itibarõnõ yitirmemesi, adaletsiz cezalarõn önlenmesi ve sonuçta polis ve
jandarmanõn halk ile ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayacak bir şekilde geliştirilmelidir.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlõğõ bünyesinde çalõşan
personelin farklõ birimlerde görevlendirilmesi mümkün olduğundan, ilk defa trafik polisi
olarak atananlar, en az 3 ay süreli bir temel eğitime tabi tutulmalõdõr. Bu eğitimde uygulanacak
müfredat programõ, konunun uzmanõ kişilerin yer alacağõ heyetlerce düzenlenmeli ve bunun
için hazõrlanacak ders kitaplarõ da aynõ heyet tarafõndan incelenerek uygun görülmesi halinde
basõlmalõdõr. Eğitimde özellikle trafik zabõtasõnõn etkinliğini artõracak konularõn üzerinde
durulmalõdõr.

22

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/oik591.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Ulaştõrma ÖİK Raporu Trafik Düzeni, Karayollarõnda Can Güvenliği Alt Komisyonu Raporu

Ayrõca bu eğitimi almõş olanlarda dahil olmak üzere trafik konusunda hizmet veren
tüm personele iki yõlda bir kõsa süreli meslek içi eğitimi verilerek başarõ durumlarõ sicil
dosyalarõna konulmalõdõr. Başarõlõ elemanlarõn bu görevlerinde sürekliliği sağlanmalõdõr.
5.3. Denetim:
5.3.l. Trafik Denetimi:
Trafik yönetiminde başarõ, kurallarõn ve programlarõn tam uygulanmasõna bağlõdõr.
Uygulamanõn tam olmasõ ise uygulatmanõn ve denetimin yeterli ve etkin olmasõ ile
mümkündür. Bu da hareket halinde trafiğin denetlenmesi ve kusurlu sürücünün her durumda
ceza alacağõ endişesini taşõmasõ ile olasõdõr.
Denetimden sorumlu kuruluşun ana görevi kurallara ve trafik yönetimi planlarõna tam
ve kesin uyumu sağlamak olmalõdõr. Ayrõca çalõşma ve sürme süreleri, taşõtlarõn güvenli seyri,
güvensiz ve aşõrõ yükleme, tehlikekli madde taşõnmasõ gibi trafik akõmõ ile ilgili; taşõtlarõn
teknik ve fiziki güvenliği, taşõtlarda bulunmasõ gerekli güvenlik donanõmõ gibi donanõmlarõ;
sürücü belgesi, sigorta, taşõt belgeleri yük ve çalõşma belgeleri gibi belgelerin denetimini de
yapmalõdõr.
Bu denetimler sürekli, nesnel ve etkili olmalõdõr. Kaza durumunda doğru ve tam
saptama, hasarõn doğru belirlenmesi ve belgelenmesi sağlanmalõdõr. Bu görevi yapacak
elemanlar yukarõda belirtildiği gibi iyi eğitilmeli sorumluluklarõ öğretilmeli ve yetkili
olmalõdõr. Görev gereği karşõlaştõklarõ kişilerden çekinmemelidirler. Özellikle iyi sicil ve
önceki başarõlõ uygulamalar bu görevlilerin sigortasõ olmalõdõr.
5.3.2. Taşõt Denetimi:
Taşõt bakõm ve onarõmlarõnõn gerekli donanõma sahip yetkili servislerde yaptõrõlmasõ
özendirilmelidir. Bunun gerçekleşebilmesi için taşõt muayeneleri, yasanõn görev verdiği kurum
(KGM), yeni oluşturulacak bir kamu-özel sektör ortaklõğõ veya yetkili servislerce yapõlmalõdõr.
5.3.3. Proje Denetimi
Yeni işletmeye açõlan bir yolun güvenli bir biçimde hizmet vermesi için gerek projenin
hazõrlanmasõ gerekse inşaat aşamalarõnda gösterilen özenin büyük bir rolü vardõr. Bugüne
kadar yapõlan değerlendirmeler, yol ve kavşak tasarõmõnda çok önemli hatalar yapõldõğõnõ
göstermektedir.

23

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/oik591.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Ulaştõrma ÖİK Raporu Trafik Düzeni, Karayollarõnda Can Güvenliği Alt Komisyonu Raporu

En yüksek standartlõ yol olan otoyollarda bile proje hatalarõna rastlanõlmaktadõr. Bu
olumsuz durumlarõn ortadan kaldõrõlmasõ için etkili ve yetkin bir proje denetimi sistemi
kurulmasõ gerekmektedir. Çok pahalõ olan bu tür yatõrõmlardan beklenen faydanõn elde
edilmesi için proje denetimi konusu bir an önce uygulamaya başlanmalõdõr. Bu amaçla
Mühendisler düzenli aralõklarla meslekiçi eğitime alõnmalõdõr. Önemli yatõrõm projeleri ilgili
kamuoyunda tartõşmaya açõlmalõ, tartõşõlmalõ ve bu tartõşmalarda ortaya çõkan görüşler
doğrultusunda irdelendikten sonra tasarõm tamamlanmalõdõr.
5.4. Kazalara Karşõ Altyapõda Alõnacak Önlemler
Mevcut karayolu ağõ taranarak, kara noktalar ve kesimler belirlenmeli ve gereken
iyileştirmeler derhal yapõlmalõdõr. Devlet ve il yollarõ üzerinde bulunan eş düzey kavşaklar
uzmanlarca düzenlenmeli ve sonradan özellikle yerel yönetimlerin kavşaklara müdahale
etmeleri engellenmelidir. Yerleşim bölgelerinden geçişlerde, anayola giriş-çõkõşlar denetim
altõnda olmalõ, bu bölümlerde etkin hõz denetimleri yapõlmalõ, dik eğimli kesimlere tõrmanma
şeridi ilave edilmelidir.
Yol kenarõ tesislerinin görüşün açõk olduğu yerlerde yapõlmasõ ve bu tesislere girişçõkõşlarõn güvenliği sağlayacak bir biçimde düzenlenmesi sağlanmalõ, durumlarõ buna
uymayan tesisler kapatõlmalõdõr.
Kullanõlmakta olan yollarõn bakõm ve onarõmlarõ düzenli yapõlmalõ, düşük banketler
standartlarda belirtilen (yol kotunda ve 2,5 m genişliğinde) şekle getirilmeli, yatay kurplarda
görüş uzunluklarõ arttõrõlmalõ, kaplama üzerindeki bozukluklar ile çizgi ve işaretleme
eksiklikleri giderilmelidir.
Diğer yandan otoyollar dahil tüm yeni yol projelerinin uygulanmaya geçilmeden önce
uzman kişilerce trafik güvenliği açõsõndan incelenmesi ve ilgili kamuoyunda tartõşõldõktan ve
projeler bu görüşler doğrultusunda irdelendikten sonra uygulamaya geçilmesi zorunluluğu
getirilmelidir.
5.4.1. Kavşak Tasarõmõnõn belirlenmesi
Kazalarõ yaklaşõk %25’inin ve ölümlerin önemli bir bölümünün hasarlõ kazalarõn
çoğunluğunun kavşaklarda olduğu gözönünde tutularak kavşaklarõn tasarõmõ ile ilgili bir
tasarõm standartlarõnõn geliştirilmesi ve hangi yerde ve trafik koşullarõnda ne tür kavşak
uygulanacağõnõn bir el kitabõ haline getirilmesi ve kavşak tasarõmõnõn bu el kitabõnda
belirtildiği gibi yapõlmasõ gereklidir.
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5.5. Yasalarla İlgili Çalõşmalar:
5.5.l. Trafik Yasasõ
Kanunda yer alan İl Trafik Komisyonlarõna taşõma türleri ve güzergahlarõ ile ilgili
kararlar almada yetki verilmiştir. Halbuki bir şehirdeki taşõmalarõn türünü belirlemek
uzmanlõk gerektirir ve araştõrmaya dayanmalõdõr.
Bunun yanõnda, 3030 sayõlõ Büyükşehir Belediyeleri yasasõyla kurulan UKOME’nin
görev ve yetkileri bu komisyonlarõn görevleriyle uygulamada birbirleriyle karõşmaktadõr. Bu
durum zaman zaman karõşõklõklara neden olmaktadõr. Bunun yasalarla daha açõk bir biçimde
tanõmlanmasõ zorunludur.
5.5.2. Vergi Yasasõ:
Tüm karayolu taşõtlarõndan karayolu güvenliliğine, kapasitesine, altyapõ tahrip etkisi ve
karayolunu kullanmak durumuna göre taşõtõn ağõrlõğõ, istiap haddi, motor hacmi, dingil ağõrlõğõ
gibi ölçütler kullanõlarak yõllõk vergi alõnmasõna devam edilmelidir. Bununla birlikte çevre
kirliliği ve trafik güvenliğini sağlanmasõna yardõmcõ olmak amacõyla taşõtlarõn yaşlarõ arttõkça
ek mali yükler getirilmesi yoluna gidilmelidir.
Ayrõca araçlarõn ağõrlõğõ, taşõt imal eden fabrikaca belirtilen ve uluslararasõ otomobil
kataloglarõnda gösterilen ağõrlõklarõ dikkate alõnarak belirlenmeli, aracõn trafik tescili de bu
ağõrlõk esas alõnarak yapõlmalõdõr.
Trafik cezalarõnõn Maliye Bakanlõğõnca tahsilinin temini için ceza makbuzlarõnõn
bilgisayar ortamõnda hazõrlanmasõ ve Maliyeye aktarõlmasõ sağlanmalõdõr.
5.5.3. Sigorta Yasasõ:
Yürürlükteki Trafik Kanunu Sigorta konusunda pek çok olumlu hükümler taşõmakla
birlikte üçüncü kişilerin haklarõ, işletenin sorumluluğu, mücbir sebeplerle sorumluluktan
kurtulma, ağõr kusur kavramõ gibi hususlar yeterince açõk değildir. Kazaya uğrayanlar için
ölüm, tedavi ve eşya zararõ dõşõnda kalan sakatlõk ve çalõşõlamayan günler ile ilgili zararlarda
sigorta kapsamõna alõnmalõdõr.
Ayrõca sürücülerin kaza eğilimleri, aldõklarõ trafik cezalarõ, ceza puanlarõ gibi veriler
kullanõlarak belirlenip sigorta primleri buna göre arttõrõlmalõdõr.
KASKO Sigorta primlerinin taşõt yaşõna bağlõ olarak, mali mesuliyet sigorta
primlerinin sürücülerin aldõklarõ cezalara göre artmasõ sağlanmalõdõr.
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5.5.4. Ceza Yasasõ
Trafik Suçlarõna TCK’da taksirli suç kabulü ile çok az ceza verilmektedir. Neredeyse
bilerek, alkollü olarak kullandõğõ araçla kaldõrõma çõkõp yayalara çarpõp öldüren sürücü bir kaç
ay hafif hapis cezasõ ve cüzi miktarlarda para cezasõ ile kurtulabilmektedir.
Bunun önüne geçmek için bilerek kural ihlali yaptõğõ kesinleşen sürücü, insan canõna
zarar vermeyi bilinçli olarak düşünen suçlu olarak görülmeli ve bilinçli taksir kavramõ ile daha
ağõr olarak cezalandõrõlmasõ esasõ getirilmelidir.
5.5.5. Bilirkişilik Yasasõ
Taşõt tekniği ile ve trafik kazalarõnõn değerlendirilmesi ile ilgili tüm hizmetler için
bilirkişiliğin tanõmõnõ yapan, eğitimini, sõnavlarõnõ, yeminlerini ve suiistimal durumunda
cezalandõrmalarõnõ düzenleyen bir bilirkişilik yasasõ çõkarõlmalõdõr.
5.6. Sağlõk ve İlk Yardõm Hizmetleri:
Trafik kazalarõndaki ölümlerin yüzde onunun ilk beş dakikada, yüzde ellisinin ilk
yarõm saatte olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle, kazalarõn erken haber alõnmasõ, bilinçli ve
süratli kurtarma, ilk ve acil yardõm yapõlmasõnõn önemi büyüktür. Araştõrmalar bilinçli ve
süratli şekilde yapõlan acil yardõm hizmetlerinin ölümleri en az yüzde yirmi oranõnda
azalttõğõnõ göstermiştir. Buna göre kalõcõ özürlülük oranõnda da önemli azalõş sağlanacağõndan
kuşku yoktur.
2918 sayõlõ Trafik Kanunun sekizinci maddesi ile trafik kazalarõndaki ilk ve acil
yardõm görevi Sağlõk Bakanlõğõna verilmiştir. Türkiye’de tamamõna yakõnõ sağlõk ocaklarõ
içinde olmak üzere, kõsa sürede açõlacaklarla birlikte dört yüz elli ilk ve acil yardõm istasyonu
bulunmaktadõr. Trafik ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde bu tür istasyonlarõn geliştirilerek
yaygõnlaştõrõlmasõna ihtiyaç vardõr. Bu konuda, uygun ve yeterli araç ile yetişmiş personel
yönünden teçhiz edilmiş; yirmi dört saat hizmette bulunan sağlõk istasyonlarõnõn karayolu ağõ
yakõnõndaki il, ilçe, belde ve köylerde bulunmasõnõn önemi büyüktür. Sabit istasyonlar yanõnda
helikopter ve uçak ambulans sisteminden de yararlanõlmalõdõr.
Kurtarma, ilk ve acil yardõm konularõnda eğitilmiş insan gücüne olan talep artarak
devam etmektedir. Sağlõk meslek lisesi ve üniversitelerimizden yõl sonunda mezun olacak
yaklaşõk beş bin ilk ve acil yardõm paramedikleri (Teknisyen ve Teknikerler) ihtiyacõ
karşõlamaktan uzaktõr. Bu alanda yapõlan eğitime ilaveten eğitim, sağlõk, karayollarõ, sivil
savunma yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlarca halka “temel yaşam desteği” adõ altõndaki
kurslarla pratik deneyimler kazandõrõlmalõdõr.
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Kazazedeye zamanõnda ve uygun yöntemle müdahalede bulunmamanõn daha çok
ölüm, daha çok özürlü ve maddi kayõp demek olduğu konusunda toplumun duyarlõlõğõ
sağlanmalõdõr.
Ülkemizde, kurtarma ve ilk yardõm hizmetleri için, yangõn ihbar, yardõm istemi gibi
değişik acil durum telefonlarõ kullanõlmaktadõr. Bunun yerine her türlü acil durum bildirimi
için tek telefonla çalõşõlmasõ yardõm ihtiyacõ olanõn hangi telefon diye kararsõz kalmasõnõ ya da
hangi telefondu gibi aramayla zaman kaybetmesinin önüne geçilmelidir.
5.7. İstihdam Zorunluluğu
Belediyeler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlõğõ, Karayollarõ
Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda, karayolu altyapõsõ ve trafik güvenliği ile ilgili
konularda Trafik Mühendislerinin çalõştõrõlmasõ zorunlu olmalõdõr. Bu konudaki kararlarda
kendileri yetkili olmalõdõrlar. Bu elemanlar bu göreve geldiklerinde bir meslek içi eğitime tabi
tutularak göreve gelmeli bir süre deneyim kazandõktan sonrada yetki verilmelidir. Ancak bu
yetki ile yaptõklarõ her işten de sorumlu olmalõdõrlar.
Düzenli aralõklarla meslekiçi eğitimlerle güncel gelişmelerin izlenmesi sağlanmalõdõr.
Bu eğitimlerde, konuda uzman olan üniversitelerimizden yararlanõlacağõ gibi yurtdõşõ
imkanlarõndan da yararlanõlmalõdõr.
6. Karayolu Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin İleri Teknolojiler:
6.1. Karayolu Üstyapõsõ :
Karayolu üstyapõsõ, yol güvenliğinin sağlanmasõnda büyük öneme sahiptir. Zira asfalt
tabakalarda meydana gelen kayganlaşma, çukurlarõn oluşmasõ gibi durumlar trafik kazalarõnõn
meydana gelmesine neden olabilecektir. Dünyanõn her yerinde ağõr taşõt yüklerinin hõzla
artmasõ sonucu, saf bitüm ve yoğun gradasyonlu klasik asfalt betonunun beklenen
perfonmansõ göstermediği görülmüştür. Bu yetersizlik esnek üstyapõnõn bozulmasõnõ
hõzlandõrmõştõr.
Bu durum karşõsõnda ABD ve Avrupa’da agrega gradasyonlarõ ve bitüm
şartnamelerinin değiştirilmesi ile yeni karõşõm tasarõm yöntemlerin geliştirilmesi yoluna
gidilmiştir. Ülkemizde de bitümlü karõşõmlardan beklenen perfonmansõn alõnmadõğõ bir
gerçektir. Bitümlü tabakalardaki bozulmanõn önlenmesi için uzun vadede ABD ve Avrupa
ülkelerindeki deneyimlerden yararlanõlarak agrega gradasyonlarõ, bitüm şartnamelerinde
yapõlacak değişiklikler ile karõşõm tasarõmõnda yeni yöntemlerin kullanõlmasõ
gerçekleştirilebilir. Ülkemizde sõcak bölgelerde sert asfalt, soğuk bölgelerde yumuşak asfalt
kullanõlmasõ prensibi uygulanmakla birlikte, asfalt seçimi objektif kriterlere bağlanmalõdõr.

27

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/oik591.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Ulaştõrma ÖİK Raporu Trafik Düzeni, Karayollarõnda Can Güvenliği Alt Komisyonu Raporu

Bunun yanõnda uzun ömürlü dayanõklõ kaplama için artõk modifiye asfalt
kullanõlmalõdõr.
6.2.Trafik Yönetimi Teknolojiler:
• Otomatik Geçiş Sistemleri:
Paralõ geçişlerin, otomatik makinalarla yapõlmasõ sağlanmalõ ve bu sistemi kullananlar
özendirilmelidir. Bu amaçla sabit masraflarõ ve formaliteleri azaltõlmalõdõr.
• Sinyalizasyon Sistemi:
Kavşak kapasite ve güvenliğinin artõrõlmasõ için sinyalize kavşaklar gelişen teknolojiye
uygun olmalõdõr. Bu kavşaklar gerek yerinden gerek merkezden optimizasyon yapan
sistemlere bağlanmalõ ve trafik yoğunluğuna bağlõ olarak yapõlacak program çerçevesinde
öncelikli olanlar tam trafik uyarmalõ hale getirilmelidir. Ayrõca kavşaklarõn birbirleri ile
eşgüdümü sağlanmalõ, yeşil dalga oluşturulabilmelidir.
• Değişebilir Panolar:
Trafiğin tek merkezden yönetildiği yerlerde trafiğin izlenmesiyle trafik güvenliğini
artõrmak ve akõmõ düzene sokmak için yol üzerine belirli aralõklarla yerleştirilen panolar
yardõmõyla sürücülere değişen trafik koşullarõ hakkõda gerekli mesaj verilmeli böylece akõmõn
daha düzenli akmasõ sağlanacaktõr. Bu trafik yoğunluğu fazla otoyol ve devlet yo kesimlerinde
hemen uygulanmalõdõr.
Yol koşullarõnõ algõlayan, değerlendiren ve anõnda sürücülere aktaran, bu koşullara
göre bilgi ve komut veren değişebilir trafik işaret sistemlerinden yararlanõlmalõdõr.
• Trafik Radyosu:
Tüm frekanslarõ devreden çõkararak yayõna giren ya da yayõnda olan radyolara verilen
bilginin anõnda yayõnlanmasõnõ sağlayacak bir trafik radyosu sayesinde sürücüler anõnda
uyarõlabilir. Böylece yolda meydana gelen bir kaza yerinin veya tehlikeli yol durumlarõnõn
önceden sürücülere bildirilmesi sağlanmõş olacağõndan yeni bir kazanõn meydana gelmesi
önlenmiş olacaktõr.
• Otomobillere Bilgisayar Yerleştirilmesi:
Araçlara yerleştirilecek elektronik hõz kesiciler, hõz sõnõrlarõna göre programlanabilir
bilgisayarlara bağlanmalõdõr. Böylece araçlarõn bulunduklarõ yollardaki hõz sõnõrõnõ aşmalarõ
önlenebilecektir. Öncelikle bundan sonra trafiğe çõkacak otobüs ve kamyonlarda, herhangi bir
proğramlama gerekmeksizin taşõtõn bir hõz sõnõrõnõ aşmasõnõ engelleyen en basit türü, zorunlu
olmalõdõr. Bu donanõm dõşarõdan müdahale ile devre dõşõ bõrakõlamayacak biçimde
tasarlanmalõ ve fabrika çõkõşõnda araçta orijinalinde bulunmalõdõr. Bu amaca uygun motor
teknolojisi zorunlu olmalõdõr.
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• Trafik Denetim Donanõmõ:
Hareket halindeki araçlarõn denetimi için, Emniyet Müdürlüklerinin ileri
teknolojilerden yararlanmasõ sağlanmalõdõr. Emniyet Müdürlükleri bünyesinde Trafik Kontrol
Merkezi kurulmalõ ve buraya her gün farklõ yol ve kavşaklara yerleştirilen kameralarla trafik
akõşõna ilişkin bilgiler, görüntüler ulaştõrõlmalõdõr. Böylece 24 saat taşõtlarõn merkezden
denetlenmesi sağlanacak kural dõşõ hareket yapan taşõtlarõn plaka numaralarõnõ içeren
fotoğraflarõ çekilebilecektir. Böyle bir sistemin devreye girmesiyle sürekli denetlendikleri
bilincinde olan sürücülerin karõşacaklarõ kazalar azalacaktõr. Trafik Kontrol Merkezine sahip
belediyelerin bulunduğu illerde, Emniyet Müdürlüğüne de bir paralel çekilmesi veya yeni
yapõlacak benzer ihalelerde bu durumunda göz önüne alõnmasõ bu sistemin devreye girmesini
hõzlandõracaktõr.
• Sürücüsüz Taşõtlar:
Son yõllarda ABD ve İsviçre’de prototipleri kullanõlan otoyollarda yol boyunca
yerleştirilen detektörlerle taşõttaki bilgisayar kumanda edilmekte ve bu bilgisayar da taşõtõ
sürmektedir. Böylece, insana göre çok (1/1000 kadar) kõsa tepki süresine sahip olan elektronik
donanõmõ nedeniyle bilgisayarõn sürdüğü araçlar birbirlerini çok kõsa aralõklarla (1/10 sn
aralõkla) çok daha güvenli bir biçimde izleyebilmektedirler. İnsanlõ taşõtlarõn 1.5 sn aralõklarla
izleme zorunluluğu göz önünde tutulursa kapasite 150 kat artarken güvenliğin çok daha fazla
arttõğõ görülmektedir. Otoyollarda toplu taşõma araçlarõna ayrõlacak kesimlerde toplu taşõn
araçlarõnda bu donanõmõn kullanõlmasõ bu kesimlerde 100-150 kat daha fazla taşõt ve
dolayõsõyla yolcu taşõnmasõ anlamõna gelecektir. Bu donanõmõn kullanõlabilirliği şimdiden
incelemeye alõnmalõdõr.
7. YATIRIM İHTİYAÇLARI
7.1. Yatõrõmcõ Kurumlar
8. Beş yõllõk plan süresinde trafik güvenliğini sağlamak için çalõşacak kurumlarõn
tahmini yatõrõm programlarõnda yer alan proje tutarlarõ bugünkü değerlerle kurumlara göre
verilmiştir.
7.1.1. Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğünce 5 yõllõk plan süresinde programa alõnmasõ gerekli
görülen yatõrõm tutarlarõ aşağõdaki Çizelge 14’de özetlenmiştir.
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ÇİZELGE 14. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
2000 – 2005 YILLARI ARASINDA PLANLANAN YATIRIMLARI
ARAÇ YATIRIMI MAK./TEÇHİZAT BİNA YATIRIMI
YATIRIMI
2000 4.730.400
2.535.000
600.000
2001 4.742.316
3.169.000
1.440.000
2002 5.184.036
3.961.250
1.440.000
2003 5.669.964
4.351.000
1.320.000
2004 6.144.496
4.801.000
1.320.000
2005 6.795.972
5.281.000
1.320.000
Not : 1999 birim fiyatlarõ ile

(Milyon TL)
TOPLAM
YATIRIM
7.865.400
9.351.316
10.585.286
11.340.964
12.265.496
13.397.472

7.1.2. Karayollarõ Genel Müdürlüğü
Karayollarõ Genel Müdürlüğünün 5 yõllõk plan çerçevesinde gereksindiği kaynaklar;
otokorkuluk için 13x1012 TL, kaza nokta ve kesimlerin düzenlenmesi için 400x1012 TL,
ağõrlõk denetimi ve taşõt muayene istasyonlarõ için 16x1012 TL olmaktadõr.
Bu kaynaklarõn Dağõlõmõ, Çizelge 15’de özetlenmiştir.
ÇİZELGE 15. KAYNAK İHTİYACI
YIL

Trafik
Güv.Projeleri

2000
2001
2002
2003
2004
2005

6.700.000
138.930.300

Ağ.
Kont.İst.

300.000
11.179.000

Karayolu
Trafik
Güvenliği
Projeleri
(KİTGİ)
Trafik
Ağõr. Kont ve Taş
Güvenliği
Mua
11.309.000
2.178.000
13.945.000
2.178.000

120.000.000
130.000.000

(Milyon TL)
TOPLAM

20.487.000
166.232.300

120.000.000
130.000.000

7.1.3. Jandarma Genel Komutanlõğõnca 2001 – 2005 Yõllarõ Arasõnda Planlanan Trafik
Hizmetleri Projeleri
Jandarma Genel Komutanlõğõnca 2000 yõlõ sonu itibariyle (950) adet Jandarma Trafik
Timinin kurularak faaliyete geçirilmesi planlanmõştõr. Halihazõrda kurulu timlerden (135)
adedinin araçlarõ eski model olup, değişime ihtiyaç göstermektedir.
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2001 – 2005 dönemi içerisinde stratejik harekat planlarõ gereğince Jandarma Trafik
görev ve sorumluluğundaki büyümeye paralel olarak Jandarma Trafik Timlerinin sayõsõnda
artõşa gidilerek denetim ve düzenleme görevlerinde etkinliğin arttõrõlmasõ sağlanacaktõr.
Bu kapsamda; 2001 – 2005 yõllarõ dönemi için 1999 yõlõ birim fiyatlarõ baz alõnmak
suretiyle TOPLAM : 5.927.379.763.375.-TL kadar yatõrõm planlanmõştõr.
7.1.4. Yerel Yönetimler:
Yerel yönetimler için örnek olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik
yönetimi ve güvenliğini geliştirmek için 2000 yõlõ programõnda öngörülen yatõrõmlar
Çizelge16’de verilmiştir.
ÇİZELGE 16 : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAYOLU GÜVENLİĞİ İLE
İLGİLİ 2000 YILI YATIRIM PROGRAMI (*109 TL)
PROJELER
Yol Bakõm ve Onarõm
Trafik, Sinyalizasyon
Ulaşõm Koordinasyonu ve Yön.
Metro
Hafif Metro
Tramvay, Tünel
Otoparklar
Deniz Ulaşõmõ
Diğer Ulaşõm ve Onarõmlarõ
TOPLAM

ETÜD PROJE
28810
50
130
64166
3500
50
3550
400
1121

YAPIM
97550
2250
38000
74704
5000
11905

TOPLAM
126360
2300
130
102166
3500
74754
8550
400
13026
331186

7. 2. Yeniden Yapõlanma
Ülkemizde trafik güvenliğinin istenen düzeye ulaşmamasõnda konu ile ilgili ve yetkili
kuruluşlarõn dağõnõklõlõğõ da etkili olmaktadõr. Bunun yanõnda yetkili makamlarda konu ile
ilgili eğitim almõş eleman sayõsõnõn azlõğõ ve eğitilmiş ve bilgili kişilere yeterince önem
verilmeyişi de durumu kötüleştirmektedir. Bu durumun önüne tüm yetkilerin toplandõğõ özerk,
yeterli kaynaklara sahip bir kuruluşla geçilebilecektir. Bu kurum yalnõz kazalarla ilgilenmeli,
araştõrmaya yönelik bir yapõda olmalõdõr. Bu nedenle merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin
de bulunduğu kadrosunun tamamõ araştõrmalardan oluşan ve Başbakana karşõ sorumlu ancak
kararlarõnda bağõmsõz bir kurum oluşturulmalõdõr. Bu kurum gerek duyduğu veri ve belgeleri
ait olduğu kurumdan doğrudan alabilmelidir. Kurumun kaynaklarõ konu ile ilgili özel ve
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devlet kurumlarõnõn kaynaklarõndan yapõlacak yasal düzenlemelerle belirlenecek orandaki
paylarla karşõlanmalõdõr.
Bu kurumun başlõca görevi belirlenen hedeflere ulaşmayõ sağlayacak eylem planlarõnõ
hazõrlamak ve uygulama sonuçlarõnõ kamuya duyurmak olmalõdõr. Kaza raporlarõnõn doğrudan
toplanacağõ bu merkezde kaza analizleri yapõlarak belirlenen kara nokta ve kesimler için
üretilecek projelerin derhal uygulamaya konulmasõ uygulama yapan kurumlar için zorunlu
hale getirilmelidir.
8. SÜRDÜRÜLEN PROJELER
Karayolu ağõmõzda kara noktalarõn incelenmesi için seçilen bir pilot bölgede İsveçli
uzmanlar tarafõndan yapõlmakta olan ve bütçesinin çoğunluğu Dünya Bankasõ kredisi ile
karşõlanan, 90.711.000 ABD dolarõ bedelli, Karayolu Trafiği Güvenliği Projesi (KİTGİ)
sürmektedir. Çizelge 17’de bütçesi görülen bu projede; çalõşmalarõn ağõrlõğõnõ, bütçe
rakamlarõndan da anlaşõldõğõ gibi, mühendislik sorunlarõ oluşturmaktadõr. Ülkemizde ilerde
yapõlacak çalõşmalara da õşõk tutacak, yön gösterecek bir proje görünümündedir. Ancak gerek
proje kapsamõ ve gerek yapõlan çalõşmalar, ilgili kamuoyuna yeterince açõklanamamõştõr. Bu
tür projeler uygulanmaya konulmadan önce konuyla ilgili tüm kişi ve kuruluşlarõn tartõşmasõna
açõlmalõdõr. Bu tartõşmalar sonunda, özellikle beklenen sonuçlar için hedefler belirlenmelidir
ve proje bu hedefe yöneltilmelidir.
ÇİZELGE 17: KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ PROJESİNİN PLANLANAN BÜTÇESİ
(ABD $)
FAALİYETLER
Mühendislik hizmetleri
Denetim Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
İlk yardõm pilot projesi
Müşavirlik hizmeti
Veri bankasõ oluşturma vb
TOPLAM

KREDİ
47.704.000
9.357.000
1.247.000
2.857.000
2.500.000
1.040.000
64.655.000
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ÖZKAYNAK
19.711.000
3.720.000
1.002.000
1.040.000
375.000
208.000
26.056.000

TOPLAM
67.415.000
13.077.000
2.249.000
3.847.000
2.875.000
1.248.000
90.711.000
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9. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
9.1. Kõsa Erimli Çözüm Önerileri
•

Karayolu altyapõsõ ile ilgili olarak özellikle kara noktalar başta olmak üzere çözüm
önerileri geliştirilmeli ve uygulamaya başlanmalõdõr. Bu çözümler için sorumlu kurum ;
elindeki olanaklara göre en ucuz en az yatõrõm gerektiren çözümle bile yetinmek zorunda
kalsa dahi bu yapõlmalõ, daha ideal çözümler kaynak bulunmasõna bõrakõlmalõ ancak hiçbir
biçimde kara noktalar olduğu gibi bõrakõlmamalõdõr.

•

Taşõt bakõm ve denetimi ile ilgili olarak gerekli yasal düzenlemeler yapõlmalõ ve taşõt
muayenelerinin etkin bir biçimde uygulanmasõ sağlanmalõdõr.

•

Trafiği denetlemekle görevli trafik zabõtasõ ve jandarmanõn eğitimi yaygõnlaştõrõlarak
daha da geliştirilmelidir. Polisin ve jandarmanõn bu görevde uzmanlaşmasõ sağlanmalõ,
yetkisini her durumda kullanabileceği bir güvenceye kavuşturulmalõdõr.

•

Karayolu altyapõsõnõn tasarõm, yapõm ve bakõmõnda görevli teknik personelin trafik
mühendisliği konusunda da eğitilmesi sağlanmalõdõr. Alt yapõ projeleri uygulamaya
geçilmeden önce trafik güvenliği açõsõndan denetlenmelidir. Bu denetimden geçmeyen
projeler uygulanmamalõdõr.

•

Trafik kaza analizleri yapõlarak kazalarõn gerçek nedenleri saptanmalõ ve belirlenen
nedenlerin ortadan kaldõrõlmasõ sağlanmalõdõr.

•

Trafik güvenliğini arttõrmak için, trafik yasasõnda, ceza yasasõnda, vergi yasasõnda ve
sigorta mevzuatõnda gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr.

•

Her yõl ve plan dönemi için kazalarõ azaltmak amacõyla belirli hedefler öngörülerek tüm
çalõşmalar bir kampanya çerçevesinde bu hedefe ulaşmak için yapõlmalõdõr.

•

Özellikle büyük şehirlerde yaygõnlaşan moto-kuryelerin yolu kullanmalarõna bir düzen
getirilmelidir.

•

En kõsa zamanda trafik radyosu hizmete girmelidir.

•

Özürlülüğün önlenmesi ve özürlü vatandaşlarõn trafik sorunlarõ ile ilgili olarak trafik
güvenliği kurullarõnda Özürlüler İdaresi Başkanlõğõnõn temsil edilmesi sağlanmalõdõr.

• Var olan yasal düzenlemelerle Sağlõk Bakanlõğõna verilmiş olan kazlara ilk ve acil yardõm
görevine işlerlik kazandõrõlmalõdõr.
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9.2. Uzun Erimli Çözüm Önerileri
• Ülke gerçekleri gözönünde bulundurularak hazõrlanacak Ulaşõm Ana Planõ bir an önce
uygulamaya geçirilmelidir. Bu planda öngörülecek ulaştõrma politikalarõ ile demiryolu ve
deniz yolunun geliştirilmesi sağlanarak karayolu üzerindeki taşõmacõlõk payõ
azaltõlmalõdõr.
•

Büyükşehirlerde ulaşõm Anaplanlarõ yapõlarak kentiçi ulaşõmõn toplutaşõm ağõrlõk olmasõ
sağlanmalõdõr.

•

Taşõmacõlõk yasalarõ çõkartõlarak karayolu üzerindeki düzensizlik ve sorumlusu
bulunmayan taşõmacõlõğõn ortadan kaldõrõlmasõ sağlanmalõdõr.

•

Kõrsal alan kalkõnma planlarõ uygulanarak kentlere göçün engellenmesi ve kentlerin
plansõz gelişmesi önlenmelidir.

•

Her türlü eğitim olanaklarõ kullanõlarak ve okul öncesinden başlayarak sürekli olarak tüm
vatandaşlarõn eğitilmesi sağlanmalõdõr.

•

Yasalar günlük ihtiyaçlarda dikkate alõnarak sõk sõk denetimden geçirilmelidir.

•

Trafik güvenliğini araştõrmak ve çözüm üretmekle sorumlu bağõmsõz araştõrma ağõrlõklõ
bir kurum kurulmalõdõr.

•

Öncelikle ticari araçlarda başlamak üzere, müdahale edilemeyecek biçimde ve istismar
edilmesi önlenerek giderek tüm taşõtlarda hõz sõnõrlayõcõ donanõmõn zorunlu hale
getirilmelidir.

•

Taşõt tekniği ile ilgili tüm hizmetler için bilirkişilerin tanõmõ, eğitimi, sõnavlarõ, yeminleri,
görevi kötüye kullanmalarõ durumunda cezai hükümleri içeren bir bilirkişilik yasasõ
çõkarõlmalõdõr.

•

Kazalara acil yardõm ve müdahale konusunda yasalarla Sağlõk bakanlõğõ görevlendirilmiş
olmakla birlikte, deprem gibi doğal afetler ve benzeri diğer yardõm gerektiren durumlarda
başka kuruluşlarõnda görevli olmasõ acil yardõm konusunda karmaşaya neden olmaktadõr.
Kaza, yangõn, doğal afet gibi yardõm acil yardõm ve müdahale gerektiren durmlarõn
tümünde tek elden yönetimin sağlanacağõ tek bir kurumun ülke çapõnda örgütlenmesi ve
tek bir başvuru noktasõna (telefona) tüm yardõm çağrõlarõnõn bildirilebileceği bağõmsõz bir
kurum oluşturulmasõ zorunlu görülmektedir.
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