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Özet 
 
Türkiye’de Motorlu taşıt sayısı hızla artmaktadır. Son 10 yılda Türkiye nüfusu % 

8,73 artarken motorlu taşıt sayısı %72,2 artarak 15 095 603 e ulaşmıştır. Konya il genelinde 
nüfus % 8,1 azalmasına rağmen motorlu araç sayısı % 117 artmıştır.  

Konya Türkiye’ nin ortasında bulunması nedeniyle trafikte kavşak noktası 
konumundadır. Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Isparta, Aksaray, Karaman, Niğde illerine 
direk bağlantılı olup, diğer illere de geçiş sağlayan bir bölgededir. Ayrıca yaz aylarında tatil 
ve bayram günlerinde trafikteki araç yoğunluğu 5 katına ulaşmaktadır. Konya ilini çevre illere 
bağlayan yolların düz ve uzun olması sebebi ile hız, sürücülerde yorgunluk, refleks 
zayıflaması ve dikkat kaybındaki artış sebebiyle kazaların artışında önemli rol oynamaktadır. 

Bu çalışmada motorlu araç sayıları, nüfus değişikliği ve meydana gelen kaza 
istatistikleri incelenmiş, hız denetleme sisteminin gerekliliğinden bahsedilmiştir. 

 
1. Giriş 
Nüfusu hızla artan kentlerde ulaşım sorunları da buna paralel olarak artmaktadır. Bu 

sorunların çok büyük bir kısmını hızdan kaynaklanan trafik kazaları oluşturmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre, her yıl 3 ile 5 milyon arasında kişi kaza 

ve şiddetten doğan yaralanmalar sonucu ölmektedir. Bu ölümlerin bir milyonu kasıtlı, geri 
kalanı ise kasıtsız (trafik kazaları v.b) ölümlerdir. Genel olarak, erişkin yaşlardaki yaralanma 
nedenli ölümler incelendiğinde, trafik kazaları ilk sırada yer almaktadır. Dünyada kazaların 
yaklaşık % 40’ı trafik kazalarıdır. Trafik kazalarına bağlı olarak, her yıl yaklaşık bir milyon 
kişi ölmekte ve yirmi milyon kişi yaralanmaktadır. 

Trafik kazalarının 2020 yılında ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada olacağı 
tahmin edilmektedir. Elimizde bulunan veriler sadece olay yerinde ölen insanların sayılarını 
içermekte olup, hastanede ölenlerin sayısı kayıtlarda bulunmamaktadır (Eşiyok vd., 2005). 

Bu çalışmada ise Konya’nın trafik sorunlarının çözümüne farklı yaklaşımlar 
getirilmeye çalışılmıştır. 
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2. Türel Dağılım 
20002 Ulaşım Master Planında yapılan çalışmada Konya’da ulaşımın %24,9 yaya, 

%21,6 özel otomobil, % 19,2 otobüs, %11,6 servis, %10,6 tramvay, %7,6 minibüs, %3,3 
bisiklet ve motosiklet, %0,2 taksi ve %0,8 diğerleri oluşturduğu belirtilmektedir. Şekil 2.1. de 
ulaşım türlerindeki dağılımı grafiksel olarak gösterilmektedir. Bu ulaşım türleri ayrı ayrı ele 
alınmalıdır.  

 
 

Şekil 2.1. Türel Dağılım 
 
3. Trafik Kazalarının Analizi 
Trafikle ilgili yasal mevzuat çeşitli kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü, üniversite, 

dernek, vakıf, belediye, fahri trafik müfettişleri, yazılı ve görsel basına görev, yetki ve 
sorumluluk vermiştir. Son yıllarda, bu görev, yetki ve sorumluluk anlayışının ortaya çıkardığı 
hizmet ve işbirliği artışı sonucunda, önceki yıllara göre trafik kazalarıyla, can kaybı ve yaralı 
sayılarında azalma sağlanmıştır. Bu azalışın devamı en büyük dileğimizdir. Tablo 3.1’de 
Türkiye genelinde yıllar itibarı ile kaza, can kaybı ve yaralı sayıları verilmiştir. Şekil 3.1’de 
ise trafik kaza sayılarının illere göre dağılımı görülmektedir. 
 

Tablo 3.1. Türkiye Genelinde Yıllar itibarı ile Kaza, Can kaybı ve Yaralı sayıları (URL1) 

GENEL KAZA ĐSTATĐSTĐKLERĐ(1) 

YILI KAZA SAYISI CAN KAYBI SAYISI YARALI SAYISI 
2001 442.960 4.386 116.202 
2002 439.958 4.169 116.045 
2003 455.637 3.959 117.551 
2004 537.352 4.427 136.437 
2005 620.789 4.505 154.086 
2006 728.755 4.633 169.080 
2007 825.561 5.007 189.057 

2008(2) 950.120 4.236 184.468 
2009(2) 1.053.346 4.324 201.380 
2010(2) 1.104.388 4.045 211.496 
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1)Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 
meydana gelen trafik kaza bilgilerini kapsamaktadır. 
 
2)1 Nisan 2008 tarihinde uygulamaya konulan tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak 
tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları da dahil edilmiştir. 

 
Şekil 3.1. Trafik kaza sayılarının illere göre dağılımı* 

* Not: 2009 yılına ait veriler kullanılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma 
Merkezi Müdürlüğü’nce üretilmiştir. 

 
Konya il geneli, Türkiye geneline göre değerlendirildiğinde, nüfus sıralamasına göre 

6. sırada iken, kazalara göre 2009 yılında 6. Sırada, 2010 yılında 5. Sırada yer almaktadır. 
Türkiye geneli ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının, 2009 yılında % 3.6’sını, 2010 yılında 
ise % 3.7’sini oluşturmaktadır. Tablo 3.2.’de 2009 ve 2010 yılları için Türkiye geneli ölümlü-
yaralanmalı kaza sayısına göre sıralaması verilmiştir. Trafik kazalarındaki can kaybı 
sıralamasında Đl genelinde 2009 yılında Konya 3. sırada yer alırken 2010 yılında 4. sıradadır. 
Şehir dışında meydana gelen kazalardaki can kaybı sıralamasında 2009 da 1. sırada, 2010 
yılında 3. sıradadır (URL 2). 
 
Tablo 3.2. Türkiye Geneli 2009 ve 2010 yılları için ölümlü-Yaralanmalı Kaza Sayısına Göre 

Sıralama* 
 

S.No ĐL ADI 
2010  

ĐL GENELĐ 

TÜRKĐYE 
GENELĐ 

ORANI % 

2009 
 ĐL 

GENELĐ 

TÜRKĐYE 
GENELĐ 

ORANI % 

ĐL GENELĐ 
NÜFUSU 

1 ĐSTANBUL 10974 11,35 10859 11,84 12.915.158 
2 ANKARA 8936 9,24 8685 9,47 4.650.802 
3 ĐZMĐR 5896 6,10 5737 6,25 3.863.308 
4 ANTALYA 4445 4,60 4306 4,69 1.919.729 
5 KONYA 3651 3,78 3350 3,65 1.992.675 
6 BURSA 3606 3,73 3431 3,74 2.550.645 
7 ADANA 2980 3,08 2622 2,86 2.062.226 
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8 MERSĐN 2939 3,04 2814 3,07 1.640.888 
9 GAZĐANTEP 2907 3,01 1914 2,09 1.653.670 

10 KOCAELĐ 2403 2,48 2338 2,55 1.522.408 
11 KAYSERĐ 2190 2,26 1815 1,98 1.205.872 
12 ESKĐŞEHĐR 1445 1,49 1378 1,50 755.427 
13 SAKARYA 1266 1,31 1233 1,34 861.570 
14 DĐYARBAKIR 1198 1,24 1220 1,33 1.515.011 
15 ERZURUM 862 0,89 735 0,80 774.207 

* Not: Bu istatistiklerde; a) Olay yeri terk kazalar, b) Hastanede ölenler, c) Jandarma 
Sorumluluk Alanındaki kazalar dahil değildir. 

 
 

Đlimiz Türkiye’nin ortasında bulunması münasebetiyle trafikte geçiş bölgesindedir. 
Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Isparta, Aksaray, Karaman, Niğde illerine direk bağlantılı 
olup, diğer illere de geçiş sağlayan bir kavşak konumundadır. Ayrıca yaz aylarında tatil ve 
bayram günlerinde trafikteki araç yoğunluğu 5 katına ulaşmaktadır. Konya ilindeki yolların 
düz ve uzun olması sebebi ile sürücülerde yorgunluk, refleks zayıflaması ve dikkat kaybındaki 
artış sebebiyle kazaların artışında önemli rol oynamaktadır. Tablo 3.4’de maddi hasarlı kaza 
istatistikleri verilmiştir. Maddi hasarlı kaza sayısında Konya Türkiye’de 8 sıradadır. 
 
 

Tablo 3.4. Maddi hasarlı kaza istatistikleri 30.09.2011 tarihi saat:08:50 itibarı ile (URL3) 
ĐL ADI 2008 2009 2010 2011 TOPLAM YÜZDE(%) 
ADANA 7,180 12,448 16,085 13,402 49,115 1.81% 

ANKARA 56,279 85,106 88,902 69,048 299,335 11.04% 
ANTALYA 14,879 22,278 25,600 21,970 84,727 3.13% 
BURDUR 624 1,039 1,171 1,005 3,839 0.14% 
BURSA 24,617 35,794 38,686 30,626 129,723 4.79% 

ESKĐŞEHĐR 4,159 7,408 7,843 6,268 25,678 0.95% 
GAZĐANTEP 4,814 8,927 10,483 8,524 32,748 1.21% 

GĐRESUN 1,594 2,586 2,784 2,110 9,074 0.33% 
ĐÇEL 6,786 11,864 13,363 10,675 42,688 1.57% 

ĐSTANBUL 194,547 282,073 291,064 224,681 992,365 36.61% 
ĐZMĐR 39,794 60,262 65,342 51,197 216,595 7.99% 

K.MARAŞ 2,034 3,645 4,341 3,722 13,742 0.51% 
KOCAELĐ 14,179 20,582 22,957 19,076 76,794 2.83% 
KONYA 6,765 11,985 14,533 12,356 45,639 1.68% 

KÜTAHYA 1,958 3,318 3,673 3,198 12,147 0.45% 
ZONGULDAK 3,279 5,409 5,383 4,448 18,519 0.68% 

GENEL TOPLAM 491,031 753,799 815,908 649,873 2,710,611 
 

 
 

4. Trafik kazalarının artışına neden olan etmenler 
Trafik kazaları yerleşim yerindeki yoğunluğun ve araç sayısındaki artışa paralel 

olarak artmaktadır. 
 
4.1. Yerleşim Yeri Yoğunluğu 
Yerleşim yerinde birim alana düşen insan sayısı ulaşım kolaylığı ya da trafik 

açısından önemlidir. 2010 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1 161 
676 kişi artmıştır. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 73 722 988 kişidir ve ülke 
nüfusunun % 76,3’ü il ve ilçe merkezlerinde yani kentlerde yaşamaktadır. Türkiye’de 
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kilometrekareye 96 kişi düşmektedir (URL4). 2000–2010 arası Türkiye genelindeki nüfus 
artışı % 8,73 tür. 

Yüzölçümü 38 257 km2 olan Konya’da ise, 2000 yılında kilometrekareye 57 kişi 
düşerken, 2010 yılında 52 kişi düşmektedir. Konya genel nüfusu 2000 yılında 2 192 166, 
2010 yılında ise 2 013 845 dir. Bu dönemde Konya il genelinde nüfusu % 8,1 azalmıştır. Aynı 
dönemde Konya Büyükşehir nüfusu % 24,7 artarak, 2000 yılında 830 796 dan, 2010 yılında 1 
036 027 olmuştur. Tablo 3.5.’de Konya merkez ilçelerindeki nüfus artış oranı verilmiştir.  
 

 
Tablo 3.5. Konya ilçelerindeki nüfus artış oranı 

 

 
2000 2010 Artış Oranı 

Karatay 214589 242495 % 13 
Meram 267878 298169 % 11,31 

Selçuklu 348329 495363 % 42,21 

 
4.2. Araç Sahipliliği: 
Kişi başına düşen motorlu taşıt sayısı şehir planlamasında dikkate alınacak bir 

önemli faktördür. 2000-2010 yılları arasında Türkiye nüfusu % 8,73 artarken motorlu taşıt 
sayısı %72,2 artarak 15 095 603 e ulaşmıştır. Ülkemizde taşıt sayılarının yıllara göre değişimi 
Tablo 4.1’de görülmektedir. Bu taşıtların yaklaşık % 53 ü otomobildir. 

Türkiye’de 2011 Mayıs ayında 114 272 adet, 2011 Haziran ayında ise 94 249 adet 
taşıt trafiğe kaydolmuştur (URL4). Her yıl trafiğe ortalama yaklaşık 1 milyon araç 
girmektedir. Buna göre 15 yıl sonra Türkiye’de 30 milyon motorlu araç sayısına ulaşılacağı 
ve bugün mevcut her bir aracın yanında bir araç daha olacağı tahmin edilebilir.  

 
Tablo 4.1. Ülkemizde taşıt sayılarının yıllara göre değişimi 

 

YIL Motorlu Araç Sayısı 
Artış 

yüzdeleri 
1998 8 359 636   
1999 8 591 343 2.77% 
2000 8 795 692 2.38% 
2001 9 061 908 3.03% 
2002 9 274 780 2.35% 
2003 9 538 676 2.85% 
2004 10 236 357 7.31% 
2005 11 145 826 8.88% 
2006 12 227 393 9.70% 
2007 13 022 945 6.51% 
2008 13 765 395 5.70% 
2009 14 316 700 4.01% 
2010 15 095 603 5.44% 
2011 15 611 878 3.42% 

 
Konya’da 2011 Haziran ayı sonu itibarı ile kayıtlı toplam 504 886 motorlu taşıt 

bulunmaktadır. Tablo 4.2.’de Konya'da 2010 ve 2011 yılında aylara göre motorlu kara 
taşıtları sayıları verilmiştir. Türkiye genelinde 1000 kişiye düşen araç sayısı ortalama 204 
iken, Konya genelinde 1000 kişiye düşen araç sayısı 251 dir. Konya’da 2000-2010 yılları 
arasındaki motorlu taşıt sayısındaki artış ise % 117 dir.  
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Monako’da 1000 kişiye düşen motorlu taşıt sayısı 863, Amerika Birleşik 
devletlerinde 828 dir. Türkiye 1000 kişiye düşen motorlu taşıt sayısına göre dünyada 55 . 
sıradadır. 

 
Tablo 4.2. Konya'da 2010 ve 2011 yılında aylara göre motorlu kara taşıtları sayısı 

Konya'da 2010 ve 2011 yılında aylara göre motorlu 
kara taşıtları sayısı 

 
2010 Yılı 2011 Yılı 

Ocak 460657 492542 
Şubat 463464 494667 
Mart 466376 497091 
Nisan 469575 499430 
Mayıs 471635 502201 

Haziran 473817 504886 
Temmuz 476478 

 
Ağustos 479819 

 
Eylül 480919 

 
Ekim 483819 

 
Kasım 486238 

 
Aralık 488626 

 
 

4.3. Araç hızı 
Hız trafikte risk faktörlerinden birisidir (Wegman ve Aarts, 2006). Hız ile yol 

güvenliği arasındaki ilişki birçok çalışmada ortaya konmuştur  (Aarts, 2004; Aarts ve Van 
Schagen, 2006). Yüksek sürüş hızı yüksek çarpışma hızı demektir, ağır yaralanmalara ve can 
kayıplarına neden olur. Yüksek hızlarda intikal süresi içerisinde alınan mesafe ve fren 
mesafesi daha uzundur. Şekil 4.1.’de hız ile duruş mesafeleri arasındaki ilişki verilmiştir. Fren 
mesafesi uzun olduğundan, hızlı giden bir aracın çarpışma olasılığı da yüksektir. Buna 
rağmen, yol güvenliği ve hız arasındaki ilişki tam olarak ortaya konulamamıştır.  
 

 
Şekil 4.1. Fren mesafesi ile araç hızı arasındaki ilişki (Pikünas, ve diğ.) 
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Her karayolu kazasında hızın mutlaka bir rolü vardır. Herkes dursa, hareket etmese 
trafik olmayacaktır. Yine de hız, kazaların oluşunda ana nedendir demek oldukça zordur. Bir 
kazanın oluşunda hızın yanında her zaman başka etmenler de var olmuşur. Hız, eğer izin 
verilen hızdan yüksek ise veya örneğin yağmur, sis ya da yüksek trafik hacmi gibi durumlarda 
yapılması gereken hızdan yüksekse kaza kaçınılmazdır. Tarafsız olarak bir kazada hızın olup 
olmadığının belirlenmesi de zordur. Bu yüzden bazen polis kazanın sebebinin hız olduğuna 
hükmeder. Genelde ölümlü kazaların üçte birinin aşırı ya da uygun olmayan hızdan 
kaynaklandığı tahmin edilmektedir (OECD/ECMT, 2006). Ortalama hızın saatte sadece 5 km 
azaltılması sonucunda kazaların %15 azalacağı (URL5) Avrupa Birliğine üye ülkelerde yılda 
11 000 kişinin ölmekten ve 180 000 kişinin yaralanmaktan kurtarılabileceği tahmin 
edilmektedir (ETSC,1995). 

Hız yapan bir sürücü kaza yapmaya yakındır ve ağır yaralanma riski oldukça 
yüksektir. Hız ile kaza yapma riski arasındaki ilişki birçok etmene bağlıdır. Araçtakilerin 
yaralanma durumu sadece çarpışma hızına bağlı değil aynı zamanda araçlar arasındaki kütle 
farkına da bağlıdır. Kaza oranı dikkate alındığında hız, otoyollarda daha az etkili iken, şehir 
içi yollardaki kazalarda ana etmen olmaktadır. Bu yüzden hız sınırlamaları, yol tipi ve araçlar 
arası hız farkına bağlı olarak belirlenmektedir. 

Hız nekadar yüksekse maddi hasar ve yaralanma olarak daha kötü sonuçlar ortaya 
çıkar. Bu kinetik enerji miktarının ısıya ve madde deformasyonuna dönüşmesi ile ilgili bir 
fizik kuralıdır. Bununla beraber kaza sırasında oluşan büyük kuvvetlere karşı insan vücudu 
fiziksel olarak çok naziktir. Son on yılda motorlu araç teknolojisinde, araçtakileri korumak 
için kaza esnasında ortaya çıkan enerjiyi sönümlendirmek amacıyla emniyet kemeri, hava 
yastığı, kaza bölgelerinde güçlendirme gibi çok büyük yenilikler yapılmıştır. Yine de kaza 
sonrası sonuçlar açısından hız çok önemli bir etmendir. 80 km/saat hızla giden bir aracın 
neden olduğu bir kazada araçtakilerin hayatını kaybetme olasılığı, 30 km/saat hızla giden bir 
araçtan 20 kat daha fazladır (IHHS, 1987) 

Hızın yanında kazaya karışan araç kütlesi de önemlidir. Farklı kütlelere sahip iki 
aracın kaza yapması durumunda genelde kütlesi daha az olan aracın içindekilerin durumu 
daha büyük kütleye sahip aracın içindekilere göre daha kötüdür. Kütledeki fark, ortaya çıkan 
enerjinin hangi oranda hangi araç tarafından sönümlendiğini ortaya koyar. Enerji 
sönümlemesi aracın kütlesi ile ters orantılıdır (SWOV, 2009). Günümüzde, araçların 
kütlelerindeki farklılıklar çok büyüktür. Özellikle şehir içi trafik düşünüldüğünde yayalar ile 
tırlar yada yayalar ile hafif raylı ulaşım sistemleri kıyaslandığında bu kütle farkı 700 kata 
kadar çıkmaktadır. Bazen otomobiller arasında bile bu kütle farkı 3 katı bulmaktadır. Kütleler 
arasındaki bu farklılık karayolu güvenliğini azaltmaktadır. Loboratuar çalışmaları, yaya ile 
otomobil çarpışması sırasında yayanın hayatta kalma olasılığının araç hızının artış oranı ile 
çok büyük oranda azaldığını göstermiştir. Araç hızı 30 km/saat iken sadece %5 can kaybı 
olurken 50 km/saat hızda % 45 ve 65 km/saat hızda bu oran % 85 e kadar çıkmaktadır (ETSC, 
1995). 

Hız ile kaza oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çok araştırmacı olmuştur. Nilsson 
(1982, 2004) hız limitlerinin değiştirilmesi ile ortalama hızın azalması ve artması sonucu 
oluşan kazaların sayısını incelemiştir. Avusturalya’da yine hız ile kaza olasılığı arasındaki 
ilişkiyi inceleyen pek çok araştırma yapılmıştır (Kloedon ve diğ., 1997, 2001, 2002). Bu 
çalışmalarda, şehir içinden geçen 60 km/saat hız limiti olan transit yolda 5 km/saat hız artışı 
ile yaralanmalı kaza riskinin 2 katına çıktığı ortaya konulmuştur. Hız limitinin 10 km/saat 
aşılması halinde ise riskin dört katına çıktığı belirlenmiştir. Aynı çalışmada kandaki alkol 
miktarına bağlı olarak oluşan kaza riski, hız ile kaza oranı arasındaki ilişki ile yaklaşık aynı 



74 

 

I. Konya Kent Sempozyumu 

 

çıkmıştır (Şekil 4.2.). Burada, alkolün etkisi sabitken hızın etkisi değişkendir. Hız ve alkol 
birleşince kaza riski daha da yükselmektedir. 
 

 
Şekil 4.2.. Farklı hız ve farklı alkol seviyeleri için kaza oranları. 

 
Hız artışı ile kaza oranı arasında üstel bir ilişki varken, örneğin otoyolda yani 

standardı yüksek ve korumalı yollarda, şehir içi yollarla karşılaştırıldığında, hız artışı ile kaza 
riski artışı arasındaki oran daha düşük olmaktadır. Aynı şekilde, düşük standartlı yollarda 
hızdaki düşürme ile yol emniyetindeki artış oranı, yüksek standartlı yollarla kıyaslandığında, 
daha yüksek olmaktadır. Bunun nedeni tabiki şehir içi yollarda karmaşık bir trafik olması yani 
yaya, bisiklet gibi her çeşit kullanıcının olması ve birçok bilginin (yani sağa dönüş sola dönüş 
yada kavşak gibi) kısa zamanda verilme zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Yol tasarım 
hızlarının da az da olsa bu ilişkide etkisi vardır. 80 km/saat proje hızında tasarlanmış bir yolda 
90 km/saat hızla giden bir aracın kaza riski ile 100 km/saat tasarım hızı olan bir yoldakinden 
tabiki fazla olacaktır.  

Hızdaki artış yada azalmanın etkisi ağır kazalarda hafif kazalardan daha büyük etkiye 
sahiptir. Kinetik enerji kuralına bağlı olarak Nilsson (1982) bu ilişkiyi aşağıdaki eşitlikle 
açıklamaya çalışmıştır. 
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Burada; 
K2: Hız değişiminden sonraki yaralanmalı kaza sayısı, 
K1: Hız değişiminden önceki yaralanmalı kaza sayısı, 
V1: Hız değişiminden önceki ortalama hız, 
V2: Hız değişiminden sonraki ortalama hız. 
 
Aynı formülde ağır yaralanmalı kazalardaki etkiyi belirleyebilmek için formüldeki 

hızların oranının karesini değil 3. kuvvetini ve ölümlü kazalar için 4. kuvvetini almak 
gerekmektedir. Bu eşitlik bir çok çalışma sonucu ile de desteklenmektedir (Nillson, 2004; 
Elvik ve diğ., 2004). Bu eşitlik kullanılarak değişik hızlarda hız değişiminin etkisi 
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hesaplanabilir. Tablo 4.1.’de farklı hız aralıklarında hızdaki 1 km/saat değişimin tahmini 
etkisi bu eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. 
Kaza sayısında, araç hızının yanında araçlar arasındaki hız farkının da etkisi vardır. Hız 
farkının etkisi incelenirken iki farklı karayolu tipi dikkate alınmalıdır. Bu karayolu tipinden 
birincisi, karayolunu kullanan araçlar arasındaki hız farkının fazla olduğu karayolu, ikincisi de 
bu karayoluna göre hız farkının daha az olduğu karayolu tipidir. Hız farkının fazla olduğu 
karayolunda kaza sayısının daha fazla olacağını söylemek doğru bir yaklaşımdır (Lainde ve 
diğ., 2006).  

 
Tablo 4.1. Farklı hızlarda 1 km/saat hız değişimi ile % (yüzde) olarak kaza yapma riskinin artış yada azalışı. 

Kaza türü 
Araç mevcut hızı (km/saat) 

50 70 80 90 100 120 
Yaralanmalı kaza 4,0 2,9 2,5 2,2 2,0 1,7 

Ağır yaralanmalı kaza 5,1 4,3 3,8 3,4 3,0 2,5 
Ölümlü kaza 8,2 5,9 5,1 4,5 4,1 3,3 

 
Kaza sayısında trafik yoğunluğunun da bir etkisi oluğu düşünülmektedir. Ancak 

araştırmalar bu konuda çok farklı sonuçlar ortaya çıktığını göstermektedir. Bu konuda yapılan 
ilk araştırmada (Vickey, 1968) kaza oranı değişiminin trafik yoğunluğu ile 1,5 katına çıktığını 
ortaya konulmasına rağmen, daha sonraki çalışmalar trafik yoğunluğu arttıkça kaza oranının 
azaldığını ortaya koymuştur (Hauer ve Bemfo, 1997; Ardekani ve diğ., 1997). Bu yüzden 
trafik yoğunluğu kaza oranında etkilidir demek çok mümkün değildir. 

 
Sonuç olarak kaza oranlarını belirlerken aşağıdaki durumlar mutlaka gözönüne 

alınmalıdır.  
- araç hızı, 
- yol tipi, 
- araçlar arası hız farkı. 
Karayolunun durumuna ve araçlar arası hız farkına bağlı olarak araç hızları arttıkça 

kaza şiddeti ve kaza sayısında önemli artışlar olduğu söylenebilmektedir.  
 
5. Akıllı Hız Kontrol Sistemleri 
Akıllı hız kontrol sistemlerinin Dünya’daki kullanımı da oldukça yenidir. Đlk olarak 

şehiriçi kavşaklarda kırmızı ışık ihlallerinin belirlenmesi amacı ile kullanılmaya 
başlanılmıştır. Literatür araştırmaları mobese yada kırmızı ışık kamerası olarak bilinen kontrol 
sistemlerinin yol güvenliğine pozitif etkisi olduğunu göstermektedir (Wahl ve diğ., 2010).  

Hız Denetim Sistemleri; Araç Algılayıcılar ( loop dedektör ), Radar (Doppler Effect), 
Laser, Görüntü Đşleme Sistemleri olarak guruplandırılabilir. 

 
5.1. Konya’da uygulanan sistemin özellikleri 
Konya’da deneme amaçlı olarak 45 günlük bir zaman diliminde hız ihlali yapan 

araçların 24 saat boyunca yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını kayıt ederek, tamamen otomatik 
olarak ceza makbuzunu oluşturabilme kabiliyeti olan bir sistemden elde edilen veriler 
değerlendirilmiştir.  

Bu sistem, yol üzerinde herhangi bir görevli yardımını gerektirmeden çalışan sabit 
otomatik bir sistem ve gerekli kalibrasyon testinden geçmiş Türkiye’nin ilk Hız Đhlal Sistemi 
özelliğini taşımaktadır. 
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Sistem, araç algılayıcılar üzerinden geçen aracın hızını ölçerek limiti aşan aracın 
fotoğrafını çeken bir flaş ve bir fotoğraf makinesinden oluşmaktadır. Sistemin görünüşü 
Resim 6.1.’de ve şematik olarak gösterimi Şekil 6.1’de verilmiştir (Çelik ve diğ, 2010). 
 

 
Resim 6.1. Sabit Hız Denetim Sistemi 

 
Şekil 4. Hız ihlal tespit sistemi. 

 
 

Konya şehir merkezi Yeni Đstanbul Caddesi üzerine Makro Market Karşısı bölünmüş 
yolun şehir merkezi geliş istikametine tanzim edilen Hız Đhlal Tespit Sistemi ile aşağıdaki 
işlemler gerçekleştirilebilmektedir. 

• Araç algılayıcılar ile hız / kırmızı ışık ihlal tespiti 
• Limit kontrolü ve araç sayımı 
• 10 Mega piksel resim çekilmesi  
• Đstatistik bilgilerin oluşturulması  
• Bilgilerin Trafik Şube Müdürlüğüne gönderilmesi 
• Ceza makbuzunun hazırlanması  
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Sistemin önemli bir parçasını araç hızını 2 m lik mesafede ölçecek algılayıcıların 
yerleştirilmesi (Resim 6.2.) oluşturmaktadır. Sistemin diğer önemli parçası, bilgisayar 
yazılımından ve elde edilen verilerin makbuza dönüştürülmesinden oluşmaktadır.  
 

 
Resim 6.2. Araç algılayıcılarının yerleştirilmesi (Çelik ve diğ, 2010). 

 
Resim 6.3.’de hız yapan bir aracın nerede ne zaman hız ihlali yaptığı ile ilgili 

sistemden alınan bir sonuç verilmiştir. Bu bilgilerle birlikte resminde yer aldığı makbuz aracın 
kayıtlı bulunduğu adrese gönderilecektir. 
 

 
Resim 6.3. Sabit hız kontrol sistemi çıktısı (Çelik ve diğ, 2010). 

 
Konya şehir merkezi Yeni Đstanbul Caddesi üzerine Makro Market Karşısı bölünmüş 

yolun şehir merkezi geliş istikametine tanzim edilen Hız Đhlal Tespit Sisteminin deneme 
aşamasında bile, ceza yazılmaya başlanmamasına rağmen (Çelik ve diğ, 2010); 

- Hız denetim sisteminin bulunduğu yol ve çevresinde ortalama hız 93 km/saat iken 
sistemin çalışması ve oluşturduğu etki sayesinde ortalama hız 65 km/saatin altına 
düşmüştür. 

- Uygulama bölgesinde 1 Temmuz 2009’dan kaldırılana kadarki 45 günlük dilim 
içerisinde hiçbir kaza olmamıştır. 
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- Sabit hız kontrol sistemi kurulmadan önce 2008 yılı içerisinde meydana gelen 3 
yaralanmalı kazada 8 yaralı, 2009 yılı Temmuz ayına kadar meydana gelen 5 
yaralanmalı kazada 10 yaralı bulunmaktadır. 

- Uygulama başlangıcında, sistemin kurulduğu noktada saatte toplam 480 olan hız ihlali 
sayısı 220 ye düşmüştür (% 54 azalma sağlanmıştır). 

- Deneme süresince (45 gün) 3 şeritli bu yoldan toplam 1 088 553 araç geçmiş ve 
yapılan hız ihlalleri bu dönem içerisinde şu şekilde gerçekleşmiştir. 
1. Şerit: 328.450 toplam araç     ( sağ şerit ) 

   446 hız ihlali (oran % 0,13) 
2.Şerit:  496.032 toplam araç     ( orta şerit ) 

   4975 hız ihlali (oran % 1,00) 
3.Şerit:  264.071 toplam araç      ( sol şerit ) 

   33.955 hız ihlali (oran %12,86) 
 

6. Sonuçlar ve yorum 
Şehir imar planları artan araç sayısı dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmeli ve 

yerleşim yeri yoğunlukları düşürülmelidir. 
Motorlu araçların 24 saat içerisinde ortalama 2 saat karayolu üzerinde hareket 

halinde olduğu, diğer 22 saat içerisinde ise bir otoparka ihtiyacı olduğu geçeği ile otopark 
planlaması mutlaka gereklidir. 

Konut ve işyerlerine Đmar Ruhsatı verilirken otopark parası uygulaması yerine 
Belediyeler Ulaşım Projesi istenmesi uygulamasına geçmelidirler. 

Yüksek yapılaşma geniş otopark ve geniş yollar yapılmasını gerekli hale 
getirmektedir. Geniş yollarda yüksek araç hızlarına ulaşılmaktadır. Katlı kavşak ve yaya 
üstgeçitlerinin yapımı bu nedenledir.  

Bununla beraber şehir içi ulaşımda hız ihlal sistemlerinin uygulanması zorunlu hale 
gelmektedir. Gerekli yerlerde hız ihlal sistemlerinin kullanılması hız ihlallerini aza 
indirmektedir.  
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