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SUNUM AKIŞI – KARAYOLU GÜVENLİĞİ 
POLİTİKALARINI DESTEKLEYECEK VERİLER

1. Hangi veriler gereklidir?

2. Gerekli verilerin toplanması
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1. HANGİ VERİLER GEREKLİDİR?
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“Etkili bir karayolu güvenliği yönetimi için kaza verilerinin dışında  

başka verilere de ihtiyaç duyulduğu hususu, uluslararası toplum 

tarafından artan oranda kabul görmektedir.”

DSÖ (2010). Veri sistemleri: karar vericiler ve uygulayıcılar için karayolu güvenliği el kitabı



VERİLER AŞAĞIDAKİLER İÇİN GEREKLİDİR:

• İzleme

• Değerlendirme

• Araştırma ve öğrenme



CEVAPLANMASI GEREKEN SORULARA 
ÖRNEKLER

• Kaza yerlerinin, can kayıplarının ve yaralanmaların sayısı nedir?
• Belirli kaza türleri ne gibi ciddi yaralanmalara sebebiyet verir?
• Kazaların nedenleri nelerdir?
• Hangi sorunlar en acildir?
• Gelecekteki finansal ve insan gücü ihtiyaçları nelerdir?
• En uygun maliyetli politika önlemleri hangileridir?
• Politika önlemlerinin  belirli sonuçları ulaşmadaki etkisi nedir?
• ...



HANGİ VERİLER GEREKLİDİR?

POLİTİKA 
AMAÇLARI
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KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞIM VE HAREKETLİLİK)

(4)
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(5)

(3)

POLİTİKA 
EYLEMLERİ



(1) KARAYOLU GÜVENLİĞİ POLİTİKALARININ 
AMAÇLARI NEDİR?

• 31 Temmuz 2012 tarih ve 28370 sayılı Karayolu Güvenliği 
Stratejisi ve Eylem Planı'nda belirtilen amaçlar aşağıdaki gibidir:
– Karayolu güvenliğini artırmak

– Trafikte yaşanan can kayıpları 2020'ye kadar %50 oranında azaltmak

POLİTİKA AMAÇLARI, HANGİ ÇIKTILARIN ÖLÇÜLECEĞİNİ VE HANGİ 
POLİTİKA EYLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ BELİRLEMEKTEDİR



(2) VERİLERİN ÇIKTILARI ÖLÇEBİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR

Amaç: KARAYOLU GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
– Kaza sayısı

• Yayaların da dahil olduğu kaza sayısı ve kaza mahalleri
• Bisiklet sürücülerini içeren kaza sayısı ve kaza mahalleri
• Yaş grubuna göre kazaların sayısı ve mahalli

– Yaralananların sayısı ve yaralanmaların türü
– Ciddi yaralanmaların sayısı ve türü
– Maddi zarar

Amaç: CAN KAYBI ORANLARINI %50 ORANINDA AZALTMAK
– Trafikte yaşanan can kayıplarının sayısı ve mahalli

• Kaza mahallinde yaşanan can kayıpları
• Kazayı müteakip 30 gün içerisinde hastanede yaşanan can kayıpları

– Yayaların dahil olduğu can kayıpları 



(3) VERİYE İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ POLİTİKA 
ALANLARI

1. Karayolu güvenliği konusunda farkındalık arttırmaya yönelik eğitim ve kampanyalar
2. Sürücü eğitimleri, ehliyet kursları
3. Rehabilitasyon ve yeniden ehliyet alınması veya iadesi
4. Araç ve araç içi ekipmanların güvenlik standartları
5. Altyapı güvenlik standartları
6. Güvenli tutum ve davranışlar ile yasalara uyumun denetlenmesi

a. Aşırı Hız
b. Emniyet kemeri
c. Çocuk koruma sistemleri
d. Kask 
e. Alkol/uyuşturucu etkisi altında araç kullanımı
f. Sürücü dikkat dağınıklığı

7. Acil durum müdahale ve kaza sonrası bakım
8. Karayolu güvenliği yönetimi



HER BİR POLİTİKA ALANI VE MÜDAHALE İÇİN 
HANGİ KONUDA VERİYE İHTİYACIMIZ VAR?

ÇIKTILAR

(2)

KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞIM VE HAREKETLİLİK)

(4)

(3)

POLİTİKA 
EYLEMLERİ

1. Her bir politika eyleminden gelen 
girdiler
2. Politika eylemi ve yol güvenliği 
sisteminin işleyişi arasındaki ilişki, diğer 
bir deyişle, sistemin etkilenen kısmı 
hangisi, nasıl etkileniyor ve ne ölçüde 
etkileniyor?

Ayrıca, karayolu güvenliği 
sisteminin işleyişi ve elde 
edilen çıktılar arasında ne 
tür bir ilişki bulunmaktadır?



ÖRNEK (1): ÇOCUK KORUMA SİSTEMLERİNİN KULLANIM 
ORANINI ARTIRMAYA YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME 

KAMPANYALARI

ÇIKTILAR

(2)

KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞIM VE HAREKETLİLİK)

(4)

(3)

POLİTİKA 
EYLEMLERİ

İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ VERİLER:
• Çocuk koruma sistemlerinin 

kullanımına ilişkin temel durum 
değerlendirmesi/ölçümü

• Çocuk koruma sistemlerinin
• kullanımına ilişkin kampanya öncesi 

durum
• Çocuk koruma sistemlerinin 

kullanımı ve çıktılar arasındaki ilişki

Kampanya öncesi ve sonrası ölçüm yapılabilir

FAKAT; kaza raporlarına veya diğer 
verilere dayanarak yaşanan can kaybı 
ve yaralanmaları çocuk koruma 
sistemlerinin kullanılması veya 
kullanılmaması ile ilişkilendirebiliyor 
muyuz ?



ÖRNEK 2: DAHA İYİ SÜRÜCÜ KURSLARI VE SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ 
İLE BİRLEŞTİRİLEN DAHA SIKI BELGELENDİRME 

ÇIKTILAR

(2)

KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞIM VE HAREKETLİLİK)

(4)

(3)

POLİTİKA 
EYLEMLERİ

İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ VERİLER:
• 'Daha iyi' sürücü kursları ve sürüş 

eğitimlerini nasıl ölçebiliriz?
• Daha sıkı belgelendirmeyi nasıl 

ölçebiliriz?
• 'Daha iyi' eğitimin ve 'daha' sıkı 

belgelendirme siteminin sürücü 
davranışları üzerindeki etkisi nedir?

• 'Daha iyi eğitim' ve ‘daha sıkı  
belgelendirme’ ile çıktılar arasında 
nasıl bir ilişki vardır?

'Daha iyi bir eğitim’ ve 'daha  sıkı belgelendirme‘, sırasıyla 
eğitim saatleri veya geçme/kalma yüzdeleri esas alınarak 
tanımlanabilir.
Neticede daha iyi sürüş becerileri ve daha olumlu 
davranışlar söz konusu olabilir.

ANCAK, sürüş becerilerini ve davranışları 
çıktılarla ilişkilendirebilir miyiz?



ÖRNEK 3: HIZ SINIRLARININ UYGULANMASI

ÇIKTILAR

(2)

KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞIM VE HAREKETLİLİK)

(4)

(3)

POLİTİKA 
FAALİYETLERİ

İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ VERİLER:
• Yol ağında uygulanan hız sınırları
• Fiili sürüş hızları
• Cezaların hızlara etkisi
• Sürüş hızlarının çıktılara etkisi

Teoride de olsa, hiç değilse, yol ağının farklı 
kesimlerinde uygulanan hız sınırlarını bilmekteyiz.
Sürüş hızlarının çıktılara olan etkisini de biliyoruz.

Ancak yol ağının belli kesimlerini, hız sınırlarını 
uygulamak için önceliklendirilebilir miyiz?



(4) KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞIM VE HAREKETLİLİK)

KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞTIRMA VE HAREKETLİLİK)

KURUMLAR/KURULUŞLAR
1. İçİşleri Bakanlığı

a. EGM
b. Jandarma

2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
a. KGM

3. Sağlık Bakanlığı (Acil Müdahale Hizmetleri)
4. MEB (Sürücü Kursları)
5. Belediyeler, TBB
6. Karayolu Güvenliği Eşgüdüm Kurulu
7. Noterlikler (araç alım-satım)
8. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
9. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
10. TCDD (daha güvenli hemzemin geçitler)
11. STK ve sektör kuruluşları

Araçlar
• Motorlu
• Motorsuz

ALTYAPI
• Yollar
• Trafik işaretleri
• Üstgeçitler
• Kaldırımlar
• AUS (ITS)
• Fen işleri
• Aydınlatma
• İşaretleme
• Köprüler
• Tüneller
• ...

YOL 
KULLANICILARI

• Motorlu araç 
sürücüleri

• Yayalar
• Bisikletliler
• Engelliler

Kurallar/düzenlemeler
• Hız sınırları
• Alkol sınırları
• Emniyet kemeri 

kullanımı
• Öncelik hakkı
• ...

TUTUM VE DAVRANIŞ
• Emniyet kemeri 

kullanımı
• Kask kullanımı
• Çocuk koruma 

sistemlerinin 
kullanımı

• Aşırı Hız
• Alkollü araç 

kullanımı
• Araç Aşırı Yükleme
• Sürüş tarzı
• Sürüş saati (mola 

ve dinlenme)
• Araç kontrolleri 

(yola uygunluk)
• Yol geçişi
• Kurallara uyma
• Gündüz farları



(5) BAĞLAMSAL FAKTÖRLER

• Nüfus artışı
• Kentleşme
• Motorlaşma oranları
• Sürüş tarzları
• Hava durumu
• Coğrafya
• Teknolojik gelişmeler
• ...

KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞTIRMA VE HAREKETLİLİK)



İHTİYACIMIZ OLAN:

• Riske Maruz Kalma Verileri

• Kaza verileri
– Sadece maddi hasarlı kazalar

– "soruşturulmuş" kazalar

• Ulaşımla ilgili veriler

• Güvenlik Performansı Göstergeleri

• Kaza verileri ile ilişkilendirilen sağlık çıktısı verileri
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RİSKE MARUZ KALMA VERİLERİ (RISK 
EXPOSURE DATA (RED))

• Politika yapıcılar ve araştırmacılar, ilgili bir karayolu güvenliği sorununun yerel ve/veya 
ulusal bir sorun olup olmadığını belirlemek için riske maruz kalma verilerine (RED’e) 
ihtiyaç duymaktadır.

• Altı veri unsuru gereklidir:
– Nüfus
– Sürücü nüfusu
– Araç sayısı
– Yol uzunluğu
– Araç-kilometre
– Trafik ve hareketliliğe ait  maruz kalma verileri: 

• Kişi-kilometre, 
• Yolculuk sayısı ve 
• Trafikte geçirilen süre

18



MİNİMUM KAZA VERİ ÖĞELERİ
KAZA YOL ARAÇ KİŞİ

Belirleyici
Tarih
Zaman
Belediye/ İlçe
Konum
Kaza türü
Etki türü
Hava koşulları
Işık durumu
Kaza Ciddiyeti

Yol türü
Fonksiyonel sınıflandırma
Hız sınırı
Yolda bulunan engeller
Yol yüzeyi koşulları
Kavşak
Kavşaklarda trafik kontrolü
Viraj
Yol bölümü seviyesi

Araç numarası
Araç türü
Araç markası
Araç modeli
Araç model yılı
Motor boyutu
Aracın özel fonksiyonu
Araç hareketleri

Kişi sayısı
Araçta bulunan yolcu sayısı
Yayalar ile ilişkili araç sayısı
Doğum tarihi
Cinsiyet
Yol kullanıcısı türü
Oturma pozisyonu
Yaralanma ciddiyeti
Güvenlik ekipmanı
Yaya hareketleri
Alkol kullanımı şüphesi
Alkol testi
Uyuşturucu kullanımı
Ehliyet veriliş tarihi
Yaş
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ULAŞIM İLE İLGİLİ VERİ ÖĞELERİ
Yol Ağı Verileri Trafik Verileri Araç verileri Sürücü verileri

• Yolların sayısı, sınıfı ve 
uzunluğu

• Şerit sayısına göre yol tipi, 
refüj genişliği

• Şerit sayısı, şerit genişliği
• Geçiş tipi, kavşak tasarımı
• Trafik kontrol türü (sinyal, 

dönel kavşak, dur işareti)
• Uyumlaştırma
• Yol yüzeyi tipi (asfalt, 

beton, ...)
• Yüzey (zemin) koşulları
• Yol kenarı genişliği, türü ve 

durumu
• Drenaj 
• Hız sınırı
• Türe ve konuma göre 

aydınlatma
• Park kuralları

• Konum verileri (x, y 
koordinatları, rota numarası 
ve en yakın km tabelası 
veya nodelink sistemi)

• Araç bazında günlük trafik 
hacimleri veya belirli 
konumlara özel kısa 
sayımlar

• Trafikte yer alan araç 
türlerine göre trafik 
kompozisyonu

• Trafik değişkeni (günün 
saatine, haftanın gününe, 
aya veya yıla göre)

• Kavşaklarda dönüş 
hareketleri

• Araç hızı verileri

• Mülkiyet bilgileri: doğum 
tarihi, cinsiyet, isim, adres, 
mülkiyeti edinme yılı

• Şase ve motor numarası ile 
birlikte araç sicil numarası

• Motor büyüklüğü ve tipi, 
örneğin benzin veya dizel

• Oturma kapasitesi
• Tescilli olduğu ülkedeki 

üretim yılı veya ilk kayıt yılı
• Kasa tipi (otomobil, 

kamyonet, pick-up vb.), 
kapı sayısı, değişikliklerin 
detayları ile birlikte

• Yola elverişlilik belgesi

• İsim, soy isim ve adres
• DOB, cinsiyet
• Ehliyet türü (tam veya 

geçici; hangi türde araç için 
geçerli)

• Veriliş yılı ve yeri
• Ehliyet sınavını geçiş yılı
• İhlal kaydı
• El koyulan ehliyet kaydı
• Önemli tıbbi bilgiler

20

Kaynak: DSÖ, Veri Sistemleri: Karar vericiler ve uygulayıcılar için yol güvenliği el kitabı. 



GÜVENLİK PERFORMANS GÖSTERGELERİ(GPG)

• Mevcut karayolu trafik sisteminin güvenlik durumunu 
yansıtır 

• Güvenlik müdahalelerinin etkisini ölçer

• Farklı karayolu trafik sistemlerinin (ör. illerdeki) 
karşılaştırılmasına yardımcı olur
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YEDİ GPG KATEGORİSİ

1. Alkol ve uyuşturucu kullanımı; 

2. Hız; 

3. Koruyucu sistemler; 

4. Gündüz farları; 

5. Araçlar (pasif güvenlik); 

6. Yollar (altyapı) ve 

7. Travma yönetim sistemi.
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2. GEREKLİ VERİLERİN TOPLANMASI

23
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RİSKE MARUZ KALMA VERİLERİNİN 
TOPLANMASI (RED)

Veri Öğesi Veri kaynağı

Nüfus Nüfus sayımı  ✅

Sürücü nüfusu Ehliyet veri tabanı ✅

Araç sayısı Plaka kayıt veri tabanı ✅

Yol uzunluğu Yol türüne göre yol ağı ❓

Araç kilometresi Seyahat Anketi ⌧

Trafik ve hareketliliğe maruz kalma 
verileri

Seyahat Anketi ⌧
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KAZA VERİLERİNİN TOPLANMASI
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• Bir kazaya sebebiyet veren nedenler zincirini ortaya 
çıkaracak kaza soruşturmaları (forensic crash 
investigation) için gereken verileri toplayacak nitelikli 
kaza soruşturma personeli

• Kendi kendini raporlayan maddi hasarlı kazalar -PDO ( 
Property Damaged Only) 

• Veri toplama ve veri doğrulamada teknolojinin mümkün 
olduğunca kullanılması



ULAŞIMLA İLGİLİ VERİLERİN TOPLANMASI
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• Varlıkların Dijital Kaydı

• Trafik hacmi verileri (Harita)

– Seyahat anketi

– Hareketli araçlar ile toplanan veriler

– Sensörler, kameralar

• Plaka kayıt verileri (RDW)

• Sürücü belgesi veri tabanı

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/apps/geonetwork-dataportaal/srv/dut/catalog.search#/map
https://rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl/kaart.html
https://www.rdwdata.nl/kentekencheck?smskey=info&gclid=CjwKCAiAsIDxBRAsEiwAV76N8xCzQfqtTomsTBwRfx-LTm8zJg8fA7EkAsbhJhqT4gi7wwR3LYdJOxoCnWUQAvD_BwE


YEDİ GPG KATEGORİSİ

1. Alkol ve uyuşturucu kullanımı; 

2. Hız; 

3. Koruyucu sistemler; 

4. Gündüz farları; 

5. Araçlar (pasif güvenlik); 

6. Yollar (altyapı) ve 

7. Travma yönetim sistemi.

27



ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANIMI

• 1. Adım: Ölen ya da yaralanan tüm sürücülerin kan testi

• 2. Adım: Ölümlü kazalara karışan tüm sürücülerin kan 
testi

• 3. Adım: Ölümlü kazalara karışan tüm kişilerin kan testi

• 4. Adım: Yaralanmalı tüm kazalar için 1 den 3’e kadar 
olan adımların uygulanması

• Tıbbi personel tarafından yapılan testler

28



HIZLARIN ÖLÇÜLMESİ ÖNEMLİDİR
• Hızlar aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok nedenden 

dolayı takip edilir:

– Karayolu yetkililerinin karayolu ağı performansını 
izlemesi

– Hız karşıtı önlemlerin etkisinin değerlendirilmesi

– Trafikle ilgili çevresel etkilerin tahmini

– Polis denetimi

– Sürücü davranışlarının izlenmesi (örn, sigorta 
şirketleri tarafından)

– Bilimsel çalışmalar (örn, karayolu güvenlik önemleri 
performansı ile ilgili)

29

• Yolların yüksek oranda ihlal gerçekleşen ve aşırı hız yapılan 
kesimlerini tespit etmek için, seçilen yollarda hızlı araç 
kullanımı seviyesinin izlenmesi

• Yüksek oranda ihlallerin gerçekleştiği gün içindeki 
saatlerin, yıl içindeki ayların yada yıl içindeki mevsimlerin 
tespit edilebimesi için hızların zaman içinde izlenmesi

• Polis denetimi kapsamındaki fiili hızların (denetim marjları) 
ve ölçülen yol kesimine yakın faaliyetlerin zaman içinde 
izlenmesi

• Zaman içinde hız dağılımının izlenmesi ve bu dağılımlara 
göre karayolu güvenliği üzerinde olumsuz etki edebilecek 
zaman aralıklarının belirlenmesi

• Trafik yoğunluğu ve trafik hızları arasındaki ilişkinin 
izlenmesi ve analiz edilmesi

• Karayolu güvenliği ile ilgili olası bağlantıyı incelemek için 
yük taşıyan ağır vasıtaların zaman içinde incelenmesi



HIZLA İLGİLİ DÖRT GÖSTERGE

1. Ortalama hız (hızların aritmetik ortalaması)

2. Hızların standart sapması

3. Hızların 85. yüzdelik dilimi (genellikle “V85” olarak 
yazılır)

4. Hız sınırını aşarak seyahat eden araçların yüzdesi (0 ila 
10 km/s)

30



HIZLARIN ÖLÇÜLMESİ KARMAŞIKTIR (1)

• Hızlar aşağıdakilere göre ölçülmelidir:

– Konum

– Araç tipi (otomobil, iki tekerlekli motorlu taşıtlar, ağır taşıtlar)

– Yol türü (otoyol, yan yol, şehir içi yol, ...)

– Hava koşulları

– Trafik koşulları (en yoğun, yoğun olmayan, gece, gündüz ...)

31



HIZLARIN ÖLÇÜLMESİ KARMAŞIKTIR (2)
• Prosedür rastgele olmalıdır

– Prosedür: tüm yol ağı boyunca yol bölümlerinin rastgele seçimi (ilk aşama) ve bu yol bölümleri üzerlerindeki 
uygun konumların belirlenmesi (ikinci aşama)

• Uygun konum şu anlama gelir:
– Bir yolun düz olan ve sapma olmayan kesimi
– Hız sınırlarını aşmanın mümkün olduğu kesim
– Eğimin düşük olduğu kesim (en az 500 metrede <%5)
– Kavşaklardan uzak (> 500 metre)
– Herhangi bir hız azaltıcı cihazdan uzak (> 500 metre)
– Yol çalışmalarından uzak (> 500 metre)
– Yaya geçitlerinden uzak (> 500 metre)
– Herhangi bir hız sınırı değişikliğinden veya işaretinden uzak (> 1000 metre)
– Çalışma alanlarından, park alanlarından, yol kenarındaki önemli çalışmalardan uzak
– Yol yüzeyi iyi durumda
– Polis tarafından hız denetiminin yapıldığı kesimlerden uzak
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HIZLARIN ÖLÇÜLMESİ KARMAŞIKTIR (2)
• Farklı yol türleri için ayrı örnekler seçilmelidir

– Hız en azından otoyollarda, tek şeritli yollarda ölçülmelidir
– kırsal yollarda ve tek şeritli şehir dağıtım yollarında  ölçülmelidir

• Ölçüm süresi:
• Tıkanıklığa eğilimli dönemlerde ölçümlerden kaçınılmalıdır: yoğun saatler, yerel etkinliklerin olduğu zamanlar
• Kötü hava koşullarında ölçümlerden kaçınılmalıdır:

– Orta ve şiddetli yağmur
– Kar
– Donma
– Sis ve diğer kötü görüş koşulları
– Şiddetli rüzgar

• Tercihen ilkbaharın sonlarında veya sonbaharın başlarında ölçümlerin yapılması
• Tipik çalışma günlerinde ölçümlerin yapılması
• Gündüz ölçümleri için 9:30 ve 15:30 arasında ölçüm 
• Gece ölçümleri için 22:00 ve 6:00 arasında ölçüm
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KORUYUCU SİSTEMLER 
(Emniyet kemeri, kask ve çocuk koruma sistemleri)

• Nüfus, günün saati, yol türü ve coğrafya gibi bilgilere 
ilişkin örnekler sunmak için olasılık tabanlı örnekleme 
tasarımı

• Gözlemsel anket
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ARAÇLAR (PASİF GÜVENLİK)

• Araçlar güvenli olmayan operasyonel koşullar yaratarak 
karayolu güvenliğini etkiler:

– Bir kazada yolcuları yeterince korumayan araçlar (yola elverişlilik);

– Yaralanmaya yol açma ihtimali yüksek olan araçlar (uyumluluk)

• İki gösterge:

– Üretim yılı veya ilk kayıt yılı

– Araç türü 
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YOL AĞI İLE İLGİLİ GPG’ler

• Yollar ile ilgili Güvenlik Performans Göstergeleri 
(GPG’ler) güvenlik tehlikelerini altyapı düzeni ve tasarım 
ile ilişkili olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

• İki GPG

– Yol Ağı GPG’si

– Yol Tasarımı GPG’si
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ÖRNEK - YOL AĞINA İLİŞKİN VERİ İHTİYACI

• Dijital yol ağı veritabanı oluşturabilmek için iki tür 
performans göstergesine ihtiyaç vardır:

1. Yol ağına ilişkin performans göstergeleri

2. Yol tasarımına ilişkin performans göstergeleri



YOL AĞINA İLİŞKİN PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ

• Fiili yolun, iki kentsel konum arasında gerekli olan yol ile 
tutarlı olup olmadığını ölçer

• Bunun için yolların işlevlerine göre sınıflandırılması 
gerekir

38



YOLLARIN İŞLEVLERİNE GÖRE 
SINIFLANDIRILMASI

Meskun Mahal Dışında İşlevsel Sınıflandırma (Kaynak: Hakkert vd. 2007)

Yol sınıfları AAA AA A BB B C

Otoyol A sınıfı yollar -1 A sınıfı yollar - 2 Kırsal dağıtıcı 
yollar - 1

Kırsal dağıtıcı 
yollar - 2

Kırsal erişim 
yolları

İşlevsel yol sınıfı Trafik akışı olan geçiş yolları Dağıtıcı yol Erişim yolu

Tek yönde 
bölünmüş yollar

Bölünmüş yollar Gidiş-geliş 
yönleri ayrılmış 
tek şeritli yollar

Duble yollar Gidiş-geliş 
yönleri ayrılmış 
tek şeritli yollar

Tek şeritli yollar

Şerit 
düzenlemesi

2X2 veya üzeri 2X1, 2X2 1X2, 1X3, 1X4 2X1, 2X2 1X2, 1X3, 1X4 1X2, 1X1

Engelsiz bölge Çok geniş veya 
emniyet bariyeri

Geniş veya 
güvenlik bariyeri

Geniş veya 
güvenlik bariyeri

Orta Orta Küçük

Kavşaklar Farklı seviye Farklı seviye Farklı seviye Göbek Göbek



ÖNERİLEN ŞEHİR İÇİ BAĞLANTILAR

Şehiriçi Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5

Tip 1 (> 200,000) AAA AAA AA dolaylı dolaylı

Tip 2 (100,000 – 200,000) AA AA BB dolaylı

Tip 3 (30,000 – 100,000) BB BB B

Tip 4 (10,000 - 30,000) B B

Tip 5 ( < 10,000) C

FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) tarafından geliştirilmiş olan yöntem kullanılmak 
suretiyle) yol ağı güvenlik performansı yukarıdaki veriler ışığında değerlendirilmektedir



YOL AĞI TASARIM PERFORMANS GÖSTERGESİ

• Dayanağı; EuroRAP Yol Koruma Puanı (Road Protection 
Score (RPS))

• RPS üç tip kazaya yönelik korumayı ölçer
– Yoldan çıkma

– Kafa kafaya

– Kavşaklarda şiddetli çarpışmalar

– RPS, bir yol bölümünün önerdiği korumayı o bölümün 
özelliklerine göre ölçer



YOL AĞI TASARIM PERFORMANS GÖSTERGESİ

Yolun özellikleri Değerler

Sürat 50, 60, 70, ...

Bariyer noktaları/kalitesi Sağ, sol, orta, vb.

CEN onaylı bariyer E/H

Refüj genişliği 0-4m, 4-10m

Sabit engel mesafesi 0-3m, 3-7m

Sabit engel mesafesi/yerleşimi Sağ, sol, vs. 

Banket Sağ, sol, vs.

Banket konumu Sağ, sol, vs.

Banket tipi Hafif, dik

Kavşak (sinyalize, dönel) Trafik lambaları

Kesişen kavşaklar Uzun, kısa

Kavşak erişimi Evet/Hayır



YOL AĞI İLE İLGİLİ GPG’ler İÇİN GEREKLİ 
VERİLER

• Yol ağı GPG’lerini hesaplamak için aşağıdakilere ilişkin 
verilere ihtiyaç duyulur:
– Şehir merkezlerinin konumu

– Şehir merkezi başına düşen kişi sayısı

– Bu şehir merkezlerini birbirine bağlayan yolların konumu

– Mevcut yolların yol kategorileri (AAA'dan C'ye şeklinde ifade 
edilir)

– Yolların uzunluğu
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YOL TASARIM PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
İÇİN GEREKLİ VERİLER

YOL BÖLÜMÜ KAVŞAK

Erişimler (bölüm başına sayı)
Bisiklet olanakları
Araç yolları (sayı)
Emniyet şeridi
Şerit ayırma (tip)
Şeritler (sayı)
Engelsiz bölge
Paralel yol
Park olanakları
Bilgilendirici trafik işaretleri 
(önceden)

Toplu taşıma durakları (sayısı)
Yol ekseni ve kenar işaretlemeleri 
(tip)
Yol yüzeyi (tip)
Yavaş trafik (kapalı/kısmen kapalı)
Hız denetimi
Hız sınırı
Hız azaltıcı karşıt önlemler
Trafik Akışı (AADT)
Trafik fonksiyonu

Şubeler (miktar)
Kavşak türü
Düzlük
Geçiş Hakkı
Göbek
Trafik sinyalleri
Trafik işaretleri
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TRAVMA YÖNETİM SİSTEMİ
• Daha iyi performans sağlayan TRAVMA YÖNETİM SİSTEMİNİN özellikleri:

– Acil Tıp Hizmetleri tarafından daha kısa olay yerine varış süresi
– Daha yüksek dereceli Acil Tıp Hizmetleri personeli
– Acil Tıp Hizmetleri araçlarının standartlaştırılması
– Hastanelerde yeterli düzeyde travma bakımı

• Acil Tıp Hizmetleri seviyesi
– Acil Tıp Hizmetleri ekiplerinin aldığı eğitimler: Temel Yaşam Desteği ve Gelişmiş Yaşam Desteği
– Travma tesisine sevk türü: kendi kendine, düzenli ambulans ile, mobil yoğun bakım birimi ile, helikopter ile
– Zaman değerleri: olay yerine varma, olay yerinde tedavi, kesin tedavi için hastaneye ulaşma
– Olay yeri tedavi hizmetlerinin türü
– Protokoller var olduğu ölçüde, protokollere göre tedavilerin uygulanması

• Hastane seviyesi
– Kapsama düzeyi: kritik durumda olan yaralılar, başka hastaneler yerine travma tesislerine ne ölçüde ulaşmaktadır?
– göre yaralanma şiddeti
– Yaralanma Şiddeti örneğin; Yaralanma Şiddeti Puanına  ve kafa, göğüs ve mide yaralanmaları öncelikli olmak üzere yaralanan vücut kısmına (Barel Matrisi) göre
– Belirli cerrahi prosedürlerin performansı ve sonuçların değerlendirilmesi, belirli prosedürlere göre tedavilerin karşılaştırılması
– Hastanelerdeki tedavi hızı, Acil Servis bölümlerine varış hızı, protokollere göre çalışma kapsamı
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TRAVMA YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN MİNİMUM 
GÖSTERGELER SETİ

1. 10.000 vatandaş başına Acil Tıp Hizmeti tesisleri
2. 100 kmlik kırsal yol başına Acil Tıp Hizmeti tesisleri
3. Toplam Acil Tıp Hizmetleri sağlık personeli arasından doktorların yüzdesi
4. Toplam Acil Tıp Hizmetleri sağlık personeli arasından doktor ve tıbbi teknisyenlerin yüzdesi
5. 10.000 vatandaş başına Acil Tıp Hizmetleri sağlık personeli
6. Toplam Acil Tıp Hizmetleri birimleri arasından MICU ( Medical Intensice Care Unit /Tıbbi Yoğun Bakım Ünitesi) 

yüzdesi
7. Toplam Acil Tıp Hizmetleri birimleri arasından BLSU ( Basic Life Saving Unit/ Temel Yaşam Desteği Birimi), MICU 

ve helikopter/uçakların yüzdesi
8. 10.000 vatandaş başına Acil Tıp Hizmetleri ulaşım birimi
9. Toplam 100kmlik kara yolu başına Acil Tıp Hizmetleri araçları
10-11.  Talep edilen süreyi karşılayacak şekilde Acil Tıp Hizmetlerinin olay yerine varış yüzdesi; "Olay yerine varış süresi 

için talep, dk"
12. Acil Tıp Hizmetleri’nin ortalama olay yerine varış süresi, dk
13. Sertifikalı travma tesislerinde ve hastanelerin travma bölümlerindeki toplam yatakların yüzdesi
14. 10.000 vatandaş başına toplam travma bakım yatağı sayısı
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