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        Probleme Özel Kılavuzlar Serisi Hakkında  i 

Probleme Özel Kılavuzlar Serisi Hakkında 

 
Soruna Özel Kılavuzlar, kolluğun belirli suç ve düzensizlik 

sorunlarının neden olduğu zararı nasıl azaltabileceğine dair 

bilgileri özetlemektedir. Bunlar, suçların soruşturulması veya 

belirli olayların ele alınması için değil, olayların önlenmesi ve 

olaylara genel müdahalenin iyileştirilmesine yönelik kılavuzlardır . 

Belirli müdahalelerin nasıl uygulanacağına ilişkin tüm teknik 

ayrıntıları da kapsamazlar. Kılavuzlar, hangi rütbede veya görevde 

olursa olsun, kılavuzların kapsadığı belirli bir sorunu ele alması 

gereken kolluk için yazılmıştır. Kılavuzlar en çok aşağıdaki kolluk 

personeli için faydalı olacaktır: 
 

• Temel problem odaklı kolluk ilke ve yöntemlerini 

anlayanlar: Bu kalvuzlar problem odaklı kolluk konusunda 

bir başlangıç kitabı değildir. Belirli bir probleme odaklanma 

kararını, problemi analiz etme yöntemlerini ve problem odaklı 

kolluk projesinin sonuçlarını değerlendirme araçlarını kısaca 

ele alırlar. Kolluğun halihazırda tespit ettiği bir problemi en iyi 

nasıl analiz edeceğine ve ele alacağına karar vermes ine 

yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. (Sorun analizi ve 

değerlendirmesinin çeşitli yönlerine yardımcı olmak üzere bir 

dizi Problem Çözme Araçları kılavuzu hazırlanmıştır.) 

• Bir probleme derinlemesine bakabilenler: Problemin 
karmaşıklığına bağlı olarak, problemi analiz etmek ve müdahale 

etmek için belki haftalar hatta aylar harcamaya hazırlıklı 

olmalısınız. Müdahale etmeden önce bir problemi dikkatle 

incelemek, toplumunuzda işe yaraması en muhtemel olan doğru 

stratejiyi tasarlamanıza yardımcı olur. Başkalarının kullandığı 

yanıtları körü körüne benimsememelisiniz; bunların yerel 

durumunuza uygun olup olmadığına karar vermelisiniz. Bir yerde 

doğru olan başka bir yerde doğru olmayabilir; bir yerde işe 

yarayan her yerde işe yaramayabilir. 
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• Kolluk faaliyetlerini yapmanın yeni yollarını 

düşünmeye istekli olanlar: Kılavuzlar, diğer kolluk 

departmanlarının kullandığı veya araştırmacıların test ettiği 

müdahaleleri açıklamaktadır Bu müdehalelerin hepsi sizin 

probleminize uygun olmasa da, yapabileceğiniz şeyler hakkında 

daha geniş bir bakış açısı kazandırmaya yardımcı olacaktır.  Bu 

müdehalelerden bazılarını kendi alanınızda 

kullanamayacağınızı düşünebilirsiniz, ancak belki de 

kullanabilirsiniz. Birçok yerde kolluk daha etkili bir müdahale 

yöntemi keşfettiğinde, yasaların ve politikaların değişmesini 

sağlayarak probleme verilen müdehaleyi iyileştirmeyi 

başarmıştır. (Yaygın olarak kullanılan kolluk müdahalelerinin 

çeşitli problemlerde nasıl işe yaradığını anlamanıza yardımcı 

olmak için bir dizi Müdahale klavuzu hazırlanmıştır.) 

 

• Araştırma bilgisinin değerini ve sınırlarını anlayanlar: 
Bazı problem türleri için kolluğun kullanabileceği çok sayıda 

faydalı araştırma mevcuttur; diğer problemler için ise çok az 

araştırma mevcuttur. Buna göre, bu serideki bazı kılavuzlar 

mevcut araştırmaları özetlerken, diğer kılavuzlar söz konusu 

problemlerle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini 

göstermektedir. Ne olursa olsun, araştırmalar problemle ilgili 

aklınıza gelebilecek tüm sorulara kesin yanıtlar vermemiştir. 

Araştırma, kendi müdehalelerinizi tasarlamaya başlamanıza 

yardımcı olabilir, ancak size tam olarak ne yapacağınızı 

söyleyemez. Bu, büyük ölçüde yerel probleminizin özel yapısına 

bağlı olacaktır. Kılavuzları okunabilir kılmak amacıyla, ilgili 

araştırmaların her parçası alıntılanmamış ve tüm kaynaklara atıf 

yapılmamıştır. Bunu yapmak okuyucuyu bunaltacak ve dikkatini 

dağıtacaktır. Her klavuzun sonunda listelenen referanslar en çok 

yararlanılanlardır; konuyla ilgili araştırmaların tam bir 

bibliyografyası değildir.
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• Soruna etkili çözümler bulmak için başkalarıyla 

birlikte çalışmaya istekli olanlar: Kolluk, kılavuzlarda ele 

alınan pek çok müdehaleyi tek başına uygulayamaz. Bunları 

sıklıkla diğer devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel 

işletmeler, kamu hizmetleri, toplum grupları ve bireysel 

vatandaşlar dahil olmak üzere diğer sorumlu özel ve kamu 

kuruluşlarıyla ortaklaşa uygulamalıdırlar. Etkili bir problem 

çözücü, başkalarıyla nasıl gerçek ortaklıklar kuracağını bilmeli 

ve bu ortaklıkların işlemesi için önemli ölçüde çaba harcamaya 

hazır olmalıdır. Her bir klavuz, kolluğun söz konusu soruna 

yönelik genel müdahaleyi iyileştirmek için toplumda birlikte 

çalışabileceği belirli kişi ya da grupları tanımlar. Problemlerin 

derinlemesine analizi çoğu zaman kolluk dışındaki kişi ve 

grupların sorunları ele almak için daha güçlü bir konumda 

olduğunu ve kolluğun bunu yapmak için onlara daha fazla 

sorumluluk yüklemesi gerektiğini ortaya koyar. Müdahale 

Kılavuzu No. 3, Kamu Güvenliği Sorunları için Sorumluluğun 

Değiştirilmesi ve Paylaşılması, bu konu hakkında daha fazla 

tartışma sunmaktadır. 

COPS (Community Oriented Policing Services “Toplum Odaklı 

Kolluk Hizmetleri”) Ofisi toplum destekli kolluğu "problem çözme 

taktikleri ve kolluk-toplum ortaklıkları yoluyla suç ve sosyal 

düzensizliğin nedenlerini ele almak ve korkusunu azaltmak için 

örgütsel stratejileri teşvikleyen ve destekleyen bir kolluk felsefesi" 

olarak tanımlamaktadır. Bu kılavuzlar, belirli kamu güvenliği 

sorunlarının ele alınması bağlamında sorun çözme ve kolluk -toplum 

ortaklıklarını vurgulamaktadır. Çoğunlukla, problemlerin çözümünü 

ve kolluk-toplum ortaklıklarını kolaylaştırabilecek örgütsel stratejiler 

önemli ölçüde çeşitlilik göstermektedir ve bunların tartışılması bu 

klavuzların kapsamı dışındadır. 

 
Bu klavuzlar Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, 

Avustralya, Yeni Zelanda, Hollanda ve İskandinavya'daki araştırma 

bulguları ve kolluk uygulamalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Yasalar, gümrük ve kolluk uygulamaları ülkeden ülkeye değişmekle 

birlikte, kolluğun her yerde
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uygulamalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Yasalar, 

gelenekler ve kolluk uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık 

gösterse de, kolluğun her yerde ortak problemler yaşadığı açıktır. 

Giderek daha fazla birbirine bağlanan bir dünyada, kolluğun kendi 

ülkelerinin sınırları dışındaki araştırmalardan ve başarılı 

uygulamalardan haberdar olması önemlidir. 

 
Her klavuz, araştırma literatürünün ve rapor edilen kolluk 

uygulamalarının kapsamlı bir incelemesi ile bilgilendirilir ve her 

klavuz yayınlanmadan önce bir kolluk memuru, bir kolluk yöneticisi 

ve bir araştırmacı tarafından anonim olarak akran değerlendirmesine 

tabi tutulur. İnceleme süreci, incelemeleri talep eden COPS Ofisi 

tarafından bağımsız olarak yönetilmektedir. 

 
COPS Ofisi ve yazarlar, bu kılavuz hakkında geri bildirimde 

bulunmanızı ve kendi kurumunuzun benzer bir sorunla başa çıkma 

deneyimlerini rapor etmenizi teşvik etmektedir. kurumunuz bu 

kılavuzlarda dikkate alınmayan yanıtları kullanarak bir sorunu etkili 

bir şekilde ele almış olabilir ve deneyimleriniz ve bilgileriniz 

başkalarına fayda sağlayabilir. Bu bilgiler kılavuzları güncellenmesi 

için kullanılacaktır. Geri bildirimde bulunmak ve deneyimlerinizi 

paylaşmak isterseniz, cops_pubs@usdoj.gov adresine e-posta 

göndermeniz gerekmektedir. 

 
Problem odaklı kolluk hakkında daha fazla bilgi için 

www.popcenter.org adresindeki Problem Odaklı Kolluk 

Merkezi'ni ziyaret edin. Bu web sitesi ücretsiz çevrimiçi erişim 

sunmaktadır: 

• Probleme özel kilavuzlar serisi 

• Tamamlayici müdahale kilavuzlari ve sorun çözme araçlari serisi 

• Problem odakli kolluk ve ilgili konular hakkinda 

eğitici bilgiler. 

• Interaktif problem odakli kolluk eğitim tatbikati 

• Etkileşimli bir sorun analizi modülü 

• Suç analistleri için bir kilavuz 

• Önemli kolluk araştirmalarina ve uygulamalarina çevrimiçi erişim 

• Problem odakli kolluk konferanslari hakkinda bilgi 

ve ödül programları 
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Teşekkürler 

 
Kolluk için problem Odaklı Rehberler, Michael S. Scott 

(Direktör), Ronald V. Clarke (Direktör Yardımcısı) ve 

Graeme R. Newman'dan (Direktör Yardımcısı) oluşan 

Problem Odaklı Kolluk Merkezi tarafından 

hazırlanmıştır. Her klavuzun bir ana yazarı olmakla 

birlikte, diğer proje ekibi üyeleri, COPS Ofisi personeli 

ve anonim hakemler metin önererek, araştırma tavsiye 

ederek ve format ve stil konularında öneriler sunarak her 

klavuza katkıda bulunmuştur. 

 

Rehber serisini geliştiren proje ekibi Herman 

Goldstein (Wisconsin Üniversitesi Hukuk Fakültesi), 

Ronald V. Clarke (Rutgers Üniversitesi), John E. Eck 

(Cincinnati Üniversitesi), Michael S. Scott (Wisconsin 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Rana Sampson (kolluk 

Danışmanı) ve Deborah Lamm Weisel'den (Kuzey 

Carolina Eyalet Üniversitesi) oluşmaktadır. 

  

San Diego üyeleri; Ulusal Şehir, Kaliforniya; ve Savannah, 

Georgia kolluk departmanlarının üyeleri projenin ilk 

aşamalarında rehberlerin formatı ve tarzı hakkında geri 

bildirimde bulunmuşlardır. 

 
Cynthia E. Pappas, COPS Ofisi için projeyi yönetmiş ve 

klavuzlar için araştırma Phyllis Schultze tarafından 

Rutgers Üniversitesi Ceza Adaleti Kütüphanesi'nde 

yapılmıştır. Suzanne Fregly bu klavuzun editörlüğünü 

yapmıştır. 
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Yaya Yaralanmaları ve Ölümleri Sorunu 1 

 
Yaya Yaralanmaları ve Ölümleri Problemi 

 

Bu Kılavuz Neleri Kapsar ve Neleri Kapsamaz 

 
Bu kılavuz, yaralanma ve ölümle sonuçlanan yaya-araç kazaları 

sorununu incelemektedir. Bu tür çarpışmalara katkıda bulunan 

faktörleri gözden geçirmektedir. Daha sonra, yerel yaya yaralanma 

ve ölüm problemini analiz etmenize yardımcı olacak bir dizi soru 

sunmaktadır. Son olarak, probleme verilen yanıtlar ve bunlar 

hakkında değerlendirici araştırma ve kolluk uygulamalarından 

bilinenler gözden geçirilmektedir. 

 

Yaya yaralanmaları ve ölümleri, seyahat ve yol güvenliğiyle ilgili 

daha büyük sorunların yalnızca bir yönüdür. Bu kılavuz, yalnızca 

güvenli olmayan yaya davranışları, araç ve sürücü faktörleri, 

sorunlu fiziksel ortamlar ve diğer özel koşulların yarattığı belirli 

zararları ele almaktadır. Bu kılavuzda doğrudan ele alınmayan 

ilgili sorunlar şunlardır: 

 

• Araç-araç trafik kazaları 

• Kamusal zehirlenme 

• Agresif sürüş 

• Alkollü araç kullanma 

• Sokak yarışları 

• Yerleşim alanlarında hız yapmak 

• Trafik sıkışıklığı. 

 

Bu ilgili problemlerden bazıları bu serideki diğer kılavuzlarda ele 

alınmıştır ve bunların tümü bu kılavuzun sonunda listelenmiştir. 

Mevcut ve gelecekteki rehberlerin en güncel listesi için 

www.popcenter.org adresine bakınız. 
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Sorunun Genel Tanımı 
Yaya-araç kazaları Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir 

sorundur. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi 2003 

yılında yaya-araç çarpışmaları nedeniyle yaklaşık 4.700 

yayanın öldüğünü ve 70.000 yayanın da yaralandığını 

bildirmiştir.(1) Ortalama olarak her 113 dakikada bir trafik 

çarpışmasında bir yaya ölmekte ve her 8 dakikada bir yaya 

yaralanmaktadır.(2) Tüm yolculukların sadece yüzde 8,6'sı yaya 

olarak yapılmasına rağmen, tüm trafik ölümlerinin yüzde 

11,4'ü yayalar oluşturmaktadır.(3) 

 

Yayaların yaralanma riskinin en fazla olduğu zaman ve günler, 

ölüm riskinin en yüksek olduğu zaman ve günlerden farklıdır. 

Yaya yaralanmalarının çoğu sabah 6 ile akşam 6 arasında, en 

yoğun zaman ise öğleden sonar 3 ile akşam 6 arasında 

meydana gelirken, yaya ölümleri genellikle geceleri (yani 

17.30 ile 23.00 arasında) meydana gelmektedir.(4) Yaya-araç 

çarpışmalarının çoğu Cuma ve Cumartesi günleri meydana 

gelirken, en az çarpışma Pazar günü meydana gelmektedir.(5) 

Bu zamansal kalıpların belirli koşullara karşılık gelmesi 

mümkündür. Örneğin, yaya yaralanmalarının çoğu öğleden 

sonra 3 ile akşam 6 arasında meydana gelebilir, çünkü bu 

saatlerde sürücüler işten eve giderken genel araç trafiği artar. 

Ayrıca geceleri meydana gelen yaya ölümleri, sarhoş sürücüler, 

sarhoş yayalar ve zayıf görüş gibi faktörlerin bir araya 

gelmesinden kaynaklanabilir. 

Toplumunuzun probleminin analizi, yaya yaralanmaları ve 

ölümlerinin zamansal örüntüleri için başka açıklamalar ortaya 

çıkarabilir. Son olarak, yaya yaralanmaları ve ölümlerinin 

çoğunluğu 25 ile 44 yaş arasındaki erkeklerde görülmektedir. 

 
Yaya-araç çarpışmaları da belirli yerlerde yoğunlaşma 

eğilimindedir: (6) 

• Yaya-araç çarpışmalarının çoğunluğu (kentsel alanlarda yüzde 

60; kırsal alanlarda yüzde 67) kavşaklar dışındaki yerlerde 

meydana gelmektedir. . 



 

 

 

 
 

 
 

 

• Yaya-araç çarpışmalarının yüzde yetmiş dördü trafik 

kontrolünün olmadığı yerlerde meydana gelir. 

 

Yukarıda bahsedilen kalıplar geneldir ve birkaç farklı 

topluluktan yapılan araştırmalara dayanmaktadır. Bu genel 

kalıplardan farklı olabileceğinden, kendi topluluğunuzdaki 

belirli kalıpları incelemelisiniz. 

 

Yaya Yaralanmalarına ve Ölümlerine Katkıda 

Bulunan Faktörler 
Toplumunuzun problemine katkıda bulunan faktörleri anlamak, 

kendi yerel analiz sorularınızı çerçevelemenize, iyi etkinlik 

ölçütleri belirlemenize, kilit müdahale noktalarını tanımanıza ve 

uygun cevaplar seçmenize yardımcı olacaktır 

 

Yaralanma ve ölümle sonuçlanan yaya-araç çarpışmaları 

sorunundan tek bir faktör tamamen sorumlu değildir. Güvenli 

olmayan yaya davranışı, araç ve sürücü faktörleri, sorunlu 

fiziksel ortamlar ve diğer özel koşulların bir kombinasyonu 

bunlara katkıda bulunur.7 Bu faktörlerin listesi kapsamlı 

olmasada, bunun yerine yaralanma ve ölümle sonuçlanan yaya-

araç çarpışmalarının bazı yaygın nedenlerini vurgular. 

 

Yerel analiz, bu listede yer almayan, ele almanız gerekebilecek 

benzersiz durumları ortaya çıkarabilir. Yerel analiz, yaya araç 

çarpışma üçgenine dayanmalıdır (Şekil 1). Bu üçgen, yaygın 

olarak kullanılan problem analizi üçgeninin bir 

modifikasyonudur (açıklama için bkz. www.popcenter.org). 

Basitçe ifade etmek gerekirse, yaya-araç çarpışmaları, fiziksel 

ortamlar yayaların hareket halindeki araçlarla temas etmesine 

izin verdiğinde meydana gelir. Bu durum tekrar tekrar meydana 

geliyorsa, bir yaya-araç çarpışma problemi var demektir. Bu tür 

problemlerin çoğu, üçgenin her üç tarafındaki başarısızlıkların 

sonucu olacaktır: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Araç ve Sürücü 

• Risk algısı (ör. alkol 

tüketimi, cep telefonu 

kullanımı vb.) 

• Aracın hızı 

• Trafik yoğunluğu 

• Araç tipi 

Fiziksel Ortam 
• Trafik lambası eksikliği 

• Ortadan yaya geçiti eksikliği 

• Yolların genişliği 

• Kötü zamanlanmış sinyaller 

• Kötü kaldırımlar 

• Kaldırımların eksikliği 

• Kaldırımların kapasitesi 

Özel Koşullar 

• Hava Durumu 

• Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler 

• Mesleki riskler 

• Çocuklar ve gençler 

• Alışveriş merkezleri 

• İnşaat 

• Önemli Otoyollar 

• Tek yönlü sokaklar 

• Cazibe merkezlerinin konumu 

• Yasa dışı sokak satıcılığı 
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dikkatsiz veya caddeyi güvenli bir şekilde kullanamayan 

yayalar; yoldaki yayaları tespit etmelerini zorlaştıracak şekilde 

çalışan sürücüler; ve güvenli olmayan yaya ve/veya sürücü 

davranışlarını teşvik eden veya yayaları ve araçları yeterince 

ayıramayan fiziksel ortamlar. Üçgenin her bir kenarının göreceli 

önemi problemden probleme değişecektir. Herhangi bir tarafın 

düzeltilmesi prensipte problemleri azaltabilir. Birden fazla 

tarafın düzeltilmesi, probleme verilecek müdehalenin işe 

yarayacağına dair daha fazla güvence vermelidir. 

 

Şekil 1'de ayrıca üçgenin her bir kenarı boyunca yaya-araç 

çarpışmalarının birden fazla spesifik nedeni ve göz önünde 

bulundurmanız gereken bir dizi özel koşul listelenmektedir. 

Bunların her biri aşağıda açıklanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Yaya-araç çarpışma üçgeni ve çarpışmaların özel nedenleri

Yaya Davranışı 

• Yayanın kurallara uymadan yürümesi 

• Risk algısı 

• Alkol tüketimi 

• Trafik lambalarının algılanması 

• Yaşamın hızı ve temposu 

• Trafik lambalarının hızı 

• Yaptırım riski algısı 

• Kanunların farkında olmamak 

• "Sürü psikolojisi" 
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Yaya Davranışı 

 
Güvensiz yaya davranışı, yaya yaralanmaları ve ölümlerinde önemli bir 

faktördür. Florida'da 7.000 yaya-araç çarpışması üzerinde yakın 

zamanda yapılan bir çalışmada, araştırmacılar bu olayların yüzde 

80'inde yayaların kusurlu olduğunu keşfetmiştir.8 Benzer şekilde, 

Birleşik Krallık'ta yapılan bir çalışmada, aracın yayaya çarptığı 

çarpışmaların yüzde 90'ında yaya davranışı sorumlu tutulmuştur. 9 

 

Yayanın kurallara uymadan yürümesi. Özellikle, yayanın 

kurallara uymadan yürümesi sıklıkla yaya yaralanmalarına ve 

ölümlerine yol açan kötü bir yaya davranışı olarak belirtilmektedir. 

Yayanın kurallara uymadan yürümesi, bir yaya tarafından yapılan her 

türlü usulsüz karşıdan karşıya geçiş için kullanılan genel bir terimdir.10 

Yaya geçidi ihlali olarak nitelendirilebilecek çeşitli yaya davranışları 

vardır: 

 

• Yayalara kırmızı yanmasına rağmen yayanın yola çıkması 

• Yaya geçidi (ortadan yaya geçişi) olmayan bir caddede karşıdan 

karşıya geçmek  

• İşaretli yaya geçidinin bulunduğu bir caddenin dışında karşıdan 

karşıya geçmek 

• bir caddede trafik akışıyla birlikte yürümek (belirlenmiş yaya yollarını 

göz ardı ederek). 

 

Kurallara uymadan geçmenin yanı sıra, diğer güvenli olmayan yaya 

davranışları da yaralanma veya ölüm riskini artırabilir. Trafik 

kazalarına karışan 5.073 yaya üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, 

aşağıdaki faktörler de yaya-araç kazalarına katkıda bulunmuştur: 11 

• yol vermemek (hem sürücüler hem de yayalar) 

• yanlış yönde hafif tempo koşu/yürüyüş yapmak 

• park edilmiş bir araba üzerinde çalışmak 

• park edilmiş bir arabaya yaslanmak 

• engelli arabasını itmek 

• park edilmiş arabaların arasında durmak 

• bir yolda durmak.  
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Yayanın kurallara uymadan yürümesi genellikle kentsel bir sorun olarak 

kabul edilir. Bir çalışmada, kurallara uymadan yürüme sıklığının şehir 

büyüklüğünün bir fonksiyonu olduğu, şehir nüfusu arttıkça kurallara 

uymadan yürüme olaylarının da arttığı tespit edilmiştir.12 Ayrıca aynı 

çalışmada, 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen tüm 

ölümcül yaya-araç çarpışmalarının yüzde 71'inin kentsel alanlarda meydana 

geldiği belirtilmiştir. Ancak kurallara uymadan yürüme sorunu kentsel 

alanlarla sınırlı değildir. Araştırmacılar kentsel alanlarda kurallara uymadan 

yürüyenlerin sayısının üç kat daha fazla olduğunu tespit etmiş olsalar da, 

yayalar ile araçları birbirinden ayıran kaldırımların olmaması nedeniyle 

banliyölerde de kurallara uymadan yürüme bir sorun teşkil edebilmektedir.13
 

John Eck 

Yayalar, araçlar ve fiziksel çevre. Bu üç unsurun etkileşimi yaya-araç 

çarpışma riskini control eder. Burada, az ışıklı ıslak bir ortamda 

hareket halindeki araçların arasında yürüyen çok sayıda yaya tehlikeli 

bir duruma işaret etmektedir. 

Yayaların kurallara uymadan yürümesi ile yaya yaralanmaları ve 

ölümleri arasındaki bağlantıya rağmen, kurallara uymadan geçme 

düşük öncelikli bir kolluk sorunu olmaya devam etmektedir. 

Bunun bir nedeni, kolluğun yaya ihlallerini genel trafik ihlalleri 

içinde toplama eğiliminde olması ve genellikle küçük halk suçları 

olarak görmesi olabilir.14 Sonuç olarak, kolluğun yayaların 

kurallara uymadan yürüme ihlallerini diğer daha ciddi suçlar kadar 

aktif bir şekilde uygulamayabilir. Örneğin, New York'ta çokça 

lanse edilen kurallara uymadan yürüme yasağı, aslında tüm bir yıl 

boyunca sadece 99 kurallara uymadan yürüme cezası kesilmesiyle 

sonuçlanmıştır. New York'un yaya nüfusunun büyüklüğü göz 

önünde bulundurulduğunda bu uygulama düzeyi çok küçüktür.15 
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Kolluğun kurallara uymadan yürüme ihlallerini uygulamakta 

isteksiz davranmasının bir nedeni de potansiyel olarak ırksal 

profilleme iddialarına maruz kalmasıdır. Örneğin, Wisconsin 

eyaletinin Milwaukee şehri hız, aşırı gürültü ve kurallara 

uymadan yürüme gibi yaşam kalitesi ihlallerini azaltmayı 

amaçlayan bir "sıfır tolerans" programı oluşturmuştur. Ancak 

programın bir yıllık analizi, Milwaukee'nin azınlık nüfusu 

üzerinde eşitsiz bir etkisi olduğunu göstermiştir. Örneğin, kolluk, 

kurallara uymadan yürüme de dahil olmak üzere yaşam kalitesi 

ihlallerine ilişkin cezaların çoğunu düşük gelirli ve suç oranının 

yüksek olduğu bölgelerdeki etnik azınlıklara vermiştir.16 Aslında, 

Milwaukee'de bir yıllık süre zarfında her dört belediye 

cezasından üçünü siyahlar, Hispanikler ve diğer azınlıklar 

almıştır.17 Potansiyel problem, siyahlar, Hispanikler ve diğer 

azınlıklar yaşam kalitesi cezalarının yaklaşık yüzde 75'ini 

alırken, bu grupların Milwaukee nüfusunun yaklaşık yüzde 55'ini 

oluşturmasıdır.18 

 

Kurallara uymadan yürümenin düşük öncelikli bir kolluk sorunu 

olmasına ek olarak, yasa koyucuların da kurallara uymadan 

yürümeyi düşük öncelikli bir sorun olarak gördükleri 

anlaşılmaktadır. Kurallara uymadan yürüme ilgili mevcut 

cezalar, bazı şehirlerde bu düşük önceliği yansıtmaktadır. 

Örneğin, Columbia Bölgesi'nde, yayalar kurallara uymadan 

yürümelerlerde sadece 5 dolar para cezasına çarptırılmaktadır. 19 

Kurallara uymadan yürüme birçok yaya yaralanmasına ve 

ölümüne katkıda bulunsa da, kurallara uymadan yürüme doğası 

gereği riskli bir davranış olduğu anlamına gelmez. Birçok yaya 

yaralanmadan kurallara uymadan yürüyorsa, yaya-araç 

kazalarının sayısı yüksek olabilir, ancak her kurallara uymadan 

yürüme olayı için bir çarpışma riski oldukça düşük olabilir. 

Kurallara uymadan yürümenin risk oranı hakkında çok az 

araştırma mevcuttur. Böyle bir riski hesaplamak için, kurallara 

uymadan yürürken çarpışma oranını ve o bölgede ki kurallara 

uymadan yürüme sıklığını bilmemiz gerekir. 
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Bununla birlikte, aşağıdaki bölümler, belirlendiğinde, 

kurumunuzun yalnızca kurallara uymadan yürümeyi zorunlu 

kılmanın ötesine geçerek yaralanma ve ölümle sonuçlanan 

gerçek yaya-araç çarpışmalarını azaltmasına yardımcı olacak 

çeşitli faktörleri açıklamaktadır. 

 

Yaya risk algıları. Bazı yayalar, bir yaya-araç kazasına 

karışma riskinin farkında olmadıkları için yaralanabilir veya 

ölebilirler. Yayalar sıklıkla aşina oldukaru 

güzergahlarıkullandıklarında düşük risk algısına sahip olurlar. 

Aslında, belirli yolları veya yaya geçitlerini düzenli olarak 

kullanan yayaların yaya geçitlerinde bekleme sürelerini 

azaltmaları muhtemeldir. 20 Tersine, bir yaya-araç kazasına 

karışmış veya tanık olmuş yayalar yaya geçitlerinde daha uzun 

süre beklemeye isteklidir. 

Dikkati dağılmış yayalar da daha yüksek risk altındadır. Örneğin, 

cep telefonu kullanan yayaların karşıdan karşıya geçmeden önce 

trafiğe bakma, trafiğin durmasını bekleme, karşıdan karşıya 

geçerken trafiğe bakma veya hızlı yürüme olasılıkları daha 

düşüktür.21 

 

Yayaların alkol tüketimi. Alkollü araç kullanımı dünya 

genelinde birçok trafik kazasının sebebidir. Benzer şekilde, içki 

içmek, araçlarla çarpışmalara neden olan güvenli olmayan yaya 

davranışlarına katkıda bulunur. Alkollü olan yayaların trafikte 

ölme riski daha da yüksektir ve tüm yaya ölümlerinin yüzde 39 

ila yüzde 60'ını oluşturmaktadır.22 Trafik çarpışmalarından 

kaynaklanan yaya ölümlerinin yüzde 42 ila yüzde 61'inde 

ölümcül şekilde yaralanan yayaların kanındaki alkol oranı 

(KAO) yüzde 0,10 veya daha fazladır.23 Bu KAO seviyesine 

sahip sürücüler yasal tanım kapsamında "engelli" olarak kabul 

edilir ve yasal olarak araç kullanamazlar.24 Yine bu yasal tanım 

kapsamında "engelli" olmalarına rağmen, yayaların KAO 

seviyesi yüzde 0,10 iken yürümeleri yasa dışı değildir. Bununla 

birlikte, "engelli" yayalar yaya-araç çarpışmalarına katkıda 

bulunabilir çünkü muhtemelen daha yavaş tepki süresine 

sahiptirler, zayıf muhakeme yeteneğine sahiptirler ve 

muhtemelen yürüme koşullarının güvenliğini 

değerlendirmiyorlardır. 
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Örneğin, alkol almayan yayalar artan yürüme risklerinin daha fazla 

farkındayken, sarhoş yayalar trafik koşulları, zayıf aydınlatma ve 

kötü hava koşullarından daha fazla habersiz olma eğilimindedir.25 

Sonuç olarak, sarhoş yayaların tehlikeli yürüme ve trafik koşullarını 

fark edememeleri nedeniyle araçlar tarafından yaralanma veya 

öldürülme olasılığı daha yüksektir. 

 
Son olarak, kişi ne kadar çok içki içerse, ölümle sonuçlanan bir 

yaya-araç kazasına karışma riski de o kadar yüksek olur. Bir çalışma, 

176 yaya ölümünden 86'sında alkollü yayaların yer aldığını ve 

bunların neredeyse tamamının KAO değerlerinin yüzde 0,10 veya 

daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.26 

 

Trafik lambalarına ilişkin yaya algıları. Bazı yayalar güvenli 

yürüyüş prosedürlerini aktaran işaretleri anlamayabilir veya farkında 

olmayabilir.27 Bu nedenle, bazı yayalar yanlışlıkla yollara girebilir 

ve kafaları karıştığı için karşıdan gelen trafiğe çarpabilir. Örneğin, 

bazı yayalar nerede ve ne zaman geçiş hakkına sahip olduklarını 

bilmedikleri için kurallara uymadan geçebilirler. 

 

Yaya hızı ve yaşam hızı. Yayaların işaret ve sinyallere 

uymaması, ülke çapında yaya-araç çarpışmalarında önemli bir 

faktördür.28 Bazı araştırmacılar, yaya uyumsuzluğunun genellikle 

büyük şehirlerle ilişkilendirilen yaşam hızından 

kaynaklanabileceğini öne sürmüştür. Örneğin, yayalar büyük 

şehirlerde küçük kasabalara kıyasla daha hızlı hareket etmektedir.29 

Bir araştırmacı da erkek yayaların acelelerinin olup olmamasının 

kırmızı ışık yanarken karşıdan karşıya geçme kararlarını etkilediğini 

keşfetmiştir.30 

 

Yaya hızına karşı yaya geçidi aracı hızı. Kentli yayaların 

seyahat etmek istedikleri hızı karşılamayan yaya geçidi cihazları da 

kötü yaya davranışlarını teşvik edebilir. Örneğin, yayaların yürüme 

sinyali için nispeten uzun bir süre beklemeleri gerekiyorsa, 

gecikmelerden kaçınmak için ortadan yaya geçidinden geçmeleri 

daha olasıdır. 31



 

 

10 Yaya Yaralanmaları ve Ölümleri 

 

Buna ek olarak, bir yaya bir caddeden geçtikten sonra kavşağın 

karşı tarafına geçmeye çalışıyorsa, yayanın bitişik caddeden 

geçmesi gerekecektir. Ancak, trafik ışıklarının zamanlaması 

yayanın yönüne uygun olmayabilir (bkz. Şekil 2). Bu nedenle, bir 

caddeyi geçtikten sonra acele eden bir yaya bir sonraki caddeyi 

geçmek için yürüme sinyalini beklemeye daha az meyilli olabilir. 

Bazı araştırmacılar, ikinci caddeyi geçmek için kısa bekleme 

süreleri olduğunda önemli ölçüde daha az yayanın kurallara 

uymadan yürüdüğünü tespit etmiştir.32  

 

 

 
Şekil 2: Yaya geçitlerinde sinyal zamanlaması 

Yayaların yaptırım riskine ilişkin algıları. Bazı yayalar 

kişisel tercihleri veya alışkanlıkları nedeniyle yürüme kurallarına 

uyabilirken, diğer yayalar kolluk tarafından yakalanma riskini 

kurallara uymadan yürümenin faydalarına karşı hesaplamaktadır.33 

Birçok şehir ve kolluk departmanı kurallara uymadan geçme 

uygulamasına yüksek öncelik vermediğinden, yakalanma ve ceza 

alma riski oldukça düşüktür. Trafik kurallarının uygulanması 

memurlar arasında popüler değildir çünkü önemsiz olarak algılanır 

ve vatandaşlar ile kolluk arasında sürtüşmeye yol açabilir.34 Sonuç 

olarak, uygulama veya ceza eksikliği, yaya güvenliği kurallarının 

daha fazla göz ardı edilmesine neden olabilir; bu da daha yüksek 

kaza oranlarıyla sonuçlanabilir.35  

 

2. Yaya güvenli bir 

şekilde karşıya geçmiştir, 

ancak bir sonraki sinyal 

yayaya durmasını ve 

araçlara gitmesini söyler.  

 

3. Yaya sinyale karşı 

karşıya geçerek akan 

trafiğin içine girer ve 

böylece çarpışma riski 

yaratır.  

 
1. Sinyal, aracın 

durmasını ve yayanın 

gitmesini söyler. 

 
Yürü! 
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Yaya kanunları ve güvenliği konusunda yayaların 

bilgisizliği. Yaya kanunlarıyla ilgili bir diğer sorun da 

yayaların, nerede ve ne zaman geçiş hakkına sahip olduklarını 

belirleyen yaya kanunlarından habersiz olmaları veya bunları 

yanlış anlamaları ihtimalidir. Bazı sürücülerin kendi hak ve 

görevlerinin ya da yayaların hak ve görevlerinin farkında 

olmaması da mümkündür. Ayrıca, bir kolluk departmanında 

yaya güvenliği üzerine yapılan bir test, memurların büyük 

çoğunluğunun yaya güvenliği yasalarını ve hem sürücülerin hem 

de yayaların haklarını ve görevlerini tanımlamakta zorlandığını 

ortaya koymuştur.§ Bazı kolluk personelinin sürücü ve yaya 

yasalarını ve haklarını tanımlamakta zorlandığı göz önüne 

alındığında, genel nüfustaki birçok insanın yaya yasalarından ve 

güvenli davranışlardan habersiz olması mümkündür. Bu da 

yaya-araç çarpışmalarına katkıda bulunabilir.

 

 

 
 

§ Bu husus,departmanıbu sonuca 

dahili bir memur anketine 

dayanarak ulaşan kimliği belirsiz bir 

kolluk görevlisi tarafından da 

klavuzun gözden geçirilmesiyle  

doğrulanmıştır.

 

Yayaların lideri takip etmesi. Diğer yayalardan gelen 

ipuçları, aynı kavşağı veya güzergahı paylaşan yayaların 

temkinliliğini ve yürüme davranışını etkiler. Örneğin, bazı 

yayalar "öndekiler" (bir kavşakta caddeye en yakın olan 

yayalar) olarak hareket ederken, diğerleri "arkadakiler" (bir 

kavşakta diğer yayaların arkasındaki yayalar) olarak hareket 

eder. Bir çalışma, "öndekiler" karşıya geçtiğinde, 

"arkadakilerin" yürüme koşullarını incelemeden onları takip 

ettiğini ortaya koymuştur.36 Dolayısıyla, "öndekiler" 

kuralsız bir şekilde karşıya geçerse, diğer yayalar kendi 

bireysel risklerini yeterince değerlendirmeden yola girebilir. 

Esasen bu durum, her bir üyenin bir grubun parçası 

olmaktan kaynaklanan abartılı bir koruma hissi duyduğu bir 

"sürü zihniyeti" olarak tanımlanabilir. 

 

Benzer şekilde, itaatkar yayalar (kurallara uymadan 

geçmeyenler) ve itaatsiz yayalar (kurallara uymadan 

geçenler) birbirlerinin davranışlarını etkilemektedir: 

itaatsizler normalde itaatkar olanlar arasında kurallara 

uymadan geçmeyi teşvik ederken, itaatkar olanlar da 

normalde itaatsiz olanlar arasında kurallara uymadan 

geçmeyi azaltabilir.37 Buna ek olarak,
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itaatsiz yayalar yaya cezalarının caydırıcı etkilerini azaltabilir. 

Örneğin, itaatsiz yayalar, davranışları belirli durumların 

cezasız kaldığını gösterdiğinden diğer yayaları kuralsız 

geçmeye motive edebilir.38 

 

Araç ve Sürücü Faktörleri 
 
Araçlar ve sürücülerinin davranışları, göz önünde 

bulundurmanız gereken ikinci büyük faktör grubudur. Bu 

kılavuzda, yaralanma ve ölümle sonuçlanan yaya-araç 

çarpışmalarına katkıda bulunabilecek dört araç ve sürücü 

faktörü tanımlanmaktadır. Yukarıda açıklanan yaya faktörleri 

gibi, her bir faktörün önemi araştırma eksikliği nedeniyle 

genellikle belirsizdir ve muhtemelen sorundan soruna 

değişmektedir. 

 

Sürücülerin risk algıları. Yayalara benzer şekilde, 

sürücüler de bir yayaya çarpma risklerinin farkında 

olmayabilirler. Ayrıca, yayaların risk algılarını etkileyen bazı 

faktörler sürücülerin risk algılarını da etkileyebilir. Örneğin, 

alkol, seyahat rotalarına aşinalık ve cep telefonu kullanımı, bir 

sürücünün bir yayaya çarpma riskini fark etme yeteneğini 

azaltabilir. 

 

Araç hızı. Hız, araç-araç çarpışmalarında önemli bir etkendir. 

O halde yaya-araç çarpışmaları incelenirken hızın da önemli 

bir unsur olması şaşırtıcı değildir. Hız, bu çarpışmaları iki 

farklı şekilde etkilemektedir. İlk olarak, hız çarpışma 

olasılığını artırmaktadır. Basitçe, daha yüksek araç hızları 

sürücülerin yayaları görmesini zorlaştırır ve aynı zamanda 

yüksek hızlar sürücü ve yayanın çarpışmadan kaçınmak için 

sahip olduğu süreyi azaltır.39 İkincisi, bir çarpışma söz konusu 

olduğunda, araç ne kadar hızlıysa yayanın yaralanması da o 

kadar şiddetli olur. Örneğin, saatte 40 mil hızla çarpılan bir 

yayanın ölme ihtimali yüzde 85 iken, bu ihtimal saatte 30 mil 

hızla yüzde 45'e ve saatte 20 mil hızla yüzde 5'e düşmektedir.40
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Trafik hacmi. Yaya ve araç trafiği ne kadar fazla olursa, 

yayaların ve araçların sokakta birbirleriyle karşılaşma olasılığı da 

o kadar artar. Yukarıda da belirtildiği gibi, yaya yaralanmaları ve 

ölümlerinin çoğu kentsel alanlarda meydana gelmektedir; bunun 

nedeni şüphesiz kısmen kentlerin kentsel olmayan alanlara kıyasla 

hem daha fazla araca hem de daha fazla yayaya sahip olmasıdır.41 

 

Araç tipi. Bir çarpışmaya dahil olan aracın türü, çarpışmaya 

dahil olan bir yayanın yaralanma şiddetini ve ölüm olasılığını 

etkilemektedir. Örneğin, hafif kamyonet tipi araçların (HKA) 

sayısındaki artış, tampon yüksekliklerinin artması nedeniyle yaya 

yaralanma profilini değiştirmiştir.42 HKA'ların aksine, daha düşük 

tampon yüksekliğine sahip araçlar yayaların alt kısmına çarparak 

aracın kaputuna veya ön camına çarpmalarına neden olmaktadır. 

Tersine, HKA'lar yayalara ağırlık merkezlerinin üzerinde çarparak 

öne doğru çıkmalarına neden olur ve aynı aracın daha sonra onları 

ezme olasılığını artırır. Sonuç olarak, bir HKA-yaya kazasında 

ölüm riski, yayaların ve standart binek araçların karıştığı 

kazalardan 3,4 kat daha yüksektir. 

 

Fiziksel Çevre 

 
Bir şehrin fiziksel düzeni, yaya ulaşım güzergahları ve trafik 

lambaları bazı yayaları güvenli olmayan durumlarda karşıdan 

karşıya geçmeye veya yollara girmeye teşvik edebilir. Aşağıdaki 

çevresel özellikler riskli yaya davranışlarını teşvik edebilir. 

 

Trafik lambaları eksikliği. Trafik kambaları iki amaca hizmet 

eder. Birincisi, neyin doğru neyin yanlış olduğunu göstererek 

davranışları düzenlerler. Örneğin, "Yürümeyin" sinyali o anda 

karşıya geçmenin yanlış olduğunu belirtir. İkinci olarak, trafik 

lambaları insanların güvenliği değerlendirmesine yardımcı olur. 

Aynı şekilde "Yürümeyin" sinyali ayrıca o saatte karşıdan karşıya 

geçmenin tehlikeli olabileceğini de gösterir. Bununla birlikte, 
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kavşaklarda yürüme işaretleri, trafik lambaları veya yaya geçitleri 

bulunmadığında, yayaların uygun davranışı belirlemeleri veya 

belirli bir yürüyüş rotasının güvenliğini değerlendirmeleri zordur. 

Sonuç olarak, kavşaklarda sinyal bulunmaması, yaralanma ve 

ölümle sonuçlanan yaya-araç çarpışmalarına katkıda bulunabilir. 

 

Ortadan yaya geçidi eksikliği. Daha önce de belirtildiği gibi, 

yayalar seyahat hızını geciktirdiği için uygunsuz kavşak 

geçişlerinden kaçınabilir. Ancak, tüm ölümcül yaya-araç 

çarpışmalarının yüzde 55'inde ortadan yaya geçişinin rolü 

bulunmaktadır.43 Popüler geçiş noktalarında uygun ortadan yaya 

geçitleri mevcut olsaydı, yayalar bu bölgelerden değilse güvensiz 

ve yasak bölgelerdem geçebilirdi 

 

Yolların genişliği. Geçme mesafesi arttığında yayaların 

kurallara uymadan yürüme olasılığı çok daha düşüktür.44 Bu 

bulgu, daha dar yolların güvenli olmayan yaya davranışlarını 

teşvik edebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, daha geniş 

yollar daha yüksek araç hızlarını teşvik edebilir ve bu da yaya 

güvenliği açısından olası bir değiş tokuşa neden olabilir. 

 

Geçiş işaretlerinin zamanlamasının kötü olması. Geçiş 
işaretlerinin hızlı değişimi de bazı durumlarda sorun yaratabilir. 

Örneğin, geniş yollar (ya da bir strateji olarak genişletilecek 

yollar), işaretlerin belirli yaya gruplarına güvenli bir şekilde 

karşıya geçmeleri için yeterli zaman tanımaması durumunda bu 

grupları daha yüksek risk altına sokma gibi istenmeyen bir sonuç 

doğurabilir. Yaya geçidi süreleri ortalama bir yaya için 

ayarlandığında, daha yavaş yayalar - yaşlılar, hareketle ilgili 

kısıtlamaları olan kişiler, çocuklu ebeveynler ve benzerleri - trafik 

yeniden başlamadan önce tamamen karşıya geçemeyebilir. Yavaş 

yayaların nüfusun önemli bir bölümünü oluşturduğu mahallelerde 

(örneğin huzurevleri ve tıbbi tesislerin çevresinde), bir "kaza kara 

noktası" veya yüksek yaya-araç çarpışma sıklığına sahip bir alan 

oluşabilir. Aşağıdaki kutuda bu türden bir sorun örneği ve şehrin 

bu sorunu nasıl ele aldığı gösterilmektedir.
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New York'ta Yaşlı Yaya Çarpışmaları Sorununun 

Ele Alınması45 

Tarama: New York Şehri Ulaştırma Bakanlığı Güvenlik Bölümü, 

Queens Bulvarı'nda bir yaya-araç kaza kara noktası belirledi. 

 

Analiz: Ölümle sonuçlanan yaya araç çarpışmalarına ilişkin 

verilerin yanı sıra çevrenin incelenmesi, soruna katkıda bulunan 

çeşitli faktörleri ortaya çıkarmıştır. Birincisi, Queens Bulvarı New 

York'un en geniş caddesidir. İkinci olarak, caddenin 12 şeridinde 

trafik yoğunluğu fazladır. Üçüncüsü, çarpışmalarda çoğunlukla 

yaşlı yayalar yer almıştır. Aslında, çarpışma verileri, örneklemde 

ölen 20 yayanın hepsinin en az 60 yaşında veya daha yaşlı 

olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar, ışık  işaretlerinin yaşlı  

yayaların  bu  kadar  geniş  bir  yolu    geçmeleri    için   yeterli  

zaman tanımadığını keşfetti. 

 

Müdahale: 1985 yılında Güvenlik Bölümü sorunu çözmek için 

çeşitli stratejiler uygulamıştır. Ancak, bu bölümle en çok ilgili olan 

müdahale, yaya geçidi süresini arttırmak için kırmızı ışık 

sinyallerinin değiştirilmesiydi.  

Değerlendirme: Müdahaleden iki yıl sonra araştırmacılar Queens 

Bulvarında trafik hacminin yüzde 19 oranında arttığını tespit 

etmiştir. Bununla birlikte, müdahaleden sonra hem ölümcül hem 

de muhtemel ölümcül yaya yaralanmalarının sayısı sırasıyla yüzde 

43 ve yüzde 86 oranında azalmıştır. Ancak aynı zaman diliminde 

şehir genelinde meydana gelen ölümcül yaya yaralanmaları sadece 

yüzde 4 oranında azalmıştır.  

Stratejinin başlangıçtaki etkinliğine rağmen, şehir 2003 gibi yakın 

bir tarihte Queens Bulvarı'ndaki yaya-araç çarpışmalarını 

azaltmak için yeni çalışmalar başlatmıştır.46 Buradan çıkarılacak 

ders, çözümlerin kalıcı olmadığı ve trafik ve diğer koşullar 

değiştikçe yeniden gözden geçirilmesi gerektiğidir. 
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Kaldırımların kötü koşulları. Kötü kaldırım koşulları 

yayaların güvenliği göz ardı etmelerine ve cadde boyunca daha 

iyi yürüme koşulları aramalarına neden olabilir. Buna ek olarak, 

kötü kaldırımlar koşucular veya faaliyetleri için düz yüzeyleri 

tercih eden diğer benzer gruplar (örneğin, hızlı yürüyenler ve 

bisikletliler) için özel bir sorun olabilir. Kaldırım kesiklerinin 

olmaması da dahil olmak üzere kötü kaldırım koşulları, hareketle 

ilgili kısıtlamaları olan kişileri bir ikilemde bırakır; cadde 

risklidir, ancak kaldırım geçilmezdir. 

Kaldırımların kendi koşullarına ek olarak, kaldırımların 

etrafındaki engeller de sorun yaratabilir. Örneğin, yerleşim 

alanlarında çalılar ve ağaçlar kaldırımların üzerine geçişi 

zorlaştıracak şekilde çıkabilir. Yaprak ve diğer bitki çöpleri veya 

kar ve buz da hızlı bir şekilde temizlenmediğinde engellere 

neden olabilir. Buna ek olarak, birçok kentsel ve sıkışık banliyö 

bölgesinde arabalar genellikle kendi garaj yollarına park 

edeceğine kaldırım boyunca park etmektedir. Bu durum, 

yayaların arabaların etrafından dolaşmak için kaldırımdan 

ayrılmak zorunda kalmalarına da neden olabilir. 

 

Bazı bölgelerde Kaldırım bulunmaması. Bazı seyahat 

yollarında hiç kaldırım bulunmamaktadır. Kaldırımların 

olmaması bazı yayaları tehlikeli yollarda yürümeye teşvik 

edebilir, hatta zorlayabilir. Yine, hareket kabiliyeti sınırlı olan 

kişiler çim, toprak veya engebeli arazide yürümek yerine caddeyi 

tercih edebilir. 

 

Kaldırım kapasitesi. Yayalar geniş kaldırımlarda yürümeyi 

tercih etmektedir.47 Ancak, büyük şehirlerde ulaşım alanının 

nasıl tahsis edileceği konusunda yayalar ve araçlar birbirleriyle 

rekabet etmektedir. Artan araç trafiği hacmine karşılık olarak, 

bazı merkezi iş bölgeleri trafik akışını sağlamak için kaldırım 

genişliğini azaltmıştır.48 Buna ek olarak, bazı ticari bölgelerde 

yeni kaldırım üstü kafeler yürüyüş için mevcut alanı 

azaltmaktadır. Sonuç olarak, yayalar genellikle
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kaldırım kapasitesini aşmakta, bu durum yayaların caddeyi 

kullanımını teşvik etmekte ve kazaları daha yaygın hale 

getirmektedir. Bu sorunun kaza kara noktaları yaratıp 

yaratmadığını doğrudan tartışan hiçbir çalışma bulunamamıştır. 

Bununla birlikte, diğer bulgular ve diğer sorunlardan bildiklerimiz 

göz önüne alındığında, kaza kara noktalarının olması kuvvetle 

muhtemeldir. 

 

Özel Koşullar 

 
Özel koşullar, daha önce bahsedilen faktörlerden bir veya daha 

fazlasını vurgulayan ve bunları belirli zamanlarda (örneğin, kötü 

hava koşullarında), belirli yerlerde (örneğin, alışveriş merkezleri), 

belirli insan türleri arasında (örneğin, hareket kabiliyeti kısıtlı 

olanlar) veya zaman, yer ve insanların bazı kombinasyonlarında 

(örneğin, inşaat sahaları) yoğunlaştıran durumlardır. Bu özel 

durumları içeren örüntüleri tespit etmek zor olabilir. Örneğin, 

alışveriş merkezlerini içeren yaya-araç çarpışmaları, harita 

üzerinde fark edilebilir bir kara nokta olmaksızın çeşitli alışveriş 

alanlarına yayılmış olabilir. Ancak özellikle alışveriş merkezlerini 

içeren bir örüntü ararsanız bu örüntüyü görebilirsiniz. Benzer 

şekilde, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler çeşitli yerlerde kazalara 

karışabilir ve ancak özel mağdur özelliklerine bakarak bu grubun 

özellikle savunmasız olduğunu fark edebilirsiniz. Aşağıda 

listelenen on bariz ve yaygın özel durum vardır, ancak 

toplumunuzda önemli olabilecek diğerlerini de göz önünde 

bulundurmalısınız. Tespit edilmesi potansiyel olarak zor olsa da, 

bir kez tespit edildiğinde etkili çözümleri belirlemek daha kolay 

olabilir; koşullar birkaç bariz olana işaret edecek kadar tuhaf 

olabilir. 
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John Eck 

Kötü hava koşulları yaya-araç kazalarını artırabilir. Bir kar fırtınası 

bu yerleşim bölgesindeki kaldırımların kullanımını zorlaştırdı. Ayrıca 

caddelerin sürüş genişliğini azalttı ve yolları kayganlaştırdı. 

 

 

Hava Durumu. Sert hava koşulları yayaların davranışlarını 

ve yürüme koşullarını değerlendirme becerilerini etkileyebilir. 

Buna ek olarak, kötü hava koşulları sürücülerin yayalarla 

çarpışmalardan kaçınma becerilerini de etkileyebilir. Özellikle 

hava durumu, yaya yaralanmaları ve ölümleri üzerinde 

aşağıdaki şekillerde etkili olabilir: 

 

 Acelecilik ve hız. Kötü hava insanları rahatsız 

ettiğinden, bu durumdan kurtulmak için daha hızlı 

hareket etmeleri muhtemeldir. Acelecilikleri onları 

daha az dikkatli ve risk almaya daha istekli hale 

getirebilir. 

 Değişen yürüme koşulları. Hava durumu da yürüyüş 

yüzeylerini daha tehlikeli hale getirebilir ve yayaları 

daha yüksek yaralanma riskine sokabilir. Örneğin kış 

aylarında kaygan yüzeyler yayaların hızlı bir şekilde 

yön değiştirme gibi tehlikeden kaçma becerilerini 

azaltabilir. Aslında, kanıtlar yaşlı yayalar arasında 

sonbahar ve kış aylarında daha fazla kaza meydana 

geldiğini göstermektedir.49 Diğer mevsimlerdeki 

durgun su ve su birikintileri de yaya düzeninin 

değişmesine katkıda bulunabilir.
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  • Yayalar için görünürlüğün azalması. Sis, yağmur, kar ve 

karanlık görüş mesafesini ve dolayısıyla yayaların araçlara tepki 

verme süresini azaltır. Yağış aynı zamanda ortam ışığını da azaltarak 

şafak ve alacakaranlığı daha sorunlu hale getirir. Ayrıca, 

yağmurluklar ve soğuk hava giysileri de görüşü kısıtlayabilir. 

Bilhassa palto kapüşonları, özellikle de giderek daha popüler hale 

gelen derin kapüşonlar çevresel görüşü kısıtlayabilir. 

  • Sürücüler için görünürlüğün azalması. Yayaların görme 

kabiliyetini azaltan aynı faktörlerden bazıları sürücüleri de etkiler. 

Tam olarak çalışan silecekler görüşe yardımcı olsa da, sis, yağmur ve 

kar sürücülerin, özellikle de doğrudan aracın önünde olmayan 

nesneleri görme kabiliyetini kısıtlar. 

 
Bir yaya-araç kazası kara noktası, iyi havalarda güvenli olan bir 

yerin kötü havalarda yüksek riskli hale gelmesi nedeniyle oluşabilir. 

İyi havalarda etkili olabilecek müdahaleler, kötü havalarda o kadar 

işe yaramayabilir. Hava durumuna özel müdahaleler oluşturmak zor 

olabilir, ancak bunu yapmayı düşünmelisiniz. 

 

Kısıtlı hareket kabiliyetine sahip kişiler. Hareket kabiliyetine 

yardımcı olmak için tekerlekli sandalye veya elektrikli scooter 

kullanan kişiler genellikle kaldırımlar yerine sokaklarda seyahat 

ederler. Çoğu arabadan daha yavaş olmaları ve genellikle 

beklenmedik olmaları, onları büyük risk altına sokar. Pek çok kişinin 

geçici olarak sınırlı hareket kabiliyeti vardır (örneğin, bebek 

arabasını iten veya çok küçük çocuklarla yürüyen ebeveynler veya 

nesneler taşıyan veya alışveriş arabasını iten insanlar), bu onları bir 

araç çarpması riskini daha yüksek hale getirebilir. 

 

Mesleki risk taşıyan kişiler. Bazı meslekler, çalışanların işlerini 

trafiğe yakın yerlerde yapmalarını gerektirir. Örneğin kolluk 

memurları, inşaat işçileri, postacılar, çöp toplayıcılar ve park 

görevlileri genellikle yolların yakınında çalışır. Toplumunuzdaki 

yerel analizler, bu tür 

işçilerin diğer yaya türlerine göre daha sık yaya-araç kazalarına 

karıştığını ortaya çıkarabilir. 
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§ Bkz. Probleme Özel Kılavuz No. 

3, Yerleşim Yerlerinde Hız. 

 Çocuklar ve gençler. Çocuklar potansiyel olarak yüksek riskli 

bir gruptur. Örneğin, yaya yaralanmaları beş ila 14 yaş arası 

çocuklar arasında kasıtsız yaralanmaya bağlı ölümlerin üçüncü 

önde gelen nedenidir.50 Çocukların park halindeki araçların 

arasından hızla trafiğe girdiği "ok gibi fırlamak" olgusu, 1983 ila 

1990 yılları arasında altı ila sekiz yaş arası çocukların karıştığı 

yaya-araç çarpışmalarının yüzde 80'ine katkıda bulunan önemli 

bir faktördür.51 "Ok gibi fırlamak" olgusuna ek olarak, diğer bazı 

faktörler de çocukları ve gençleri daha yüksek risk altına 

sokabilir: 

 

• Yürümek, çocuklar için önemli bir ulaşım şeklidir. 

• Çocuklar genellikle trafik koşullarına dikkat etmezler. 

• Çocukların boyu görülmelerini zorlaştırır. 

• Gençler grup halindeyken yüksek risk altında olabilir 

(örneğin, gençler genellikle gruplar halinde seyahat ettikleri 

için “sürü psikolojisine” daha yatkın olabilirler). 

 

 
 

Çocuklar ve gençler sokakları rekreasyon alanı olarak 

kullandıklarında, bu onları araçlarla doğrudan çatışma içine sokar. 

Çocukların ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerden 

geçen caddeler potansiyel kaza yerleridir. Ancak, net bir güvenlik 

etkisi elde etmenin tek yolunun çocukları ve gençleri yollardan 

uzaklaştırmak olduğu açık değildir. Örneğin Hollandalılar, sadece 

araçların seyahat etmesi için ayrı yollar yerine sokakların yürüme, 

koşma ve oyun oynama gibi araç kullanmadan yapılan faaliyetler 

için kullanılan kamusal alanların uzantısı olarak tasarlandığı 

karma kullanımlı yollar inşa etmişlerdir.§ ABD'deki bazı şehirler 

de bu trafik sakinleştirme stratejisini uygulamıştır. 
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John Eck 

Yüklenmiş yayalar kazalara karışma riski altındadır. Bu adam bir 

alışveriş arabasını iterek ve bir fincan kahve tutarak karşıdan karşıya 

geçiyor. Fotoğraf, sürücünün görüşünü sağlamak için sürücü 

tarafındaki camdan çekilmiştir. 

Alışveriş merkezlerine yakın park alanları. Alışveriş 

merkezlerinin yakınındaki park alanları, daha az sayıda açık yaya 

yolu olduğu için oldukça sorunlu olabilir. Haliyle, yayalar 

arabalarla daha fazla etkileşime girmektedir. Ayrıca, yayalar 

genellikle çocuklarla, paketlerle, el arabalarıyla ve diğer eşyalarla 

yüklüdür. Aynı zamanda sürücüler park yeri aramakta, mağaza 

tabelalarını okumakta, karşıdan gelen trafikten kaçınmakta ve 

yayalarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, park 

alanları hem dikkati dağılmış yayalar hem de sürücüler tarafından 

işaretlenmekte ve böylece kaza olasılığı artmaktadır. Aslında, bir 

çalışmada yaya-araç çarpışmalarının çoğunun bir alışveriş 

bölgesinde meydana geldiği tespit edilmiştir.52 Bu tür yerlerdeki 

çarpışmaları azaltmaya yönelik çabalar muhtemelen işletme sahibi 

ve satıcıların katılımını gerektirmektedir. 

 

Sokak onarımı ve inşaat sahaları. Kaldırım, cadde ve bina 

inşaatları yayalar için geçici olarak güvensiz ortamlar yaratabilir. 

Bu alanların etrafında uzun dolambaçlı yollar yapması istenen 

yayalar, zaman kazanmak veya kalabalık dolambaçlı yol 

güzergahından kaçınmak için sokaklarda yürümeyi tercih 

edebilirler. Buna ek olarak, inşaat molozları ve malzemeleri 

yayaları sokakta zorlayan engeller oluşturabilir. İnşaat sahaları 

geçici olduğundan, 
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yarattıkları sorunlar gizli kalabilir: kazalar geniş bir alana 

yayıldığından haritalarda mekansal bir küme oluşturmayabilir ve 

inşaat sahalarının nerede ve ne zaman var olduğuna dair iyi 

kayıtlar yoksa, kazaları bu sahalarla ilişkilendirmek zor olabilir. Bu 

tür sorunların çözülmesi, inşaat müteahhitleri ve yerel denetim ve 

ruhsatlandırma makamları ile koordinasyon gerektirir. 

 

Büyük karayolları. Bu kılavuz büyük ölçüde yerleşim 

yerlerinde veya kentsel alanlarda meydana gelen yaya-araç 

çarpışmalarına odaklanmıştır. Ancak, büyük otoyollar da yaya-araç 

çarpışmalarına katkıda bulunabilecek özel koşullar sağlar. 

Sorunlardan biri otoyol çıkış rampaları olabilir. Bu rampalar, trafik 

akışına açılı bir şekilde giren ve hızla çıkan araçlar içerir. Bu 

nedenle, sürücüler bir çarpışmayı önlemek için bir yayayı 

zamanında göremeyebilir. Aynı sorun, araçların ana bir caddeden 

otoyola eğik bir açıyla girdiği rampalarda da meydana gelebilir. 

 
Ana otoyollar boyunca yürümeyi de özel bir risk faktörü olarak 

değerlendirmelisiniz. Örneğin, bir sürücünün aracı otoyolda 

arızalandığında veya benzini bittiğinde, sürücü muhtemelen sorunu 

incelemek için aracından inecek veya en yakın benzin istasyonuna 

yürüyecektir. Bunu yaparken, kişi kendisini geçen araçlardan 

herhangi bir şekilde fiziksel olarak ayırmadan yüksek hızlı trafiğe 

maruz bırakır. 

 

Tek yönlü sokaklar. Tek yönlü işlek caddeler, sadece tek bir 

yönden gelen araç trafiğine bakan sürücüler, sürücünün baktığı 

yönün tersinde karşıdan karşıya geçen bir yayayı fark 

edemediğinde özel bir tehlike yaratabilir. 

 

Cazibe merkezlerinin konumu. Popüler bir cazibe merkezi, 

insanların yaşadığı yerin karşısında yer alabilir. Örneğin, yakındaki 

tek mağaza veya restoran büyük bir konut kompleksinin 
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karşısında olabilir. Ancak bazı bölgelerde, bu tür yerlere giden 

yayalar için uygun bir işaretli yaya geçidi bulunmayabilir. Bu 

durumda çözüm, yayaların popüler bir cazibe merkezine ulaşmak 

için sıklıkla karşıdan karşıya geçtikleri yerlere bir yaya geçidi 

veya trafik lambası yerleştirmek olabilir. Diğer durumlarda 

çözüm, ihtiyaç duyulan hizmetlerin bölge sakinlerinin 

çoğunluğunun yaşadığı yolun kenarına taşınması olabilir, böylece 

sürekli olarak karşıdan karşıya geçmeleri gerekmez. 

 

Yasadışı sokak satıcılığı. Sokaklarda veya refüjlerde 

sürücülere çeşitli ürünler (örn. şişe su, gazete, cam silme 

hizmetleri) satan ruhsatsız satıcılar, trafik şeritlerini hızla 

geçtikleri ve duran araçların etrafından dolaştıkları için araba 

çarpması riskiyle karşı karşıyadır. Bazı toplumlarda, özellikle yaz 

aylarında çocuklar giderek daha fazla sokak satıcılığı 

yapmaktadır. Bunu yapmak, yasal olarak çalışamayacak kadar 

genç olanlara kendileri ve aileleri için para kazanma yolu 

sağlamaktadır.53 Bazı kolluk departmanları sokak satıcılarına 

ceza kesmeye başlamıştır, aynı zamanda genç sokak satıcılarını 

ürünlerini kaldırımlarda satmaları için teşvik etmektedir.54 
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Yerel Probleminizi Anlamak 

 
Yaya-araç çarpışmaları ve bunun sonucunda meydana gelen 

yaralanma ve ölümler hakkında bilinenlerin özeti çok genel bir 

bakış sunmaktadır. Yerel yaya-araç çarpışma sorununuzu anlamak 

için, bu genel bilgiyi yerel koşullarınızı tanımlayan belirli 

gerçeklerle birleştirmelisiniz. Yerel sorununuzu dikkatlice analiz 

etmek, özel ihtiyaçlarınıza uygun etkili bir müdahale stratejisi 

tasarlamanıza yardımcı olacaktır. 

 

Paydaşlar 

 
Ceza yargılaması kurumlarına ek olarak, aşağıdaki gruplar da 

yaya yaralanmaları ve ölümleri sorunuyla ilgilenmektedir ve sorun 

hakkında bilgi toplarken ve soruna müdahale ederken bu gruplara 

danışmalısınız: 
 

• yerel yönetim kurumları (örneğin, trafik mühendisliği 

departmanları, ulaşım departmanları, planlama departmanları, 

acil tıbbi hizmetler departmanları, adli tabiplik ve adli tıp 

ofisleri, halk sağlığı departmanları): 

 

o Bu tür kurumlar sorunun analizi için veri sağlayabilir ve 

ayrıca müdahalelerin planlanmasına ve uygulanmasına 

yardımcı olabilir 
o  Bu kuruluşlar, yerel mahalle veya yerleşik grupların 

kapsamının ötesine geçen maliyetli müdahaleler 

uygulayabilir 
o  Bununla birlikte, yardım için devlet kurumlarına 

başvururken, tek bir kurumun sorun ve çözümü için tek 

başına sorumluluk almasını istemek yerine birkaç 

kuruluştan oluşan bir ortaklık kurulmasını önermek faydalı 

olabilir. 
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• kaza kurbanlarıyla ilgilenen hastaneler: 

o sağlık personeli (örn. doktorlar ve hemşireler) genellikle yaya 

yaralanmaları ve ölümleri ile ilgilenir, bu da onları toplumunuzda 

müdahaleleri uygulamak için yararlı savunucular haline getirir 
o bazı sağlık personeli yaralanma konusunda uzmandır ve yaralanma 

sonrasının yanı sıra önleme alanında da çok şey yaparlar 
o sağlık personeli genellikle hastalarla meşgul olduğundan, yardım için 

hastane yöneticileriyle iletişime geçmek faydalı olabilir. 

• mahalle güvenlik grupları: 

o bu gruplar sorunu ve potansiyel katkıda bulunan faktörleri belirlemek 

için yerel bilgilerini kullanabilir 

o bilgileri, tespit edilmesi zor olabilecek özel faktörleri içeren sorunları 

tanımlamak için özellikle yararlı olabilir 

o Hükümet ve diğer kurumlar da organize mahalle güvenlik grupları 

tarafından kendilerine başvurulması halinde müdahalelerin 

planlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmaya daha meyilli 

olabilirler. 
 

• Mahalle sakinleri ve iş dernekleri: 

o Bu gruplar, yayalara ya da sürücülere bir maliyet yükleyen 

müdahalelere karşı kamuoyunda oluşabilecek olumsuz tepkilerin 

önlenmesine yardımcı olabilir. 

• Yerel okullar: 

o çocuklar ve gençler toplumunuzda yüksek riskli bir grup olduğunda, 

okullar yaya güvenliği eğitimi/farkındalık kampanyaları ve bilgileri 

geliştirmek ve dağıtmak için kritik öneme sahiptir. 
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• sık yürüyüş yapanları temsil eden kuruluşlar (örneğin, koşucular, 

hızlı yürüyüşçüler, köpek yürüyüşçüleri): 

o bu kuruluşlar, müdahale geliştirmeye yardımcı olan birkaç 

yüksek risk grubundan girdi sağlayabilir. 

 

• yüksek yoğunluklu sürücüler (örneğin işe gidip gelenler, taksi 

şoförleri): 

o bu tür sürücüler muhtemelen seyahat rotalarına aşinadır ve 

problemli yerleri ve katkıda bulunan faktörleri belirlemeye 

yardımcı olabilir. 

 

• otobüs güzergahlarını işleten toplu taşıma yetkilileri: 

o yüksek yoğunluklu sürücüler gibi, bu yetkililer de seyahat 

rotalarına aşinadır ve sorunlu yerleri ve katkıda bulunan 

faktörleri belirlemeye yardımcı olabilirler. 

 

• sigorta şirketleri: 

o sigorta şirketlerinin yaya-araç çarpışmalarında mali bir payı 

olduğundan, bu tür çarpışmaları önleyecek müdahalelerin 

geliştirilmesine ve finanse edilmesine yardımcı olmaya yatkın 

olabilirler. 
 

Doğru Soruları Sormak 

 
Topluluğunuzun yaya yaralanması ve ölüm sorununu daha iyi 

anlamak için aşağıdaki soruları sorun. Bu soruların yanıtları, yaya 

yaralanmaları ve ölümlerinin sıklığını azaltan etkili bir yanıt 

geliştirmenize yardımcı olacaktır. 

 

Kazalar 

• Yetki alanınızda, topluluğunuzda veya sorumluluk sahanızda 

kaç yaya yaralanması ve ölümü meydana geliyor? 

• Yaya yaralanmaları ve ölümlerinin yüzde kaçı yayaların 

hatasıdır? Yerel veriler, daha önce listelenen hangi faktörlerin 

katkıda bulunan nedenler olduğunu gösterebilir. 
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 Yaya yaralanmalarını ve ölümlerini çevreleyen genel 

koşullar nelerdir (örneğin, yayalar/sürücüler alkollü 

müydü)? Yine, yerel veriler bu koşullara ışık 

tutabilir. 

 Toplum yaya yaralanmaları ve ölümleri sorunuyla 

ne kadar ilgili? Bu bilgi, toplum katılımını içeren 

müdahalelerin planlanması için faydalı olabilir. 

 Sorun trafik sıkışıklığına veya diğer potansiyel 

zararlı sorunlara (örneğin, kaza yerlerinde trafiğin 

yavaşlaması) neden oluyor mu? 

 Toplumunuz ne zamandan beri yaya yaralanmaları 

ve ölümleri ile ilgili sorunlar yaşıyor? 

 Sürücüler yayalara çarpmaktan kaçınmaya 

çalıştıkları için yaya trafiğinin yoğun olduğu 

bölgelerde araç-araç kazaları meydana geliyor mu? 
 

Yerler/Zamanlar 
 

 • Topluluğunuzda yaya yaralanmaları ve 

ölümleri sıklıkla nerelerde meydana geliyor? 

Hangi bloklar, kavşaklar veya diğer alanlarda? 

 Ne tür alanlarda yaya yaralanmaları ve ölümleri 

sıklıkla meydana gelir (örneğin yerleşik alanlar, 

ticari alanlar)? 

 Yaya yaralanmalarının ve ölümlerinin tekrar 

tekrar meydana geldiği belirli bir topluluk 

konumu var mı? Örneğin, belki de 

toplumunuzda caddenin ortasında yer alan 

popüler bir işletme vardır ancak otoparkı geniş 

bir caddenin karşısındadır. 

 Yaya yaralanmaları ve ölümleri ne zaman sık 

görülür (sabah, öğle veya akşam; haftanın 

günü; belirli mevsimler)? 
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Kurbanlar 

 

 Bu kişiler arasında belirgin demografik örüntüler 

var mı (örneğin, cinsiyet, meslek, yaş veya sınırlı 

hareketlilik)? 

 Yayalar kaza meydana gelmeden önce ne yapıyor 

(ör. alışveriş, koşma, içki)? 

 Yaya kurbanlar çoğunlukla topluluk sakinleri veya 

şehir dışından gelen ziyaretçiler mi? 

 Tipik olarak, yayaların yaralanmaları ne kadar 

ciddi? Örneğin, yaralanmalar genellikle acil tıbbi 

bakım gerektirir mi? Yoksa yaralanmalar genellikle 

önemsiz olup tıbbi bakım gerektirmez mi? 

 Hangi yaya özellikleri onların kural dışı bir şekilde 

bir yola girmelerine veya karşıya geçmelerine neden 

olmuş olabilir? Örneğin, kurbanlar yola girmeden 

önce içki içtiler mi? 
 

Fiziksel Özellikler 
 

 Kaza yerlerinin çevresinde yaygın fiziksel koşullar 

var mı? Örneğin, yüksek sıklıkta kaza meydana gelen 

bölgelerle ilişkili belirli trafik sinyalleri veya yaya 

geçidi tasarımları var mı? 

 Yaya geçitleriniz yayalar için olduğu kadar yoldan 

geçen sürücüler için de açıkça tanımlanabilir mi? 

Değilse, neden değil? 

 İşaretler veya sinyaller (veya bunların yokluğu) 

kazalara katkıda bulunuyor gibi görünüyor mu? 

Örneğin, geçiş işaretinin zamanlama aralığı bazı 

yayalar için sorunlu mu, trafik lambası bozuk mu 

veya kavşakta trafik lambası yok mu? 

 Sorunlu yerlerin yakınında kaldırımlar kalabalık mı? 

Örneğin, yakınlarda popüler bir cazibe merkezi var 

mı veya kaldırımlar çok mu dar? 
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 Sorunlu yerlerin yakınında belirli kaldırımlar 

hasarlı mı veya kullanımı zor mu? 

 Toplumunuzda hava koşulları yürümeyi 

zorlaştırıyor mu? Hangi mevsim veya hava 

durumu genellikle yaya-araç kazalarıyla 

ilişkilendirilir? 

Mevcut ve Önceki Müdahaleler 

 Topluluğunuzun halihazırda uygulanabilir 

kurallara uymadan yürüme yasaları var mı? 

 Eğer öyleyse, kolluk memurları genellikle 

kurallara uymadan yürüme yasalarını uygular 

mı? Ayrıca, memurlar kurallara uymadan 

yürüme olaylarını nasıl ele alır (örneğin sözlü 

uyarılarda bulunur, alıntılar yapar veya başka bir 

şey)? Kolluk genellikle kurallara uymadan 

yürüme yasalarını uygulamıyorsa, neden 

uygulamıyor? 

 Kolluk, yaralanmalar ve ölümler meydana 

geldikten sonra yaya yasalarının uygulanmasına 

ve güvenliğine daha fazla öncelik veriyor mu? 

 Bir yaya-araç kazası için tipik soruşturma süreci 

nedir? Kolluk bu soruşturmalara genellikle diğer 

kurumları dahil ediyor mu? 

 Kurumunuzun yaya trafiği yaptırımlarını ele 

almak için tasarlanmış özel bir birimi var mı? 

 Yerel vatandaşlar, güvensiz yaya davranışlarıyla 

alakalı zararlar hakkında eğitiliyor mu? Eğer 

öyleyse, bu eğitim nasıl aktarılıyor? 

 Topluluğunuz gelişmiş trafik lambalarını 

yeniden tasarladı veya kurdu mu? 

 Topluluğunuz geçmişte yaya-araç kazalarıyla 

nasıl başa çıktı? Hangi kurumlar dahil oldu? Bu 

kurumlar ne yaptı? Kazaları önlemede ne kadar 

başarılıydılar? 

 Şehir sokakları ve kaldırımları planlanırken yaya 

güvenliği rutin olarak dikkate alınıyor mu? 



 

 

Etkinliğinizi Ölçmek 31 

Etkinliğinizi Ölçmek 

 
Ölçüm, çabalarınızın ne derece başarılı olduğunu belirlemenize 

olanak tanır ve istenen sonuçları vermiyorlarsa müdahalelerinizi 

nasıl değiştirebileceğinizi önerir. Müdahaleleri uygulamadan 

önce, problemin ne kadar ciddi olduğunu belirlemek ve 

uyguladıktan sonra etkili olup olmadığını belirlemek için 

probleminize yönelik önlemler almalısınız. Hem hedef alan hem 

de çevrede tüm önlemleri almalısınız. Etkinliğin ölçülmesine 

ilişkin daha ayrıntılı rehberlik için Problem Çözme Araçları 

kılavuzu, Problemlere Yapılan Müdahalelerin Değerlendirilmesi: 

Kolluk Sorun Çözücüleri için Giriş Rehberi 'ne bakınız. 

 
Aşağıdakiler, yaya yaralanmaları ve ölümlerine yönelik 

müdahalelerin etkinliğinin potansiyel olarak yararlı önlemleridir. 

Bu önlemler iki gruba ayrılır: problem üzerindeki etkiyi ölçenler 

(sonuç önlemleri olarak adlandırılır) ve kurumunuzun 

müdahaleleri ne kadar iyi yaptığını ölçenler (süreç önlemleri 

olarak adlandırılır). 
 

Sorun Üzerindeki Etki 

 

 

 Topluluğunuzdaki yaya yaralanmalarının ve 

ölümlerinin sayısında azalma 

 

 kaza kara noktalarda yaya yaralanmalarında ve 

ölümlerinde azalma 

 

 Yaya yaralanmaları ve ölümlerinde kolluk hizmeti 

çağrılarında azalma  

 

 Yaralanmaların ciddiyetinin azalması (örneğin, kaza 

başına daha az ölüm, daha kısa hastanede kalış süresi) 

 

 Sorunla ilişkili ikincil kazaların (örneğin, sürücülerin 

yayalardan kaçınmasının neden olduğu araç-araç 

kazaları) azalması . 
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Yaya ve Sürücü Davranışı Üzerindeki Etki 
 

 Artan yaya risk algısı 

 artan trafik lambasına yayanın algısı 

 yaya geçiş hakkı yasalarına ilişkin artan sürücü farkındalığı 

 iyileştirilmiş kaldırım erişimi ve hareketlilik 

 herhangi bir geçici müdahaleden sonra yaya yasalarına uygunluk 

(örneğin, artan yaptırım kaldırılır). 
 

 
Veri, Bilgi ve Analiz 

 
Başlangıçta, kurumunuzun yaya yaralanmaları ve ölüm olaylarını 

azaltma yeteneği, analiz için mevcut verilere bağlıdır. Örneğin, 

müdahaleleri uygulamanız gereken 

yüksek sıklıklı yaya-araç kazası konumlarını belirlemek veya 

alkolün söz konusu olup olmadığını göstermek için veriler 

gereklidir. 

 

Buna ek olarak, kurumunuz hangi tür yaya davranışlarının sorunlu 

olduğunu ve hangi faktörlerin yaya yaralanmalarına ve ölümlerine 

katkıda bulunduğunu da belirlemelidir. Çeşitli veri toplama 

yöntemleri, kurumunuzun bu değişkenleri analiz etmesine 

yardımcı olabilir. 

 
İlk olarak, kurumunuz belirlenen sorunlu alanlarda yaya yürüyüş 

davranışını sistematik olarak gözlemleyebilir. Yaya yaralanması 

ve ölüm istatistikleri aracılığıyla sorunlu alanları 

belirleyebilirsiniz. Sistematik gözlem, cadde/kaldırım tasarımı, 

yaya işaretleri/trafik lambaları, yaya yolları vb. gibi değişkenleri 

analiz etmenizi sağlar. Problemi en iyi şekilde anlamak için, 

gözlemciler üniformalı kolluk memurları olmamalı ya da olsalar 

bile izlenen kişilerin görüş alanından gizlenmelidirler. Aksi 

takdirde yayalar davranışlarını değiştirebilir ve kolluk görevlisi  
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olmadığında nasıl davrandıklarını bilemezsiniz. Bu gözlemlerin 

video kayıtlarını daha sonra detaylı analiz ve grup tartışması 

için kullanabilirsiniz. Ayrıca problemi diğer paydaşlara 

göstermek, halkı eğitmek ve potansiyel olarak müdahaleyi 

değerlendirmek (aynı yerin aynı saatlerdeki müdahale öncesi ve 

sonrası video görüntülerini karşılaştırarak) için video kasetleri 

kullanabilirsiniz. 

 
İkinci olarak, kurumunuz sorunlu bölgelerde yayalar üzerinde 

anketler yapmayı düşünmelidir. Yayaların belirli konumlarda 

neden diğer davranışlardan ziyade belirli davranışları seçtiğini 

ortaya çıkarmak için anketler tasarlamalısınız. Bunları, 

yayaların işaretler, sinyaller ve diğer fiziksel koşullara ilişkin 

algıları hakkında 

öğrenmek için de kullanabilirsiniz. Madison (Wisconsin) 

Kolluk Departmanından bir kolluk-yaya anketi örneği için, bkz. 

www.ci. madison.wi.us/police/ yaya.html. 

 
Üçüncü olarak, kurumunuz kazalara karışan sürücüler ve 

yayalarla görüşebilir. Bu veriler kazaya yol açan durumla ilgili 

ayrıntılı açıklamalar sağlayabilir. Ayrıca kolluk soruşturma 

raporları da önemli bilgiler sağlayabilir. Acil servis 

doktorlarından alınan bilgilerin yanı sıra diğer ilk müdahale 

ekiplerinden (örn. itfaiye ve ASH) alınan veriler de faydalı 

olabilir. Tıbbi gizlilik mevzuatı nedeniyle sağlık personeli bu 

verilerin çoğunu paylaşamaz. Bununla birlikte, tıp uzmanlarıyla 

yapılan görüşmeler, hasta mahremiyetini ve yasal uyumluluğu 

sağlamanın yollarını belirleyebilir ve yine de değerli bilgiler 

sağlayabilir. 

 

Dördüncüsü, kurumunuz yaya yaralanmalarının ve ölümlerinin 

yüksek olduğu caddeler ile çok sayıda yaya yaralanması ve 

ölümü olmayan benzer caddeleri karşılaştırmalıdır (trafik 

hacmi, yaya hacmi, konum türleri vb.). Bu, soruna en çok 

katkıda bulunan faktörleri ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır 

(sorunlu konumlarda bulunan ancak sorunlu olmayan benzer 

konumlarda bulunmayan faktörler). 
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Yaya Yaralanmaları ve Ölümleri Problemine 

Müdahaleler 

 
Yerel sorununuzu analiz ettikten ve etkinliği ölçmek için bir 

temel oluşturduktan sonra, sorunu ele almak için olası 

müdahaleleri değerlendirmelisiniz. Aşağıdaki müdahaleler, yaya-

araç çarpışması sorununuzu ele almak için bir fikir temeli sağlar. 

Bu müdahalelerin birçoğu sizin toplumunuzun problemi için de 

geçerli olabilir. Müdahaleleri yerel koşullara göre uyarlamanız ve 

her bir müdahaleyi yerel koşullarınızın güvenilir analizine 

dayanarak gerekçelendirebilmeniz çok önemlidir. Çoğu durumda, 

etkili bir strateji birkaç farklı müdahalenin uygulanmasını 

içerecektir. Tek başına kolluk kuvvetleri müdahaleleri böyle bir 

sorunu azaltmada veya çözmede nadiren etkili olur. Kendinizi 

kolluk kuvvetlerinin yapabileceklerini düşünmekle sınırlamayın: 

toplumunuzdaki diğer kişilerin sorunla ilgili sorumluluğu 

paylaşıp paylaşmadığını ve kolluk kuvvetlerinin soruna daha iyi 

müdahale etmesine yardımcı olup olamayacağını dikkatlice 

değerlendirin. Bazı durumlarda, sorumluluğu daha etkili 

müdahaleler uygulayabilecek kişilere kaydırmanız gerekebilir. 

Örneğin, bir kavşağın yeniden tasarlanması en etkili müdahale 

olabilir. Böyle bir durumda kolluk kuvveti olmayan kamu 

kurumları ve özel kuruluşlar müdahalenin gerçekleştirilmesinde 

işin çoğunu yapmak zorunda kalacaktır. (Sorumluluğun 

kaydırılması ve paylaşılması hakkında daha ayrıntılı bilgi için 

Müdahale Kılavuzu No. 3, Kamu Güvenliği Sorunlarında 

Sorumluluğun Kaydırılması ve Paylaşılması'na bakınız.)
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Etkili Bir Müdahale Stratejisi için Genel Hususlar 

 
Aşağıda, etkili bir müdahale stratejisi geliştirmenize ve 

uygulamanıza yardımcı olabilecek bazı genel hususlar yer 

almaktadır. 

 

1. Kurumunuz bünyesinde özel bir yaya güvenliği 

görev gücü oluşturmak. Yaya güvenliği sorunları yaygın ve 

ciddiyse, bu sorunları ele almak için özel bir grup oluşturmayı 

düşünmeye değer olabilir. Kazalara yol açan yaya davranışları 

genellikle önemsiz olduğundan, kolluk memurları bazen bunları 

görmezden gelir. Özel bir grup onlara hak ettikleri önceliği 

verebilir ve analize dayalı, sorunlar üzerinde etkisi olan yaratıcı 

müdahaleler tasarlama esnekliğine sahip olabilir. 

 
Görev gücü sınırlı bir yetkiyle geçici olabilir. belirli sorunları 

çözmek için, daha sonra dağılacaktır. Veya uzun vadeli 

sorumluluğu olan kalıcı bir özel birim olabilir. Her iki durumda 

da, grubun kazaları, yaralanmaları ve ölümleri azaltma hedefi 

varsa ve bu hedefe ulaşıldığını ölçen somut veriler varsa bu 

yanıt en iyi sonucu verir. Grubun başarısını hiçbir koşulda 

faaliyetleriyle (yayınlanan alıntılar, yapılan tutuklamalar, 

katıldıkları toplantılar, dağıtılan broşürler vb.) ölçmemelisiniz. 

Kısacası, görev gücü kazaları, yaralanmaları veya ölümleri 

azaltmıyorsa, o zaman işe yaramıyordur. 

 

2. Şehir planlamacılarının yaya güvenliğini dikkate 

almaları için eğitilmesi. Şehir planlamacıları genellikle yol 

yapımı, kaldırım onarımı, kaldırım genişletme vb. işlerle 

ilgilenmektedir. Bu nedenle, bu personel şehir ortamını 

değiştirirken yaya güvenliğini göz önünde bulundurmak üzere 

eğitilmelidir. Bunu yaparak, şehir planlamacıları proaktif bir 

şekilde yaya yaralanmaları ve ölümleri olasılığını bir topluluk 
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sorunu haline gelmeden önce "tasarlayabilirler". Ek B'de listelenen 

bazı web siteleri, şehir planlamacılarını çevresel tasarım yoluyla 

yaya güvenliğini artırma konusunda eğitmek için 

kullanabileceğiniz bilgiler sunmaktadır. 

 

3. Yaya-araç çarpışmalarını azaltmak için yönetmelikler 

oluşturulması. Yaya yönetmelikleri, yaya-araç çarpışmalarına 

neden olan belirli faktörleri hedef alabilir. Örneğin, bazı topluluklar 

sürücülerin ve yayaların birbirlerini görmelerine yardımcı olmak 

için sürücülerin araçlarını işaretli yaya geçitlerinden belirli bir 

mesafeye park etmelerini gerektiren yönetmeliklere sahiptir.55 

Muhtemelen birçok şehirde, uygulamanın yüksek bir kolluk 

önceliği olmayacağını kabul eden park yaptırım kurumları vardır. 

En etkili olmak için, yönetmelikler yüksek riskli yerleri hedef 

almalıdır. 

 

4. Halkın olumsuz tepkilerine karşı koruma. Yayalara ya da 

sürücülere bir maliyet yükleyen müdahaleler onların davranışlarını 

değiştirmelerine neden olabilir. Amaç da budur. Ancak bazı olası 

değişiklikler sorunun yerini değiştirebilir. Örneğin sürücüler trafiği 

sakinleştirmekten kaçınmak için ana caddelerden ara sokaklara 

kayarlarsa, ara sokaklardaki yayaları riske atabilirler. Ortadan yaya 

geçidi teşvik edilir ancak sürücüleri uyarmak için hiçbir şey 

yapılmazsa, ortadan yaya geçişini kolaylaştırmak yaya-araç 

çarpışmalarını artıracaktır.  

 
Kolluğun azınlıklara, özellikle de genç azınlık erkeklere karşı farklı 

uygulama yaptığı algısı konusunda önemli tartışmalar vardır. Genç 

erkek yayaların kazalara karışma riski yaşlı erkeklere ve kadınlara 

göre daha yüksektir, bu nedenle uygulama muhtemelen en çok 

onları etkileyecektir. Eğer sorunlu bölge azınlıkların yaşadığı bir 

mahalleyse, kolluk sorunu ve olası müdahaleleri toplumla önceden 

tartışmadığı sürece ırksal profilleme algıları artabilir. 
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Irk bir faktör olmasa bile, kolluk toplumu soruna ve 

yayaların yaya geçidi kurallarına uyma ihtiyacına karşı 

duyarlı hale getirmediği sürece, yaptırıma maruz kalanların 

bunu adaletsiz olarak algılaması muhtemeldir. Buna ek 

olarak, yayalara veya sürücülere güvenen yerel tüccarlar, 

müşterilerini rahatsız eden herhangi bir şeyin geçim 

kaynaklarını tehlikeye attığını düşünebilirler. Problem 

çözme sürecinin başlarında onlarla birlikte çalışmak bu 

korkuların bir kısmını yatıştırabilir ve herkesin yararına 

olacak çözümler üretilmesine yardımcı olabilir. Son 

olarak, toplum üyelerinin ve liderlerinin desteğini 

kazanmak, olumsuz kamuoyu tepkilerine karşı koruma 

sağlayabilir. Örneğin, komşuları veya önde gelen bir 

toplum lideri kolluk departmanının yanında durup 

uygulamanın gerekliliğini açıklarsa, üzgün sakinler 

uygulamaya daha hoşgörülü yaklaşabilir. 

Toplum desteğini kazanmanın bir yolu da toplum-yaya 

güvenliği ekipleri ya da grupları oluşturmak olabilir. Bu 

işbirlikçi gruplar, kolluk kuvvetlerinden, şehir/ilçe trafik 

mühendisliğinden ve toplum ve iş gruplarından temsilciler 

içerebilir. Bu tür gruplar, yaya yaralanmaları ve ölümleri 

sorunu hakkında toplumdan geri bildirim alınmasına 

yardımcı olabileceği gibi, sorunun ve olası çözümlerin 

anlaşılmasına da yardımcı olabilir. Tüm bunlar olurken, 

toplumdan katılımcıların dahil edilmesi, güvenlik 

ekiplerinin önerdiği değişikliklere "katılım" sağlanmasına 

yardımcı olabilir. 
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Spesifik Müdahaleler Geliştirmek için Süreç Modeli 

Kullanma 

 
Bu kılavuz, bir yaya-araç çarpışması sürecinde yer alan iki 

aktöre odaklanmıştır: yaya ve sürücü. Ayrıca bu iki aktörün 

etkileşiminin hemen etrafındaki fiziksel çevreye de 

odaklanmıştır. Yaya-araç çarpışması üçgeninin özetlediği 

fikirleri, bu çarpışmaların gerçekleştiği süreci göz önünde 

bulundurarak faydalı bir şekilde genişletebiliriz. Şekil 3 bu 

süreci tasvir etmektedir.  

 

Yayalar ve sürücüler aynı ortamda bulunmadan önce, her ikisi 

de bir kazayı önlemeye yardımcı olmak ya da daha olası hale 

getirmek için erken davranmıştır. Buna örnek olarak içki 

içmek, cep telefonuyla konuşmak ya da aşırı hız yapmak 

verilebilir. İki aktör bir araya geldiğinde, daha önce aldıkları 

kararlar olası bir kazadan hemen önce yapabileceklerini etkiler. 

Bunlara anlık eylemler diyoruz. Bazı anlık eylemler kazayı 

önlemeye yardımcı olurken (örneğin, karşıya geçmeden önce 

her iki yöne de bakmak, ışıkta karşıya geçmek, yayalar yolun 

karşısına geçmeye çalışıyor gibi göründüğünde yavaşlamak, 

vb), diğerleri kazayı daha olası hale getirir (örneğin, kaldırıma 

fırlamak).  

 

Fiziksel çevre burada büyük bir rol oynamaktadır. Örneğin bir 

barikat, sarhoş bir yayanın bir arabanın yolundan geçmesini 

engelleyebilir. Fiziksel çevre, bir kazayı kolaylaştırabilecek 

veya önleyebilecek tüm yakın fiziksel koşulları içerir (örneğin, 

işaretler, sinyaller, bariyerler, kaldırımlar, kaldırımlara park 

etmiş arabalar, buz, aydınlatma koşulları). Aracıların bu 

ortamdaki etkileşimi bir kazanın meydana gelip gelmeyeceğini 

belirler. 
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Son olarak, aktörler ayrılırken, düşünülmesi gereken bir de 

sonrası var. Eğer kazadan kaçınılmışsa, kaza sonrası 

sadece sinirlerin gerilmesinden ibaret olabilir. Eğer bir 

kaza meydana gelmişse, kazadan sonraki süreç 

yaralanmaları, araç hasarını, trafik sıkışıklığını vb. içerir. 

Bu kılavuz önlemeye odaklandığından, burada kaza 

sonrasını ele almadık. Bununla birlikte, bir sorun çözücü, 

kaza sonrasının sürücüler, yayalar, kolluk, acil sağlık 

hizmetleri, acil servis personeli ve diğerleri tarafından 

nasıl ele alındığının değiştirilmesinin meydana gelen 

kazalardan kaynaklanan zararı azaltıp azaltmayacağını 

düşünmek isteyebilir. Örneğin, önemli sayıda sürücü 

kolluğa haber vermeden kaza mahallini terk ediyorsa (vur-

kaç), bu sorunun ayrıca incelenmesi gerekebilir. 

Süreç modeli üç nedenden dolayı faydalıdır. İlk olarak, 

model belirli bir yaya-araç çarpışması sorununda yer alan 

başlıca faktörleri değerlendirmenize yardımcı olabilir. 

İkinci olarak, kaza sürecinin her bir bileşenine ilişkin 

önemli soruların bir listesini düzenlemenize yardımcı 

olabilir. Üçüncü olarak, model, sorunu ele alabilecekleri 

tüm alanları (örneğin, sürücülerin erken kararları, 

yayaların ani kararları) göz önünde bulundurarak 

kurumunuzun yanıtları daha iyi formüle etmesine yardımcı 

olabilir. (Bkz. Ek C, "Yaya-Araç Çarpışmalarına Kapsamlı 

Bir Müdahale Geliştirilmesi.") Bu kılavuzun bundan sonra 

tartışacağı yanıtlar, süreç modelinin çeşitli bileşenlerini 

hedeflemektedir. 

Süreç modeli, bir yaya-araç kazasına kapsamlı bir 

müdahale için beş ayrı müdahale noktası önermektedir: 

her ikisi de iki aktör için - erken ve acil eylemleri 

etkilemek için - ve biri de fiziksel çevre için. Takip eden 

müdahaleler bu beş noktadan  
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birini veya daha fazlasını etkiler (yaya ve sürücü müdahalelerini 

bu sürece nasıl uyduklarını göstermek için "erken" ve "acil" 

olarak etiketledik). Kaza sonrasını ihmal etmemeniz gerekse de, 

ilk etapta kazayı önlemenin birincil hedef olması gerektiğini 

unutmamak önemlidir. 
 

Yayalar Sürücüler ve Araçlar 

 

 Erken Eylemler 

Fiziksel Çevre 
 

Erken Eylemler 

Acil 

Eylemler 

  
Kaza var/            

Kaza yok 

   Acil     

Eylemler 

 

 
 

Sonrası Sonrası 

 

Şekil 3: Yaya-araç çarpışmalarının süreci 

 
Bazı değerlendirme araştırmaları yaya yaralanmaları ve ölümleri 

sorununu doğrudan incelemektedir. Ancak bu analizlerin çoğu, 

belirli müdahalelerin etkinliğine ilişkin karışık sonuçlar 

bildirmektedir. Ve araştırmacılar bazı müdahaleleri 

değerlendirmemiştir. Bu nedenlerden dolayı, aşağıdaki 

müdahalelerin çoğu, yaygın olarak uygulanabilirliklerinden ziyade, 

belirli durumlar için potansiyel etkinlikleri nedeniyle 

önerilmektedir. Kendi toplumunuzdaki etkisini değerlendirmek 

için müdahalenizi sürekli olarak değerlendirmeniz önemlidir. 
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Yaya Yaralanmalarına ve Ölümlerine Özel 

Müdahaleler 

 

Yaya Davranışları 

 
Bu müdahale grubu hem erken hem de acil eylemleri ele alır. 

 

5. Kurallara uymadan geçme konusunda kara 

noktalara özgü yaptırımlar uygulanması (acil). Daha 

önce de belirtildiği gibi, yayalar eylemlerinin herhangi bir 

sonucunu algılamazlarsa kurallara uymadan geçebilirler. Bu 

nedenle, kurumunuz kurallara uymadan geçme 

uygulamalarının önceliğini artırmayı düşünebilir. Bu 

yaklaşım en iyi beş koşul altında işe yarar: 
 

 Birincisi, kolluk bilinen bir kaza kara noktasına 

odaklanmaktadır. Diğer suçlara yönelik yaptırımların 

etkinliğine ilişkin kanıtlar, yaptırımların küçük kara 

noktalarda yoğunlaştığında etkili olduğunu, ancak etkilerinin 

azaldığını göstermektedir (bkz. Yanıt Kılavuzu No. 1, Kolluk 

Yaptırımlarının Faydaları ve Sonuçları). 

 İkinci olarak, kolluk bu sıcak noktalarda bilinen kaza 

zamanlarına yoğunlaşmaktadır. 

 Üçüncüsü, kolluk yerel topluma uygulamanın nedenlerini 

açıkça ifade eder, böylece keyfi değil gerekli olarak görülür. 

 Dördüncüsü, memurlar gerçekten de artan önceliğe göre 

hareket etmektedir. 

 Beşincisi, cezalar yayaları kurallara uymadan geçmekten 

kaçınmaya teşvik edecek kadar güçlüdür ancak vatandaş 

şikayetlerinin kolluğu uygulamayı zamanından önce 

azaltmaya zorlayacak kadar ağır değildir. 

 
Ayrıca, yaptırımların nadiren uzun süre sürdürülebilir 

olduğunu, bu nedenle yaptırımları uzun vadeli bir  
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çözüm olarak değil, kısa vadeli bir yanıt olarak değerlendirmeniz 

gerektiğini unutmamak önemlidir. Bunları diğer uzun vadeli 

müdahalelere kısa vadeli bir ek olarak düşünün. 

 
Bununla birlikte, kurallara uymadan geçme yaptırım 

programlarının çok fazla caydırıcılık sağlamayabileceğine dair 

bazı kanıtlar vardır. Yukarıda bahsedildiği gibi, bir rapor New 

York şehrinin 1990'ların sonlarında kurallara uymadan geçmeye 

karşı yürüttüğü "baskıyı" anlatmaktadır. Bununla birlikte, 

kurallara uymadan geçme uygulamasını artırmaya yönelik bu çaba 

hem kolluk yetkilileri hem de vatandaşlar tarafından fark 

edilmemiş gibi görünüyordu. Aslında, aynı makalede kolluk 

memurları sendikası başkanının baskıları unuttuğunu iddia ettiği, 

aynı zamanda kurallara uymadan geçen düzinelerce New 

Yorklunun kurallara uymadan geçme uygulamasında hiçbir 

değişiklik görmediklerini söylediği belirtilmiştir. 

 

Son olarak, kurallara uymadan geçme ve diğer yaya davranışları, 

yaya yaralanmaları ve ölümlerinde önemli faktörler olarak 

vurgulanmış olsa da, sorunun amaç ve araçlarını karıştırmamak 

önemlidir. Başka bir deyişle, kurumunuzun hedefi yayaların 

hareket halindeki araçlarla karşılaşmasını azaltmak olmalıdır, 

kurallara uymadan geçmeyi azaltmak değil. Bu nedenle, yaya 

davranışına yönelik müdahaleleri daha genel bir suç kontrol 

stratejisinin parçası olarak değil, gerçek yaya yaralanmaları ve 

ölümlerini azaltma bağlamında çerçevelemeniz gerektiğini 

unutmayın. 

 

6. Konuma özel yaya güvenliği eğitimi/farkındalığı 

kampanyaları başlatmak (erken). Bazı yayalar, bir araçla 

çarpışmadan kaynaklanan yaralanma veya ölüm riskini doğru 

algılamayabilir. Sonuç olarak, riskli davranışlarda bulunurlar. 

Yaya güvenliği eğitimi/farkındalık kampanyaları, halkı bu tür 

davranışların tehlikelerine karşı uyarmanın bir yoludur.56 Bazı 

kampanyaların etkili olduğu görülmektedir. Örneğin, Ulusal 

Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, anaokulu öğrencilerinden 

üçüncü sınıf öğrencilerine güvenli yaya geçidi uygulamalarını 

öğretmeyi amaçlayan bir eğitim videosu ("Willie Whistle") 

geliştirmiştir.
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§ Müdahale Kılavuzu No. 5'e 

bakın, Suç Önleme Tanıtım 

Kampanyaları. 

 

Kampanyaya ilişkin bir değerlendirme, test şehirlerinde dört ila 

altı yaşındaki çocukların karıştığı "ok ve çizgi" çarpışmalarının 

yüzde 30 oranında azaldığını ortaya koymuştur. 57 Buna ek 

olarak, güvenlik kampanyalarını güvenli olmayan sürücü 

davranışlarına yönelik olarak da hedefleyebilirsiniz. Bu tür 

kampanyaların tasarlanmasına yardımcı olabilecek materyaller 

halihazırda mevcuttur. Başlangıç için Ek B'deki yaya güvenliğini 

artırmaya yönelik web kaynaklarına bakınız. 

 
Bazı şehirlerde, vatandaş grupları da kurallara uymadan geçmeye 

karşı farkındalık kampanyaları oluşturmuştur. Örneğin, Çin'in 

Şangay kentindeki gönüllüler kentin bazı yaya geçitlerini 

gözlemlemiştir.58 Bu vatandaşlar mecazi "ihbarcılığın" kurala 

uymadan geçme sorununa ilişkin kamu farkındalığını 

artırabileceğine inanmaktadır. 

 
Eğitim/farkındalık kampanyaları, doğrudan sorun riski altında 

olan kişileri hedef aldıklarında daha başarılı olurlar.§ Örneğin, 

sorun öğrencilerin okulun açılış ve kapanış saatlerinde kurallara 

uymadan geçtiği belirli bir liseyi ilgilendiriyorsa, kampanya diğer 

düşük riskli okullardaki öğrencilere değil bu öğrencilere 

odaklanmalıdır. Buna ek olarak, farkındalık kampanyasının 

coğrafi kapsamını sorunlu bölgelere ayırmalısınız. Aynı örneği 

kullanırsak, örneğin mesaj sadece okul toplantılarında değil, 

sorunun yaşandığı kavşaklarda veya yakınlarında verilirse daha 

etkili olacaktır. Toplumun genelini hedef alan kamu güvenliği 

kampanyaları büyük ölçüde etkisizdir, çünkü çoğu insan 

sorundan etkilenmez ve etkilenen az sayıda kişi de mesajı 

uygulamaya gerek duymadan önce unutur. 



 

 

 

 

      7. Kesintisiz yürüyüş yollarını kolaylaştırmak için yaya 

geçidi cihazlarının koordine edilmesi (acil). Bazı şehirli 

yayalar yaşam hızları nedeniyle trafik lambalarına 

uymamaktadır. Bu "aceleci" yayalar, trafik lambaları kesintisiz 

bir yürüyüş sırasına izin verdiğinde "Yürümeyin" sinyaline karşı 

karşıya geçmeye daha az ihtiyaç duyabilir. Bu müdahale, sadece 

trafik lambalarının zamanlamasını değiştirmeyi içerdiğinden 

ucuz olabilir. Ancak bu müdahalenin olası bir dezavantajı trafik 

sıkışıklığının artması olabilir. Ayrıca, sınırlı hareket kabiliyetine 

sahip olan ve olmayan yayaların bir arada bulunması halinde, 

belirli konumlardaki trafik lambalarının koordinasyonu zor 

olabilir. Başka bir deyişle, belirli bir yaya geçidi sırasının 

zamanlaması tüm yaya türlerine uygun olmayabilir. 

 

8. Sorunlu kavşaklara yaya geri sayım sayacı 

göstergelerinin yerleştirilmesi (acil). Bazı yayalar, bekleme 

süresinin ne kadar olacağının belirsizliği nedeniyle trafik 

lambalarında beklemekten kaçınabilir.59 Geri sayım sayacı 

göstergeleri, yayalara "Yürü" sinyali yanıp sönene kadar ne 

kadar zamanları olduğunu bildirerek belirsizliği ortadan kaldırır. 

Bir toplulukta, bu geçiş sistemi kurallara uymadan geçme 

oranlarında yüzde 12'lik bir azalma sağlamıştır.60 

Bir başka zamanlayıcı gösterge türü ise "Yürü" sinyalinin yanıp 

sönmesine kadar geçen süre yerine yayanın karşıya geçmek için 

ne kadar zamanı kaldığını sayar. Yayalar, ek bilgi sağladıkları ve 

geleneksel yaya göstergelerinden daha iyi anladıkları için bu 

cihazlara olumlu bakmaktadır.61 Kolayca anlaşılan geçiş 

sistemleri, yayaları kurallara uymadan geçmeye başvurmaktan 

caydırabilir. Göstergelerin kurulumu kolaydır, olumlu bir bakım 

kaydına sahiptir ve yaya yaralanmalı çarpışmalarda yüzde 52'lik 

bir azalma sağladığı belirtilmiştir.62 
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9. Yaya içki içme davranışının ele alınması (erken). 
Eğer sorun yayaların barlarda içki içmesinden 

kaynaklanıyorsa, buna odaklanmak etkili olabilir (kutuya 

bakınız). 
 

 Yayaların Öncelikli Eylemlerinin Ele Alınması: Shawnee, Kansas'ta Bar Yönetimi 

ve Yaya Güvenliği63 

Bazı durumlarda, barların servis uygulamaları, sokak geçit düzenlemeleri ve trafik akışı ile 

birleşerek tehlikeli durumlar yaratmaktadır. Bu örnekte, kolluğun sorunlu bir bardan gelen 

çağrıları azaltma çabasının, yaya-araç çarpışmalarını azaltma gibi olumlu bir yan etkisi 

olduğu görülmektedir. Shawnee Kolluk Departmanı'nın suç analisti Susan Smith, "Ferro's" 

olarak adlandıracağımız bir barı, özellikle saldırı içeren çok sayıda ihbarın kaynağı olarak 

tespit etmişti. 

 

Ferro's ana cadde üzerinde bulunuyordu. Bar çok büyük bir 

kalabalığı çekiyordu, ancak müşteriler caddenin uzak 

tarafına park etmek zorundaydı. Bu nedenle çok sayıda 

müşteri yoldan ayık bir şekilde geçmekte ve arabalarına 

sarhoş bir şekilde dönmekteydi. 

 

Şiddet ihbarlarını azaltmak için kolluk, bar sahiplerine bar 

yönetim uygulamalarını iyileştirmeleri için baskı yaptı. Bar 

sahiplerinin yaptığı pek çok değişiklik arasında müşteri 

sayısının azaltılması da vardı; bu sayede kalabalık ve 

kavgaya yol açan provokasyonlar azaldı. Kolluk, park 

alanını Ferro's ile caddenin aynı tarafına taşımanın yollarını 

aramış olsa da başarılı olamamıştır. 

 

 

Bununla birlikte, ekteki tabloda da görülebileceği gibi, bar yönetimindeki iyileştirmeler 

yaya-araç çarpışmalarını azaltmış olabilir. Smith'in çalışmaları ve Ferro'nun 

uygulamalarını değiştirmek için kolluk baskısı Mayıs 2004'te başladı. Eğer 2005-06 

rakamları gelecekteki kazaların bir göstergesi ise, o zaman bar yönetiminin değiştirilmesi, 

problem, 2002-04 seviyelerinin üçte ikisinden dörtte üçüne indirmiştir. Bu düşüş daha az 

sayıda müşterinin karşıdan karşıya geçmesinden ya da müşterilerin araçlarına dönerken 

daha az sarhoş olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Her iki durumda da, kazalardaki 

düşüşe rastgele bir dalgalanma neden olmadıysa, düşüşün bar uygulamalarındaki 

değişikliklerden kaynaklanması oldukça muhtemel görünmektedir, çünkü yakın bölgede 

bu düşüşe neden olabilecek başka bir değişiklik olmamıştır. 

Yaya-Araç Çarpışmaları  

Değişim Öncesi ve Sonrası  

Bar Yönetimi Uygulamaları 
Yıl Kazalar 

2001 4 

2002 6 

2003 8 

2004 7 

2005 2 

2006 1 
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Araç ve Sürücü Faktörleri 

 
Bu müdahalelerin hepsi erken kararlara yöneliktir, ancak bir tanesi 

aynı zamanda anlık kararları da etkilemektedir. Sürücülerin 

araçlarında izole olmaları ve seyahat hızları nedeniyle, sürücüleri 

yönlendiren anlık müdahaleler oluşturmak zordur. Daha sonra 

gösterilecek olan fiziksel çevre müdahaleleri sürücüler ve/veya 

yayalar üzerinde ani etkilere sahiptir. 

 

10. Yüksek riskli yerlerde hız ihlallerinin ve diğer güvenli 

olmayan sürücü davranışlarının yaptırıma tabi tutulması 

(erken). Araç hızları arttıkça yayaların yaralanma veya ölme 

olasılığı arttığından, kolluk yüksek riskli yerlerde hız bölgeleri 

oluşturabilir ve hız ihlali cezalarının sayısını artırabilir.§ Hız bölgesi 

oluşturmanın bir yolu da sorunlu kavşaklara trafik kameraları 

yerleştirmek olabilir. Buna ek olarak, yerel mahkeme yetkilileri 

yaya güvenliği ile ilgili ihlalleri agresif bir şekilde uygulamalıdır. 

Hız denetiminin ötesinde kolluk, kavşaklarda yayaları riske 

atabilecek güvenli olmayan sürücü davranışları için de ceza 

kesmelidir (örneğin, kırmızı ışıkta geçmek, bakmadan kırmızıda 

geçmek, yayalara geçiş hakkı vermemek). Uygulama yüksek riskli 

yerlere ne kadar odaklanırsa ve toplum uygulamanın nedenlerini ne 

kadar iyi anlarsa, uygulamanın azaltılması için halktan baskı 

gelmesi ihtimali de o kadar azalır. Yaya denetiminde olduğu gibi 

hız denetimini de uzun vadeli bir çözümü destekleyen geçici bir 

strateji olarak düşünmelisiniz.

 

 

 

 
§ Hız kontrolü hakkında daha fazla 

bilgi için Soruna Özel Kılavuz No. 

3, Yerleşim Alanlarında Hız, 

bölümüne bakınız. 

 

11. Sürücülerin yaya yaralanmaları ve ölümleri ile ilgili 

risk algılarının artırılması (erken). Bir bilgilendirme 

programının etkisi, kolluk programı yüksek riskli yerlere sıkça 

giden sürücülere yönelik olarak hedeflemediği ve bu yerlerde 

gerçekleşmediği sürece muhtemelen çok düşük olacaktır. Kazaların 

yoğun olarak yaşandığı noktalara yakın yerlerde yüksek oranda 

görünür uyarı levhaları ve diğer cihazlar genel kampanyalardan 

daha etkili olabilir. Yüksek riskli yerlerdeki trafik durdurmaları 

sırasında kolluk memurları 
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§ Sarhoş sürücülerin kontrolü 

hakkında daha fazla bilgi için 

Sarhoş Araç Kullanımı başlıklı 

POP kılavuzuna bakınız. 

yaya ve araç güvenliği ile ilgili bilgiler dağıtabilir. Sürücüleri 

yaya yaralanmaları ve ölüm riskleri konusunda bilinçlendirmenin 

bir başka yolu da toplum temelli güvenlik kampanyalarıdır. 

Örneğin, semt sakinleri, çocuklar oyunda olduğu için sürücüleri 

yavaşlamaları konusunda bilgilendiren çim tabelaları asabilir. 

Buna ek olarak, Madison Kolluk Departmanı'nın kullandığı hız 

karşıtı stratejiye benzer şekilde, toplum gönüllüleri, hız yapan 

sürücülere yaya-araç çarpışmalarının tehlikelerini açıklamaya 

yardımcı olmak için trafik durdurmalarında kolluk memurlarına 

katılabilir. Hareket halindeki araçlardaki sürücülere bilgi 

aktarmak genellikle zor olsa da, son derece özel durumlarda, bu 

yaklaşımlardan bazılarını çok faydalı hale getirmek için fırsatlar 

olabilir. 

 

12. Yaya-araç çarpışmalarının yoğun olduğu noktalarda 

trafiğin yönlendirilmesi veya sakinleştirilmesi (erken ve 

acil). Kolluk kuvvetleri araç trafiğini yüksek riskli noktalardan 

uzaklaştırmak için barikatlar ya da başka yönlendirme cihazları 

kullanabilir. Buna ek olarak, hız tümsekleri veya kasisler 

yerleştirmek de başka bir seçenektir. Hız tümsekleri veya kasisler, 

sürücülerin tipik seyahat rotalarından sapmalarına doğrudan 

neden olmadan trafiği sakinleştirir. Her iki durumda da sürücüler 

trafiği sakinleştirmekten kaçınmaya çalıştıklarından yakındaki 

diğer bölgelerde araç trafiği artabilir. Sonuç olarak, çok fazla 

yaya yaralanması ve ölümü yaşanmayan bölgeler yüksek riskli 

yerler haline gelebilir. Bu nedenle, trafik sakinleştirme en iyi 

alternatif güzergahların az olduğu ve hızlı trafik akışının 

sağlanmasının yüksek bir öncelik olmadığı durumlarda işe 

yaramalıdır. Buna ek olarak, trafiği yaya nüfusunun az olduğu 

yakın bölgelere yönlendirmek en iyisi olabilir. 

 

13. Sarhoş sürücülerin ele alınması (erken). Bu müdahale 

muhtemelen en çok hem yaya hem de araç trafiğinin yoğun 

olduğu "gece hayatı" bölgelerinde uygun olacaktır. Kolluk 

kuvvetleri sarhoş sürücüleri yaya trafiğinin yoğun olduğu 

bölgelerde araç kullanmaktan caydırmak için AAK kontrol 

noktaları oluşturabilir. Bu müdahaleyi yukarıda belirtildiği gibi 

sarhoş yayaların izlenmesi ile birlikte kullanabilirler. Bar 

sahipleriyle servis politikaları konusunda yapılacak müdahaleler 

de bazı durumlarda faydalı olabilir.§ 
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Yakın Fiziksel Çevre 

 
Fiziksel çevre anlık kararları çevrelediğinden, tüm bu müdahaleler 

olası bir çarpışmanın hemen ardından yaya ve/veya sürücü 

kararlarını etkilemek üzere tasarlanmıştır. Buna ek olarak, 

aşağıdaki müdahalelerden bazıları mevcut geçit sistemlerinin ve 

diğer güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesine odaklanmaktadır. 

Ancak bazı kaza kara noktalarında başlangıçta herhangi bir geçit 

sistemi veya güvenlik önlemi bulunmayabilir. Bu nedenle, 

kurumunuz aşağıda tartışılan daha sofistike geçit sistemleri ve 

güvenlik önlemlerinden bazılarına başvurmadan önce daha az 

pahalı cihazları düşünebilir. 

 

14. Yaya-araç çarpışmalarının yoğun olduğu noktalarda 

yaya trafiğini araçlardan ayırmak için yaya 

bariyerlerinin inşa edilmesi. Bu müdahale, fiziksel ayrımın 

yayaların yasak bölgelerde karşıdan karşıya geçmesini engellediği 

fikrine dayanmaktadır. İki şehirde, yaya barikatları kurulmadan 

önce ve kurulduktan sonra ortadan yaya geçidinden geçen yaya 

sayısında önemli düşüşler meydana gelmiştir.64 Bununla birlikte, 

bu tür barikatların kurulmasının pahalı olması bir dezavantajdır.65 

Bununla birlikte, çalılar ve saksılar gibi daha ucuz barikatlar 

kullanmak da bir seçenek olabilir. Bu barikatların bir varyasyonu 

da çok geniş caddelerin ortasına, refüje yerleştirilmesidir. Karşıya 

geçmeyi düşünen yayalar tamamen geçemeyeceklerini fark edecek 

ve uygun geçide gideceklerdir. Bu seçeneğin bir dezavantajı, 

barikatın yanlış hesap yapan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan 

yayalar için bir tuzak görevi görebilmesidir. 
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John Eck 

 
Çeşitli güvenlik bariyerleri mümkündür. İlk fotoğraf, özel bir 

okulda çocukları okula bırakma ve alma saatlerinde 

ebeveynlerinin araçlarından ayırmak için tasarlanmış basit bir 

bariyeri göstermektedir. İkinci fotoğraf, işlek bir cadde boyunca 

çevreyi güzelleştirmek için tasarlanmış bir bariyeri 

göstermektedir. Bariyer dekoratif bir zincir, bitkiler, sokak 

mobilyaları ve yürüme yüzeyindeki bir değişiklikten 

oluşmaktadır. Bariyer, işaretler ve ışıklarla belirlenmiş bir geçiş 

noktasına götürmektedir. Işıklar yaya kontrollüdür. 

 
 

15. Sorunlu noktalara kaldırım uzantısı 

yerleştirilmesi. Hem kavşaklarda hem de ortadan yaya 

geçitlerde, geçiş noktaları arasındaki mesafeyi daraltmak ve 

hem sürücüler hem de yayalar için görünürlüğü artırmak için 

kaldırım yola doğru uzatılabilir (örneğin, park etmiş arabaların 

arkasından bakarken).66 Kaldırım uzantılarıyla ilgili bir sorun, 

yayaları geleneksel kavşaklara kıyasla akan trafiğe daha yakın 

yerleştirmeleridir. Buna ek olarak, kaldırım uzantıları otobüs 

güzergahlarını etkileyebilir, bakım gerektirebilir ve cadde 

drenaj modellerine müdahale edebilir.67 

 

16. Yaya algılama sistemi içeren yaya geçidi 

sistemlerinin kurulması. Bu yaya geçidi sistemleri, yaya 

geçidinin her iki tarafında sensörlü alçak direklere sahiptir. 

Yayalar yaklaştığında, kaldırımın üzerinde yükselen uyarı 

ışıkları, karşıdan gelen trafiğe yol vermeleri için parlak bir ışık 

huzmesi gönderir.68 Sistemler güneş enerjisiyle çalışır, bu 

nedenle en azından yeterli güneş ışığı alan bölgelerde güç 

kaybı bir sorun değildir. Bu sistemler yayalara geçiş hakkı 

vermekte olup, bir değerlendirmede yayaların yaya geçidi 

dışında karşıya geçmelerinde azalmaya neden olmuştur.69 
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Ancak bu geçit sistemlerinin görünümü hem sürücülerin hem de 

yayaların kafasını karıştırarak daha kötü bir tehlike yaratabilir. 

 

17. Floresan güçlü sarı-yeşil (GSY) yaya uyarı 

işaretlerinin yerleştirilmesi. Yaya uyarı işaretlerinin 

görünürlüğü sorun yaratıyorsa, kurumunuz mikroprizmatik 

malzemeden yapılmış floresan GSY yaya uyarı işaretlerini 

kullanmayı düşünebilir.70 Bu tür işaretler, geleneksel mühendis 

sınıfı sarı yaya uyarı işaretlerine kıyasla daha yansıtıcıdır ve 

sürücüler tarafından daha görünürdür.71 Genel olarak, GSY’ler 

gün ışığı koşullarında yaya güvenliğinde marjinal iyileşmeler 

sağlamıştır.72 GSY'lerle ilgili bir sorun, düşük ortam ışığı 

koşullarında o kadar etkili (yani, daha az yansıtıcı) 

olmamalarıdır.73 Bu nedenle, GSY'ler, çoğu kazanın 

alacakaranlıkta, şafakta veya akşam saatlerinde meydana geldiği 

sıcak noktalarda yaya-araç kazalarını azaltmak için uygun 

olmayabilir. 

  

18. Kurallara uymadan geçmeyi caydırmak için daha 

geniş yollar tasarlamak ve mevcut yolların genişliğini 

artırmak. Bu müdahalenin etkinliğine ilişkin bir değerlendirme 

bulamadık. Ancak bu müdahalenin iki bariz dezavantajı yol 

genişletmenin pahalı olması ve inşaatın toplum için zahmetli 

olabilmesidir. Diğer bir sonuç ise daha geniş yolların daha hızlı 

trafiği ve yayalar için daha uzun riske maruz kalma sürelerini 

teşvik edebileceğidir. Bu nedenle, yolları genişlettiğinizde yaya 

barikatları kurmanız en iyisi olabilir ve ayrıca yüksek riskli 

yayalar için geçiş işaretlerinin süresini de artırmak 

isteyebilirsiniz. Böylece, bu strateji hem potansiyel olarak 

kurallara uymadan geçmeyi engelleyebilir hem de daha yüksek 

riskli yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri için yeterli 

zaman tanıyabilir. Kurumunuz bu müdahaleyi uygulamadan önce 

yaya-araç çarpışmalarına karışan kişilerin özelliklerini göz 

önünde bulundurmalıdır. Bu çözümün trafik sakinleştirme 

fikrinin tam tersi olduğunu unutmayın. 
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19. Geçiş işaretleri aralıklarının uzunluğunun 

artırılması. Bu müdahale en çok, belirli yaya gruplarının 

(örneğin yaşlılar, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler) güvenli bir 

şekilde karşıya geçmek için yeterli zamanları olmadığı için 

sıklıkla yaralandığı veya öldüğü daha geniş yollarda faydalı 

olabilir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, kurumunuz 

kurallara uymadan geçenleri caydırmak için yolları genişletirse bu 

müdahale gerekli olabilir. 

 

20. Kaldırımların ve diğer yaya yollarının iyileştirilmesi. 
Hasarlı kaldırımların onarılmasını ve sıkışık yürüyüş yollarının 

genişletilmesini sağlamalısınız. Kurumunuz, yayalar için kabul 

edilebilir bir seyahat yüzeyi sağlayarak kurallara uymadan geçme 

ile ilgili yaya-araç çarpışmalarını azaltabilir. Kurumunuzun, 

kaldırım engellerini kontrol etmek onların sorumluluğunda 

olduğunda ev sahipleri veya apartman yöneticileriyle işbirliği 

yapması gerekebilir. Kaldırımlar boyunca dikilen ağaçlardan yerel 

yönetim sorumluysa, ilgili şehir kurumu ağaçları yayaların güvenli 

bir şekilde geçmesine izin verecek yükseklikte budamalıdır. 

 

21. Yayaları kontrollü kavşaklarda karşıdan karşıya 

geçmeye teşvik etmek. Ortadan yaya geçitlerindeki otobüs 

durakları, yaya geçidi olmasa bile yayaların ortadan yaya 

geçidinden karşıya geçme riskini artırmaktadır. San Diego şehri 

birkaç otobüs durağını ortadan yaya geçidinden kavşaklara daha 

yakın yerlere taşımıştır.74 Bu strateji kavşaklarda işaretli yaya 

geçitlerinin ve yaya göstergelerinin kullanımını artırmıştır. 

 

22. Yüksek riskli kavşakların ve yaya yollarının 

yakınlarındaki aydınlatmanın artırılması. Sürücülerin 

geceleri yayaları görebilmelerini sağlamak için şehir, yüksek riskli 

kavşakların ve yaya yollarının yakınına ışıklar yerleştirmelidir. Bu 

tür alanlarda ışıklar zaten mevcutsa, parlaklıklarını 

değerlendirmeli ve gerekirse artırmalısınız. 
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John Eck 

 
Bir yaya güvenlik adası. Bu ada büyük bir üniversiteyi çevreleyen 

işlek bir cadde üzerindedir. Üniversite caddenin karşı tarafına bir 

öğrenci yurdu kompleksi inşa ettiğinde oluşturulmuştur. Tabelalarla 

işaretlenmiştir ancak ışığı yoktur. 

23. Bloklar uzun ve caddeler geniş olduğunda yayalar 

için ortadan yaya geçidi adalarının sağlanması. 
Yayaların bir caddeyi geçmek için yollarından çok uzun 

mesafeler yürümeleri gerekiyorsa, o zaman ortadan yaya 

geçidinden geçme olasılıkları daha yüksektir. Bu gibi 

durumlarda ortadan yaya geçitlerinde güvenli geçişi 

kolaylaştırmak bir seçenektir. Caddeler geniş olduğunda, 

caddenin ortasında güvenli bir sığınak yayaların iki kısa geçiş 

yapmasını sağlar. Ayrıca, iki yönden gelen araçlara bakmak 

zorunda kalmak yerine, karşıdan gelen trafik için sadece tek 

yöne bakmaları gerekir. Adaların yayalar için açıkça 

işaretlendiğinden ve sürücüler tarafından görülebildiğinden emin 

olmalısınız, böylece kolayca etraflarından dolaşabilirler ancak 

yine de yayaları görebilirler. 

 

24. Dar sokaklarda işaretli ortadan yaya geçitlerin tesis 

edilmesi. Yaya trafiğinin ve karşıdan karşıya geçişlerin yaygın 

olduğu bölgelerde, kaldırım üzerinde ve tabelalarla işaretlenmiş 

ortadan yaya geçitler belirleyebilirsiniz. Bu, sürücüleri bu tür 

geçitlerde yayaların geçiş hakkı konusunda bilgilendirir. 

Alışveriş bölgelerinde, her iki tarafında da yoğun otobüs 

duraklarının bulunduğu caddelerde (böylece transferler 

kolaylaşır) ve üniversite kampüslerinin çevresinde bu tür bir 

müdahaleye sıkça rastlarsınız. Açıkçası, bu yaya geçitleri araç 

trafiğini engellemektedir, bu nedenle en iyi şekilde akış hızının 

gerekli olmadığı ve trafiğin sakinleştirilmesinin istendiği 

caddelerde kullanılırlar.
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Buna ek olarak, yaya geçitlerinin tablasını yoldan daha yükseğe 

kaldırmak (böylece hız tümseği gibi davranırlar) ve/veya yaya 

geçitlerini dokulu malzemeden inşa etmek de sürücülerin dikkatini 

yaya geçitlerine çekebilir. Ancak karlı bölgelerde bu tür yaya 

geçitleri kar küreme araçlarının zarar vermesi nedeniyle 

kullanılamayabilir. 

 

25. Düşük görünürlüklü alanlarda park 

düzenlemelerinin oluşturulması. Cadde üzerine park edilmiş 

arabalar bazı yaya geçidi alanlarını çevreleyebilirken, araba 

yollarının sonuna park edilmiş arabalar kaldırımları kapatabilir. 

Sonuç olarak, yayalar karşıdan gelen trafiği görmenin zor olduğu 

yerlerde park etmiş araçların arasından geçebilir veya park etmiş 

araçlardan kaçınmak için yollara girebilirler. Bu nedenle, park 

halindeki araçların bu tür alanlardan kaldırılması hem yaya hem de 

sürücü görünürlüğünü artırabilir. 

 

26. Yaya bayrağı yerleri oluşturulması. Madison şehri 

"Dane County Üzerindeki Bayraklar" programının bir parçası 

olarak 50 kavşağa yaya bayrakları yerleştirmiştir. Bu bayraklar, 

sürücülerin yaya trafiğinin farkında olmalarını sağlayarak yol 

vermelerini amaçlamaktadır. Özellikle yayalar önce kırmızı 

bayraklarla karşıdan karşıya geçme niyetlerini belirtiyor, ardından 

bayrakları tutarak karşıya geçiyorlar. Bayrak taşıyan yayalar geçiş 

hakkına sahip olsalar da, bayrak taşımanın kendi başına bir 

güvence olduğunu düşünmemelidirler. Yayalar yine de yoğun araç 

trafiğine ve bazı sürücülerin bayrağı görmeyebileceği gerçeğine 

karşı dikkatli olmalıdır. Madison'ın özel stratejisi hakkında daha 

fazla bilgi için bkz. 

www.ci.madison.wi.us/police/pedestrianflags.html. 

 

27. Taşınabilir yaya uyarı işaretlerinin kullanılması. Hem 

sürücüleri hem de yayaları kaza kara noktalarının yakınında yaya 

güvenliği konusunda bilinçlendirmek için taşınabilir uyarı 

işaretleri kullanabilirsiniz. Taşınabilir işaretler, daha kalıcı 

çevresel değişikliklerden muhtemelen daha az maliyetlidir. Ayrıca, 

başka kaza kara noktaları gelişirse taşınabilir işaretleri hızlı bir 

şekilde kurabilirsiniz. 

http://www.ci.madison.wi.us/police/pedestrianflags.html
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28. Cadde içi yayaya yol ver tabelalarının yerleştirilmesi. 
Cadde içi yayaya yol ver tabelaları, sürücüleri için kavşak 

kaldırımlarının yakınında bulunan yaya işaretlerinden daha 

görünür olabilir. Madison'da, cadde içi yayaya yol ver tabelaları, 

üç test noktasından ikisinde sürücülerin yayalara yol vermesinde 

önemli bir artışa yol açmıştır.75 Araştırmacıların herhangi bir 

gelişme bulamadığı noktada, cadde içi yol ver tabelası 

yükseltilmiş bir refüje ve araç seyahat şeridinden en uzağa 

yerleştirilmiştir.76 Bu nedenle, bu müdehalenin etkinliği tabelaları 

nereye yerleştirdiğinize ve kavşakların özelliklerine bağlı olabilir. 

 

Özel Koşullar 

 

29. Sert havalarda yürüme yüzeylerinin bakımı. 
Toplumunuzda karlı ve buzlu havalar yaşanıyorsa, kurumunuz 

yerel yönetimleri ve işletme sahiplerini güvenli yürüme yüzeyleri 

sağlamaya teşvik etmek isteyebilir. Örneğin, tehlikeli kavşakların 

yakınında kar temizleme ve kaldırım buzlarının çözülmesi 

yayaların arabalarla çarpışmaktan kaçınmasını sağlayabilir. 

 

30. Hareket kabiliyeti kısıtlı yayalar için koşulların 

iyileştirilmesi. Hareket kabiliyeti kısıtlı yayaların nüfusun büyük 

bir bölümünü oluşturduğu bölgelerde, kaldırımların tekerlekli 

sandalye/scooter seyahatine uygun şekilde tasarlanması mümkün 

olabilir. En azından, kaldırımlar düzgün olmalı, engeller 

bulunmamalı ve kullanılabilir bordür kesiklerine sahip olmalıdır 

(yani, sert havalarda su, kar veya buzla dolmamalıdır). Buna ek 

olarak, kurumunuz hareket kabiliyeti kısıtlı yayaları 

sandalyelerinde ve scooterlarında yüksek görünürlüklü aksesuarlar 

kullanmaya teşvik edebilir. Her durumda, tarama ve analiz 

sırasında kolluk, mağdurların yeteneklerine bakmalı ve özel bir 

nüfusla ilişkili ayrı bir sorun olup olmadığını değerlendirmelidir. 

Eğer öyleyse, bu tür insanlar için yerel, eyalet veya ulusal bir 

kuruluşla ortaklık kurulması tavsiye edilir. Hareketle ilgili 

kısıtlamaları olan insanlara yardımcı olan özelliklerin birçoğunun  
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bu kısıtlamaları olmayan insanlara da yardımcı olduğunu 

belirtmek gerekir (örneğin, tüm yayalar bükülmüş kaldırım, 

çatlaklar ve su tuzakları olmayan kaldırımlardan faydalanır). 

 

31. Sokakları çocuklar ve gençler için daha güvenli hale 

getirmek. Bu kılavuzdaki yanıtların çoğunu çocukları ve 

gençleri ilgilendiren belirli sorunlara uygulayabilirsiniz. Ancak, 

bazı özel hususlar olabilir. Çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına 

hizmet eden rekreasyon alanlarının iyileştirilmesi veya 

oluşturulması, onların oyunlarını sokaklardan güvenli alanlara 

kaydırabilir. Ancak bunu yapmak sadece rekreasyon alanları 

ilgilendikleri oyunu kolaylaştırıyorsa işe yarayacaktır: örneğin, 

yeni yürümeye başlayan çocuklar için bir oyun alanı 12 veya 16 

yaşındakilerin ihtiyaçlarına hizmet etmeyecektir. Okullara giden 

yürüyüş güzergahları boyunca, yaya geçidi görevlileri, ebeveynler 

ve daha büyük çocukların sokak geçişlerini denetlemesi yaygın bir 

uygulama olmuştur. 

 

Okullara, rekreasyon departmanlarına, ebeveynlere ve 

çocuklarla ve gençlerle ilgilenen diğer kişilere danışmak 

etkili bir müdahalenin hazırlanmasında önemli olacaktır. 

Örneğin, HamiltonWentworth (Ontario) kolluk Departmanı, 

KIDestrian'ı geliştirmek için çeşitli şehir departmanları, 

eğitim kurulu, ebeveyn dernekleri ve diğer ilgili trafik 

güvenliği konseyleriyle ortaklık kurmuştur.77 Bu strateji, bir 

dizi güvenlik bilgisi ve pratik alıştırmalar içeren kitlerin 

yanı sıra bir yaya güvenliği kitabının geliştirilmesi ve 

dağıtılmasıyla sonuçlanmıştır.78 Ayrıca, bu grupların hangi 

müdehaleleri en çekici bulduğunu anlamak için daha büyük 

çocuklara ve gençlere danışabilirsiniz. 

 

32. Alışveriş merkezlerindeki park alanlarında yaya 

güvenliğinin artırılması. Park alanlarını, şehir sokaklarını 

yayalar için daha güvenli hale getirmek için kullanılan bazı 

önlemlerle iyileştirebilirsiniz. Örneğin, yerel ticaret 

kuruluşları veya işletme sahipleri, hem yayaların hem de 

sürücülerin görünürlüğünü artırmak için işaretler, trafik 

lambaları, yaya geçitleri ve aydınlatma kurabilir.
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33. İnşaat alanlarının izlenmesi. Kurumunuz, yaya 

dolambaçlı yollarının daha kullanışlı ve daha güvenli 

olmasını sağlamak için inşaatçı birlikleriyle ortaklık 

kurabilir. Ayrıca, kurumunuz enkaz ve diğer inşaat 

malzemelerinin yaya yollarını engellemediğinden emin 

olabilir. 

 

34. Kaza riski daha yüksek olan çalışanlar için 

güvenliğin artırılması. Yüksek riskli pozisyonlarda yeni işe 

alınan çalışanların oryantasyon seminerleri sırasında tehlikeli 

durum ve davranışlardan kaçınmaları için eğitilmelerini teşvik 

edebilirsiniz. Buna ek olarak, yüksek görünürlüğe sahip teçhizat ve 

ekipmanlar (örneğin yansıtıcı giysiler, araç uyarı lambaları) da 

çalışanların karşıdan gelen sürücüler tarafından daha görünür 

olmasını sağlayabilir. Çalışanları sokaklarda çalışan kurumları 

daha güvenli standart çalışma prosedürleri benimsemeye teşvik 

etmelisiniz. 

 

35. Yayaları otoyol giriş/çıkış rampalarından 

ayırmak. Otoyol rampalarının yakınında yaya tünelleri ve 

köprüleri inşa etmek, yayaların yürümesi için onları birleşen 

trafikten ayıran bir yer sağlar. Ancak, her iki yapı için de 

bazı yükümlülükler mevcuttur. İlk olarak, yaya tünelleri 

soyulma korkusuna neden olabilir. Bu nedenle, tüneller iyi 

aydınlatılmalı, kısa ve geniş olmalıdır ki bir kişi tünele 

girdiğinde diğer tarafı görebilsin. İkinci olarak, tüneller 

insanların arkasına saklanabileceği engeller içermemelidir. 

Üçüncü olarak, yaya köprüleri kışın buzlu ve tehlikeli 

olabilir. Dördüncüsü, hem yaya tünelleri hem de köprüleri 

inşa etmek çok pahalıdır. Beşincisi, bazı yayalar merdiven 

inmek veya çıkmak için fazladan çaba gerektirdiğinden bu 

yapılardan kaçınabilir. Son olarak, üst geçitler vandalizm ve 

alttan geçen araçlara nesneler fırlatmak için de fırsatlar 

yaratabilir. 
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§ Bkz. Müdahale Kılavuzu No. 5, 

Suç Önleme Tanıtım Kampanyaları. 

36. Popüler cazibe merkezlerinin veya hizmetlerin yerlerinin 

değiştirilmesi. Yakındaki cazibe merkezleri veya hizmetler, herhangi bir 

sakinin yaşadığı yerin veya park tesislerinin veya yerlerinin karşısında 

olduğunda, bu tür yerleri çoğu insanın yaşadığı veya park ettiği yolun kenarına 

taşımak mümkün olabilir, böylece yolun karşısına geçmeleri gerekmez. 

İşletmelerin yerlerinin değiştirilmesi muhtemelen çok pahalı olacaktır ve 

büyük çaplı bir yeniden bölgeleme gerektirecektir. Ayrıca, yerleşik işletme 

sahipleri yerlerini taşımak konusunda isteksiz olabilirler. 

 

Sınırlı Etkinliğe Sahip Müdehaleler 

 

37. Tehlikeli araçların yeniden tasarlanması. Araçlar, özellikle  

hafif kamyonet tipi araçlar, yaya-araç çarpışmalarında meydana gelen zararı 

en aza indirmek için yeniden tasarlanmalıdır. Ancak, araçların yeniden 

tasarlanması, yaya-araç çarpışmalarının gerçekte meydana gelmesini 

muhtemelen çok az azaltmaktadır. Bu nedenle, müdahale büyük ölçüde 

çarpışma olasılığından ziyade çarpışmanın şiddetini azaltmakla sınırlıdır. 

Araçların yeniden tasarlanması herhangi bir yerel yönetimin yapabileceği bir 

şey olmasa da, hangi tür araçların belirli caddeleri kullanabileceğinin 

kısıtlanması bazı durumlarda faydalı olabilir. 

 

38. Genel bir yaya güvenliği eğitim/farkındalık kampanyası 

başlatmak. Daha önce de belirtildiği gibi, yaya-araç çarpışmaları konusunda 

halkı eğitmek için kullanılan tanıtım kampanyaları belirli bir kitleyi, ideal 

olarak potansiyel mağdurları ve suçluları hedeflemelidir. § Bu nedenle, yaya-

araç çarpışmaları hakkında genel halkı bilgilendirmek muhtemelen kaynak 

israfıdır, çünkü bu tür kampanyalar bilmesi gereken nispeten az sayıda kişiye 

ulaşamayabilir. Ayrıca, genel bir eğitim kampanyası, ilgili yayalar ve 

sürücüler için en dikkat çekici zamanları ve yerleri hedeflemeyecektir. Kaza 

kara noktaların dışında, reklam panoları, radyo ve televizyon spotları ve diğer 

medya çabalarının, mesajı doğru kişilere, kullanabilecekleri zamanda iletmesi 

pek olası değildir. 
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39. Kurallara uymadan geçenlere karşı genel bir 

yaptırım kampanyası başlatılması. Uygulama, yüksek 

düzeyde odaklanıldığında ve sadece geçici bir çözüm olarak 

etkili olur. Yaya güvenliğini iyileştirmek için şehir çapında 

uygulama kampanyalarının dört nedenden dolayı işe yaraması 

pek olası değildir: 1) kolluk güçlü bir caydırıcılık yaratamayacak 

kadar dağınıktır; 2) ortalama bir devriye memurunun daha 

yüksek öncelikli birçok görevi vardır; 3) kolluk çabalarının 

çoğunu yaya-araç çarpışma riskinin düşük olduğu yerlere 

yönlendirecektir; ve 4) geniş çaplı uygulama, olumsuz kolluk-

vatandaş etkileşimlerini artırarak kolluk otoritesini zayıflatır. 

 

Birleşik Bir Müdahalenin Değerlendirilmesi 

 
Bazı topluluklar yaya yaralanması ve ölüm sorununa neden olan 

birden fazla faktörle karşılaşabilir. Örneğin, toplumunuzda yaya 

davranışı, araç ve sürücü faktörlerinin yanı sıra yapısal sorunlar 

nedeniyle yüksek riskli alanlar olması mümkündür. Aşağıdaki 

örnek, San Diego şehrinin yaya ve yapısal faktörleri ele almak 

için yaptırım, eğitim ve mühendisliği nasıl kullandığını 

göstermektedir.
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San Diego'da Yaya-Araç Çarpışmalarına Kombine 

Müdahale79 

1998 yılında San Diego kentinde yayaların karıştığı 24 ölümlü kaza 

meydana gelmiş ve bu kazaların yüzde 80'inde yayalar kusurlu 

bulunmuştur. 1999 yılında yayaların karıştığı ölümcül kazalarda yüzde 

50'lik bir artış yaşanmış ve yayalar kazaların yüzde 72'sinde kusurlu 

bulunmuştur. Analistler, sorunun orantısız bir şekilde iki ana caddede 

meydana geldiğini keşfetti. 

 

Kolluk, sorunu çözmek için TAMD (Tarama, Analiz, Müdehale ve 

Değerlendirme) sürecini kullandı. Analizin ardından San Diego Kolluk 

Departmanı, uygulama, eğitim ve mühendislik stratejilerini içeren bir 

müdehale geliştirdi. 

Strateji şu unsurları içeriyordu: 

 
Yaptırım: Kurallara uymadan geçme konusunda agresif uygulamalara 

yönelik çok birimli bir yaklaşım, 859 yaya-memur temasıyla 

sonuçlandı. 

 

Eğitim: Trafik Güvenliği Ofisi görevlileri yaya güvenliği ve 

sorumluluğunu özetleyen bir broşür hazırladı. Buna ek olarak, medyada 

yer alan haberlerde yaya-araç çarpışmaları sorunu, yürürlükteki yasalar 

ve kolluk departmanının müdahalesi vurgulanmıştır. 

 

Mühendislik: Sorun, yolcuların en yakın yaya kontrollü kavşağa 

yürümek yerine cadde ortasındaki otobüs duraklarından inip karşıdan 

karşıya geçmeleriyle ilgiliydi. Bu nedenle şehir, sekiz farklı otobüs 

durağını cadde ortasındaki konumlardan kavşaklara yaklaştırdı 

(böylece işaretli yaya geçitlerinin ve yaya sinyallerinin kullanımını 

artırdı). 

 

Daha sonra yapılan değerlendirmeler, proje alanındaki yaya-araç 

çarpışma oranında yaklaşık yüzde 20'lik bir azalma olduğunu ortaya 

koymuştur. 



 

 

 
 

Ek A: Yaya Yaralanmaları ve Ölümlerine İlişkin Genel 

Değerlendirmeler ve Müdehalelerin Özeti 

 

Aşağıdaki tabloda, yaya yaralanmaları ve ölümlerine yönelik 

müdahaleler, bunların çalışması amaçlanan mekanizma, en iyi 

çalışması gereken koşullar ve belirli bir müdahaleyi uygulamadan 

önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler 

özetlenmektedir. Müdahaleleri yerel koşullara göre uyarlamanız ve 

her bir müdahaleyi güvenilir analizlere dayanarak 

gerekçelendirebilmeniz çok önemlidir. Çoğu durumda, etkili bir 

strateji birkaç farklı müdahalenin uygulanmasını içerecektir. Tek 

başına kolluk kuvvetleri müdahaleleri sorunu azaltmada veya 

çözmede nadiren etkili olur. 

 
 
 

Müdahale 

No. 

Sayfa 

No. 

Müdahale Nasıl Çalışır Daha iyisi Hususlar 

Etkili Bir müdehale Stratejisi için Genel Hususlar 

1 36 Ajansınız 
içinde özel 
bir yaya 
güvenliği 
görev gücü 
belirlemek 

Ajansınızdaki 
bir alt birim, 
yaya 
düzenlemelerin
in 
uygulanmasına 
odaklanır 

…topluluğunuz
un yaya 
güvenliği 
sorunları 
yaygın ve ciddi 

Ajansınız içinde bir 
alt birim oluşturmak 
ek personel, eğitim 
ve ekipmanı 
desteklemek için 
kaynak 
gerektirebilir 

2 36 Şehir 
planlamacılarını 
yaya güvenliğini 
dikkate alacak 
şekilde eğitmek 

Planlayıcıları 
yaya güvenliği 
konusunda 
eğitmek, güvenli 
olmayan yürüme 
koşullarının 
“tasarlanması” ile 
sonuçlanabilir. 

…planlayıcılar 
eğitimi ciddiye 
alır ve gerçekten 
uygulamaya 
koyar ve yapısal 
değişiklik yapar. 

Bazı durumlarda, 
eğitim veya 
yapısal değişiklik 
maliyetleri 
nedeniyle güvenli 
olmayan yürüme 
koşullarının 
“tasarlanması” 
mümkün 
olmayabilir; 
ajansınızın ayrıca 
şehir plancıları 
veya yol 
tasarımından 
sorumlu kişilerle 
bir çalışma ilişkisi 
kurması gerekir. 

Ek  A  
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Müdahale 

No. 

Sayfa 

No. 

Tepki Nasıl Çalışır Daha iyisi Hususlar 

3 37 Yaya- 
araç kazalarını 
azaltmak için 
yönetmelikler 
oluşturma 

Kaza risklerini 
artırabilecek 
durumları resmi 
olarak düzenler 

…kolluk, 
özellikle 
yüksek 
riskli 
yerlerde 
yönetmeli
kleri ciddi 
şekilde 
uygular 

Yukarıda belirtilen 
nedenlerden dolayı 
kolluk, güvenlik 
kurallarının 
uygulanmasına 
yüksek öncelik 
vermeyebilir. 

4 37 Halkın olumsuz 
tepkilerine karşı 
koruma 

Ajansınız, yaya 
güvenliği 
stratejilerinin 
olumsuz etkisine 
ilişkin 
korkularını 
gidermek için 
bölge sakinleri, 
işletmeler ve 
topluluk 
gruplarıyla 
birlikte 
çalışmalıdır. 

…ajansınız, 
problem çözme 
sürecinin 
başlarında 
sakinler, 
işletmeler ve 
topluluk 
gruplarıyla 
ortak olur 

Halkla çalışmaya 
yönelik erken 
çabalara 
bakılmaksızın, 
sorun yerinden 
etme ve belirli 
stratejilerin adaleti 
konusunda bazı 
tartışmalar 
muhtemelen 
devam edecektir. 

Yaya Yaralanmalarına ve Ölümlerine Özel Tepkiler 

Yaya Davranışı 

5 42  
Karşıdan 
karşıya 
geçişte 
ortak noktaya 
özel baskılar 
oluşturma 
(anında) 

 
Alıntı yapma 
ve ceza tehdidini 
artırır 
 
 

…uygulama, 
sıcak noktalara 
odaklanır, 
bilinen 
zamanlarda 
etkin 
noktalarda 
yoğunlaşır, 
topluluk 
tarafından 
gerekli görülür, 
yüksek 
öncelikli olarak 
kabul edilir ve 
yeterli cezalarla 
birleştirilir 

Bir yaptırım baskısı 
yeterli uzun vadeli 
bir yanıt 
olmayabilir; ayrıca 
halkı gereksiz yere 
kızdırabilir 

6 43 Lokasyona özel 
yaya güvenliği 
eğitimi/bilinçlen
dirme 
kampanyalarının 
başlatılması 
(erken) 

Yüksek riskli 
yayalar, yaya-araç 
çarpışmalarıyla 
ilişkili riskler 
konusunda eğitilir 

…farkındalık 
kampanyası 
yüksek risk 
altındaki 
yayaları 
hedefliyor ve 
sorunun 
oluştuğu yere 
yakın 

Mesaj, hedeflenen 
kitleye 
ulaşmayabileceği 
veya sorunu 
çözemeyeceği için 
çok genel 
kampanyalardan 
kaçının. 
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Müdahale 

No. 

Sayfa 

No. 

Tepki Nasıl Çalışır Daha iyisi Hususlar 

7 45 Kesintisiz 
yürüyüş 
yollarını 
kolaylaştırma
k için geçiş 
araçlarını 
koordine 
etmek 
(anında). 

Yayalar bir 
caddeyi 
geçtiğinde, 
bitişik 
geçit<br>siny
al, kesintisiz 
bir yürüyüş 
dizisine izin 
verecek 
şekilde 
zamanlanır. 

…yaya-araç 
çarpışmaları, 
yaya 
yürüyüşlerinin 
uzun zaman 
aralıklarıyla 
kısıtlandığı 
yerlerde 
meydana gelir 

Kesintisiz yürüyüş 
sıralarını 
kolaylaştırmak için 
sinyallerin 
ayarlanması araç 
akışını bozarak 
trafik sıkışıklığına 
neden olabilir; 
ayrıca, 
zamanlanmış bir 
geçiş sırası tüm 
yayaların hızını 
karşılamayabilir. 

8 45 Sorunlu 
kavşaklarda 
yaya geri 
sayım sayacı 
sinyallerinin 
kurulması 
(anında) 

Caddeyi geçmek 
için ne kadar 
zaman kaldığını 
veya “Yürüme” 
sinyali yanıp 
sönmeden önce 
ne kadar zaman 
kaldığını 
gösteren bir 
zamanlayıcı 
sağlar. 

…topluluğunuz
daki yayalar, 
caddeyi 
geçmeden 
önceki bekleme 
süresinin 
belirsizliği 
nedeniyle 
iskelede yürüyor 

Geri sayım 
sinyalleri, yaya 
barikatlarının 
aksine yayaların 
“Yürüme” 
sinyallerine karşı 
karşıya geçmesine 
izin veriyor 

9 46 Yaya içme 
davranışını ele 
almak (erken) 

Alkol almanın 
bir sonucu 
olarak güvenli 
olmayan yaya 
davranışlarını 
hedefler 

…kolluk ve 
diğer paydaşlar 
(yani bar 
sahipleri) sıcak 
nokta 
konumlarında 
işbirliği yaparsa 

Kolluk, tek başına 
yayaların içki 
içme davranışını 
ele alma yükünü 
taşımamalıdır 

Araç ve Sürücü Faktörleri 

10 47 Yüksek riskli 
konumlarda 
(erken) hız 
ihlallerini ve 
diğer güvenli 
olmayan sürücü 
davranışlarını 
zorlamak 

Yaptırım 
sürücüleri hız 
yapmaktan 
caydırabilir 

…uygulama 
kampanyaları 
hızın soruna neden 
olduğu 
yüksek riskli 
bölgelerde 
yürütülüyor 

Artan yaptırım, 
trafik sıkışıklığını 
artırabilir veya 
daha fazla dikkat 
dağınıklığına 
neden olabilir; bu 
yanıtı uzun bir 
süre boyunca 
sürdürmek de zor 
olabilir 
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Müdahale 

No. 

Sayfa 

No. 

Tepki Nasıl Çalışır Daha iyisi Hususlar 

11 47 Sürücünün yaya 
yaralanmaları ve 
ölümleri ile ilgili 
risk algılarının 
artması (erken) 

Trafik durmaları 
sırasında kolluk, 
yaya farkındalığı 
bilgilerini dağıtır; 
ayrıca, sürücü 
sınıfları/sınavları 
yaya bilincini 
vurgulamak için 
yeniden 
tasarlanabilir 

…yaya 
farkındalığının 
dağıtımını 
artırmak için 
uygulama 
stratejileri 
bilgileri 
mevcuttur 

Yerel bir sorunla 
uğraşan 
topluluklar için 
eyalet sürücü 
sınavlarında 
değişiklik 
uygulamak zor 
olabilir 

12 48 Yaya-araç 
çarpışma 
noktalarının 
yakınında trafiği 
yönlendirmek 
veya 
sakinleştirmek 
(erken ve acil) 

Hız 
tümseklerinin 
veya rota 
yönlendirmesini
n kullanılması 
yüksek riskli 
bölgelerde 
trafiği yavaşlatır 
veya bu 
bölgelerdeki 
tıkanıklığı 
azaltır 

…kuruluşunuz 
yüksek riskli 
alanları doğru 
bir şekilde 
belirler 

Trafik 
yönlendirmesi, 
komşu sokaklarda 
yüksek riskli 
alanlar oluşturabilir 

13 48 Sarhoş sürücülere 
hitap etmek 
(erken) 

DUI kontrol 
noktaları, sarhoş 
sürücüleri yoğun 
yaya alanlarında 
araç 
kullanmaktan 
caydırıyor 

DUI kontrol 
noktaları, sarhoş 
sürücüleri yoğun 
yaya alanlarında 
araç 
kullanmaktan 
caydırıyor 

DUI kontrol 
noktaları trafik 
sıkışıklığını 
artırabilir, ek dikkat 
dağıtıcı şeyler 
yaratabilir, 
ve mahalledeki 
işletmeleri bozabilir 

Yakın Fiziksel Ortam 

14 49 Yaya-araç 
çarpışma 
noktalarında 
yaya trafiğini 
araçlardan 
ayırmak için 
yaya 
bariyerleri 
inşa etmek 

Fiziksel olarak 
bunu yapma 
fırsatını ortadan 
kaldırarak 
yayaların 
karşıdan 
karşıya 
geçmesini 
engeller. 

…ajansınız, 
engellerin en 
etkili olacağı 
yüksek sıklıkta 
çarpışma 
alanlarını 
belirlemeyi 
uygun şekilde 
planlamıştır. 

Yaya bariyerlerinin 
montajı abartılı 
yayalar için pahalı 
olabilir ve 
hoşlanmayabilir 
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Müdahale 

No. 

Sayfa 

No. 

Tepki Nasıl Çalışır Daha iyisi Hususlar 

15 50 Kaldırım 
uzantılarını 
sorunlu 
konumlara 
yükleme 

Sokak bordürleri 
geçiş mesafelerini 
daraltmak ve 
kavşaklarda veya 
ortadan yaya geçidi 
alanlarında 
sürücü/yaya 
görünürlüğünü 
iyileştirmek için 
yollara doğru 
genişletildi 

…kötü 
sürücü/yay
a görüşü 
veya uzun 
geçiş 
mesafeleri 
sorun 
yaratıyor 

Kaldırım uzantıları 
yayaları hareketli trafiğe 
yaklaştırıyor; ek olarak, 
kaldırım uzantıları 
potansiyel olarak birkaç 
altyapı sorunu yaratabilir 
(yukarıdaki açıklamaya 
bakın) 

16 50 Yaya 
algılama 
sistemi 
içeren geçiş 
sistemlerini
n kurulması 

Yayalar yaya 
geçidine 
yaklaştığında 
çapraz kirişleri 
başlatır 

…topluluğunuz
daki karşıdan 
karşıya 
geçmenin bir 
nedeni, 
otomatik geçiş 
hakkı 
verildiğinde 
daha uyumlu 
olabilecek olan 
aceleci 
yayalarla 
(yaşam hızı) 
ilgilidir 

Otomatikleştirilmiş 
geçiş sistemlerinin 
kurulumu çok maliyetli 
olabilir ve hareket 
kabiliyetini kısıtlayarak 
sürücüleri üzebilir; 
ayrıca, bu geçiş 
sistemleri yayalar ve 
sürücüler için görsel 
olarak kafa karıştırıcı 
olabilir 

17 51 Floresan 
güçlü sarı-
yeşil (SYG) 
yaya uyarı 
levhalarının 
takılması 

Geleneksel yaya 
uyarı levhaları, 
yüksek oranda 
yansıtıcı ve daha 
görünür 
malzemeden 
yapılmış levhalarla 
değiştiriliyor 

…çarpmalar, 
yansıtıcı 
malzemenin en 
görünür olduğu 
gündüz 
saatlerinde 
meydana gelir 

SYG'ler düşük ortam ışığı 
koşullarında etkili değildir 
(yani daha az yansıtıcıdır) 

18 51 SYG'ler 
düşük ortam 
ışığı 
koşullarında 
etkili 
değildir 
(yani daha 
az 
yansıtıcıdır) 

Karşıdan karşıya 
geçme 
mesafelerinin 
artması, bazı 
yayaların karşıdan 
karşıya geçmesini 
engelleyerek risk 
yanılsaması 
yaratabilir 

…topluluğunuzd
aki yaya-araç 
kazalarının çoğu 
dar sokaklarda 
meydana gelir 

Caddeleri yeniden tasarlamak 
maliyetli olabilir ve inşaat 
sırasında ulaşım kolaylığına 
engel olabilir; bu ayrıca 
yayaların belirli grupları 
(yani yaşlılar) için karşıdan 
karşıya geçme mesafesini 
artırarak çarpışma riskini de 
artırabilir; bu durumda, artan 
geçiş sinyali aralıkları gerekli 
olabilir 



 

 

66 Yaya Yaralanmaları ve Ölümleri 

 

Müdahale 
No. 

Sayfa 

No. 

Tepki Nasıl Çalışır Daha iyisi Hususlar 

19 52 
Geçiş sinyali 
aralıklarının 
uzunluğunun 
artırılması 

Yayaların 
karşıdan karşıya 
geçme süresini 
artırmak için geçiş 
araçlarını ayarlar 

…geniş yollarda 
daha uzun yürüyüş 
aralıklarına ihtiyaç 
vardır; ayrıca, alanda 
daha yavaş hareket 
eden yayaların 
oranının yüksek 
olması en iyi sonucu 
verir. 

Daha uzun geçiş 
aralıkları, trafiğin 
kavşaklarda daha uzun 
süre duracağı anlamına 
gelir; bu, belirli 
kavşaklarda trafik 
sıkışıklığına neden olabilir 

20 52 Kaldırımların 
ve diğer yaya 
geçitlerinin 
iyileştirilmesi 

Daha iyi yürüme 
koşulları, yayalara 
belirlenmiş 
yürüyüş yollarında 
kalmaları için 
daha fazla teşvik 
sağlayabilir 

…kaldırımların 
hasar gördüğü ve 
aşırı kalabalık 
olduğu yerlerin 
yakınında yüksek 
sıklıkta yaya-araç 
kazaları meydana 
gelir 

Kaldırım iyileştirme ve 
yeniden geliştirme 
maliyetli olabilir ve 
geçici olarak yaya 
seyahatini rahatsız 
edebilir 

21 52 Yayaları 
kontrollü 
kavşaklard
a geçmeye 
teşvik 
etmek 

Toplu taşıma 
sistemleri, geçiş 
cihazlarının 
bulunduğu 
alanların 
yakınında 
alma/bırakma 
noktaları kurar 

…topluluğunuz 
büyük ölçüde 
toplu taşımaya 
güveniyor 

Otobüs duraklarını 
yeniden yönlendirmek, 
toplu taşımayı yolcular 
için daha fazla zaman 
alıcı ve daha az 
kullanışlı hale 
getirebilir 

22 52 Yüksek 
riskli 
kavşakların 
ve yaya 
yollarının 
yakınındaki 
aydınlatmanı
n arttırılması 

Daha iyi 
görünürlük, 
yayaların ve 
sürücülerin 
yürüme/sürüş 
koşullarının 
güvenliğini 
değerlendirmesin
e yardımcı 
olabilir 

…yüksek riskli 
alanlar yetersiz 
aydınlatma ve zayıf 
görüş ile işaretlenir 

Işıkların montajı ve bakımı 
maliyetli olabilir 

23 53 Bloklar uzun 
ve caddeler 
geniş 
olduğunda 
ortadan yaya 
geçidi veya 
yaya adaları 
sağlamak 

Caddeler geniş 
olduğunda iki daha 
kısa geçişe izin 
verir 

…yayalar belirli 
caddeleri geçmek 
için uzun mesafeler 
kat etmek 
zorundadır; ayrıca 
adalar açıkça 
işaretlenmeli ve 
araçlar tarafından 
görülebilmelidir 

Adalar kurmak, kapsamlı 
yol inşaatı ve maliyet 
gerektirebilir 



 

 

Ek  A 67 

 

 

Müdahale 
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No. 
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24 53 Dar 
sokaklarda 
işaretli 
ortadan yaya 
geçişlerinin 
sağlanması 

Ortadan yaya 
geçitler, trafiği 
sakinleştirmek ve 
sürücüleri 
yayaların geçiş 
hakkı konusunda 
uyarmak için 
işaretlerle 
işaretlenmiştir 

...kavşaklardan 
ve geçiş 
cihazlarının 
olmadığı 
alanlardan 
uzakta cadde 
geçişi 
yaygındır 

Ortadan yaya geçitleri araç 
trafiğini engeller ve akış 
hızının gerekli olmadığı 
sokaklarda kullanılmalıdır 

25 54 Düşük 
görüş 
alanlarında 
park 
düzenlemel
erinin 
oluşturulma
sı 

Hem yayaların hem 
de sürücülerin 
görüşünü kısıtlayan 
park halindeki 
arabaları kaldırır 

…yayaların sık 
sık arabalar 
arasında 
karşıdan 
karşıya geçtiği 
yerlere 
kurulurlar. 

Sürücüler park yeri 
bulamazsa, park yerlerinin 
kaldırılması hareketli trafiği 
artırabilir; ayrıca sürücüler 
rahatsızlık nedeniyle bu tür 
alanlardan kaçınabilir; bu 
nedenle, bu strateji iş 
bölgeleri için uygun 
olmayabilir 

26 54 Yaya bayrağı 
konumları 
oluşturma 

Şehir, kavşaklara 
veya diğer geçiş 
alanlarına uyarı 
bayrakları 
yerleştirir 

… bayraklar 
riskli yerlere 
kurulur ve 
hem sürücüler 
hem de 
yayalar 
tarafından 
görülebilir 

Yaya bayrakları 
daha kalıcı çevresel 
değişiklikler 
kadar fark edilebilir veya 
etkili olmayabilir; ayrıca, 
yayaların karşıdan karşıya 
geçerken dikkatli olmaları 
gerekir, 
sürücülerin bayrakları fark 
edeceklerinin garantisi 
olmadığı için 

27 54 Taşınabilir 
yaya uyarı 
levhalarının 
kullanılması 

Şehir, kavşaklara 
veya diğer geçiş 
alanlarına 
taşınabilir uyarı 
işaretleri yerleştirir 

…riskli 
yerlere uyarı 
levhaları 
yerleştirilir ve 
hem sürücüler 
hem de 
yayalar 
tarafından 
görülebilir 

Taşınabilir uyarı işaretleri, 
daha kalıcı çevresel 
değişiklikler kadar fark 
edilebilir veya etkili 
olmayabilir 
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Tepki Nasıl Çalışır Daha iyisi Hususlar 

28 55 Sokak içi 
yayalara yol 
veren tabelaların 
yerleştirilmesi 

Şehir, sürücüleri 
yaya trafiğine 
yol açmaları 
konusunda 
uyarmak için 
yolların ortasına 
yaya işaretleri 
yerleştiriyor. 

…sürücüler, 
kavşak yaya 
geçitlerinde 
kaldırımların 
yakınında asılı 
olan yaya uyarı 
işaretlerini 
görmekte 
güçlük çekiyor 

Bu işaretlerin 
etkinliği, 
yerleştirildikleri 
yere (örneğin, 
hangi kavşaklara) 
bağlı olabilir. 

Special Conditions 

29 55 Sert havalarda 
yürüme 
yüzeylerinin 
bakımı 

Kötü havalarda 
bile yürüme 
yüzeylerini 
güvenli ve 
uyumlu hale 
getirir 

…topluluğunu
z buz ve kar 
içeren kış 
havası yaşar 

Kaldırımları 
temizlemek için 
kullanılan 
maddeler (yani 
buz çözücüler, 
tuz) yüzeylere 
zarar vererek ek 
maliyetlere neden 
olabilir 

30 55 Sınırlı hareket 
kabiliyetine sahip 
yayalar için 
koşulların 
iyileştirilmesi 

Kaldırımları 
daha kullanışlı 
hale getirir ve 
hareket 
kabiliyeti kısıtlı 
yayaları daha 
görünür kılar. 

…sınırlı hareket 
kabiliyetine sahip 
yayaların yüksek 
oranda olduğu 
bölgelerde 
uygulanır 

Kaldırımlarda 
yapılacak 
iyileştirmeler 
maliyetli olabilir 
ve yalnızca birkaç 
kişiye fayda 
sağlayabilir. 

31 56 Sokakları 
çocuklar ve 
gençler için 
daha güvenli 
hale getirmek 

Çocukların ve 
gençlerin özel 
ihtiyaçlarını 
karşılar 

…özel 
durumlar 
çocukları ve 
gençleri 
özellikle riske 
sokar 

Çocukların ve 
gençlerin özel 
ihtiyaçlarını 
dikkatlice 
incelemeli ve daha 
büyük çocukları 
ve gençleri 
problem çözme 
sürecine dahil 
etmelisiniz. 

32 56 Alışveriş 
merkezi otopark 
alanlarında yaya 
güvenliğinin 
artırılması 

Şehir 
sokaklarını ve 
kavşakları 
yayalar için 
daha güvenli 
hale getirmeyi 
amaçlayanlara 
benzer önlemler 
kullanır. 

…güvenlik 
önlemleri hem 
yayalara hem 
de sürücülere 
yöneliktir, 
çünkü her 
ikisi de park 
alanlarında 
dikkati dağılır 

Çevredeki 
işletmelerin 
güvenlik 
önlemlerinin 
masraflarını 
karşılaması 
gerekebilir 
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Sayfa 

No. 
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33 57 Şantiyelerin 
izlenmesi 

Yaya yollarının 
uygun ve 
erişilebilir 
olmasını sağlar 

…ajansınız 
inşaat 
şirketleriyle 
ortaklıklar 
kurar, 
böylece 
izleme 
devam eder 
projenin 
süresi 

Şantiyeler geçicidir ve 
sık sık yer değiştirir; 
koşulların 
değiştirilmesi izlemeyi 
zorlaştırabilir; Bu 
nedenle, ajansınız 
yerel yönetimle 
birlikte çalışarak 
yüklenicilerin inşaatın 
izin verilen 
aşamasında saha 
izlemeyi kabul 
etmesini gerektirebilir 

34 57 Daha 
yüksek 
kaza riski 
taşıyan 
işçiler için 
güvenliğin 
iyileştirilm
esi 

Yüksek riskli 
çalışanları, 
işteyken tehlikeli 
durumları ve 
davranışları göz 
önünde 
bulundurmaları 
için eğitir; ayrıca, 
işçiler kendilerini 
sürücülere daha 
görünür kılmak 
için özel teçhizat 
kullanabilirler 

…işçiler 
eğitimi ciddiye 
alıyor 

İşçiler 
düzenlenmedikleri 
sürece güvenli 
uygulamaları 
kullanamaz 

35 57 Yayaları 
otoyol 
giriş/çıkış 
rampalarında
n ayırmak 

Yüksek hızlı 
trafiğin 
yakınında 
yayalar için 
güvenli yürüyüş 
yolları sağlar. 

…yaya tünelleri 
ve köprüleri, 
yayaların fiziksel 
olarak birleşen 
trafikten ayrılması 
için inşa edilir 

Her iki yapının çeşitli 
istenmeyen sonuçları 
inşaat öncesi dikkate 
alınmayabilir; olası 
sonuçlar için yukarıya 
bakın 

36 58 Popüler 
turistik 
yerlerin 
veya 
hizmetlerin 
yerinin 
değiştirilm
esi 

Sık sık 
patronların 
ziyaret ettiği 
mağazalar, 
restoranlar veya 
diğer işletmeler 
insanların 
yaşadığı yolun 
kenarına taşınır, 
böylece karşıdan 
karşıya 
geçmelerine 
gerek kalmaz 

…bir kilit nokta, 
birçok sakinin ilgi 
çekici yerleri veya 
hizmetleri 
korumak için 
sürekli olarak 
merkezi bir 
konumdan 
geçmek zorunda 
kalmasından 
kaynaklanır 

İşletmelerin yerini 
değiştirmek 
muhtemelen çok 
pahalıdır ve büyük bir 
yeniden bölgelendirme 
gerektirir; ayrıca, 
yerleşik işletme 
sahipleri konumlarını 
taşımak konusunda 
isteksiz olabilirler. 
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Müdahale 

No. 

Sayfa 

No. 

Tepki Nasıl Çalışır Daha iyisi Hususlar 

Sınırlı etkili müdehaleler 

37 58 Tehlikeli araçların 
yeniden 
tasarlanması 

Araç gövdesi 
değişiklikleri, 
yaralanmanın 
ciddiyetini ve 
çarpışma anında 
ölüm olasılığını en 
aza indirebilir 

…sorunlu 
tasarımlar (ör. 
hafif kamyon 
araçları) belirlenir 
ve iyileştirilir 

Bu müdehale, 
devlet 
kurumlarıyla ve 
araç üreticileriyle, 
ajansınızın 
kapsamı dışında 
olabilecek 
işbirliğini 
gerektirir. 

38 58 Genel bir 
yaya 
güvenliği 
eğitimi/bili
nçlendirme 
kampanyas
ı 
başlatmak 

Kitle iletişim 
araçlarını genel 
bir kitleye yaya 
güvenliğini 
teşvik etmek için 
kullanır 

…sorun yaygın 
ve 
topluluğunuzda
ki birçok insanı 
etkiliyor 

Çoğu sorun, 
belirli zamanlarda 
yalnızca belirli 
kişileri etkiler; bu 
nedenle, genel bir 
mesaj en çok 
fayda sağlayacak 
olanlara 
ulaşmayabilir. 

39 59 
Jaywalker'lara 
karşı genel bir 
yaptırım 
kampanyası 
başlatılıyor 

Kolluk, yargı 
alanı boyunca 
karşıdan karşıya 
geçişi engelledi 

…çarpmalar 
yaygındır, büyük 
ölçüde karşıdan 
karşıya geçme 
nedeniyledir ve 
konsantrasyon 
yoktur 

Irksal profil 
oluşturma algıları 
yaratabilir, 
kolluğu risk 
altında olmayan, 
belki pahalı ve 
bakımı zor olan 
birçok vatandaşla 
çatışmaya sokar. 

* "Anında", olası bir çarpışmadan hemen önce yürürlüğe giren müdehalelerı ifade eder. "Erken", olası çökmelerden çok 

önce etkili olan yanıtları işaretler. Şekil 3'e ve beraberindeki metne bakın. 
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Ek B: Yaya Güvenliğini Artırmak için Web Kaynakları 

 

Hükümet 

 

Yaya Güvenliği Rehberi ve Karşı Tedbir Seçim Sistemi 

 

“ Yaya Güvenliği Kılavuzu ve Karşı Tedbir Seçim Sistemi, 

uygulayıcılara yürüyenlerin güvenliğini ve hareketliliğini artırmak 

için mevcut en son bilgileri sağlamak içindir. Çevrimiçi araçlar, 

belirli bir konumla ilgili kullanıcı girişine dayanarak yaya 

güvenliğini ve/veya hareketliliğini iyileştirmek için kullanıcıya 

olası mühendislik, eğitim veya uygulama tedavilerinin bir listesini 

sunar" (kaynak: aşağıdaki URL'den, 6 Ocak 2007'de erişildi). 

www.walkinginfo.org/pedsafe/ dizin.cfm. 

 

 Federal Otoyol İdaresi: Yaya ve Bisiklet Güvenliği Araştırma 

Sayfası 

 

Etkili güvenlik prosedürleri ve yaya güvenliğini anlamak için 

yararlı diğer bilgiler hakkında raporlar içerir. 

www.tfhrc.gov/safety/pedbike/pedbike.htm.  

 

Ulusal Ulaşım Kütüphanesi 

 

 Güvenlik konularında çeşitli raporlar, belgeler ve diğer 

yayınları içerir. http://ntl.bts.gov/display. 

cfm?sub=e2&#777;5.HTM.E.K. 

 

Savunma 

 

Aktif Yaşam Araştırmaları 

“Aktif Yaşam Araştırmalarının temel amacı, araştırmaları 

destekleyerek aktif yaşam hakkındaki bilgileri artırmaktır. 
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her yaştan, gelirden ve etnik kökenden Amerikalılar arasında 

fiziksel aktivite seviyelerini önemli ölçüde artırma 

potansiyeline sahip çevresel faktörleri ve politikaları 

belirlemek" (kaynak: aşağıdaki URL'den, 6 Ocak 2007'ye 

erişildi). 

www.activelivingresearch.org/index.php/What_We_are_ 

Learning/117. 

 

Ulusal Bisiklet ve Yürüyüş Merkezi 

 

“Ulusal Bisiklet ve Yürüyüş Merkezi'nin (NCBW) misyonu, 

bireylerin, kuruluşların ve ajansların çabalarını teşvik ederek ve 

destekleyerek Kuzey Amerika'da bisiklet dostu ve yürünebilir 

topluluklar oluşturmaya yardımcı olmaktır" (kaynak: aşağıdaki 

URL'den, 6 Ocak 2007'ye erişildi). www.bikewalk.org. 

 

 Yürünebilir Bir Amerika için Ortaklık 

 

“Yürünebilir Amerika için Ortaklık (PWA), Amerika'da yürüme 

koşullarını iyileştirmek ve düzenli olarak yürüyen Amerikalıların 

sayısını artırmak için çalışan ulusal bir koalisyondur. Üyeler, 

sağlık, güvenlik ve çevre olmak üzere üç ana alandan endişe 

duyan ulusal devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen 

kuruluşlardır" (kaynak: aşağıdaki URL'den, 6 Ocak 2007'ye 

erişildi). www. Walkableamerica. Org. 

 

 Dünya Çapında Güvenli Çocuklar 

 

“Safe Kids Worldwide, misyonu 14 yaş ve altındaki 

çocukların önde gelen katillerinden biri olan kazara çocukluk 

yaralanmalarını önlemek olan küresel bir organizasyon ağıdır. 

15 ülkede 450'den fazla koalisyon, aileleri eğitmek ve 

korumak için sağlık ve güvenlik uzmanlarını, eğitimcileri, 

şirketleri, vakıfları, hükümetleri ve gönüllüleri bir araya 

getiriyor" (kaynak: aşağıdaki URL'den, 6 Ocak 2007'ye 

erişildi). www.safekids.org. 
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Ek C: Yaya-Araç Kazalarına  

Kapsamlı Bir Müdehale Geliştirme 

Bu kılavuzda, yaya-araç kazalara neden olan üç fac-tors'un 

(yayalar, avcılar ve fiziksel ortam) etkileşimi 

vurgulanmıştır. Bu etkileşim yaya-araç çarpışma üçgenine 

(Şekil 1) ve yaya-araçları parametreye yansır (Şekil 3). 

Pratik ima, geniş bir taneye birden fazla faktörü ele şekilde 

yüksekliği: yayalar, avcılar, fiziksel çevre, erken kararlar ve 

acil kararlar. 

 
Bu kontrol listesi ayrıca beş ana durumsal suç önleme 

müdehale kategorisini de kullanır (daha fazla bilgi için bkz. 

popcenter.org: riskleri artırma, çabayı artırma, ödülleri 

azaltma, bahaneleri azaltma ve provokasyonları azaltma. 
 

• Artan riskler, kötü davranış için algılanan cezayı daha 

olası hale getirmeyi içerir. Örneğin, hız veya yaya 

yürüyüşünün artan zorlaması, bunu yapan insanlar için 

para cezası riskini artırır. 

• Artan çaba, zahmetli davranışlarda bulunmayı 

zorlaştırmayı içerir. Örneğin, trafiğin sakinleşmesi 

sürücüleri hız yapmayı zorlaştırarak yavaşlamaya 

zorlar. 

• Ödülleri azaltmak yaramazlıktan elde edilen kazancı azaltır. 

Örneğin, yayalar otobüsleri yakalamak için orta engeli geçerse, 

otobüs duraklarını köşelere taşımak, orta engeli geçme teşvikini 

ortadan kaldırır. Bahaneleri azaltmak daha fazla hale getirmektir 

• İnsanların yaramazlıklarını haklı çıkarmaları zor. 

Örneğin, yayalar için açıkça işaretlenmiş geçiş noktaları 

sağlamak, nereden geçeceklerini bilmediklerini iddia 

etme yeteneklerini azaltır.
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• Provokasyonların azaltılması, kötü davranışa teşviklerin 

azaltılmasını içerir. Örneğin, yaya hareketini 

kolaylaştırmak için geçiş yürüyüşü zamanlamasını 

değiştirmek, yayaların algılanan yaya geçidi ihtiyacını 

azaltır. 
 

Bu kılavuzda tartışılan faktörleri durumsal önleme 

teknikleri ile birleştirmek 25 müdahale kategorisini ortaya 

koymaktadır (bkz. Tablo 1). Kapsamlı bir müdehale, 

birden çok nedene karşı birden fazla durumsal yaklaşım 

kullanmayı içerir. Bu yaklaşım, bir müdahalenin 

zayıflıklarının diğer müdahalelerin güçlü yönleriyle 

dengelenmesini sağlar. 

 
Tabloda gösterilen örnekte, müdehale yayaları (anında 

kararlar), sürücüleri (erken kararlar) ve fiziksel çevreyi 

içeren dört müdahale türünden oluşur. Bu dört müdahale 

dört farklı situ- ational önleme türünü içerir: sürücülere 

yönelik riskleri artırmak, sürücülerin hız bahanelerini 

azaltmak, yaya provokalarını azaltmak- jaywalk'a tionları 

azaltmak ve jaywalk yapmanın zorliğini artırmak. Hız 

uygulamanın sürdürülebilmeyebileceğinden, işaretlerin bir 

hatırlatma olarak kaldığına dikkat edin. Yine de, bu 

örnekte, kolluk periyodik hız çatlakları çalıştırmak zorunda 

kalabilir. 

 
Son olarak, "Yaya- Araç Kazalarını Önleme Planlama 

Çerçevesi" kontrol listesi, bir müdehale geliştirirken size 

yararlı bir planlama aracı sağlamak için tasarlanmıştır. 

Süpervizörler, implementa-tion'dan önce bir müdehaleyi 

onaylamak için de kullanabilirler. Son olarak, 

uyguladığınız müdahaleler arasındaki ilişkileri belgelemek 

için kullanabilirsiniz. 
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Tablo 1 

 

Kapsamlı Bir Müdahale Örneği 

Durumsal 

Önleme Tipi 

Yayalar 

 

Zamansız                         Acil 

Sürücüler&Araçlar 

 

Zamansız                         Acil 

Fiziksel Çevre 

Riskleri Artır   Bölgedeki Hızı 

Denetim 

Altına Al. 

  

Çabaları Artır     Orta bloğa 

Yaya 

Barikatları 

Yerleştir. 

Ödülleri Düşür      

Özürleri Düşür   Yaya İkaz 

İşaretleri 

Yerleştir. 

  

Provokasyonları 

Düşür 

 Trafik 

Işıklarının 

Zamanlamasını 

Koordine Et 
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 Yaya-Araç Çarpışmalarını Önlemek İçin Çerçeve Planlaması 
Problem: _______________________     Tarih: ____________ 

MÜDAHALE SINIFLANDIRMASI 

Planlama Değerlendirmesi* 

1. Sonuç olarak yayalar, sürücüler ya da fiziksel çevre için bir müdahale kullandınız mı? 

Yes                 No 

2. Eğer hayır ise, müdahaleyi engelleyen faktör nedir? __________________________ 

3. Sonuç olarak müdahale için iki farklı durumsal önleme tipi kullandınız mı?  

Yes                 No 

4. Eğer hayır ise, hangi durumsal önleme tipi kullanılmadı? 
_______________________ 

* Aşağıdaki sorulardan birine hayır cevabı veriyor iseniz, planınızı değiştirmeyi veya 
eklemeler yapmayı düşünmelisiniz. 
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Kolluk için Diğer Sorun Odaklı Rehberler 
Soruna Özel Kılavuzlar serisi 
1. Assaults in and Around Bars, 2nd Edition. Michael S. Scott. 

2001. ISBN: 1-932582-00-2 

2. Street Prostitution, 2nd Edition. Michael S. Scott. 2001. ISBN: 1- 

932582-01-0 

3. Speeding in Residential Areas. Michael S. Scott. 2001. 
ISBN: 1-932582-02-9 

4. Drug Dealing in Privately Owned Apartment Complexes. Rana 
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932582-04-5 
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9. Graffiti. Deborah Lamm Weisel. 2002. ISBN: 1-932582-08-8 

10. Thefts of and From Cars in Parking Facilities. Ronald V. Clarke. 

2002. ISBN: 1-932582-09-6 

11. Shoplifting. Ronald V. Clarke. 2002. ISBN: 1-932582-10-X 

12. Bullying in Schools. Rana Sampson. 2002. ISBN: 1-932582-11-8 

13. Panhandling. Michael S. Scott. 2002. ISBN: 1-932582-12-6 

14. Rave Parties. Michael S. Scott. 2002. ISBN: 1-932582-13-4 

15. Burglary of Retail Establishments. Ronald V. Clarke. 2002. 
ISBN: 1-932582-14-2 

16. Clandestine Methamphetamine Labs, 2nd Edition. Michael S. 

Scott. 2002. ISBN: 1-932582-15-0 

17. Acquaintance Rape of College Students. Rana Sampson. 2002. 
ISBN: 1-932582-16-9 

18. Burglary of Single-Family Houses. Deborah Lamm Weisel. 2002. 
ISBN: 1-932582-17-7 
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19. Misuse and Abuse of 911. Rana Sampson. 2002. 
ISBN: 1-932582-18-5 

20. Financial Crimes Against the Elderly. 

Kelly Dedel Johnson. 2003. ISBN: 1-932582-22-3 

21. Check and Card Fraud. Graeme R. Newman. 2003. 
ISBN: 1-932582-27-4 

22. Stalking. The National Center for Victims of Crime. 2004. 
ISBN: 1-932582-30-4 

23. Gun Violence Among Serious Young Offenders. Anthony A. 

Braga. 2004. ISBN: 1-932582-31-2 

24. Prescription Fraud. Julie Wartell and Nancy G. La Vigne. 2004. 

ISBN: 1-932582-33-9 

25. Identity Theft. Graeme R. Newman. 2004. ISBN: 1-932582-35-3 

26. Crimes Against Tourists. Ronald W. Glensor and Kenneth J. Peak. 

2004. ISBN: 1-932582-36-3 

27. Underage Drinking. Kelly Dedel Johnson. 2004. ISBN: 1-932582-39-8 
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37. Juvenile Runaways. Kelly Dedel. 2006. ISBN: 1932582-56-8 
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40. People with Mental Illness. Gary Cordner. 2006. 
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ISBN: 1-932582-72-X 
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Nancy G. La Vigne. 2007. ISBN: 1-932582-82-7 

51. Pedestrian Injuries and Fatalities. 
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1. The Benefits and Consequences of Police 

Crackdowns. Michael S. Scott. 2003. ISBN: 1-932582-24-X 

2. Closing Streets and Alleys to Reduce Crime: Should 

You Go Down This Road? Ronald V. Clarke. 2004. 
ISBN: 1-932582-41-X 

3. Shifting and Sharing Responsibility for Public Safety 

Problems. Michael S. Scott and Herman Goldstein. 

2005. ISBN: 1-932582-55-X 

4. Video Surveillance of Public Places. Jerry Ratcliffe. 

2006 ISBN: 1-932582-58-4 

5. Crime Prevention Publicity Campaigns. Emmanuel 

Barthe. 2006 ISBN: 1-932582-66-5 
 

Problem-Solving Tools series: 
 

1. Assessing Responses to Problems: An Introductory 

Guide for Police Problem-Solvers. John E. Eck. 2002. 

ISBN: 1-932582-19-3 

2. Researching a Problem. Ronald V. Clarke and Phyllis A. 

Schultz. 2005. ISBN: 1-932582-48-7 

3. Using Offender Interviews to Inform Police Problem 

Solving. Scott H. Decker. 2005. ISBN: 1-932582-49-5 

4. Analyzing Repeat Victimization. Deborah Lamm 

Weisel. 2005. ISBN: 1-932582-54-1 

5. Partnering with Businesses to Address Public Safety 

Problems. Sharon Chamard. 2006. ISBN: 1-932582-62-2 
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and John E. Eck. 2007. ISBN: 1-932582-75-4 
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Kolluk İçin Yaklaşan Sorun Odaklı Rehberler 

 
Soruna Özel Kılavuzlar Terk 

Edilmiş Araçlar 

Stadyumlarda ve Diğer 

Eğlence Mekanlarında 

Bisiklet Hırsızlığı Kalabalık 

Kontrolü Parklar Geçici 

Kamplarında Çocuk 

İstismarı Suçu ve 

Bozukluğu 

 
Problem Çözme Araçları  

Bir Sorun Analizi Sistemi  

Yer Değiştirme Yanıtı Tasarımı  

Aydınlatma Sokması  

İşlemlerini Geliştirme Kılavuzları 

 
Kolluk dizileri ve diğer COPS Ofisi yayınları için Sorun 

Odaklı Kılavuzlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen 

800.421.6770 numaralı kolluk bürosu müdahale 

merkezini arayın veya www.cops.usdoj.gov'de COPS 

Online'ı ziyaret edin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.PopCenter.org 

Problem Odaklı Kolluğun Merkezi 

Problem mi var? Cevabı bizde! 

 
Topluluğunuzdaki suç ve bozuklukla daha etkili bir şekilde 

başa çıkabileceğiniz çok sayıda bilgi için 

www.popcenter.org'daki Sorun Odaklı Kolluk Merkezi web 

sitesine giriş yapın: 

• Şu anda mevcut olan tüm Kılavuzların Web ile geliştirilmiş 

sürümleri 

• İnteraktif eğitim egzersizleri  

• Araştırma ve kolluk uygulamalarına çevrimiçi erişim  

• Çevrimiçi sorun analizi modülü  

• Sorun odaklı kolluk ve durumsal suçların önlenmesinde önerilen 

okumalar  

• Diğer POP Kılavuzlarının tam listesi  

• Yaklaşan POP Kılavuzlarının listesi. 
 

Kolluk ve onlarla birlikte çalışanlar için toplum sorunlarını 

ele almak üzere tasarlanan www.popcenter.org, sorun odaklı 

kollukta büyük bir kaynaktır. 

http://www.popcenter.org/
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ABD Adalet Bakanlığı 

Toplum Odaklı Kolluk Hizmetleri Ofisi 

1100 Vermont Avenue, N.W. 

Washington, DC 20530 

 

COPS programları hakkında detaylı bilgi 

almak için, COPS Office Response Center’ı 

arayın, 800.421.6770 

 

Cops Online'ı aşağıda listelenen adreste ziyaret edin. 

e090725108 Ekim 2007 

ISBN: 1-932582-83-5 
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