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GİRİŞ

Ulaşım, hayatımızın en önemli aktivitelerinden biridir.

Ulaşım aktivitelerinin çoğunluğu ise karayolu üzerinden

yapılmaktadır  Türkiye’de ulaşım etkinliği % 90

civarında karayolu vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
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TRAFİK KAZA ANALİZİ
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Türkiye Yol Ağı

Türkiye Yol Ağı Bilgisi (TÜİK, 2018)
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Türkiye yol ağı (OSM, 2019)
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Trafik Kaza Verisi

(Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar)

EGM ve JGK trafik kaza verileri özeti (2016-2018)

EGM (2016-2018) % 84 JGK (2016-2018) % 16 
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Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Verisi



2016-2018 yılları bazında 10.000 nüfusa düşen kaza 

sayısının değişimi
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2016-2018 yılları bazında 10.000 nüfusa düşen ölümlü 

kaza sayısının değişimi
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2016-2018 yılları bazında 10.000 nüfusa düşen ölüm 

sayısının değişimi
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Trafik Kaza Verilerinin Değerlendirilmesi

 2016-2018 yıllarına ait trafik kaza verileri hem EGM hem de JGK

verileri excel formatında temin edilmiştir.

 Verilerde kaza bilgileri

 sürücü bilgileri

 yaya bilgileri

 Mekansal analizler için 3 yıllık verinin tek bir veri kaynağında

birleştirilmiştir.
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Veri Birleştirmede Karşılaşılan Zorluklar

 İki kurumun veri depolama şekli farklıdır. 

EGM ve JGK’daki kayıtlar ve yıllara göre veri depolanmasında kullanılan 

sütun sayısı
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Veri Birleştirmede Karşılaşılan Zorluklar

 Kazaya ait koordinat bilgisindeki zorluklar

JGK verilerinde 2018 yılı hariç koordinat verileri kaza bilgisi 

kısmı yerine sürücü bilgilerinde tutulmaktadır. 

JGK verilerinde koordinat verileri tamsayı ve ondalık kısmı ayrı 

ayrı kodlanmaktadır.

JGK verilerinde kaza  koordinatlar bilgileri
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Veri Birleştirmede Karşılaşılan Zorluklar

 Eksik koordinat verisi

Kaza verilerinde eksik kaza  koordinat bilgileri
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Ülke Sınırlarında Veri Doğrulama Süreci

Türkiye haritası üzerinde CBS ortamında 2016-2018 

yıllarına ait birleştirilmiş kaza verisi 
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Ülke Sınırlarında Veri Doğrulama Süreci

 Ülke sınırları dışında 500 m lik tampon bölge

oluşturulmuş ve bu sınırlar dışındaki kazalar veriden

ayıklanmıştır. 5.179 kaza (% 0,93)

 5.179 kazanın X Y koordinatları yönünden kontrolü

sağlanmıştır. 1.577 (% 0,28) kaza tekrar veriye geri

eklenmiştir.
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İl Sınırlarında Veri Doğrulama Süreci

İl sınırlarının içindeki ve dışındaki veriler        
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İl Sınırlarında Veri Doğrulama Süreci

 Her bir il sınırı için tampon bölge belirlenip, dışında kalan kazalar

veriden çıkarılmıştır.

Doğrulanmış veri tablosu

 Sonuç olarak tüm verinin %2,1’lik kısmı temizlenerek analize 

uygun hale getirilmiştir.
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Yol Sınıflandırma Karmaşası



Yol Sınıflandırma Karmaşası
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Yol Sınıflandırma Karmaşası
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Yol Sınıflandırma Karmaşası



Tüm (Ölümlü/Yaralanmalı) Kazalar için Mevcut Durum 

Değerlendirmesi 

Yıllara göre trafik kaza verilerinin gösterimi (2016-2018)
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Doğrulanmış ölümlü ve yaralanmalı kaza verilerinin illere göre dağılımı

Tüm Kazalar için Mevcut Durum Değerlendirmesi 
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 % 75,3 yerleşim yerinde

 % 88,6 açık havada

 % 67,5 gündüz

 % 31 yaz - %25’şer bahar aylarında-% 19 kış

 % 84,9 kuru yol zeminde

 % 62 yol kesiminde - % 38 kavşakta

 % 70 hafta içi

 % 47 tek araçlı, % 47 iki araçlı

Tüm Kazalar için Mevcut Durum Değerlendirmesi 
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Ölümlü ve 

yaralanmalı kaza 

verilerinin oluş 

türlerine göre 

dağılımı

Tüm Kazalar için Mevcut Durum Değerlendirmesi 
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Ölümlü ve 

yaralanmalı kaza 

verilerinin zaman 

aralıklarına göre 

dağılımı

Tüm Kazalar için Mevcut Durum Değerlendirmesi 
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Yıllara göre ölümlü trafik kaza verilerinin gösterimi 

(2016-2018)

Ölümlü Kazalar için Mevcut Durum Değerlendirmesi 
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Doğrulanmış ölümlü kaza 

verilerinin illere göre 

dağılımı

Ölümlü Kazalar için Mevcut Durum Değerlendirmesi 
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 % 51,8 yerleşim yerinde-%48,2 yerleşim dışı

 % 88,9 açık havada

 % 60,6 gündüz

 % 33 yaz - %23 ilkbahar- %27 sonbahar -% 17 kış

 % 85,8 kuru yol zeminde

 % 74 yol kesiminde - % 26 kavşakta

 % 68,4 hafta içi

 % 59,3 tek araçlı, % 36,1 iki araçlı

Ölümlü Kazalar için Mevcut Durum Değerlendirmesi 
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Doğrulanmış ölümlü 

kaza verilerinin oluş 

türüne göre 

dağılımı

Ölümlü Kazalar için Mevcut Durum Değerlendirmesi 
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Doğrulanmış ölümlü 

kaza verilerinin 

zaman dilimlerine 

göre dağılımı

Ölümlü Kazalar için Mevcut Durum Değerlendirmesi 
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CBS Ortamında Kaza Sıcak Nokta Analizi

Yöntem

Parametre Belirlenmesi

Sonuçların Değerlendirilmesi
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En Yakın Komşuluk Hiyerarşik Kümeleme (EYKHK)

Metodu
 Maksimum eşik mesafesi (dmax)

 Bir kümede bulunabilecek minimum sayıda kaza sayısı (nmin)

Farklı EYKHK senaryoları:

dmax = {100 m, 500 m ve 1km}

nmin=3,5,10 kaza 

En Yakın Komşuluk Hiyerarşik Kümeleme Metodu 

algoritması
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Kaza Sıcak Noktalarının ve Kaza Sıcak Noktaları 

İçindeki Kazaların İncelenmesi
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Tüm (ölümlü/yaralanmalı) kazalardan hesaplanan sıcak 

noktalar (dmax =100 m ve nmin =5)
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Ölümlü ve yaralanmalı 

kaza verilerinden 

hesaplanmış kaza sıcak 

noktalarının illere göre 

dağılımı 

(dmax =100 m ve nmin =5)
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 % 91,6 yerleşim yerinde

 % 89,4 açık havada

 % 66,1 gündüz

 % 28,6 yaz - %25,4 ilkbahar- %26,3 sonbahar -% 19,7 kış

 % 86,2 kuru yol zeminde

 % 51 yol kesiminde - % 49 kavşakta

 % 71,6 hafta içi

 % 37,4 tek araçlı, % 54,4 iki araçlı

Kaza Sıcak Noktaları İçindeki Kazaların İncelenmesi
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Oluş türlerine göre dağılımı 

(d=100m ve nmin=5)
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Kaza Sıcak Noktaları İçindeki Kazaların İncelenmesi



Zaman dilimlerine 

göre dağılımı

(d=100m ve nmin=5)
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Kaza Sıcak Noktaları İçindeki Kazaların İncelenmesi



Ölümlü Kaza Sıcak Noktalarının İncelenmesi



Ölümlü kazalar için En Yakın Komşuluk 

Hiyerarşik Kümeleme sonuçları

51



Ölümlü kazalar ile hesaplanmış kaza sıcak noktaları

(dmax =500m ve nmin =3)
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Ölümlü kazalar ile hesaplanmış kaza sıcak noktalarının illere göre dağılımı

(dmax =500m ve nmin =3)

Ölümlü Kazalar için Kaza Sıcak Noktalarının Mevcut Durum 

Değerlendirmesi
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Ölümlü Kazalar için Kaza Sıcak Noktalarının Mevcut 

Durum Değerlendirmesi
(dmax =500m ve nmin =3)

 % 85 yerleşim yerinde

 % 89,4 açık havada

 % 52,9 gündüz- %43,4gece

 % 28,8 yaz - %24,4 ilkbahar- %26,1sonbahar -% 20,7 kış

 % 87,3 kuru yol zeminde

 % 69 yol kesiminde - % 31 kavşakta

 % 68,2 hafta içi

 % 59,6 tek araçlı, % 33,7 iki araçlı
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Oluş türlerine göre 

dağılımı

Ölümlü Kazalar için Kaza Sıcak Noktalarının Mevcut 

Durum Değerlendirmesi
(dmax =500m ve nmin =3)
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Zaman aralıklarına 

göre dağılımı

Ölümlü Kazalar için Kaza Sıcak Noktalarının Mevcut 

Durum Değerlendirmesi
(dmax =500m ve nmin =3)
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Yaya Kazaları Sıcak Nokta Analizi



Yaya kaza sıcak noktaları dağılımı 

(dmax =100m ve nmin =5)
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Yaya kazaları ile hesaplanan 

kaza sıcak noktalarının illere 

göre dağılımı  

(dmax =100m ve nmin =5)
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Yaya Kazaları için Mevcut Durum Değerlendirmesi

 % 99,5 yerleşim yerinde

 % 90,7 açık havada

 % 78,4 gündüz-%18,9

 % 24,5 yaz - %27,5 ilkbahar- %26,4sonbahar -% 21,7 kış

 % 88 kuru yol zeminde

 % 65,9 yol kesiminde - % 34,1 kavşakta

 % 77,3 hafta içi

 % 97,4 tek araçlı, % 2,3 iki araçlı
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Oluş zamanına 

göre dağılımı 

(d=100m and 

nmin=5)

Yaya Kazaları için Mevcut Durum Değerlendirmesi
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Kaza Sıcak Noktaların Detaylı Değerlendirilmesi

62



 Ölümlü kaza sıcak nokta analizleri sonuçlarına göre, TÜİK 1. Seviye

Bölgelerinden her bir bölge için en çok sıcak nokta sayısına sahip

12 il detaylı incelenecektir.

 İstanbul, Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Ankara, Antalya, Kayseri,

Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep illerinde inceleme

yapılması planlanmıştır.

 Şimdiye kadar detaylı incelemeler 2 ilde tamamlanmıştır.

 Trabzon

 Samsun
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Trabzon Kaza Sıcak Nokta Değerlendirmesi
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Samsun Kaza Sıcak Nokta Değerlendirmesi



70



71



72



73



74



75



SONUÇLAR

 Son yıllarda takip edilen yol güvenliği stratejisi ile ölümlü kazalar

(%11,8) ve ölüm sayısında (%10,1) azalma trendi

yakalanmasına rağmen, yaralanmalı kaza ve yaralı sayısında

artış gözlenmekte olup; BM 10 Yıllık Eylem Planı’nda

hedeflenen %50 azaltma oranı seviyesine henüz

ulaşılamamıştır.

 Başarılı yol güvenliği politikalarının geliştirilmesi için daha

güvenilir ve doğru veri elde edilmelidir.
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SONUÇLAR

 Verinin toplanma, depolanma ve erişim şekli geliştirilmelidir.

 Veri kalitesini arttırma adına, yol sınıflandırması, yerleşim

yeri/dışı bilgisi, kurumların sorumluluk alanları, hız limitleri gibi

konular netlik kazandırılmalıdır.

 Yol güvenliğinin artırılması adına klasik analizlerin yanında

mekansal analiz çalışmaları yapılmalıdır.
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SONUÇLAR

 Kazaların yeri  çoğunlukla yerleşim yerinde ve yol kesimde

Kaza sıcak nokta analizleri  ilk beş kaza sıcak noktası kavşaklarda

 Kavşak Tasarımı !!!

 Yol Geometrisi !!!

 Kazaların meydana gelme şekli  Yandan çarpma, arkadan çarpma,

yaya kazası, yoldan çıkma kazaları

Ölümlü kaza sıcak noktaları  Yaya kazası, yandan çarpma,

arkadan çarpma, sabit cisme çarpma,

yoldan çıkma

 Kavşak Tasarımı !!!

 Hız !!!

 Yaya Güvenliği !!!

 Yol Kenarı Güvenliği !!!
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SONUÇLAR

 Kazaların meydana gelme zamanı % 33-40 gece

 Ölümlü kaza sıcak noktaları %52 gündüz, %48

gece/alacakaranlık

 Yaya kazaları kaza sıcak noktaları%78 gündüz

 Hız !!!

 Aydınlatma !!!

79



TEŞEKKÜRLER…


