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Özet 

Tüm yerel kamu hizmetlerinde olduğu gibi trafik polisinin vermiş olduğu 

hizmetlerde de; toplumun hizmete, hizmetin de topluma en kısa zamanda, en etkili 

ve en güvenli şekilde ulaşabilmesinde “konumu”; yani “erişilebilirlik düzeyi” en 

önemli etkendir. Ayrıca trafik kazası gibi saniyelerin bile çok önemli olduğu acil 

müdahale gerektiren olaylarda erişilebilirliğin önemi katlanmaktadır.  

 

Çalışmada trafik polisi hizmetleri / erişebilirlik arasındaki bu yakın ilişki göz önüne 

alınarak; Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında, 2005 

yılında meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kaza verileri değerlendirilerek, etkin 

denetim ve bilirkişilik modellerinin nasıl uygulanacağı erişilebilirlik analizleri 
uygulanarak tartışılmaktadır. Çalışmada kaza haritaları oluşturularak kusur 

dağılımları mekansal olarak irdelenmiş ve kaza bilirkişi ekiplerinin en kısa sürede 

kaza noktasına ulaşabilmesi için yer seçimi yapılmıştır. 
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Abstract  
With regard to the service provided by the traffic police, as in the case of all local 

public services, the most important factor is the position, in other words accessibility 

level of the service, so that the society can reach the service and the service reaches 

the society as early, effectively and safely as possible. Also, importance of the 

accessibility exponentially increases in certain cases like the traffic accidents during 
which immediate action is necessary and even the seconds are quite crucial. 

 

Taking into account this close relationship between the service of traffic police and 

accessibility, how to implement effective control and expertise models by evaluating 

the data related to the accidents with casualties and injuries taking place within the 

responsibility area of Traffic Control Division of Ankara in  2005 is discussed in the 

study by using accessibility analyses. In the study distribution of faults in terms of 

location is explicated creating accident maps and the most suitable locations are 

selected so that the team of experts related to the accidents can reach the accident 

place as soon as possible.  

Keywords: Accessibility, GIS, Traffic Enceforcement, Expertise of Traffic 

Accident 
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1. Giriş:  

 
Dünya genelinde her yıl trafik kazaları 700 binden fazla kişinin ölümü, 6 milyonu 

aşkın kişinin yaralanması ya da sakat kalması ile sonuçlanmaktadır. Bu kazalar tek 

başına tüm dünyada meydana gelen ölümlerin %2.1’ine yol açmakta ve ölüm 

nedenleri arasında 11. sırada yer almaktadır. 2020 yılında ise 3. sıraya yükseleceği 

tahmin edilmektedir. Ayrıca dünya ekonomisine de yılda yaklaşık 500 milyar dolar 

zarar getirmektedir. 

 

Ülkemiz için de büyük sosyal ve ekonomik kayıplara yol açan, gün geçtikçe 

büyüyen ve acil çözüm bekleyen bir “halk sağlığı sorunu” olan bu problemin 

çözümü için geçmişte oluşmuş kazalara ilişkin verilerin analiz edilmesi ve 

sonuçlarından “ders çıkarılması” gerekmektedir.     

 
Bu amaçla hazırlanan tebliğde Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 

sorumluluk alanında 2005 yılında meydana gelmiş ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza 

verileri mekansal olarak incelenerek etkin trafik denetim ve kaza bilirkişilik 

politikalarının nasıl oluşturulabileceği tartışılmaktadır. 

 

Çalışmada kaza haritaları oluşturularak kaza verileri mekansal olarak irdelenmiştir. 

Trafik denetiminin etkinliğini artırmak ve kaza bilirkişi ekiplerinin yer seçimini 

belirlemek amacıyla bu veriler kullanılmıştır. 

  

 1.1. Yöntem:  

 
Çalışma veri elde etme, coğrafi bilgi sistemi ile analiz ve sonuç olmak üzere 3 

aşamada  gerçekleştirilmiştir. 

 

- Veri Elde Etme: 

Verilerin ilkini; Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Trafik Bilgi 

Sisteminden sağlanan 2005 yılına ait Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 

sorumluluk alanında gerçekleşen ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları verileridir. 

İkincisi ise Ankara Büyükşehir Belediyesinden alınan sayısal ortamdaki kent haritası 

ve ana güzergahlardaki ortalama trafik hızı verileridir. Hız verilerinin eksik 

bölümleri alan çalışmasıyla tamamlanmıştır. 

 

-Coğrafi Bilgi Sistemi ile Analiz: 
Map Info ortamında sayısal harita ile kaza verilerin ve ortalama trafik hızı 

verilerinin birleştirilmesi ile akıllı haritalar oluşturulmuştur.  Toplam 468 km2 olan 

çalışma alanı 6 km2’lik 78 kareye ayrılmıştır. Oluşan her bir kare içinde oluşan kaza 

sayısı ve erişim düzeyi hesaplanarak kentte trafik kazaların yoğunlaştığı bölgeler ile 

erişim düzeyi yüksek bölgeler tespit edilmiştir. Bu tespitler etkin trafik denetim ve 

kaza bilirkişilik politikalarının oluşturulmasında kullanılmıştır.   

 

-Sonuç: 

Kaza verileri Microsoft Excel ortamına aktarılmıştır. Excel ortamında düzenlenen 

veriler Map Info ortamına aktarılmıştır. Burada tematik kaza haritaları, hız haritası 

ve erişebilirlik haritası oluşturulmuştur. Oluşturulan haritaların anlaşılabilirliğini 
arttırmak amacıyla kareleme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca çalışmalar grafiklerle 

desteklenmiştir.  Elde edilen veriler değerlendirilerek yorumlanmıştır. 
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2. Trafik Kazalarının Dağılımı 

 
Trafik Bilgi Sistemi verilerine göre Ankara Trafik Şube Müdürlüğünün sorumluluk 

alanında 2005 yılı içerisinde toplam 5431 trafik kazası meydana gelmiştir. Kazalar 

oluşumuna göre, araç sayısına göre, haftanın gününe göre ve saate göre dağılımları 

su şekildedir. 

 

2.1. Oluşumuna Göre Trafik Kazalarının Dağılımı  

 

Harita 1’e göre oluşumuna göre ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları incelendiğinde 

kazaların % 47’sinin yaya kazası ve %25’inin de yandan çarpma kazası olduğu 

görülmektedir. Diğer maddeleri oluşturan karşılıklı çarpışma, arkadan çarpma, duran 

araca çarpma, sabit cisme çarpma, hayvana çarpma, devrilme, yoldan çıkma, araçtan 

düşen insan ve araçtan düşen hayvan kazaları ise toplam kazaların %28’ini 
oluşturmaktadır.   

 

 
Harita 1 : Oluşumuna Göre Kazaların Dağılımı  

 

2.2. Kazaya Karışan Araç Sayısına Trafik Kazalarının Dağılımı 

 

Harita 2’ye göre kazaya karışan araç sayılarına göre kazalar değerlendirildiğinde 

3148 kazayla kazaların %58’inin tek araçlı, %13’ünün 2 araçlı, %9’unun 3 araçlı, 

%13’ünün 4 araçlı ve %7’sinin de 5 araçlı olduğu görülmektedir.   
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Harita 2: Araç Sayısına Göre Kazarın Dağılımı  

 

2.3. Haftanın Günlerine Göre Trafik Kazalarının Dağılımı 

 

Şekil 1’e göre haftanın günlerine göre trafik kazaları incelendiğinde en fazla 823 

kazayla kazaların %15’inin Perşembe günü ve en az ise 688 kazayla kazaların 
%13’ünün Pazar günü olduğu görülmektedir. Günler arasında dengeliye yakın bir 

dağılım olmuş, kazalar belli bir günde yoğunlaşmamıştır. 

 

 
Şekil 1: Haftanın Günlerine Göre Kaza Dağılımı 
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2.4. Günün Saatlerine Göre Trafik Kazalarının Dağılımı 

 
Şekil 2’e göre günün saatlerine göre trafik kazalarının dağılımı incelendiğinde 

kazaların 14:00 – 20:00 saatleri arasında yoğunlaştığı görülmektedir. 2197 kazayla 

toplam kazanın % 40’ı bu saat diliminde oluşmuştur. 

Şekil 2: Günün Saatlerine Göre Kaza Dağılımı 

 

3- Kazaların Mekansal Analizi 

 

Yapılan inceleme sonucunda; Trafik Bilgi Sistemi ile elde edilen toplam 5431 kaza 

verisinin 5186’sının mekansal olarak yapılacak analizlere uygun olduğu 

saptanmıştır. Bu nedenle mekansal analizler 5186 veri üzerinden yürütülecektir. Bu 

verilerin mekandaki dağılımı harita 3’de belirtilmiştir.   

 

 
Harita 3: Trafik Kazaları Haritası 
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3.1. Mekansal Kaza Verilerinin Kareleme Yöntemiyle Analizi 

 
Kazaların yoğunlaştığı bölgenin daha net ortaya konabilmesi için çalışma alanı 

Harita 4’de belirtildiği gibi 6 km2’lik karelere ayrılarak her kare başına düşen kaza 

miktarı hesaplanmıştır. Buna göre kentin merkezini oluşturan Bakanlıklar – Kızılay 

– Sıhhıye – Ulus – Dışkapı hattı ve yakın çevresinde kazaların yoğunlaşmaktadır. 

Bu bölgede her 6 km2’ye 244 ile 447 kaza düşmektedir. Kazalar bu bölgeden kent 

çeperlerine doğru gittikçe azalmaktadır. 4 ayrı kademede incelenen kazalar kent 

çeperlerinde ise her 6 km2 başına 1 ile 20 kazaya kadar düşmektedir.  

 

 
Harita 4: Kareleme Yöntemiyle Kazaların Değerlendirilmesi 

  

3.2. Hız Durumu 

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alınan verilere göre kentin ana güzergahındaki 

hız durumu yavaş (5-30 km/sa) normal (30 – 55 km/sa) ve hızlı (55 – 80 km/sa) 

olarak 3 kategoriye ayrılmıştır. Böylece kent içindeki yasal hız limitlerinin üstünde 

ortalama trafik hızına sahip güzergahlar tespit edilmiştir. Harita 5’e göre çevre yolu 
yapılmadan önce kent geçiş yolu olarak kullanılan ancak şimdi şehiriçi yol 

statüsünde olan Eskişehir, İstanbul, Samsun Konya ve Çankırı Yollarının büyük 

bölümü ile Aşti Bulvarının yasal hız limitinin üstünde bir trafik hızına sahip olduğu 

görülmektedir.  
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Harita 5: Hız Haritası 

 

Ayrıca oluşturulan hız haritası, kent içerisinde erişimi kuvvetli bölgelerin tespiti 

yapmak amaçlı da kullanılmıştır. Buna göre kent daha önce kazaların yoğun olduğu 
bölgelerin tespiti amacıyla da kullanılan 6 km2’lik karelere ayrılmıştır. Her karenin 

mevcut yol ağı ve hızları kullanılarak 6 dakikada erişebileceği kare sayıları 

hesaplanmıştır. Bulunan değer o karenin erişebilirlik değerini oluşturmuştur.  

 

3.3. Erişilebilirlik Durumu 

 

Kentin erişilebilirlik durumunun Konya - Samsun Yolunun İstanbul Yolu, Çankırı 

Yolu ve Eskişehir Yolu ile kesiştiği bölgelerde yüksek olduğu; çeperlere gidildikçe 

ortalama hızın, yol ağı miktarının ve çevresindeki kare sayısının azalmasına paralel 

olarak erişebilirlik düzeyinin de azaldığı görülmektedir. 

 

Erişilebilirlik durumu ve kaza durumu kaza bilirkişi ekiplerinin yer seçimi için iki 
temel kriterdir. Kaza bilirkişi ekiplerinin olaylara etkin ve hızlı müdahaleleri ancak 

erişebilirlik düzeyi yüksek ve kazaların yoğunlaştığı noktalarda konumlanmalarıyla 

mümkün olabilecektir. Ankara Kentinin erişilebilirlik durumu Harita 6’da 

belirtilmiştir. 
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Harita 6: Erişilebirlik Durumu 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Çalışmada oluşan kazaların %47’sinin yaya kazası olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

trafik hızının da kimi güzergahlarda yasal sınırların üzerinde seyrettiği saptanmıştır.  

Yaya kazalarını önlemek için trafiği sakinleştirici fiziki tedbirlerin alınması, trafik 

içinde yapılan düzenlemelerde, altyapının yayaların trafikteki dolaşımını 

kolaylaştırıcı şekilde düzenlenmesi ve yayaların mutlak güvenliği sağlanmadan 

araçlara yönelik bir düzenleme yapılmaması, gelişmiş ülkelerin tamamında kabul 

edilen “kent merkezleri yayalarındır” ilkesinin trafikte yapılacak düzenlemelerde 

önkoşul olarak kabul edilmesi ve kent içerisinde yayalara yönelik yapılan 

denetimlerin arttırılması gerekmektedir. 
 

Kazaların %40’ı 14:00 ile 20:00 saatleri arasında gerçekleşmiştir. Bu saatler 

arasında kazaların yoğunlaştığı güzergahlar olan Atatürk Bulvarının Bakanlıklar - 

Ulus - Dışkapı güzergahında, Konya – Samsun Yolunun Eskişehir Yolu ile Çankırı 

Yolu arasında kalan kısmında ve İstanbul Yolunun Konya Yolu ile Atatürk Bulvarı 

arasında kalan kısmında denetimler yoğunlaştırılmalıdır. 
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Kent geçiş yolu olarak tasarlanan ancak kentsel büyüme ve çevre yolunun yapımıyla 

kent içi yol statüsü kazanan çevre yolu içindeki eski devlet yollarının büyük 
kısmında ( Eskişehir – İstanbul – Konya – Samsun – Çankırı Yolları) ve AŞTİ 

Bulvarında ortalama trafik hızı yasal hız limitlerinin üzerindedir. Bu yollarda trafiği 

sakinleştirecek ve yasal hız sınırlarında seyretmesini sağlayacak fiziki önlemler 

alınmalı, bu güzergahlarda hız kontrolleri arttırılmalı ve kent çeperindeki konut 

alanlarıyla kent arasındaki bağlantı yolları yerine; yeni inşaa edilecek erişimi 

belirlenmiş giriş çıkış noktalarıyla kontrol altına alınan, yaya ve bisikletli ve 

motorsuz taşıtların kullanmasına izin verilmeyen, içerisinde emniyet şeridi olan 

yüksek kalitedeki hız yollarıyla sağlanmalıdır. Böylece trafiğin bu yollar üzerinde 

oluşturduğu baskı azalacak, yasal hız limitlerinde seyri sağlanacak, bu yollarda 

oluşan yaya kazalarının önüne geçilmiş olunacaktır.  

 

Kaza bilirkişi ekiplerinin kaza olması durumunda olay yerine en kısa sürede varması 
ancak uygun konumda yer seçmesiyle mümkün olabilmektedir. Çalışmada 

oluşturulan kaza haritası ve erişilebilirlik harita kareleme yöntemi ile analiz 

edildiğinde erişim düzeyinin ve kaza sayısının yüksek olduğu noktalar olan Konya - 

Eskişehir Yolu Kavşağı Samsun – Çankırı Yolu Kavşağına kaza bilirkişi ekipleri 

için bekleme istasyonlarının oluşturulmasının kent içindeki kazaya müdahale 

süresini düşüreceği öngörülmektedir.               

 

 


