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ÖZET 

Trafik kazalarının mekânsal dağılımının analiz edilmesi ile kazaların sıklıkla gerçekleştiği 

tehlikeli yerler saptanabilmekte ve böylece problemli yol kesimleri belirlenebilmektedir. Ayrıca, 

trafik kazalarının mekânsal dağılım deseni zaman içinde çeşitli etkenlerden dolayı 

değişebilmektedir. Bu nedenle güzergâhın güvenlik durumunu belirleyebilmek için trafik 

kazalarının dağılımı hem zamansal, hem de mekânsal analiz edilmelidir. 

Bu çalışmada, “Güney Anadolu Otoyolu”nda 2006-2008 yılları arasında gerçekleşen 1619 

ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası verileri kullanılarak mekânsal ve mekânsal olmayan 

analizler yapılmış ve kaza yoğun kesimlerin zaman içindeki değişimi gözlenerek sıcak 

noktalar tespit edilmiştir. 

Çekirdek yoğunluk tahmini [ÇYT (Kernel density estimation)] yöntemi kullanılan 

çalışmada, her üç yıl için kaza yoğunluk deseninin değişimi üç farklı şekilde analiz 

edilmiştir. İlk olarak, kazalar arasında bir ayrım yapmadan tüm ölümlü veya yaralanmalı 

trafik kazası noktaları analiz edilmiş ve noktaların sıklaştığı bölgeler kaza yoğun kesimler 

(sıcak noktalar) olarak değerlendirilmiştir. İkinci olarak, kazalar yaralamalı ise katsayı 1 ile 

ölümlü ise katsayı 3 ile ağırlıklandırılarak sınıflandırılmış ve bu ağırlığa göre sıcak noktalar 

tespit edilmiştir. Son olarak, kazanın sınıfı (ölümlü veya yaralanmalı) ve kazanın meydana 

geldiği yol kesiminin trafik yoğunluğu verileri ile indeks geliştirilmiş ve bu indekse göre 

sıcak noktalar belirlenmiştir. Mekânsal dağılımın analizinde kullanılan her bir yöntem üç yıl 

için gerçekleştirilmiştir ve yoğunluk desenindeki yıllar içindeki değişimler incelenmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Sıcak Nokta, Çekirdek Yoğunluk Tahmini, Mekânsal Kaza Analizi  

1. GĠRĠġ 

Hiç kuşkusuz trafik kazaları, dünyanın en önemli toplumsal sorunlarından biridir. Yılda 

ortalama 1.2 milyondan fazla kişi trafik kazalarından ölmekte ve 20 – 50 milyon kişi de 

yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Dünyanın pek çok yeri için bir salgın olan trafik  

kazalarındaki yaralanmalar ve sakat kalmalar artarak varlığını sürdürmektedir (WHO, 

2009). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2030 yılına kadar trafik kazalarında yaralanma sonrası 

ölümlerin, tüm ölüm nedenleri arasında beşinci sıraya yükseleceği öngörmektedir.  Ayrıca 

WHO, trafik kazalarının 10-24 yaş arasındaki ölüm nedenleri sıralamasında ilk  sırada 

olduğunu belirtmektedir.  

Türkiye’nin durumu da çok farklı değildir. Her gün ortalama olarak 2260 trafik kazası 

meydana gelmekte, bu kazalar sonucu 14 kişi ölmekte ve 518 kişi de yaralanmaktadır  
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(TUIK, 2007). Bu nedenle trafik kazaları Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı ve güvenlik 

sorunu olarak görülmektedir.  

Kazaların arkasındaki ilişkileri anlamak ve karayolu güvenliğini iyileştirmek için kaza 

konumu, kaza ağırlığı kazanın gerçekleştiği yerdeki yol yoğunluğu v.s değişkenlerle 

saptanan sıcak nokta analizleri, kaza önleme stratejileri geliştirilmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Lomgley (2005)’in belirttiği gibi, kaza sıcak noktalarını belirleme, yol 

güvenliğini iyileştirmede kaynakların etkin tahsisinin gerçekleşebilmesi için zorunluluktur. 

Bu nedenle, trafik kazalarını azaltmada kullanılabilecek etkin karayolu güvenliği önlemleri 

geliştirmede, trafik kazalarının yoğunlaştığı kesimler olan sıcak noktaların tespit edilmesi 

gerekmektedir. Trafik kazalarına ait sıcak noktaların tespitine yönelik çeşitli yöntemler 

bulunmaktadır. Geurts ve Wets (2003), Anderson (2006) ve Anderson (2009) trafik kazaları 

sıcak noktalarının tespiti konusunda yaptıkları çalışmalarla var olan yöntemleri 

geliştirmişlerdir. Son zamanlarda trafik kazalarının sıcak noktalarının tespitine yönelik 

geliştirilen Çekirdek Yoğunluğu Tahmini Yöntemi, sıcak noktaların tespitinde başarılı 

sonuçlar vermekte, bu nedenle yaygın olarak kullanılmaktadır. Sabel (2005), Erdogan ve 

ark. (2008), Okabe ve ark. (2009), Xie ve Yan (2008), Pelot ve Plummer (2008), Anderson 

(2009) ÇYT yöntemi kullanarak trafik kazalarının mekânsal analizi ve sıcak noktaların 

tespiti konusunda çeşitli çalışmalar yapmışlardır. 

Yol ağı üzerinde veya güzergâh genelinde ÇYT ile tespit edilen yoğun kesimler, aynı 

zamanda yol güvenliği açısından riski olan kesimleri de oluşturmaktadır (Anderson, 2009). 

Literatürde ÇYT yöntemi kullanılarak trafik kazası sıcak noktalarının tespitine yönelik 

yapılan pek çok çalışmada, temel amaç sadece sıcak noktaların güzergâh genelinde nereler 

olduğunu belirlemektir. Ancak, fiziksel çevrenin veya denetim noktalarının zaman içinde 

değişim göstermesinden dolayı, tespit edilen sıcak noktaların mekânsal dağılımı da zaman 

içinde farklılaşması beklenmektedir. Bu nedenle, belli bir zaman aralığı belirli dönemlere 

ayırarak ÇYT yöntemi uygulanabilir ve sıcak noktaların zaman içinde mekândaki değişimi 

gözlenebilir. Ayrıca, kaza sıcak noktaları için uygulanan güvenlik önlemlerinin etkisi de, 

alınan önlemler öncesi ve sonrası dönemlerde yapılacak ÇYT ile sıcak nokta analizi 

yapılarak değerlendirilebilir. Böylece, trafik kazalarının zaman içinde mekândaki analizi ile 

yol güvenliği önlemlerinin etkisi daha iyi anlaşılması mümkün olacaktır. 

Bu çalışmada, zamansal ve mekânsal ÇYT analiz yöntemi ile zaman içindeki trafik kaza 

desenindeki değişim tespit edilmiştir. Önerilen yöntem, gerek konumu, gerekse trafik 

yoğunluğu bakımından Türkiye’nin en önemli otoyol kesimlerinden biri olan “Güney 

Anadolu Otoyolu” örnek alanında uygulanmıştır (Şekil 1). Güzargahda yıllar içinde trafik 

yoğunluğu ve buna paralel olarak kaza sayısı artmıştır. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) 

yazılımları kullanarak yapılan ÇYT analizleriyle, 2006-2008 arasında birer yıllık 

dönemlerde güzergâh genelinde sıcak noktalar tespit edilmiş ve sıcak noktaların zaman 

içinde mekândaki değişimi irdelenmiştir.  
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ġekil 1: Güney Anadolu Otoyolu 

2. YÖNTEM 

Çalışma, mekânsal ve mekânsal olmayan analizler olmak üzere iki temel kısımdan 

oluşmaktadır (Şekil 2). Mekânsal olmayan analizler kısmında kazaların meydana geldiği ay, 

gün, saat verileri ile kazanın oluşum şekli ve kazaya karışan araç sayısı verilerinin 

istatistiksel olarak anlamlılıkları her yıl için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Mekânsal analiz 

kısmında ise, kazaların yıllar içindeki zaman ve mekândaki dağılımı ÇYT  Yöntemi ile 

analiz edilmiş ve sıcak nokta olarak adlandırılan yoğunlaşmanın olduğu kesimler 3 farklı 

analiz yöntemi ile tespit edilmiştir. Basit ÇYT olarak adlandırılan ilk yöntemde, kazaları 

ölümlü veya yaralamalı olması önemsenmeden, tüm kazaların etkisi eşit kabul edilerek sıcak 

noktalar tespit edilmiştir. İkinci olarak “Kaza Şiddetine (Ciddiyetine) Göre 

Ağırlıklandırılmış ÇYT Analizi” kullanılmıştır. Bu analizde, kazalar yaralanmalı ise “1” ile, 

ölümlü ise “3” ile çarpılarak ağırlıklandırılmış ve bu ağırlığa göre sıcak noktalar tespit 

edilmiştir. Son olarak, kazanın meydana geldiği yerdeki trafik yoğunluğu değeri, 

ağırlıklandılmış kaza verisine indeks olarak dahil edilmiş ve elde edilen yeni değere göre 

sıcak noktalar tespit edilmiştir. Bu analiz yöntemi de, “İndeks ile Ağırlıklandırılmış ÇYT 

Analizi” olarak adlandırılmaktadır. Her üç analiz yöntemi de birer yıllık üç ayrı dönem için 

uygulanmış ve dönemler arasındaki faklılaşma ortaya konulmuştur.    

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

Mekânsal Olmayan Analizler 

 İstatistiksel anlamlılığı test etme; Trafik kazası 

sayılarındaki değişimi yılın aylarına, haftanın günlerine, 

günün saatlerine göre değişimini inceleme. 

 Kaza türü ile kazaya karışan araç sayısının 

istatistiksel olarak anlamlı bir eğilim gösterip 

göstermediğini test etme. 

Mekânsal Analizler 

 Basit ÇYT 

 Kaza Ciddiyetine Göre 

Ağırlıklandırılmış ÇYT 

 İndeks ile Ağırlıklandırılmış 

ÇYT 

Kaza Dağılımlarının Zamansal Ve Mekânsal 

Değerlendirilmesi 
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ġekil 2: Kaza Sıcak Noktalarının Zamansal ve Mekânsal Analizi Konusunda 

GeliĢtirilen Yöntem 

3. ALAN ÇALIġMASI 

Güney Anadolu Otoyolu, Türkiye’nin güneyindeki Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve 

Gaziantep illeri içinde yer alan otoyol güzergâhıdır. 2006 yılında 464 km olan güzergâh, 

yeni eklenen Nizip-Gaziantep bölümleriyle 2007 yılı ve sonrası 501 km olmuştur. Tüm 

Türkiye’de meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının % 0,6’sı bu 

güzergâhta gerçekleşmektedir (TUİK, 2007). 

Çalışmada, Güney Anadolu Otoyolu’nda 2006-2008 yılları arasında meydana gelen toplam 

1619 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası verileri öncelikle mekâna yansıtmadan çeşitli 

istatistiksel analizler yapılmış ve yorumlanmıştır. Daha sonra, kazaların zaman içindeki 

mekânsal dağılım desenindeki değişim incelenmiş ve haritalandırılmıştır.   

3.1. Mekânsal Olmayan Analizler 

Güzergâh genelinde 2006-2008 yılları arasında meydana gelen toplam 1619 ölümlü veya 

yaralanmalı trafik kazasının 515’i 2006 yılında, 545’i 2007 yılında ve 559’u 2008 yılında 

gerçekleşmiştir. 2007 yılında güzergah uzunluğunun artması nedeniyle, yıllar içindeki kaza 

durumunun karşılaştırılabilmesi için öncelikle kilometre başına düşen kaza sayısının yıllar 

içindeki değişimi incelenmiş, her üç yılda da birbirine yakın olduğu (yaklaşık 1,1) 

görülmüştür. Ayrıca, güzergâhta gerçekleşen kazaların yıllar içindeki değişiminin trafik 

yoğunluğu değişimi göz önüne alınarak karşılaştırılabilmesi için “Kaza Sayısı/Km/Y.O.G.T 

İndeksi” değeri hesaplanmıştır. Bu değerin de üç yıldaki değişiminin birbirine yak ın olduğu 

anlaşılmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1: Kaza Durumunun Yıllar Ġçindeki DeğiĢimi  

Yıl 

Güzergâh 

Uzunluğu 

(Km) 

Kaza 

Sayısı 

Ortalama 

*Y.O.G.T  

(TaĢıt/Gün) 

Ortalama 

Y.O.G.T 

Ġndeksi 

Kaza Sayısı/Km 

(Km BaĢına DüĢen 

Kaza Sayısı) 

Kaza Sayısı/ 

Km/ Y.O.G.T 

Ġndeksi 

2006 464 515 10454 1 1,10 1,10 

2007 501 545 8921 0,85 1,08 1,18 

2008 501 559 9467 0,90 1,10 1,22 

* Y.O.G.T (Yıllık Ortalama Günlük Trafik)  

Güzergâhtaki trafik kazalarının aylara göre dağılımı incelendiğinde, her üç yılda da 

kazaların yaz aylarında (6 ile 10. aylar) yoğunlaştığı görülmektedir. Bu kazalar toplam 

kazaların %55’ini oluşturmaktadır. Ayrıca kaza sayılarının aylara göre istatistikse l 

anlamlılığı Ki Kare testi uygulanarak incelenmiş ve her üç yılda da kaza sayılarının aylara 

göre % 95 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterdiği anlaşılmıştır (Şekil 3). 
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ġekil 3: Aylara Göre Kaza Sayısı Dağılımları. 

Güzergâhtaki trafik kazalarının haftanın günlerine göre istatistiksel dağılımı % 95 

anlamlılık düzeyinde ki-kare testi uygulanarak incelenmiştir. Her üç yılda da kaza 

sayılarının haftanın günlerine göre bir değişim göstermediği görülmüştür. Yani kazalar, 

haftanın günlerine göre istatistiksel olarak önemli bir farklılık göstermemiştir. En çok trafik 

kazasının olduğu günler 2006 yılında Cumartesi, 2007 yılında Cuma ve 2008 yılında ise 

Perşembe günleridir. En az trafik kazasının olduğu günler ise, 2006 ve 2007  yıllarında 

Pazartesi, 2008 yılında ise Çarşamba günüdür (Şekil 4).  Ancak bu yıllara göre bu 

değişimler tamamen rassaldır ve istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

 
ġekil 4: Haftanın Günlerine Göre Kaza Sayısı Dağılımları.  

Güzergâhtaki trafik kazalarının gün durumuna göre dağılımı incelendiğinde, her üç yılda da 

kazaların gündüz yoğunlaştığı görülmektedir. Bu kazalar toplam kazaların %53’ünü 

oluşturmaktadır. % 95 anlamlılık düzeyinde ki-kare testi ile test edildiğinde kaza sayılarının 

gün durumuna bağımlı oldukları, yani kazaların gün durumuna göre istatistiksel olarak 

önemli farklılık gösterdiği görülmektedir (Şekil 5). 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

2006 57 78 79 77 80 85 59

2007 63 74 92 64 93 75 84

2008 70 69 66 90 89 87 88
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ġekil 5: Gün Durumuna Göre Kaza Sayısı Dağılımları.  

Güzergahtaki trafik kazalarının günün saatlere göre dağılımı incelendiğinde, en çok kazanın 

olduğu saatlerin 2006 yılında 07:00, 2007 yılında 15:00 ve 2008 yılında ise 17:00 olduğu 

görülmüştür (Şekil 6). % 95 anlamlılık düzeyinde t-testi uygulanarak yapılan analizde, her 

üç yılda da kazaların günün saatlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

gösterdiği anlaşılmıştır. 

 
ġekil 6: Günün Saatlerine Göre Kaza Sayıları Dağılımları.  

Güzergâhtaki trafik kazalarının araç sayısına göre dağılımı incelendiğinde, her üç yılda da 

kazaların tek araçlı ve iki araçlı (aynı yönde) kazalar olarak yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 

kazalar toplam kazaların %95’ini oluşturmaktadır (Şekil 7). Ayrıca, %95 anlamlılık 

düzeyinde t-testi ile tek araçlı ve diğer kaza sayıları, günün saatlerine göre 

karşılaştırıldığında kaza sayıları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

olmadığı görülmektedir. 

 

Gündüz Gece Alacakaranlık

2006 296 200 19

2007 286 237 22

2008 280 250 29
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ġekil 7: Kazaya KarıĢan Araç Sayılarına Göre Kaza Sayıları Dağılımı. 

Güzergâhtaki trafik kazalarının oluşumuna göre dağılımı incelendiğinde, her üç yılda da en 

çok kazaların “Arkadan çarpma, sabit cisme çarpma ve devrilme/yoldan çıkma” şeklinde 

meydana geldiği; ancak %95 anlamlılık düzeyinde t-testi uygulandığında kaza sayıları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (Şekil 8).  

 
ġekil 8: Kaza OluĢum Türlerine Göre Kaza Sayıları Dağılımı.  

3.2. Mekânsal Analiz 

Bu bölümde, sıcak noktalar olarak adlandırılan kaza yoğun kesimleri tespit etmek için ÇYT 

yöntemi kullanarak kaza konum bilgileri analiz edilmiştir. Analiz süreci üç aşamadan 

oluşmaktadır. Öncelikle, 1619 trafik kazası verisi kaza veri tabanından çekilmişt ir. Aynı 

zamanda, çalışma güzergâhı olan Güney Anadolu Otoyolu haritası CBS yazılımları 

kullanarak güncellenmiş, eksik kesimler çizilmiştir. İkinci aşamada, kaza konum bilgileri 

kullanarak sayısal harita üzerine kaza noktası haritası üretilmiştir. Son aşama olarak ise, 

ArcGis/ArcMap yazılımı içinde yer alan mekânsal analiz araçları yardımıyla ÇYT analizi 

uygulanmış ve kaza yoğun kesimler tespit edilmiştir. Bu tespit esnasında uygun bant 

genişliğini ve hücre boyutunu bulabilmek için çeşitli değerler denenmiş  ve sonuç olarak 700 

metre etki alanı genişliğinin, 400 metre hücre boyutunun bu çalışma için uygun değerler 

olduğuna karar verilmiştir. Ayrıca, ÇYT haritaları, sıcak noktaların görsel algısının artması 

için ArcGis/ArcScene yazılımıyla 3 boyutlu modellenmiştir. 

Bu çalışma için uygun olduğu görülen etki alanı ve hücre büyüklüğü değerleri ile, daha önce 

bahsedildiği gibi, kaza yoğun kesimlerin yıllar içindeki değişimi 3 farklı ÇYT (Basit ÇYT, 

kaza ciddiyetine göre ağırlıklandırılmış ÇYT ve indeks ile ağırlıklandırılmış ÇYT)  yöntemi 

ile analiz edilmiştir. 

Basit ÇYT’de, ölümlü veya yaralanmalı olmasına göre ayrım yapmadan tüm kazalar eşit 

ciddiyette kabul edilmiş ve kaza yoğun kesimler 2006, 2007 ve 2008 yılları için ayrı ayrı 

tespit edilmiştir. Basit ÇYT ile üretilmiş 2 boyutlu ve 3 boyutlu haritalar Şekil 9’da 

sunulmuştur. 
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ġekil 9: Basit ÇYT’e Göre Sıcak Noktalar 

Şekil 9’da görüldüğü gibi, 2006 yılında sadece bir bölgede sıcak nokta tespit edilmiştir. Bu 

sıcak nokta 2007 ve 2008 yıllarında kademeli olarak azalmış ve güzergâh genelinde daha 
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çok noktada sıcak nokta oluşmasına neden olmuştur. Her trafik kazasının kazazedeye ve 

topluma maliyeti eşit olmadığından, çalışmada kaza ciddiyetine göre ağırlıklandılmış ÇYT 

yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemde, ciddiyetine göre kazalar ağırlıklandılmış (yaralamalı 

ise 1, ölümlü ise 3 ile çarparak) ve bu ağırlık kullanılarak sıcak noktalar tespit edilmiştir. Bu 

yaklaşımla oluşturulan 2 boyutlu ve 3 boyutlu ÇYT haritaları Şekil 9’da sunulmuştur. Şekil 

10 ile basit ÇYT ile üretilen Şekil 9 karşılaştırıldığında yoğunluk deseninde çok büyük 

değişiklikler gözlenmemiştir. Ancak, en sıcak noktanın zirve yüksekliği Şekil 9’a göre Şekil 

10’da artmış ve Şekil 10’da daha çok sıcak nokta tespit edilmiştir. 
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ġekil 10: Kaza Ciddiyetine Göre AğırlıklandırılmıĢ ÇYT Göre Sıcak Noktalar  

İndekse göre ağırlıklandılmış ÇYT yaklaşımında, hem kaza ciddiyeti hem de kazanın 

olduğu yol kesiminin yoğunluğu göz önüne alınmıştır. Öncelikle kaza yoğunluğu haritaları 

oluşturulmuştur. Haritalar oluşturulurken, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün her yıl 

yayınladığı “Karayolları Trafik ve Ulaşım Bilgileri” kitapçığının ait 2006, 2007 ve 2008 

basımlarından faydalanılmıştır. Burada yer alan yol kesimlerine göre yıllık ortalama günlük 

trafik değerleri (hafif taşıt, ağır taşıt ve toplam) veri tabanına aktarılmış, sayısal haritalar ile 

ilişkilendirilerek yol yoğunluğu haritaları oluşturulmuştur (Şekil 11). 
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ġekil 11: Yol Yoğunluğu Haritaları 

İkinci olarak yol yoğunluğu indeksleri hesaplanmıştır. Bu indeks, kazanın olduğu kesimdeki 

toplam yol yoğunluğu değerinin güzergâh genelindeki en yoğun kesimdeki toplam yoğunluk 

değerine bölümüyle elde edilmektedir.  
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ġekil 12: Ġndekse Göre AğırlıklandırılmıĢ ÇYT Göre Sıcak Noktalar 

İndeks, her bir kaza için ayrı ayrı hesaplanmış ve kaza veri tabanına aktarılmıştır. Üçüncü 

olarak kaza katsayı değerleri ile yol yoğunluğu indeksleri çarpılmıştır. Son olarak da, 

çarpımla elde edilen değere ÇYT yöntemi uygulanmış ve sıcak noktalar tespit edilmiştir 

(Şekil 12). 

Şekil 12’de görüldüğü gibi, indekse göre ağırlıklandılmış ÇYT ile elde edilen sıcak nokta 

desenleri diğer desenlerden (Şekil 10 ve 11) büyük ölçüde farklıdır. Şekil 12’deki sıcak 

noktalar trafik yoğunluğu ve kaza ciddiyeti bakımından riskli kesimleri işaret etmektedir. 

4. SONUÇ 

Mekânsal olmayan analizlerden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, yıl içindeki belli 

aylar ve gün içindeki belli zamanlar trafik kazalarının oluşması açısından önemlidir. Bu 

nedenle, trafik kazalarını önleme stratejileri bu zaman aralıkları göz önüne alınarak 

oluşturulabilinir. Ayrıca, 3 farklı ÇYT yöntemi ile yapılan zamansal ve mekânsal trafik 

kazası analizleri güzergâh genelindeki sıcak noktaları göstermektedir. Sonuç olarak, trafik 

denetimlerinin yapılacağı zaman ve yapılacağı yer, bu veriler doğrultusunda 

şekillendirilmeli ve bu çalışma için trafik denetimleri Haziran – Ekim ayları arasında gerek 

gündüz, gerekse gece sıcak nokta olarak tespit edilen kesimlerde yoğunlaştırılmalıdır. 

Böylece, trafik kazalarından korunma sağlanacak, hem de denetimlerin maliyeti azalacaktır.  

Bu çalışmada önerilen yöntemde, trafik kaza deseninin zamansal ve mekânsal analizine 

yönelik sistematik bir yapı geliştirilmiştir. Mekânsal ve mekânsal olmayan analizler, kaza 

deseninin yıllara, aylara ve gün içindeki dönemlere göre değişim gösterdiğini ortaya 

koymuştur. Bu nedenle, bundan sonraki çalışmada, kazaların aylık dönemlerdeki mekânsal 

değişiminin incelenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, çeşitli ağırlık parametrelerinin ÇYT 

yöntemi ile kullanılmasının, çalışma alanının risk durumunun belirlenmesi ve basit ÇYT 

elde edilen sıcak noktaların daha iyi yorumlanması açısından önemli olduğu görülmüştür. 

Son olarak, 2 boyutlu ÇYT analizlerinin 3 boyutta modellenmesinin hem görselliği attırdığı, 
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hem de sıcak nokta içindeki yoğunlaşmayı algılamayı sağladığı, böylece daha detaylı 

analizler yapmaya imkân tanıdığı gözlemlenmiştir. 
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