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ÖZET 

Bu çalışmada, “Güney Anadolu Otoyolu”nda 2006-2009 yılları arasında gerçekleşen 2175 

ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası verileri kullanılarak zamansal ve mekânsal analizler 

yapılmış ve kaza yoğun kesimlerin zaman içindeki değişimi gözlenerek sabit radarlara yer 

seçimi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada kazaların yoğunlaştığı kesimlerin tespitinde Ağ Çekirdek Yoğunluk Tahmini 

(Ağ-ÇYT) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, her dört 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 yön durumuna göre ayrılmış ve gidiş veya dönüş yolundaki sıcak noktalar ayrı ayrı 

tespit edilmiştir. Son olarak, kazalar kazaya karışan araçların hafif taşıt veya ağır taşıt olma 

durumuna göre ikiye ayrılmış ve her iki durum için de sıcak noktalar tespit edilmiştir. 

Tespit edilen sıcak noktalar 2 ve 3 boyutlu görselleştirilmiş ve belirlenen sıcak noktalar 

dikkate alınarak sabit radarlara yer seçimi yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sabit Radar, Sıcak Nokta, Çekirdek Yoğunluk Tahmini, Mekânsal 

Kaza Analizi.  
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1. GĠRĠġ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, ing: WHO) verilerine (2009) göre trafik kazaları, yılda 

ortalama 1.2 milyondan fazla kişinin ölümüne ve 20 ila 50 milyon kişinin de yaralanmasına 

veya sakat kalmasına neden olan dünyanın en büyük toplumsal sorunlarından biridir.  Ayrıca 

DSÖ (2009) trafik kazalarının 10-24 yaş arasındaki ölüm nedenleri sıralamasında ilk sırada 

olduğunu belirtmekte ve 2030 yılına kadar trafik kazalarında yaralanma sonrası ölümlerin, 

tüm ölüm nedenleri arasında beşinci sıraya yükseleceği öngörmektedir.    

Trafik kazalarının Türkiye’deki durumuna bakıldığında da her gün ortalama olarak 2260 

trafik kazası meydana geldiği, bu kazalar sonucu yaklaşık 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 

518 kişi de yaralandığı görülmektedir (TUIK, 2008). Bu nedenle trafik kazaları Türkiye’de 

de önemli bir halk sağlığı ve güvenlik sorunu olarak görülmektedir.  

Karayollarında yaşanan aşırı hız, dünya genelinde gelişmişlik düzeyi gözetmeksizin tüm 

ülkeleri ilgilendiren büyük bir halk sağlığı sorunu olduğu kabul edilmektedir. Son elli yıllık 

dönem değerlendirildiğinde toplumların ve bireylerin karayolu trafik ağının hızlı 

gelişiminden büyük ölçüde yararlandığı, bu sürece paralel olarak da çok daha hızlı hareket 

edebilen motorlu araçlar üretildiği ve satıldığı görülmektedir.  Hızdaki bu artış duruş 

mesafesini arttırmakta ve kaza riskini de yükseltmektedir. Bir başka ifade ile trafik 

kazasının olma olasılığı ve oluşacak kazanının büyüklüğü ile hız arasında güçlü bir ilişki 

olduğu çeşitli araştırmalar ve vaka incelemeleriyle ortaya konmuştur. (OECD, 2006, GRSP, 

2008 ve EC, 2007). 

Hız, karayolu trafiğinde gerçekleşen ölümlü kazalara sebep olan kaza etmenlerinin yaklaşık 

üç birini oluşturmaktadır ve kaza büyüklüğünün saptanmasında belirleyici bir faktör olarak 

kabul edilmektedir. Genel olarak hızdaki % 5’lik artış, ölümlü kazaların % 20 artmasına neden 

olmakta ve hızdaki her 1 km/sa’lik artış; kaza riskini %3, ölümlü kaza riskini %5 arttırmaktadır. 

Bu fahiş artışın nedeni olarak da, hareket halindeki her aracın belli bir enerjisi olduğu, araç 

hızlandıkça enerjisinin de arttığı, ancak bu artışın doğru orantılı olmadığı, enerjinin hız 

karşısında katlanarak arttığı ifade edilmektedir. Örn: 50 km/sa hızla giden bir araç 20 birim 

enerjiye sahipken, aracın hızının 70 km/sa’e çıkması (%40 artması), enerjinin 40 birime çıkması 

(%100 artması) anlamına gelmektedir. Enerjideki bu artış durma mesafesine ve dolayısıyla da 

kaza olma riskinin artmasına da neden olmaktadır. Bu nedenle trafik güvenliğini arttırmada 

hızın kontrolü önemli ve öncelikli bir stratejidir (GRPS, 2008). 

Hızın kontrolüne yönelik önemli önlemlerden biri de sabit radarlardır. Sabit radarların yer 

seçiminde sistematik davranılması durumunda elde edilen verimin arttırılması mümkündür. 

Fransa ve Britanya’da yapılan çalışmada; kazaların yoğunlaştığı kesimlere hız kameraları 

görünür şekilde konmuş, öncesine hız kamerası olduğunu belirtir levha yerleştirilmiş ve 

kamera konumları broşürle ve basın yoluyla halka bildirilmiştir. Böylece Britanya’da 

ölümlü kaza %32, ciddi yaralanmalı kaza % 42; Fransa’da da ölü sayısı % 30 azaltılmıştır. 

Bu düşüşün % 75’inin bir sistem dahilinde yerleştirilen hız kameralarıyla sağlandığı tahmin 

edilmektedir (EC, 2007). 

Avustralya’da da 2002 yılında Hükümet, trafik hızını azaltmayı amaçlayan projesini 

başlatmış, hıza yönelik sabit radarlarla ve polisle yapılan denetimler arttırmış ve ilk  4 yıl 
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içersinde ölüm oranlarında %16’lık bir azalma kaydetmiştir. Yine 2001-2003 yılları 

arasında Melbourne’da yapılan çalışmada hız denetimlerinin arttırılması ile ölü sayısında % 

43 düşüş sağlanmıştır (OECD, 2006). 

Brezilya’nın Santo Antre Şehrinde yapılan başka bir çalışmada hız tespiti yapan kameraların 

yer seçiminde trafik akışı, kaza oranları ve yolun kullanım amacı gibi unsurlar dikkate 

alınmıştır. Cihazların yerleştirilmesinden önce basın aracılığı ile projenin tanıtım yapılmış 

ve hız yönetiminin trafik güvenliğindeki önemini ayrıca yol kenarı reklam panoları ile 

açıklanmıştır. Bazı sürücü grupları ve politik kesimlerce bu programa karşı kampanyalar 

başlatılmıştır. Bu gibi problemlere rağmen kampanya devam etmiş ve yaygınlaştırılmıştır. 

İlk yıl kazalardaki ölüm oranlarında %8.6’lık bir düşüş sağlanırken (bir önceki yıla kıyasla), 

ikinci ve üçüncü yıllarda %17.6 ve %25.7'lik düşüşler elde edilmiştir. Yine, Sumare'de 

geçekleştirilen başka bir çalışmada da kaza ve kazazede oranlarında önemli bir düşüş 

sağlamıştır (GRSP, 2008).   

Trafik kazaları ve buna bağlı ölü-yaralı sayısını (ve kazalara karışan araçların sayısını) 

azaltmada hız kameralarının etkisini değerlendirmek amacıyla İspanya’nın Barselona Kenti 

çevre yolunda bir zaman serisi çalışması yürütmüştür. Müdahale grubunu çevre yolu, 

kontrol grubu ise sabit hız kameralarının takılmadığı ana arterler o lmuştur. Kullanılan veri, 

eğilim ve sezona uyarlanmış Poisson Regresyon Modeline uyumludur. Hız kameralarının 

takılmasından sonra (önceye kıyasla) çevre yolu üzerindeki trafik kazaları için nispi risk 

0,73 olarak bulunmuştur (%95 güven aralığı: 0,63 - 0,85). Bu koruyucu etkinin hafta 

sonlarında daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Arterlerde ise herhangi bir fark 

gözlemlenmemiştir. (Nispi Risk:=0,99; %95 Güven Aralığı: 0,90 - 1,10). Yapılan 

müdahalenin iki yılına atfedilebilir tahminler 364 kazanın önlendiğini, 507 kişinin ölüm-

yaralanma türü kayba uğramaktan ve 789 taşıtın kazalara karışmaktan kurtulduğunu 

göstermiştir (GPSR, 2008). 

EC (2007), OECD (2006) ve GPRS (2008)’de belirtildiği gibi, trafik kazalarının 

yoğunlaştığı kesimlerde sabit hız denetimi yapan cihazlara yer seçilmesi durumunda, bu 

kesimlerde yaşanan kaza sayısı ve bu kazalardan etkilenen kazazede sayısının azalması 

beklenmektedir. Bu nedenle sabit hız denetimi yapan cihazlara yer seçimi çalışmalarında 

öncelikle trafik kazalarının mekânsal analizi ile kazaların yoğunlaştığı kesimler tespit 

edilmesi gerekmektedir. 

Trafik kazalarının mekânsal dağılım deseni zaman içinde çeşitli etkenlerden dolayı 

değişebilmektedir. Bu nedenle karayolu güvenliğine yönelik önlemlerin konumlarını ve 

uygulama zamanlarını belirlemede trafik kazalarının dağılımının hem zamansal hem 

mekânsal analiz yöntemleri ile incelenmesi gerekmektedir.  Trafik kazaların ilişkisel 

nedenlerini anlamak ve yol güvenliğini arttırmak için kaza konumu, kaza yönü, kazaya karışan 

araç türü, kazanın gerçekleştiği yerdeki yol yoğunluğu vb. değişkenlerle yapılan sıcak nokta 

analizleri, kaza önleme stratejileri geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Lomgley (2005)’in 

belirttiği gibi, kaza sıcak noktalarını belirleme, karayolu güvenliğini arttırmada mevcut 

kaynakların daha etkin yerde kullanımın sağlanması açısında bir zorunluluktur. Bu nedenle, 

trafik kazalarını azaltmada kullanılabilecek etkin karayolu güvenliği önlemleri geliştirmede, 

trafik kazalarının yoğunlaştığı kesimlerin (sıcak noktaların) tespit edilmesi gerekmektedir. Trafik 

kazalarına ait sıcak noktaların tespitine yönelik çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Düzgün (2010), 
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Kaygısız ile Akın (2005 ve 2007), Kaygısız ve ark. (2010 ve 2011), Geurts ile Wets (2003) ve 

Anderson (2006 ve 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 (İng: Kernel Density 

Estimation) Yöntemi, sıcak noktaların tespitinde başarılı sonuçlar vermekte, bu nedenle yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Kaygısız ve ark. (2010 ve 2011), Sabel (2005),  Erdogan ve ark. (2008), 

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

yoğunluğu tahmini (ÇYT) yöntemi kullanarak trafik kazalarının mekânsal analizi ve sıcak 

noktaların tespiti konusunda çeşitli çalışmalar yapmışlardır. 

ÇYT, belirlenen bir etki alanı için kazaların birbirine yakınlığına göre ağırlıklandırılarak 

yoğunluğun tespit edilmesi prensibine dayanmaktadır. ÇYT’de belirlenen etki alanı, çalışma 

alanında belli büyüklüklerde tanımlanmış hücreler boyunca gezdirilerek, çalışma alanının 

tamamı için hücrelerdeki yoğunluk değerleri bulunur (Şekil 1).  

  

  
ġekil 1: Çekirdek yoğunluk tahmininin bir çalıĢma alanı için uygulaması; Kate Beard 

(2006)’dan uyarlama (Düzgün, 2010) 

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 

farklılaşma gösterebilmektedir. Bu nedenle, belli bir zaman dilimini 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. 

Bu nedenle, trafik kazalarının zaman içinde mekândaki analizi ile yol güvenliği önlemlerinin 

etkisi daha iyi anlaşılmaktadır.  

ÇYT analizi, Tokyo Üniversitesi Mekânsal Bilgi Bilimleri Merkezi tarafından trafik kazası, 

kaldırım suçlarının analizi gibi bir ağ üzerinde gerçekleşen ve noktasal yoğunluk hesaplarında 

uzaklığın ağ üzerinden hesaplanmasının daha gerçekçi olduğu yapılar için Ağ-ÇYT yöntemi 

Hücrelerin orta noktaları 
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geliştirilmiştir. Ağ-ÇYT yöntemini normal ÇYT yönteminden ayıran temel nokta; etki alanı 

(bant genişliği) uzaklığı hesabının ÇYT yönteminde kuş uçuşu (Öklid mesafesi), Ağ-ÇYT 

yönteminde ise ağ (genelde yol ağı) üzerinden hesaplanmasıdır. 

Şekil 3’te belirtilen örnekte görüldüğü gibi, etki alanı uzaklık değerleri eşit olduğu halde 

etkilenen kaza sayıları birbirinden farklıdır. Örnekte ÇYT yönteminde 4 kaza etkilenirken, aynı 

etki alanı uzaklığında Ağ-ÇYT yönteminde sadece 2 kaza etkilenmiştir.   

Trafik kazalarının mekansal analizine ihtiyaç duyulan bu çalışmada, sağladığı avantajlar göz 

önüne alınarak Ağ-ÇYT yöntemi kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

ġekil 3: Normal ÇYT ile Ağ-ÇYT arasındaki uzaklık anlayıĢı farkı (Xie, Z. ve Yan, J., 2008) 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, Ağ-ÇYT analiz yöntemi ile zaman içindeki trafik kaza desenindeki değişim 

tespit edilmiş ve bu tespit doğrultusunda sabit hız denetimi yapan cihazlara yer seçimi 

gerçekleştirilmiştir. Önerilen yöntem, gerek konumu, gerekse trafik yoğunluğu bakımından 

Türkiye’nin en önemli otoyol kesimlerinden biri olan “Güney Anadolu Otoyolu” örnek 

alanında uygulanmıştır (Şekil 4). Güzargahda yıllar içinde trafik yoğunluğu ve buna paralel 

olarak kaza sayısı artmıştır. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yazılımları kullanarak yapı lan 

ÇYT analizleriyle, 2006-2009 arasında birer yıllık dönemlerde güzergâh genelinde sıcak 

noktalar tespit edilmiş ve sıcak noktaların zaman içinde mekândaki değişimi irdelenmiştir.  

Normal ÇYT Yöntemi Ağ-ÇYT Yöntemi 

Kaza 
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ġekil 4: Güney Anadolu Otoyolu Konumu 

 

 

 

Çalışmada, öncelikle kazaların yıllar içindeki zaman ve mekândaki dağılımı Ağ-ÇYT 

yöntemi kullanılarak 3 farklı sınıflandırmalarla incelenmiştir. Bu sınıflandırmalar;  

- Yıllara göre, 

- Yıllara ve yönlere göre, 

- Yıllara ve kazaya karışan araçların türüne (ağır veya hafif taşıt) göredir. 

Her üç analiz yöntemi de birer yıllık dört ayrı dönem için uygulanmış ve her dönemde için 

sıcak noktalar tespit edilerek bu tespitler doğrulusunda hız tespit cihazlarına yer seçimi 

yapılmıştır. 

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). 

2006-2009 yılları arasında güzergâh genelinde meydana gelen toplam 2175 ölümlü veya 

yaralanmalı trafik kazasının 508’i 2006 yılında, 520’si 2007 yılında, 553’ü 2008 yılında ve 594’ü 

2009 yılında meydana gelmiştir. Bu bölümde, yıllar içinde artış gösteren bu kazaların 

yoğunlaştığı kesimlerin zaman içindeki değişimi farklı sınıflandırmalarla incelenmiştir. 

İlk olarak yıllara göre sınıflandırılarak tüm ölümlü veya yaralanmalı kazaların yıllık dağılımları 

incelenmiştir. Buna göre kazaların her dört yılda da en fazla Damlama Mevkii’nde, ikinci olarak 

da; 

 

2007 Yılı Öncesi Çalışma Alanı Güzergâhı  

2007 Yılında Çalışma Alanına Eklenen Güzergâh 
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– 2006 yılında Tekir bağlantısı (2) kuzeyi, İskenderun Yolu Doğu bağlantısı (26) batısı, 

Nur Dağı bağlantısı (31) batısı ve Narlı bağlantısı (32) doğusunda, 

– 2007 yılında Misis bağlantısı (14) doğusu ve İskenderun Yolu Doğu bağlantısı (26) 

batısında, 

– 2008 yılında Tekir bağlantısı (2) güneyi, Düziçi bağlantısı (29) batısı ve Nur Dağı 

bağlantısı (31) batısında, 

– 2009 yılında Pozantı bağlantısı (1), Adana Çevreyolu, İskenderun Yolu Doğu bağlantısı 

(26) batısı ve Gaziantep Kuzey bağlantısı (34) batısında,  

Harita 1, 2, 3 ve 4 ile Şekil 5, 6, 7 ve 8’de belirtilen kesimlerde yoğunlaştığı görülmüştür. 

 

Harita 1: 2006 yılı ölümlü veya yaralanmalı kaza yoğunluk haritası 

 

ġekil 5: 2006 yıllı ölümlü veya yaralanmalı kaza yoğunluğunun 3 boyutta modellenmesi 
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Harita 2: 2007 yılı ölümlü veya yaralanmalı kaza yoğunluk haritası 

 

ġekil 6: 2007 yıllı ölümlü veya yaralanmalı kaza yoğunluğunun 3 boyutta modellenmesi 

 

Harita 3: 2008 yılı ölümlü veya yaralanmalı kaza yoğunluk haritası 

 

ġekil 7: 2008 yıllı ölümlü veya yaralanmalı kaza yoğunluğunun 3 boyutta modellenmesi 
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Harita 4: 2009 yılı ölümlü veya yaralanmalı kaza yoğunluk haritası 

 

ġekil 8: 2009 yıllı ölümlü veya yaralanmalı kaza yoğunluğunun 3 boyutta modellenmesi 

İkinci olarak kazalar, kazanın gerçekleştiği yolun gidiş ve dönüş yolunda olma durumuna göre 2 

gruba ayrılmıştır. Doğu – batı ile güney – kuzey yönünde gerçekleşen kazalar bir grupta, batı – 

doğu ile kuzey – güney yönünde gerçekleşen kazalar ayrı bir grupta değerlendirmiş ve kazaların 

yıllar içindeki mekânsal değişimi incelenmiştir. 

Toplam kazaların % 44’ünü oluşturan doğu – batı ile güney – kuzey yönü kazalarının 210’u 

2006 yılında, 241’i 2007 yılında, 251’i 2008 yılında, 265’i 2009 yılında meydana gelmiştir. Bu 

kazaların mekânsal dağılımı incelendiğinde kazaların en fazla; 2006 ve 2007 yıllarında Pozantı 

bağlantısı (1) – Tekir bağlantısı (2) arasında, 2008 yılında Nur Dağı bağlantısı (31) batısında, 

2009 yılında Adana Çevre Yolu bağlantılarında (11, 12, 13) Harita 5, 6, 7 ve 8’da belirtilen 

kesimlerde yoğunlaştığı görülmüştür. 

 

Harita 5: 2006 yılı doğu – batı / güney – kuzey yönü kaza yoğunluk haritası 
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Harita 6: 2007 yılı doğu – batı / güney – kuzey yönü kaza yoğunluk haritası 

 

Harita 7: 2008 yılı doğu – batı / güney – kuzey yönü kaza yoğunluk haritası 

 

Harita 8: 2009 yılı doğu – batı / güney – kuzey yönü kaza yoğunluk haritası 

Batı – doğu ile kuzey – güney yönünde ise 2006 yılında 298, 2007 yılında 279, 2008 yılında 302, 

2009 yılında 329 kaza meydana gelmiştir. Bu kazalar toplam kazaların % 56’sını 

oluşturmaktadır. Mekânsal analizinde ise kazaların her dört yılda da en fazla Damlama 

Mevkii’nde yoğunlaştığı, ikinci olarak da; 

- 2006 yılında Tekir bağlantısı (2) – Çamalan bağlantısı (3) arası, Misis bağlantısı (14) – 

İskenderun Yolu Batı bağlantısı (17)arası ve Bahçe bağlantısı (30) - Nur Dağı bağlantısı 

(31) arasında, 

- 2007 yılında Misis bağlantısı (14) doğusu ve İskenderun Yolu Batı bağlantısı (17) 

batısında,  

- 2008 yılında Tekir bağlantısı (2) güneyi, Düziçi bağlantısı (29) batısı ve Nurdağı 

bağlantısı (31) doğusunda,  

- 2009 yılında Adana Çevreyolu (11, 12, 13), Ceyhan Batı bağlantısı (15) doğusu ve 

Gaziantep Kuzey bağlantısı (34) batısında Harita 9, 10, 11 ve 12’de belirtilen kesimlerde 

yoğunlaştığı görülmüştür.   



11 

 

Öneri Kaynak Gösterimi: Kaygısız, Ö., Düzgün, Ş., Akın, S., Çelik, Y., “Trafik Kazalarinin Zamansal ve Mekânsal Analizi 

Yardımıyla Sabit Radara Yer Seçilmesi: Güney Anadolu Otoyolu Örneği”, Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Kitabı, 

Ankara, s.1-23, 2011 

 

Harita 9: 2006 yılı batı–doğu /kuzey – güney yönü kaza yoğunluk haritası 

 

Harita 10: 2007 yılı batı–doğu /kuzey – güney yönü kaza yoğunluk haritası 

 

Harita 11: 2008 yılı batı–doğu /kuzey – güney yönü kaza yoğunluk haritası 

 

Harita 12: 2009 yılı batı–doğu /kuzey – güney yönü kaza yoğunluk haritası 

Bahçe 
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Diğer bir sınıflandırmada kazaların hafif taşıt kazaları ve ağır taşıt kazaları olma durumlarına 

göre yapılmıştır. Ağır taşıtların karıştığı kazalar (ağır taşıt – ağır taşıt ile ağır taşıt – hafif taşıt 

kazaları) ağır taşıt kazaları, ağır taşıtların karışmadığı kazalar (hafif taşıt – hafif taşıt kazaları) 

hafif taşıt kazaları olarak değerlendirilmiştir. Hafif ve ağır taşıtların belirlenmesinde Karayolları 

Genel Müdürlüğü’nün her yıl yayınladığı “Trafik ve Ulaşım Bilgileri” kitapçığından 

faydalanılmıştır.  

Buna göre; otomobil, pikap, kamyonet, jip, toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlar, 

yolcu taşıma kapasitesi yaklaşık 8-14 kişi olan taşıtlar (minibüs v.b) ile motosikletler hafif taşıt 

olarak, otobüs, kamyon, kamyon+römork ile çekici+yarı römork ağır taşıt olarak 

değerlendirilmiştir.  

2006 yılında 228, 2007 yılında 251, 2008 yılında 272 ve 2009 yılında 340 olmak üzere dört yılda 

toplam 1091 hafif taşıt kazası meydana gelmiştir. Yapılan mekânsal analizlere göre bu kazalar en 

fazla;  

- 2006 yılında Ceyhan Batı bağlantısı (15) – Ceyhan Doğu bağlantısı (16) arasında,  

- 2007 yılında Adana Doğu bağlantısı (13) batısı ve Ceyhan Batı bağlantısı (15) batısında,  

- 2008 yılında Adana Kuzey bağlantısı (12) batısı ile Ceyhan Doğu bağlantısı (16) – 

İskenderun Yolu Batı bağlantısı (17) arasında, 

- 2009 yılında Adana Çevre Yolu geneli (11, 12, 13), Ceyhan Batı bağlantısı (15) doğusu 

ve Gaziantep Kuzey bağlantısı (34) batısında Harita 13, 14, 15 ve 16’da belirtilen 

kesimlerde yoğunlaşmaktadır.   

 

Harita 13: 2006 yılı hafif taĢıt kazası yoğunluk haritası 

 

Harita 14: 2007 yılı hafif taĢıt kazası yoğunluk haritası 
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Harita 15: 2008 yılı hafif taĢıt kazası yoğunluk haritası 

 

Harita 16: 2009 yılı hafif taĢıt kazası yoğunluk haritası 

Dört yıllık dönemde toplam 1084 ağır taşıt kazasının meydana geldiği güzergâhta, bu kazaların 

280’i 2006 yılında, 269’u 2007 yılında, 281’i 2008 yılında ve 254’ü 2009 yılında meydana 

gelmiştir. Bu kazalar genel olarak her dört yılda da Damlama Pozantı arası ile Nur Dağı ve Narlı 

Çıkışı’nda yoğunlaşmakladır. Yıllara göre dağılımlarına bakıldığında ise; 

- 2006 yılında Damlama Mevkii ile Pozantı bağlantısı (1) – Tekir bağlantısı (2) arası ve 

Nur Dağı bağlantısı (31) batısında en yoğun; Tekir bağlantısı (2)  – Çamalan bağlantısı 

(3) arası ve Narlı bağlantısı (32) doğusunda ikinci yoğun olduğu, 

- 2007 yılında Damlama Mevkii’nde en yoğun; Pozantı bağlantısı (1) – Tekir bağlantısı (2) 

arası ve Misis bağlantısı (14) doğusu, İskenderun Yolu Doğu bağlantısı (26) batısı, 

Düziçi bağlantısı (29) doğusu ve Narlı bağlantısı (32) batı ve doğusunda ikinci yoğun 

olduğu, 

- 2008 yılında Damlama Mevkii ile Tekir bağlantısı (2) güneyi ve Nur Dağı bağlantısı (31) 

batısında en yoğun; Osmaniye bağlantısı (28) – Düziçi bağlantısı (29) arasında ikinci 

yoğun olduğu, 

- 2009 yılında Damlama Mevkii’nde en yoğun; Pozantı bağlantısı (1) kuzeyinde ikinci 

yoğun olduğu gözlemlenmiştir. Kazaların yoğunlaştığı kesimler Harita 17, 18, 19 ve 

20’de sunulmuştur. 



14 

 

Öneri Kaynak Gösterimi: Kaygısız, Ö., Düzgün, Ş., Akın, S., Çelik, Y., “Trafik Kazalarinin Zamansal ve Mekânsal Analizi 

Yardımıyla Sabit Radara Yer Seçilmesi: Güney Anadolu Otoyolu Örneği”, Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Kitabı, 

Ankara, s.1-23, 2011 

 

Harita 17: 2006 yılı ağır taĢıt kazası yoğunluk haritası 

 

Harita 18: 2007 yılı ağır taĢıt kazası yoğunluk haritası 

 

Harita 19: 2008 yılı ağır taĢıt kazası yoğunluk haritası 

 

Harita 20: 2009 yılı ağır taĢıt kazası yoğunluk haritası 
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4. SONUÇ 

Yapılan zamansal ve mekânsal analizlerden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki,  

güzergâh üzerinde tespit edilen sıcak noktalar zamana ve kazaları sınıflandırma türüne göre 

farklılaşmaktadır. Dört yıllık dönemde üç farklı sınıflandırmayla  Ağ-ÇYT yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, farklı değişkenlere göre en yoğun kaza kesimlerinin 

tespit edildiği mevkiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

Tablo 1: Kazaların yoğunlaĢtığı kesimler 

Mevkii* – 

Bağlantı 

Noktası 

2006 2007 2008 2009 

 Yön Taşıt Türü  Yön Taşıt Türü  Yön Taşıt Türü  Yön Taşıt Türü 

T
ü

m
 K

aza
lar 

B
atı-D

o
ğ

u
 / 

K
u

zey
-G

ü
n

ey
 

D
o

ğ
u

-B
atı / 

G
ü

n
ey

-K
u
zey

 

H
afif  

A
ğ

ır  

T
ü

m
 K

aza
lar 

B
atı-D

o
ğ

u
 / 

K
u

zey
-G

ü
n

ey
 

D
o

ğ
u

-B
atı / 

G
ü

n
ey

-K
u
zey

 

H
afif  

A
ğ

ır  

T
ü

m
 K

aza
lar 

B
atı-D

o
ğ

u
 / 

K
u

zey
-G

ü
n

ey
 

D
o

ğ
u

-B
atı / 

G
ü

n
ey

-K
u
zey

 

H
afif  

A
ğ

ır 

T
ü

m
 K

aza
lar 

B
atı-D

o
ğ

u
 / 

K
u

zey
-G

ü
n

ey
 

D
o

ğ
u

-B
atı / 

G
ü

n
ey

-K
u
zey

 

H
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A
ğ
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1-2 Arası   X  X   X             

2-3 Arası               X      

Damlama X X   X X X   X X X   X X X   X 

11-12 Arası              X     X  

12-13 Arası         X         X X  

15 Batısı         X            

15-16 Arası    X               X  

16- 17 Arası              X       

31 Batısı     X        X  X      

34 Batısı                   X  

*Belirtilen numaralar, kaza haritalarında kullanılan otoyol bağlantı numaralarının kodlarını temsil etmektedir.  

Dört yıllık dönemde toplam yirmi ayrı sınıflandırmada gerçekleştirilen çalışmada, 12 

sınıflandırmada Damlama Mevkii en yoğun kaza bölgesi olarak tespit edilmiştir. Her dört 

yılda da tüm kazaların, ağır taşıt kazalarının ve kuzey-güney yönlü kazalarının güzergâh 

genelinde en yoğunlaştığı kesim bu mevkidir (Tablo 1). Çalışma alanında yapılan teknik 

gezi sırasında Damlama Mevkii özellikle incelenmiş,  bu mevkide yolun kuzey-güney 

yönünde eğimli ve virajlı olduğu görülmüştür (Resim 1). 
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Fotoğraf 1: Damlama mevkii: kuzey  

Yine Tablo 1’de belirtildiği gibi, Adana Çevre Yolu (11-12 ve 12-13 arası) özellikle 2009 

yılında hafif taşıt kazaları ile doğu-batı yönündeki kazaların en yoğunlaştığı kesimdir.  

Teknik gezi sırasında yapılan görüşmelerden ve elde edilen belgelerden 2006 yılında, Adana 

Şehir Merkezi trafik yoğunluğunu azaltmak için Adana batı, Adana kuzey ve Adana doğu 

bağlantı noktalarındaki gişelerin iptal edildiği, Adana doğu gişesi ve Adana batı gişesi 

oluşturulduğu ve böylelikle otoyolun şehir içi trafik tarafından kullanımının sağlandığı 

anlaşılmıştır. Ayrıca 2006 yılından bugüne otoyol üzerine 15 adet yeni giriş – çıkış noktası 

yapıldığı belirtilmiştir. Harita 1’de belirtildiği gibi, bu bölgede kaza yoğunluk yüzdesi 2006 

yılında 0 ila 5 aralığındayken, bu rakam 2009 yılına gelindiğinde Harita 4’de belirtildiği 

gibi 15 ila 20 aralığına ulaşılmıştır. 

Sabit hız ölçüm cihazlarına yer seçiminin amaçlandığı bu çalışmada güzergâh genelinde 

hızın kontrolünün gerektiği en önemli yerlerin Damlama Mevkii ile Adana Çevre Yolu 

olduğu görülmüştür. Güzergâhtaki diğer önemli yerler ise yapılan sınıflandırmalara göre 

Tablo 1’de belirtilmiştir. Sabit hız ölçüm cihazlarının yer seçiminde belirtilen bu yerlerde 

yoğunlaşılması durumunda cihazlardan elde edilen verimin artacağı değerlendirilmektedir.  

Bu çalışmada ayrıca trafik kazalarının zamansal ve mekânsal analizine yönelik sistematik 

bir yapı geliştirilmiştir. Bu yapı başta trafik denetleme stratejileri olmak üzere, yol 

güvenliği alanındaki stratejilerin çoğuna yol gösterici niteliktedir. Çalışmada elde edilen 

diğer sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. 

- Kaza yoğunluk deseninin değişkenlere ve zamana göre dramatik olarak farklılaştığı 

görülmüştür. Bu değişim, karayolu güvenliğini arttırıcı önlemlerin konumunun, 

türünün ve zamanın belirlenmesi çalışmalarını aydınlatıcı niteliktedir.  

- Çeşitli değişkenlerin Ağ-ÇYT yöntemi ile kullanılmasının, çalışma alanının risk 

durumunun belirlenmesi ve sınıflandırma yapmadan tüm kazaların Ağ-ÇYT yöntemi 

ile elde edilen sıcak noktaların daha iyi yorumlanması açısından önemli olduğu 

görülmüştür. 

- 2 boyutlu mekânsal analizlerin 3 boyutta modellenmesinin hem görselliği attırdığı, 

hem de sıcak nokta içindeki yoğunlaşmayı algılamayı sağladığı, böylece daha detaylı 

analizler yapmaya imkân tanıdığı gözlemlenmiştir. 
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- Bu çalışmada geliştirilen özellikle mekânsal kaza analizine yönelik çıktılar, trafik 

polisinin denetleme stratejini yönlendirecek nitelikte olduğu gibi, karayolu güvenliği ile 

ilgili diğer kurum ve kuruluşları iş ve işlemlerini de yönlendirecek niteliktedir. 

- Bu çalışma kapsamında sadece ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası verileri kullanılmış, 

maddi hasarlı trafik kazası verileri kullanılamamıştır. Ancak kaza önleme stratejilerine 

yönelik yapılacak daha detaylı çalışmalarda maddi hasarlı trafik kazası verilerinin de 

kullanılmasının önemli olduğu değerlendirilmiştir. 
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