
Özet

Ülkemizde her 45 dakikada bir trafik kazas›n›n yaşand›ğ›,  günde
ortalama olarak 10-15 insan›m›z›n hayat›n› kaybettiği ve y›lda 5
katrilyona varan bir milli servet kayb›m›z›n meydana geldiği dü-
şünüldüğünde, trafik kazalar›n›n ne kadar önemli bir sorun oldu-
ğu görülmektedir. Trafik kazalar›n›n asgariye çekilmesi doğrultu-
sunda, trafik güvenliği konusunda önemli gelişmeler kaydetmiş ül-
kelerdeki örneklere bakt›ğ›m›zda, bu ülkelerin çok yönlü araşt›r-
malar yaparak bir tak›m çal›şmalar yapt›klar› görülmektedir. Bu
çal›şmalar içinde en önemlisi Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) kullan›-
larak trafik kazalar›n›n sebeplerinin istatistiksel testler yard›m›y-
la araşt›r›lmas› ve bu sebeplere yönelik önlem alma çal›şmalar›-
n›n gerçekleştirilmesidir. Bu yaz›da CBS hakk›nda k›sa bir bilgi
verilerek Ülkemizde karayolu trafiğinin en yoğun olduğu devlet
yollar›n›n bulunduğu Afyon il s›n›rlar› içerisinde gerçekleşen tra-
fik kazalar›n›n Arc Gis CBS yaz›l›m› ile analizi anlat›l›p, elde edi-
len sonuçlar irdelenecektir.
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Abstract

Analyzing Traffic Accidents with Geographic Informa-
tion Systems: The Example of Afyon

When we consider that there has happen 1 accident every 45 mi-
nutes and we lose 10-15 people in one day and we lose 5 quadril-
lion TL for accidents we see that traffic accidents is a big problem
in Turkey. To minimize the number of the accidents, we can look
the countries that are well developed in traffic safety and their re-
searches and precautions that they took. The most important pre-
caution is to explore the reasons causing accidents with the aid of
statistical analyse. In this text, GIS will be explained briefly and
the analysis and the results of the accidents that occur in the most
crowded highways of Turkey which are in Afyon will be discussed.
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1. Giriş

Bilgisayar kullan›m›ndaki gelişmelere paralel olarak CBS

kavram› da diğer bir çok ülkeler gibi ülkemizde de son 10

y›l içerisinde s›k s›k kullan›lmaya başlanm›şt›r. Genel anla-

m›yla CBS, konuma dayal› karmaş›k planlama, organize ve

yönetim problemlerinin çözülebilmesi için tasarlanan, coğ-

rafi mekandaki konumu belirlenmiş verilerin depolanmas›,

işlenmesi, yönetimi, modellenmesi, analiz edilmesi ve gö-

rüntülenerek ç›kt›lar›n›n al›nmas› işlemlerini gerçekleştiren

donan›m yaz›l›m ve yöntemlerin bileşkesidir (ERDOĞAN

2003). Günümüzde CBS harita, tar›m, orman ve altyap›

alanlar›yla birlikte yerbilimleri, arkeoloji vb. bir çok alan-

larda da kullan›lmaya başlanm›şt›r. CBS’nin kara yolu gü-

venliği için kullan›lmas› bu yayg›n kullan›m alanlar›ndan

bir tanesidir. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalar› ve

buna bağl› ölüm, yaralanma ve maddi hasarlar göz önünde

bulundurulduğunda, trafik sorununun ülkemiz aç›s›ndan

büyük önem taş›d›ğ› görülmektedir. Tüm bu verilere ülke

nüfusundaki art›ş ve buna bağl› olarak her geçen gün trafi-

ğe ç›kan araç say›lar›ndaki art›ş da eklendiğinde problemin

büyüklüğü de artmaktad›r (DİE 2003).

2. Coğrafi Bilgi Sistemleri

CBS, çok geniş uygulama alanlar› olan ve konumsal verinin

analizini gerektiren problemlerin çözümünde anahtar rol

oynayan bir sistemdir. CBS’nin kurulabilmesi için gerekli

olan elemanlar yaz›l›m, donan›m, veriler, yöntemler ve in-

sanlard›r (Şekil 1). Fakat sistemin başar›s› CBS’yi kullana-

cak personel ve yöneticilerin eğitimine bağl›d›r.

CBS de çok farkl› veri elde etme yöntemleri vard›r. Ara-

zi ölçmeleri (GPS, Total Station), say›sallaşt›rmalar, Fotog-

rametrik yöntemler (uydu görüntüleri, hava fotoğraflar›) ve

farkl› veri formatlar›ndan dönüşüm yap›larak yeni verilerin

elde edilmesi, veri üretilmesi için başta gelen yöntemler-

dendir.

Donan›m bileşeni, CBS’nin kullan›m amac›na göre de-

ğişen farkl› tipteki merkezi yada dağ›t›k mimari şeklinde

kullan›ma sunulan bilgisayar ve iletişim ekipmanlar›yla ve-

ri sunumunda kullan›lan yaz›c› ve çizicilerden oluşmakta-

d›r. 
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Şekil 1: CBS’nin Bileşenleri

Yaz›l›m bileşeni, sistem içerisindeki, ağ›rl›kl› olarak konu-

ma bağl› veriyi depolay›p işleyen ve istenilen türde analizi-

ni gerçekleştiren CBS yaz›l›m› ile işletim sistemi yaz›l›mla-

r›ndan oluşmaktad›r. Piyasada çok çeşitli CBS yaz›l›mlar›

mevcuttur ve hemen hepsi modüler bir yap› sergilemekte-

dir. Sistem tasar›mc›lar› kurulan sistemin amac›na uygun

olarak ana modülün yan›nda gerekli görülen analiz, sorgu-

lama veya görüntüleme fonksiyonlar›n› yerine getiren ek

modülleri sisteme eklemektedirler. Yöntemler; CBS’nin

amac›na göre yaz›l›m ve donan›mlar›n seçilmesi, veri for-

matlar›n›n belirlenmesi, hangi verilerin ve veri tiplerinin

kullan›lacağ›n›n tespit edilmesi, sistem maliyetinin ve uy-

gulama aşamalar›n›n belirlenmesi organizasyonlar›ndan

oluşur.  İnsan faktörü ise sistemin devaml›l›ğ›n› sağlayan,

başar›ya ulaşmadaki en önemli faktördür ve yönetici, sistem

operatörü, programc›, veri taban› analizcisi ve veri giriş

operatörlerinden oluşur (YOMRALIOĞLU ve DEMİR

1994).

3. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Farkl›
Sektörlerdeki Kullan›m› 

CBS günlük yaşamdan bilimsel çal›şmalara uzanan çok ge-

niş bir çerçevede bilgiye ulaşman›n ve yönetmenin en etki-

li ve ak›lc› yolu haline gelmiştir. CBS’nin yayg›nlaşmas› ve

farkl› disiplinlerce kullan›m›n›n artmas›, disiplinler aras› iş-

birliklerini de art›rm›şt›r. CBS’nin kullan›ld›ğ› başl›ca alan-

lar; Kent Bilgi Sistemleri, Tar›msal ve Çevresel Uygulama-

lar, Ormanc›l›k, Savunma Sanayi, Araç Takip Sistemleri,

Arazi Kullan›m› ve Planlamas›, Arazi Toplulaşt›rmas›, Su

Kaynaklar› Yönetimi, Sağl›k, Güvenlik Hizmetleri, Alt Ya-

p› Yönetimi ve Uygulamalar›, Eğitim, Devlet Yönetimi, İle-

tişim, Risk Analizleri ve Yönetimi gibi mekansal bilgilere

dayal› her türlü istatistik ve analizlerin yap›ld›ğ› çal›şmalar-

d›r. CBS bu farkl› sektörlerdeki veriyi mekansal verilerle

ilişkilendirerek, bilginin görselleştirilmesini sağlamakta ve

karar destek aşamalar›nda yöneticilere ve kullan›c›lara yar-

d›mc› olmaktad›r.

4. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Karayolu
Güvenliklerinin Sağlanmas›nda Kullan›m›

Çağdaş, gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlar›n en önemli

sorunlar›n›n baş›nda gelen trafik kazalar›, tüm kaza ölümle-

rinin yaklaş›k % 50’si oran›nda ölüme sebep olmaktad›r.

Trafik kazalar›nda 1 y›lda ortalama A.B.D.’de 45.000, İtal-

ya’da 8000, Fransa’da 8500, Yunanistan’da 2000, Hollan-

da’da 1300, Yurdumuzda da 6000 kişi hayat›n› kaybetmek-

tedir. Ad› geçen ülkelerdeki taş›t say›lar› ülkemiz rakamlar›-

na göre de oldukça yüksektir. Yüz milyon taş›t için km baş›-

na düşen ölüm oranlar› değerlendirildiğinde ülkemiz için so-

nuçlar önemli ölçüde kötüleşmektedir (BULUT 2000). Ön-

celikle trafik kazalar› ile ilgili kaza ve ölüm say›lar›n› geliş-

miş ülkeler düzeyine düşürmek, ikinci aşamada ise bu kay›p-

lar› olabilecek en düşük düzeylere indirmek için çok yönlü

araşt›rmalar yap›larak bir tak›m önlemler al›nmas› gerek-

mektedir. Bu önlemlerin baş›nda trafik kazalar›n›n analizle-

rinin yap›larak kaza sebeplerinin belirlenmesi ve gerekli ted-

birlerin al›nmas› gelmektedir. Bir çok ülke CBS kullanarak,

karayollar›nda meydana gelen trafik kazalar›n› analiz etmek-

te ve kaza sebeplerini, kara yoluna, taş›ta, yol durumuna ve-

ya hava şartlar›na bağl› olarak belirleyip kaza olan yerlerde-

ki emniyet tedbirlerini bu analizlerin sonuçlar›n› inceleyerek

almaktad›r. Ülkemizde ise kaza analizleri  trafik kaza rapor-

lar› değerlendirilerek yap›lmaktad›r. Trafik kaza raporlar›,

kazan›n ard›ndan trafik polisleri taraf›ndan düzenlenen ra-

porlard›r. Kaza raporunda, kazan›n meydana geliş şekli çar-

p›şma diyagram› çizilerek anlat›lmakta ve kazan›n meydana

geldiği yer, hava durumu, yol yüzeyi, sürücülerin nüfus bil-

gileri, kaza saati, trafik işaretinin bulunup bulunmad›ğ›, gö-

revli trafik polisinin bulunup bulunmad›ğ› gibi bilgiler yer

almaktad›r (EGM 2000). Fakat bu bilgiler konumsal olarak

ilişkilendirilemediklerinden istatistiksel bilgi olmaktan öte-

ye gidememektedir. Bu yüzden, trafik kaza analizlerinde

global değerlendirmeler yap›labilmekte, öze inen, ayr›nt›ya

dikkat eden lokal problemlerin tespiti, analizi ve çözümleri

gerçekleştirilememektedir. Bunun yan›nda  özellikle, yolun

geometrik özelliklerinden veya işaret eksikliğinden veya yol

yüzeyinden dolay› meydana gelen trafik kazalar› raporlarda

fazla dikkate al›nmad›ğ›ndan, trafik kaza analizleri yan›lt›c›

olabilmektedir (DEMİREL ve AKGÜNGÖR 2000).

5. Afyon Bölge Trafik Müdürlüğü Görev
Alan›ndaki Devlet Yollar›nda Meydana
Gelen Trafik Kazalar›n›n Analizi

Yap›lan çal›şmada Afyon il s›n›rlar› içerisinde meydana ge-

len trafik kazalar›n›n Trafik Amirliğindeki kay›tlar› incelen-

miş ve kazalar›n analizine uygun sistem mimarisi haz›rlana-

rak istatistiksel analizlerle kara noktalar tespit edilmiştir.

Afyon ili karayolu araç yoğunluğu en fazla olan devlet yol-

lar›n› bünyesinde bulundurduğu bir ilimizdir (DİE 2003).
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Yap›lan çal›şmada Afyon-İzmir, Afyon-Ankara, Afyon-İs-

tanbul, Afyon-Antalya, Afyon-Eskişehir, Afyon-Konya

bağlant›lar›n› sağlayan 7 devlet yolunda (Şekil 2) 1996 y›l›

ile 2003 y›llar› aras›nda meydana gelen trafik kazalar› ka-

y›tlar› incelenmiştir. Trafik bölge müdürlüğünden gerekli

izinler al›narak yaklaş›k 400 km uzunluğundaki bu devlet

yollar› üzerinde 7 y›ll›k süre zarf›nda meydana gelen 3554

trafik kazas› ESRI firmas›n›n Arc Gis 8.3 yaz›l›m› kullan›-

larak veri taban›na girilmiştir. Veri taban›nda haz›rlanan

tablolara, kazalara ait tarih, saat, kaza yeri, kaza yerinin ki-

lometresi, kazaya kar›şan araç say›s›, kazaya kar›şan araçla-

r›n cinsi, ölü say›s›, yaral› say›s›, kazan›n nedeni gibi veri-

ler girilerek 1/25000 ölçekli haritalardan say›sallaşt›r›larak

elde eden karayollar› haritas› ile Arc Gis yaz›l›m›n›n çizgi-

sel konumland›rma (lineer referencing) özelliği kullan›larak

ilişkilendirilmiştir. Böylece güzergah verilerinin konumlan-

d›r›lmas› ve topolojik ilişkilerinin kurulmas› sağlanm›şt›r.

Güzergahlar›n konumland›r›lmas› ve topolojik ilişkilerin

gerçekleştirilmesi ile kaza verileri her türlü istatistiksel ve

konumsal analiz yap›labilir hale gelmiştir (Şekil 3).

Çal›şmada ilk olarak CBS yard›m›yla kaza say›s› yoğun

olan yerler yaz›l›mdaki görselleştirme seçenekleri yard›-

m›yla tespit edilmiştir. Kazalar›n y›llara (Grafik 1) ve ayla-

ra  göre(Grafik 2) art›ş-azal›ş trendleri belirlenerek kaza se-

beplerine etki eden zamansal faktörler belirlenmiştir.           

Bunun yan›nda, kaza nedenleri farkl› sembollerle göste-

rilerek hangi kaza tiplerinin karayollar›n›n hangi kilometre-

lerinde yoğunlaşt›klar› belirlenmiştir (Şekil 4). 

Grafik 1: Y›llara göre kaza trendleri ve kaza tahmini için en 

uygun doğru ve eğrinin belirlenmesi

Grafik 2: Aylara göre kaza trendleri ve kaza tahmini için en 
uygun doğru ve eğrinin belirlenmesi. 
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Şekil 4: Alkol nedeniyle meydana gelen kazalar ve

karayollar›ndaki dağ›l›m›

Yap›lan çal›şma ile CBS entegrasyonlu trafik kazalar› veri

taban› oluşturularak, kaza say›lar› yüksek olan yerler, y›l-

lara veya aylara göre kazalarda art›ş gösteren yerler, zincir-

leme kaza olan veya olabilecek yerler belirlenebilmekte,

kaza tiplerine, kazaya kar›şan araç türlerine ve ölü ve yara-

l› say›lar›na göre istatistiksel analizler yap›labilmektedir

(Grafik 3).

Çal›şma bölgesi için trafik kazalar› aç›s›ndan acil çö-

züm gerektiren yerlerin belirlenmesine yönelik 2 farkl› is-

tatistik yöntemi uygulanm›şt›r. İlk yöntemde, çal›ş›lan

alandaki n güzergahta xi, (i=1,2,3,...n) kaza say›s›n›n, ümit

değerleri µ = E{xi} ve varyanslar› σ 2 ortak parametreleri

ile normal dağ›l›ml› raslant›sal değişkenler olduklar› varsa-

y›m› ile, bunlar›n en küçük kareler yöntemi ile buluna-

cak ortalamalar› x0 ve karesel ortalama hatalar› ±m ol-

mak üzere vi = xi-x0 düzeltmelerinin 

vi =
xi - x0 (1a)

m

eşitliği ile bulunacak τ (Tau) dağ›l›m›ndaki karş›l›klar› ile

(HKMO BÖHYY 2003) de verilen tablo değerlerinden ya-

rarlanarak, Poppe Yönteminde uyuşumsuz ölçü testi sonu-

cunda, kaza say›lar› aş›r› büyüklükteki güzergahlar›n belir-

lenmesi mümkündür. 
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Şekil 3: Kaza adetlerine göre trafik kazalar›

Grafik 3: Cinslerine göre kazaya kar›şan taş›t say›lar›



Ancak xi değişkenine karş›l›k  

zi =
xi  - µ

+   σ2

eşitliği ile verilen normland›r›lm›ş normal dağ›l›m değiş-

kenleri, uygulamadaki kolayl›k nedeni ve yeterli yaklaş›m

sağlayacağ› varsay›m› ile , değişkenlerin ümit değeri yakla-

ş›k olarak µ≈x0 ve standart  sapma s=+   σ2 ≈+m  al›narak,

herbir   güzergahtaki kaza say›lar›na karş›l›k

zi ≈
xi  - x0 (1b)

s

eşitliği ile bulunacak  değişkenlerin, normland›r›lm›ş nor-

mal dağ›l›m›n  0.95 olas›l›kl› fraktil değeri (z0,95=1.645) ile

karş›laşt›r›larak, güzergahlardaki kaza say›lar› bu değerden

büyük olan yerler, yani normal dağ›l›mda en büyük yüzde

5’lik bölgeye düşen yerler, bu dağ›l›m›n d›ş›nda kald›klar›

varsay›m› ile,  belirlenmiştir (AKIN ve ERYILMAZ 2001). 

Şekil 5: Normal dağ›l›m eğrisi

Yüksek kaza say›lar›ndan dolay› incelenmesi gereken nok-

talar›n CBS yaz›l›m›nda etkileşimli olarak belirlendiği sor-

gulama ekran› Şekil 6’da görülmektedir.

Şekil 6: z değeri 1.645 den büyük olan yerler

İkinci yöntem olarak, çal›şma alan›nda yer alan güzergahlar

1 km’lik parçalara ayr›larak her bir parçada gelen kazalar›n

istatistiksel analizi ayr› ayr› yap›lm›şt›r. Bu yöntem daha ge-

niş bir alana yay›lm›ş kazalar› belirlemekte ve kazalar üze-

rindeki coğrafi ve çevresel etkileri azaltmaktad›r. İlk yönte-

me göre daha fazla kritik nokta tespit edilmiştir.

Bu iki yöntemle tespit edilen kaza yerleri ve 1 km’lik

yol parçalar› ayr› ayr› incelenmiştir. Fakat kaza sebeplerini

belirlemede veri olarak kullan›lacak bir tak›m bilgiler Tra-

fik Müdürlüğü kay›tlar›nda bulunamam›şt›r.

Analizlerin sonuçlar› değerlendirildiğinde, kaza say›la-

r›n›n en fazla art›ş gösterdiği aylar›n temmuz ve ağustos ay-

lar› olduğu gözlenmiştir. Yine belirlenen kara noktalar ince-

lendiğinde, bu yerlerin farkl› özellikler sergiledikleri tespit

edilmiştir. Örneğin Afyon Uşak karayolunun 10. kilometre-

sinde Ocak ve Şubat aylar›nda özellikle kamyon kazalar›n›n

yoğunlaşt›ğ› ve güzergah›n bu kilometresinde birbirine bağ-

l› ters yönlü 3 kurbun mevcut olduğu görülmüştür. Bu nok-

taya ilişkin olarak trafik işaretlerinin daha s›klaşt›r›lmas›

gerektiği görüşüne var›lm›şt›r.

6. Sonuç ve Öneriler

Bu çal›şmada CBS kullan›larak trafik kazalar›n›n analizleri-

nin kolay ve sağl›kl› bir şekilde yap›labileceği gösterilmiş-

tir. Ülkemizde özellikle kaza kay›tlar›n›n elektronik ortam-

da olmamas›, kazalara ait kay›tlara ulaşmada çok büyük s›-

k›nt›lar doğurmaktad›r. Bu yüzden öncelikle kaza kay›tlar›-

n›n elektronik ortama geçirilmesi ve gerekli sistemlerin ku-

rulmas›yla Trafik kaza tutanaklar›n›n elektronik ortamda tu-

tulmas›n›n sağlanmas› gerekmektedir. 

Yol geometrisi, sinyalizasyon sistemi, kavşak ve bağlant›

yollar›n›n yeri, yol genişlikleri, yolun zemin durumu, trafik

levhalar›n›n yeri gibi coğrafi veriler ile meydana gelen kaza-

lara ait kay›tlar›n CBS’ye dahil edilmesiyle yap›lacak analiz

ve sorgulamalar›n kaza yerlerinin ve al›nacak emniyet tedbir-

lerinin belirlenmesinde daha etkin olacağ› görülmüştür. 
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