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ÖZET
Bir cadde veya karayolunun işlevi seyahat eden kişilere hizmet etmektir. Bu fonksiyonu yerine getirmek için
yollar öyle düzenlenmelidir ki yayaların bisikletlerin ve araçların hepsi hızlı, verimli ve en önemlisi güvenli bir
şekilde gidecekleri yere ulaşabilsin. Ne yazık ki günümüzde bu tür ulaşımda eksiklikler oluşmakta ve dolayısıyla
yollarda trajik kazalar meydana gelmektedir. Trafik kazaları dünya genelinde her yıl, bir milyondan fazla kişinin
ölümü, 6 milyonu aşkın kişinin yaralanması ya da sakat kalması ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca trafik kazaları
dünya ekonomisine yılda yaklaşık 500 milyar dolar civarında maliyet getirmektedir. Kazaların yoğun olduğu
bölgelerin belirlenmesi çalışmalarında kaza verilerinin doğru bir şekilde kaydı, saklanması ve doğru
yorumlanabilmesi, kaza karakterleri ve kazaya sebep olan potansiyel durumlar hakkında gerçek bilgiye
ulaşabilmek için çok önemlidir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin konumsal veri sorgulamasındaki kabiliyeti bu tür
çalışmalarda gerçekçi sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilmektedir. Çalışma için Samsun ili İlkadım ve Atakum
ilçesi seçilmiştir. Çalışma alanında 2009 yılında meydana gelen trafik kazalarının tespit tutanaklarına ulaşılmış
ve bilgiler veri tabanına aktarılmıştır. ArcGIS 9.2 yazılımı ile eldeki verilerden çeşitli sorgulamalar yapılarak,
çalışma alanında trafik kaza riski yüksek bölgeler ve kaza sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Trafik, Trafik Kazası, Ulaşım, Coğrafi Bilgi Sistemleri

INVESTIGATION OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH GIS: SAMSUN SAMPLE
ABSTRACT
The Function of a street or highway is serving traveling people, the roads so arranged that, to fulfill this
function, pedestrians, vehicles and bicycles, access to the destination location safety, speedy and efficiently.
Unfortunately, tragic accidents occur on roads because of lack of transportation. Because of traffic accidents,
more than one million people die, more than 6 million people injury or disability to remain worldwide every
year. In addition, traffic accidents cost about $ 500 billion per year to the world economy In the study of
determining the intensive accidents regions, accurately record and store of accidenat data is very important to
achieve real knowledge correct interpretation of the accident about the characters and situations potentially
causing an accident. Geographical Information Systems can provide to achieve realistic results in spatial data
query like such studies. In this study, the accident data which happen in Samsun city, İlkadım and Atakum
districh in 2009 year is used. The accident database is occured and various query is made to determine high risk
of traffic accidents and accidental causes in the study area.
Keywords:Traffic, Traffic accident, Transport, Geographical Information Systems.

1. GİRİŞ

Bir cadde veya karayolunun işlevi seyahat eden kişilere hizmet etmektir. Bu fonksiyonu yerine
getirmek için yollar öyle düzenlenmelidir ki yayaların bisikletlerin ve araçların hepsi hızlı, randımanlı
ve en önemlisi güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaşabilsin. Ne yazık ki günümüzde bu tür ulaşımda
eksiklikler oluşmakta ve dolayısıyla yollarda trajik bir şekilde kazalar meydana gelmektedir
(Karaşahin ve Tuncuk, 2004)
Dünya genelinde her yıl kazalar bir milyondan fazla kişinin ölümü, 6 milyonu aşkın kişinin
yaralanması ya da sakat kalması ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca trafik kazaları dünya ekonomisine yılda
yaklaşık 500 milyar dolar civarında zarar getirmektedir (Karaşahin ve Tuncuk, 2004)
Trafik kazalarını azaltmak için yapılan güvenlik çalışmalarında ayrılan kaynak ise, kısıtlıdır.
Bu yüzden en az kaynakla en fazla kaza azalması gösteren kesimlere öncelik verilmesi gereklidir. Bir
başka deyişle trafik kazalarının yoğunlaştığı kesimleri öncelikle saptamak gerekmektedir. Ölümlü ve
yaralanmalı kazaların azaltılması veya belirli bir sayının altına düşürülmesi için bu tespitlerin
yapılması hayati önem taşımaktadır.
Kazaların yoğun olduğu bölgelerin belirlenebilmesi için öncelikle kaza verilerinin doğru bir
şekilde kayıt edilmesi, arşivlenmesi, irdelenmesi, doğru yorumlanabilmesi, kaza karakterleri ve kazaya
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sebep olan potansiyel unsurların tespit edilmesi gereklidir. Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemleri
teknolojileri sayesinde trafik kazaları açısından kara nokta ve kaza meyilli kesimler sorgulanıp analiz
edilebilmektedir.(Karaşahin ve Tuncuk, 2004)
2. ULAŞIM VE PLANLAMA

Eski çağlarda kent hayatının anlaşılırlığı, rahatlığı, sakinliği günümüzde yerini gürültü ve sorunlara
bırakmıştır. Kent hayatı karmaşık ilişkiler bütününe dönmüştür. Motorlu taşıt sayısının artması ile
ulaşım sorunları başlamış ve kent hayatı artan yoğunlukla, güç bir hal almıştır. Kentlerde ulaşım
sorunu sanayileşme ile başlamış olsa da ülkemizde özellikle 1960’lardan sonra görülmeye
başlanmıştır. Otomobil kullanımı arttıkça trafik karmaşası artmış ve çözüm olarak yolları genişletmek
ve yeni yollar açmak önerilmiştir. (Tezer, 1990). Kentlerin büyümesinde ve makro formundaki
değişikliklerde işlevlerin, kentteki fonksiyonların ve bunların kente yayılmasının etkisi büyüktür.
Kentteki nüfus artışı ve fonksiyonel gelişme ile ulaşım sorunlarında artış gözlenir. Ulaşım
alternatiflerinin bu yayılma karşısında iyi hizmet verebilmesi için modeller ve yeni ulaşım türleri
önerilmiştir. Ancak bu önerilere kent merkezleri cevap veremeyebilmektedirler. (Güvenal vd., 2005).
Kent merkezlerinde ulaşım sistemleri için getirilen çözüm önerilerinde çevre sağlığına önem
verilmelidir. Ancak çoğu zaman sadece yol ve taşıt için getirilen çözümler sorunu çözmemektedir. Bu
tür yaklaşımlar genellikle yolardaki tıkanıklıkların giderilmesini, yeni yolların açılmasını, katlı kavşak
çözümlerini, yeni sinyalizasyon düzenlemelerini, polis kontrolü artışını önermekle kalmıştır. Bu
çözümlerde tarihsel kent merkezlerinde yıkımlara neden olmuştur. Aslında esas olan taşıtların değil
tarihsel geçmişindeki gibi insanın hareketliliğinin planlanmasıdır. Getirilen ulaşım sistemlerinde
önemli olan yaya hareketliliğinin arttırılması yönünde olmalıdır. Bu aşamada da çevre ve ulaşım
arasında denge kurulmalıdır. Günümüzde taşıtların yollara hâkim olması ve yayaların yürüyecek
alanlar bulamaması, tarihsel kent merkezlerinde ulaşım sorunlarının çözümü için yeni politikaların
oluşturulması gereği duyulmuştur. Bu yaklaşımların odak noktasını; özel oto kullanımının
sınırlandırılması, toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve trafiğin yoğun olduğu kentsel alanlarda
yayalaştırma çalışmaları yaparak, yaya bölgelerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır. Kent merkezleri
için ulaşım alternatifleri ve politikaları belirlemeden önce ulaşım alternatiflerini “Özel Otomobil,
Taksi-Dolmuş, Minibüs, Otobüs, Raylı Sistemler, Yaya ve Bisiklet Ulaşımı” şeklinde gruplar halinde
değerlendirmek gereklidir. (URL 1)
2.1. Trafik
Trafik ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması, gidiş geliş, seyrüsefer olarak
tanımlanmaktadır. (URL 2). Nüfus artışıyla birlikte, her gün trafiğe çıkan araç ve sürücü sayısındaki
artış, yıllar itibariyle meydana gelen trafik kazası oranlarında çok hızlı bir yükseliş meydana
getirmektedir. Ülkemizde 1980 yılında ehliyet sahibi kişi sayısının nüfusa oranı %5.9 iken, 1995
verilerine bakıldığında bu oran %15’e 2009 yılında ise %27’ye ulaşmıştır. Doğru orantılı olarak araç
sahibi olma oranı 1980’lerden 2009’e gelindiğinde, %3.7’den %21.6’ya yükselmiştir. Ancak, her 10
000 kişiye düşen kaza sayısı aynı yıllarda 7.8’den, 87’ye yükselmiştir. İlerleyen teknoloji ve
araçlardaki güvenlik önlemleri sayesinde, ölümlü kazaların oranında özellikle son yıllarda düşüş
görülmekle birlikte, 2009 yılında her 10 000 kişiden 27’sinin trafik kazalarında yaralandığı
görülmüştür. Oysa bu oran 1980’lerde 5.2’dir. Sonuç olarak Türkiye’de 2009 yılında; 1 034 435
kazada 4300 kişi hayatını kaybetmiş ve 200405 kişi yaralanmıştır (URL 1).

Yıllardan beri istatistikler, trafik kaza sıklığını sayısal veri olarak ortaya koymuş, ancak
rakamlar trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilinçli ve somut girişimlerde bulunulması için bir
güdülenme yaratmamıştır. Bilindiği gibi trafik, belli başlı üç unsuru kapsamaktadır. Yol, araç ve yol
kullanıcıları. Türkiye’de günümüze kadar yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak, bu unsurlardan ikisi
üzerinde durulmuş ve çoğunlukla da mühendislik açısından değerlendirmeye gidilmiştir.
Konuya bir diğer yaklaşım ise, problemin denetleme eksikliğinden kaynaklandığı yönündedir
ki bu yaklaşım trafiğin polis konusu olarak benimsenmesine yol açmıştır. Kısacası, trafiğin en önemli
unsuru olan "insan" üzerinde ülkemizde pek çalışma yapılmamış, kazaların % 90’ının insan hatasından
kaynaklandığı yönündeki bilgi, çeşitli panel ve toplantılarda çok sık yinelenmekle birlikte, "insan
faktör” üne yönelik çalışma yapılmamıştır. Dünyada, teknolojik ilerlemeler ve altyapı eksikliklerinin
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giderilmesi sayesinde, trafik kazalarının azaltılmasında son noktaya gelindiğinde, insan dışındaki
faktörlerin değişimleşmesiyle daha fazlasının başarılamayacağı fark edilmiş ve buna bağlı olarak da,
çözüm psikoloji biliminde aranmıştır. Ancak ülkemizde trafik psikolojisi dalında uzmanlaşan
kimselerin olmaması nedeniyle bu yaklaşıma gereken ilgi gösterilmemiştir. (URL 1)
Türkiye’de trafik kazaları incelenerek sonuçlar ortaya çıkarıldığında;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafikte her saat 30, her gün 700 kaza oluyor.
Trafikte her gün 10-15 insanımız ölüyor ve 450-500 insanımız yaralanıyor.
Son 27 yılda trafik kazalarında insan kaybımız 140 000 kişi.
Son 27 yılda trafik kazalarında yaralılarımız 7 000 000 kişi.
Trafik kazalarında can kayıplarımız 5 000 kişi/yıl.
Trafik kazalarında yaralılarımız 200 000 kişi/yıl.
Trafik kazalarında maddi kaybımız 15 milyar TL/yıl.
Trafik kazalarının %90’dan fazlası insan hatalarından kaynaklanıyor.
Türkiye’de trafik kazalarında yaşamını yitiren her 100 yayadan 26’sı çocuk.

Çocukların, trafik kazaları sonucu hayatlarını kaybetme oranı Türkiye’de %14.7, Almanya’da %4.9,
İngiltere’de %5.86, ABD’de ise % 6.59 (URL1). Türkiye trafikte rakamlarla Avrupa’nın en kötü
olduğunu göstermektedir. Yürürlükteki tüm yasalara ve yoğun denetimlere rağmen, sonuç rakamlarda
gözlemlendiği gibi hiç de iç açıcı değildir. Trafik kazalarının sebepleri irdelendiğinde sürücüden
kaynaklanan hatalar, araçlardan kaynaklanan hatalar, yollardan kaynaklanan hatalar vb. olarak
gruplandırılmasına rağmen, Türkiye’de kazaların % 90’ı sürücü hatası kaynaklıdır. Uykusuz ya da
alkollü araç kullanımı, hatalı solama, kırmızı ışık ihlali, vb sürücü kusurları birincil kaza nedenleri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik kazalarını önlemede cezanın da tek başına yeterli olmadığı
gözlemlenmektedir. Konunun ilköğretim düzeyinden başlayarak eğitim içinde yeniden ele alınması
gerekmektedir.
Dünya genelinde her yıl 1 milyonu aşan sayıda kişi trafik kazalarında hayatını yitirirken,
bunlarının büyük bölümünü yayalar, bisiklet ve motosiklet kullananların oluşturduğu görülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cenevre ve New York ofisleri tarafından hazırlanan ve DSÖ’ nün resmi
internet sitesinde yayınlanan “Yol Güvenliğine İlişkin İlk Global Değerlendirme” başlıklı raporunda,
trafik kazalarında ölenlerin büyük bölümünü, sanılanın aksine araç içindeki kişilerin oluşturmadığına
dikkat çekmektedir (DSÖ, 2009).
Raporda, yayaların, bisiklet ve motosiklet kullananların “korunmasız” gruplar olduğu
belirtilirken, araçlarda bulunanların güvenliklerinin artırılmasına yönelik önlemlerde olumlu ilerleme
kaydedildiği, ancak “korunmasız” gruba yönelik önlemlere hala ihtiyaç olduğu kaydedilmektedir.
DSÖ’ nün, dünya nüfusunun yüzde 98’ini temsil eden 178 ülkeden verileri değerlendirerek hazırladığı
rapora göre, birçok ülkede hız limitleri, alkollü araç kullanımına yönelik cezaların artırılması, emniyet
kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının sıklaşması, kazalarda araç içinde bulunan kişilerin can kaybının
azalmasına destek oluyor, ancak raporda kağıt üzerindeki yasa ve düzenlemelerin, tam anlamıyla
uygulamaya geçirilemediği, etkin şekilde uygulanamadığı da vurgulanmaktadır (URL 1).
3. MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada Samsun İli Merkez İlkadım ve Atakum ilçelerine meydana gelen trafik kazalarına ait
tutanaklar, Samsun İli Trafik Bölge Müdürlüğünden temin edilmiştir. 2009 yılı trafik kaza tespit
tutanakları incelenerek tutanaklarda yer alan verilere göre veri tabanı tasarımı yapılmış ve veriler
veritabanına aktarılmıştır.
Kaza tespit tutanaklarında kazanın oluştuğu noktanın tanımlanması konusunda bir standart
olmaması ve kazanın oluştuğu noktanın sadece cadde veya sokak ismi ile anılması sebebi ile kaza
verisinin yeri noktasal olarak belirlenememiştir. Örneğin kazanın oluşum yeri için “Lise Caddesi”
denilmiştir. Lise caddesi yaklaşık olarak 3 km uzunluğunda bir caddedir. Bu caddenin hangi
noktasında kazanın oluştuğu “Trafikteki Kara Noktaların Belirlenmesi” çalışması için hayati bir
veridir. Elde edilen kaza tespit tutanaklarında binlerce veri olmasına rağmen kaza yerinin tam olarak
belirlenememesinden dolayı bir kısım veri kullanılamamıştır. Yaklaşık 900 adet kaza verisinde adres
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olarak “diğer cadde ve sokaklar” ifadesi yer almaktadır. Bu veriler veritabanına aktarılamamıştır.
“Diğer cadde ve sokaklar” ifadesi, kazanın şehir içerisinde bilinen önemli bir cadde veya sokakta
gerçekleşmediği böylelikle bu caddelerde yapılan sorgulamayı da önemli ölçüde etkilemediği
düşünülmektedir.
Kaza tespit tutanaklarında kazanın oluştuğu noktalara tam olarak belirlenememesi sebebiyle
kaza noktalarının üzerinden değil belirli cadde ve sokaklar üzerinden kazaların belirlenmesi yöntemine
geçilmiştir. Bu sebeple tutanaklarda yer alan cadde ve sokaklardan önem ihtiva edenler “öne çıkanlar”
üzerinden çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada cadde ve sokaklar bazında sorgulama yapıldığı için
birim alana düşen kaza miktarını bulabilmek için yolların kapladığı alanlar sorgulama esnasında
parametre olarak kullanılmıştır. Öncelikle Samsun kent haritası temin edilerek tutanaklara yer alan
cadde ve sokaklar obje olarak belirlenmiş ve veri tabanına bu cadde ve sokaklarda gerçekleşen
kazalarla ilgili öznitelik verileri girilmiştir. Çalışmada ArcGIS 9.2 programı kullanılarak trafik
kazalarının veri tabanında bulunan verilerine göre çeşitli sorgulamaları ve analizleri
gerçekleştirilmiştir.
4. BULGULAR
4.1. Kazaların İncelenmesi

Yapılan sorgulamalar neticesinde; kaza yapılan bölgelerde, hangi zaman aralılarında kaza yapıldığı
(gece, gündüz ve hafta içi, hafta sonu), kaza yapan sürücülerin hangi yaş aralıklarında olduğu ve
bunun yanında alkollü olup olmadıkları gibi veriler irdelenmiştir. Sorgulama sonuçları, grafikler ve
haritalar üzerinde gösterilmiştir. Samsun ilinde 2009 yılında 1924 Cadde-sokak kazası ve 264 kavşak
kazası meydana gelmiştir. Kazaların %12.6 ‘sı kavşak kazası % 87.4 ‘ü ise cadde-sokak kazasıdır.
Kazaya karışan kişilerin yaş durumlarına göre incelenmesi sonucunda 21 ile 35 yaş aralığında
kalan kişilerin daha fazla sayıda kazaya karıştığı gözlemlenmiştir. Şekil 1 de kaza yapan kişilerin yaş
aralıkları ve ne kadar sayıda kişinin kazaya karıştığı gösterilmektedir.

Şekil 1. Samsun ili kaza yapan kişi sayısı ve yaş aralıkları grafiği

ArgGIS 9.2 yazılımı kullanılarak yapılan sorgulamalarında da kazaya karışan kişiler ile ilgili sonuçlar
incelenmiş ve kaza bölgeleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada kaza bölgelerinde alkollü ve alkolsüz
yapılan kazalar incelenmiş ve 70 kazanın alkollü araç kullanımından kaynaklandığı, 1697 kazanın ise
alkolsüz taşıt kullanan kişiler tarafından yapıldığı görülmüştür. Yapılan sorgulamalarda kazaların
hangi yollarda yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Kazaların yoğunlaştığı yollar Şekil 4 de gösterilmektedir.
Kazalarla ilgili olarak yapılan bir başka sorgulama ise hafta sonu ve hafta içi yapılan kazaların alkollü
ve alkolsüz araç kullanımı ile ilgili ilişkisi olmuştur. Alkollü araç kullanımı ile ilgili sorgulama Şekil 9
da gösterilmiştir.
Yapılan başka bir sorgulama ise kazaların gün içerisinde hangi saat aralıklarında oluştuğudur.
Kazaların en çok, 14.00-19.59 saat aralığında yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu sorgulamanın sonuçları
Şekil 2 de gösterilmektedir.
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Şekil 2. Kaza sayısı-saat aralıkları ilişkisi grafiği

Çalışmada yapılan bir diğer sorgulama ise kaza yapan ve kazaya karışan kişilerin eğitim durumlarının
incelenmesidir. Kazalarda eğitim durumunun ne kadar önemli olduğu bu sorgulama tekrar
ispatlanmıştır. İlköğretim mezunlarının kazaya karışma oranı yüksekokul mezunlarının yaklaşık üç
katına varmaktadır. İstatistiksel olarak yapılan incelenenin grafik sonuçları Şekil 3 de gösterilmiştir.

Şekil 3. Kaza yapan kişilerin eğitim durumu-kaza sayısı ilişkisi grafiği

Şekil 4. Kaza oranları
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Kaza bölgeleri hafta içi ve hafta sonu olarak ayrı ayrı incelendiğinde 1596 kaza hafta içi, 592 kaza isse
hafta sonu yapılmıştır. Kazaların %24’ünün hafta sonu %73’ününde hafta içi yapıldığı görülmüştür.
Bu şekilde kaza istatistikleri ve grafikler ortaya çıkarılmıştır. Oransal olarak hafta içi oluşan kazalar
hafta sonu oluşan kazaların üç katı olarak ortaya çıksa da gün başına düşen ortalama kaza sayısının
oranı hafta içi; %14.6 olarak oluşurken hafta sonu bu oran %12 olarak gerçekleşmiştir. Özetle,
kazaların oluşumunda hafta sonu trafiğin azalmasının bir etkisi olmamakta, diğer etmenlerden dolayı
kaza sayıları hafta içinde gerçekleşen kaza sayılarına yakın oluşmaktadır.

Şekil 5. Hafta içi ve hafta sonu kaza verileri

Kaza bölgeleri gece kazaları ve gündüz kazaları olarak ayrı ayrı incelendiğinde 728 kazanın gece,
1460 kazanın ise gündüz meydana geldiği görülmüştür. Kazaların %33 ü gece %67 si ise gündüz
yapılmıştır. Bu şekilde kaza istatistikleri ve grafikler ortaya çıkarılmıştır.

Şekil 6. Samsun ili gece ve gündüz kaza dağılımı yüzdeleri

Samsun İlkadım ve Atakum ilçelerinde yapılan sorgulamalarında kazaların hangi yollarda yoğunlaştığı
ve bu yollarda kazaların gece ve gündüz saatlerinde hangi oranlarda gerçekleştiği incelenmiştir.
Aşağıda Şekil 7’de gece ve gündüz kazaları ve kaza bölgeleri gösterilmiştir. Şekil 8 ve Şekil 9 da
çeşitli sorgulamaların ekran görselleri verilmiştir.

Şekil 7. Samsun ili gece ve gündüz kaza oranları
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Şekil 8. Samsun ili gece yapılan kazaların bölgelere göre durumu

Şekil 9. Hafta sonu yapılan kazaların alkollü araç kullanım ile ilgili oranı durumu
5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Samsun ili ilkadım ve Atakum ilçelerinde 2009 yılında meydana gelen trafik kazaları CBS ile analiz
edilmiştir. Trafik tespit tutanaklarında noktasal adresler olmadığı için kaza yapılan bölgeler alan bazlı
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değerlendirilmiştir. Kaza bölgelerinin kısa zamanda ve doğru şekilde tespiti, sonuçların yorumlanması
için Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yararlanılmıştır. Aynı tip kazaların toplandığı bölgeler yoğunluk
haritaları ile kolaylıkla seçilebilmiştir.
Kaza yapılan bölgeler istatistikler ve mevcut veritabanına göre aşağıdaki şekilde yorumlanmıştır;
•
•
•
•
•

Kazaların en çok, 14.00 - 19.59 saat aralıklarında yapıldığı görülmüştür.
Kazalara karışan sürücülerin en fazla 26-30 yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir.
Kazalara karışan sürücülerin,%3’ünün kaza sırasında alkollü olduğu ve alkollü araç kullananların
büyük bir kısmının kazaları gece yaptıkları görülmüştür.
Kazalara karışan kişilerin %45’i ilkokul,%18’i Yüksek Öğretim,%26’si Lise ve %8’i Ortaokul
mezunlarından oluşmaktadır.
Kaza bölgelerinde meydana gelen kazaların %59’u tek araçlı %37’si iki araçlı ve %4’ü çok araçlı
kazalardır. Ayrıca kavşak kazalarının %79’u iki araçlı kazalardır.

Kazaların yoğunlaştığı önemli kaza bölgeleri, Atatürk Bulvarı,100.Yıl Bulvarı, Çevre Yolu(Ankara
Yolu), Barış Bulvarı, Fuar Caddesi, İstiklal Caddesi olarak öne çıkmıştır. Toplam kaza sayısının
yüzölçümüne oranı alındığında ise Fuar Caddesi ve İstiklal Caddesinde yapılan kazalar ön plana
çıkmaktadır çünkü bu bölgelerin alanları diğer bölgeler göre daha küçüktür fakat kaza sayısı daha
fazladır. Kavşak Kazalarında ise öne çıkan kavşaklar Belediyeevleri Kavşağı, M. Özkefeli Kavşağı,
Karayolları Kavşağıdır.
Kaza Bölgelerinde meydana gelen kazaların caddenin kaçıncı metresinde oluştuğu tam olarak
bilinmediği için ayrıntılı bir sebep sonuç analizi yapılamamaktadır. Bunun için trafik kaza tespit
tutanaklarına GPS ile ölçülen konum değerinin yazılmasıyla kazanın meydana geldiği bölgenin yeri
net olarak bulunabilecek ve sebepleri kesin olarak tespit etmek dolayısı ile daha doğru sonuca ulaşmak
mümkün olacaktır.
Yapılan çalışmada hafta içi ve hafta sonu durumuna göre cadde ve sokaklar ile kavşak kazaları
ayrı ayrı incelendiğinde Lise Caddesi’nde hafta içi kazların meydana geldiği, hafta sonu meydana
gelmediği görülmüştür. Bunun için hafta içi bu caddedeki önlemler artırılmalıdır.
Kazaların her yıl ilgili birimlerce hazırlanan istatistiksel bilgilerin hazırlanması ile
azalmamakta olduğu görülmüştür. Asıl gerekli olan bu istatistiklerin güvenilirliklerinin artırılması ile
trafik kazalarının ve trafik kazalarına bağlı yaralanma, sakatlanma ve ölümlerin önüne geçilmesidir.
İnsan hayatının herşeyden önemli olduğu her platformda ifade edilmektedir. Bunun koruması ve
kollanması için günümüz teknolojik olanaklarından ve farklı disiplinlerden gelen deneyimlerden
faydalanılmalıdır. Bu sayede başta trafik kazaları gibi bir hiç uğruna yaşanan ölümlerin önüne bir
miktar da olsa geçilmiş olunacaktır.
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