TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Trafik Kazalarının Analizi:
Karabük Merkez İlçe Örneği
Analyzing of the traffic accident by the geographic information systems (GIS):
Karabük merkez district example
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Öz: Trafik kazaları dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir problem haline gelmiştir. Ülkemizde gerçekleşen trafik
kazaları doğal afetlerle kıyaslandığında daha fazla maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır. Hem maddi hem de
manevi yönden sorun oluşturan trafik kazalarının azaltılmasına yönelik geliştirilen güvenlik projeleri yeterli
olmamaktadır. Bu konuya yeterli bütçenin ayrılamaması bunun önemli nedenlerinden biridir. Bu kapsamda yapılan
güvenlik çalışmaları küçük ölçekte kalmakta ve trafik kazalarının yoğun olduğu noktalara öncelik verilmektedir. Bu
çalışmada, Karabük Merkez ilçede 2013-2017 yılları arasında gerçekleşen trafik kaza kara noktaları belirlenmiştir.
Çalışmada kullanılmak üzere elde edilen trafik kaza tutanakları Microsoft Excel programı üzerinde düzenlenerek
araştırma doğrultusunda kullanılabilecek veriler haline getirilmiştir. Oluşturulan veri tabanı Coğrafi Bilgi Sistemleri
yardımıyla analiz edilmiştir. Trafik kaza kara noktalarını belirlemek için Kernel Density (Çekirdek Yoğunluğu Tahmin
Yöntemi) analiz yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca konunun daha detaylı ve açıklayıcı olması için Microsoft Excel’de çeşitli
grafikler oluşturularak sonuçlar net bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan trafik kaza analizleri ile güvenli
ve güvensiz bölgeler yani trafik kaza kara noktaları belirlenebilir. Belirlenen kara noktaları üzerinde iyileştirme
çalışmaları ve bu konuda gerekli planlamalar yapılabilir. Bu doğrultuda yapılan düzenleme çalışmalarıyla daha
güvenli ulaşım bölgeleri oluşturulabilir. Sonuç olarak, Karabük Merkez ilçede trafik kazalarının yıllara göre artış
gösterdiği belirlenmiş ve artan trafik kazalarının kara noktaları ortaya konulmuştur. Trafik kaza kara noktalarında
alınacak birtakım önlemler, daha güvenli ulaşım ortamının sağlanması açısından faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Trafik Kazaları, Kara Nokta, Kaza Analizi, Coğrafi Bilgi Sistemleri.

Abstract: Traffic accidents have become an increasing problem in the world and in our country. Traffic accidents
causes more social and economic losses than natural disasters in Turkey. Traffic accidents are a problem both
economic and spiritually, safety projects developed for the reduction of traffic accidents are not sufficient. This is one of
the important reason why the budget cannot be allocated enough to this issue. In this context, the safety studies are
carried out on a small scale and priority is given to areas where traffic accidents are intense. In this study, traffic
accident points between the years 2013-2017 were determined in Karabük Merkez district. Traffic accident records
obtained for use in the study were arranged on Microsoft Excel program and turned into data that can be used in
research direction. The generated database was analyzed by the Geographic Information Systems. The Kernel Density
analysis method was used to determine the road points of traffic accidents.. Furthermore, in order to make the subject
more detailed and descriptive, various graphics were created in Microsoft Excel and the results were tried to be
presented clearly. Traffic accident analysis can determine safe and unsafe areas, traffic accident land points.
Improvement studies and necessary planning can be done on determined accident points. In this direction, more secure
transportation regions can be created. As a result, Karabük Merkez district has been determined to increase traffic
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accidents according to years. Intensive points of increasing traffic accidents have been revealed. Measures to be
applied at the high points of traffic accidents might be beneficial to provide a safer transport conditions.
Keywords: Traffic accidents, Black Spot, Accident Analysis, Geographical Information System.

1. Giriş
Ulaşım konusu, coğrafya araştırmalarının önemli bir parçasını oluşturur. Gerek yerel gerekse
uluslararası alanda üzerinde durulan konulardan biridir. Çünkü ulaşım kavramı gelişen teknoloji ve
küreselleşmeyle birlikte önemli bir kavram haline gelmiştir. Çeşitli evreler geçirerek gelişen ulaşım serüveni
karayolu, denizyolu, havayolu ve boru hatları gibi birçok ulaşım sisteminin ortaya çıkmasıyla devam
etmiştir. Zaman içinde daha da gelişen bu ulaşım sistemleri beraberinde birçok sorunun ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
Ulaştırmanın toplumlar için öneminin her geçen gün artmasının yanı sıra, birçok problemlerde ortaya
çıkmaktadır. Bu problemlerin bazıları şunlardır;
•

Kirlilik (hava, gürültü, vb.),

•

Tıkanıklık,

•

Gecikme,

•

Enerji gereksinimi,

•

Trafik kazaları.

Ulaştırma problemleri, disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Problemlerin birbirinden bağımsız, parçalı
analiz ve çözümleri yerine, her bir yaklaşım, daha büyük boyutlu bir problemin, tamamlayıcı parçaları olarak
görülmelidir. Ülkemizde karşılaşılan en güncel ulaştırma problemlerinin basında trafik kazaları gelmektedir
(Toprakçı, 2007).
Ulaşım talebinin artması trafikteki araç sayısını artırmış bunun doğal sonucu olarak da, trafik
kazaları artan bir eğilim göstermiştir. Trafik kazalarına sebep olan ana faktörler 4 grupta toplanabilir:
•

İnsan

•

Yol

•

Araç

•

Çevre koşulları

Trafik kazalarının azaltılması doğrultusunda, trafik güvenliği konusunda önemli gelişmeler
kaydetmiş ülkelerdeki örneklere bakıldığında, bu ülkelerin çok yönlü araştırmalar yaparak bir takım
çalışmalar yaptıkları görülmektedir (Kabakuş, Tortum ve Çodur, 2012). Trafik kazalarının önlenebilmesi için
alınabilecek en büyük önlemlerden biri daha önceden gerçekleşmiş kazaların analiz edilmesidir. Bu analizler
sonucunda elde edilecek verilerle gerek yollarda gerekse çevresel faktörler üzerinde önlemler alınabilir
(Demir, Caner, Bulut, 2017). Ulaşım güvenliği konusunda gerçekleştirilen projelere bakıldığında bu
projelerin küçük ölçekte kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla gerçekleştirilen projelerin daha detaylı ve planlı
hazırlanması bu konuda fayda sağlayabilir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yayınladığı rapora göre, karayolu trafik kazaları özellikle
gelişmekte olan ülkelerde gittikçe artan bir sorun haline gelmiştir. 180 ülkenin bu konudaki durumu
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değerlendirilmiş ve dünya genelinde trafik kazaları sonucu gerçekleşen ölüm sayısının 1,25 milyona
yükseldiği ayrıca trafik kazaları sonucu gerçekleşen ölümlerin en fazla olduğu yerler düşük gelirli ülkelerde
olduğu belirtilmiştir (WHO, 2015). Çünkü ulaşım güvenliğine ayrılan bütçeler her ülkede farklılık
göstermektedir. Bu konuya ayrılan bütçenin fazla olması bu konuda alınabilecek önlemleri artırmaktadır.
Türkiye, 1950’li yıllara kadar bir bakıma zorunluluktan dolayı demiryolu ulaşımını ön planda
tutarken bu yıllardan sonra çeşitli nedenlerden dolayı karayolu ulaşımına yönelmiştir. Böylece bir döneme
kadar demiryollarının destekleyicisi durumunda olan karayolları öyle noktaya gelmiştir ki günümüzde diğer
ulaşım türleri onu destekleyici konuma dönüşmüştür (Deniz, 2016). Karayolu taşımacılığı aktarmasız bir
ulaşım olanağı vermesi, taşıma kapasitesi, güzergâh seçiminde esneklik sağlaması ve diğer tüm yolcu taşıma
modlarının tamamlayıcısı durumunda olması sebebi ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de karayolu
taşımacılığı diğer taşıma türlerine göre daha hızlı bir gelişme göstermiştir (Aydemir, Çubuk, 2016). Gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yolcu ve yük taşımacılığında hakim ulaşım sistemi
karayolu olup 2015 yılı itibarıyla, yolcu taşımacılığının % 89,2’si, yük taşımacılığının ise petrol boru hatları
hariç % 89,8’i karayolu ile gerçekleştirilmektedir (KGM, 2017).
Günümüzde hızlı ve çarpık kentleşme ve çeşitli ulaşım politikaları nedeni ile trafik sorunları ve trafik
kazaları çok önemli bir problem haline gelmiştir. Bu problemlerin çözülmesinde, yeni ve güvenli ulaşım
yatırımlarının yapılmasında, iyileştirilmelerinde karar vericilere yardımcı olmak amacıyla yeni
teknolojilerden faydalanmak, daha hassas ve doğru sonuçlara götürecektir (Saplıoğlu ve Karaşahin, 2006).
Güvenilir sonuçlara ulaşabilmek için doğru veriler elde edilmeli ve üzerinde durulan sorunlar detaylı bir
şekilde irdelenip ele alınmalıdır. Günümüzde bu durum teknoloji sayesinde daha pratik bir hal almış ve
eskiden haftalarca üzerinde durulması gereken konular artık bu sayede günleri hatta saatleri alan konular
haline gelmiştir. Bu teknolojilerden biride birçok alanda kullanılan ve gittikçe kullanım alanı gelişmekte olan
CBS teknolojisidir.
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesinin ardından farklı alanlarda kullanılabilen CBS teknolojisi de bu
doğrultuda hızlı gelişme göstermiş ve birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. CBS’nin daha pratik ve
tutarlı sonuçlar ortaya koymasından dolayı devlet ve özel sektör bünyesinde kullanılan araçlardan biri haline
gelmiştir. CBS’nin ulaşım sektöründe verimli ve doğru kullanılabilmesi için verilerin doğru bir şekilde
toplanması, depolanması ve analiz edilmesine dayanmaktadır. CBS teknolojisinin kullanımıyla bu işlemler
daha kısa sürede ve ayrıntılı olarak gerçekleştirilebilir.
Öncelikle trafik kazaları ile ilgili kaza ve ölüm sayılarını gelişmiş ülkeler düzeyine düşürmek, ikinci
aşamada ise bu kayıpları olabilecek en düşük düzeylere indirmek için çok yönlü araştırmalar yaparak bir
takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin basında trafik kazalarının analizlerinin yapılarak
kaza sebeplerinin belirlenmesi gelmektedir. Birçok ülke CBS’ni kullanarak karayollarında meydana gelen
trafik kazalarını analiz etmekte ve kaza nedenlerini, karayolu, taşıt, yol durumu ve hava şartlarına bağlı
olarak belirleyip kaza olan yerlerdeki emniyet tedbirlerini bu analiz sonuçlarına göre yapmaktadır.
Ülkemizde ise kaza analizleri, trafik kazası tespit tutanaklarından yapılmaktadır (Yılmaz, Erdoğan, Baybura,
Güllü ve Uysal, 2009). Yapılan trafik kaza analizleriyle güvenli ve güvensiz bölgeler yani trafik kaza kara
noktaları belirlenebilir. Belirlenen kara noktaları üzerinde iyileştirme çalışmaları ve bu konuda gerekli
planlamalar yapılabilir. Bu doğrultuda yapılan düzenleme çalışmalarıyla daha güvenli ulaşım bölgeleri
oluşturulabilir.
Türkiye’de ve dünyada son yıllarda trafik kazalarının CBS destekli analizi üzerine yapılan çalışmalar
gittikçe artmaktadır. Bunlardan bazıları, Ghosh, Parida ve Uraon (2004), Erdoğan ve Güllü (2004),
Saplıoğlu ve Karaşahin (2006), Yılmaz, Erdoğan, Güllü ve Uysal (2009), Üstündağ ve Duran (2009),
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Kabakuş, Tortum ve Çodur (2012), Özmal, Küçükönder, Karabulut ve Göksu(2014),
Satria ve Castro
(2016), Shafabakhsh, Famili ve Bahadori (2017), Demir, Caner ve Bulut (2017) tarafından yapılan
çalışmalardır.
Çalışma kapsamında Karabük Merkez İlçesi’nde 2013-2017 yılları arasında meydana gelen trafik
kazalarının tutanak verileri incelenerek, trafik kazalarının yoğunluk analizi tespiti yapılmış ve kara noktaları
CBS destekli olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmada, Karabük Merkez ilçesinde kaza kara noktaları tespit edilmiş ve belirlenen kara
noktalarında alınabilecek önlemler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın hem bu açıdan faydalı olacağı hem de
bundan sonra yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2.

Yöntem

CBS, bilgi teknolojisine dayalı bir veri toplama, işleme ve sunma aracı olarak veya yoğun ve
karmaşık konum bilgilerinin etkin bir şekilde denetlenebildiği bir yönetim tarzı veya coğrafi verilerin daha
verimli kullanılmasına olanak sağlayan bir sistem veya bunların bir bütünü olarak algılanmaktadır (Baran,
Sever, Ermin ve Değirmenci, 2016). CBS`nde coğrafi veriler, tablosal ve mekansal olarak iki grupta
sınıflandırılabilir. Tablosal verilerde, coğrafi objelerin nitelik ve konumsal durumlarını gösteren bilgiler
depolanır. Mekansal veriler ise, dünya üzerinde yer alan objelerin şekil ve konumlarını gösteren bilgileri
içerirler. CBS, coğrafi olarak ilişkisel veri modeline dayalıdır. Bu sayede tablosal veriler ile mekansal
(kartoğrafik veya haritalara dayalı) veriler birbirine bağlanabilir (Tataroğlu, 2007).
Bu çalışma Kernel Density (Çekirdek Yoğunluğu Tahmin Yöntemi) analiz yöntemi kullanılmıştır.
Kernel Density analiz yönteminde sıcak noktalar belirlenip ortaya konulmaktadır. Burada, çalışma alanı
içerisinde trafik kazalarının en yoğun olduğu kritik noktaların belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Benzer
çalışmalarda ayrıca hot spot gibi farklı analiz yöntemleri de kullanılabilmektedir.
Bu çalışmada kullanılan veriler 2013 ve 2017 arasında gerçekleşmiş olan trafik kaza verilerini
kapsamaktadır. Kullanılan verilerin kaynağını trafik kaza tutanakları oluşturmaktadır. Trafik kaza tutanakları
incelenerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Microsoft Excel olarak bilgisayar ortamına aktarılan trafik kaza
verileri düzenlenerek CBS ortamında kullanılabilecek veriler haline getirilmiştir. Çalışmada ArcGIS 10.4.1
programı kullanılmıştır.
2.1.

Araştırma Modeli

Karabük Merkez ilçesinde trafik kaza kara noktalarının belirlendiği bu çalışmada, genel tarama
modeli kullanılmıştır. Genel tarama modellerinde örneklem kullanılarak evren hakkında genel bir yargıya
varılmaya çalışılır. Bu araştırmada örneklem olarak Karabük Merkez ilçesi baz alınmıştır.
2.2.

Çalışma Alanı

Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan Karabük ili, 40° 57' ve 41° 34' kuzey
enlemleri ile 32° 04' ve 33° 06' doğu boylamları arasında yer almaktadır ve yüz ölçümü 4.109 km2’dir.
Karabük nüfusu 2017 yılına göre 244.453’dir. Çalışma alanını teşkil eden Karabük Merkez ilçesi Karabük
iline bağlıdır. Karabük Merkez ilçe nüfusu 2017 yılına göre 135.737’dir.
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Şekil 1. Çalışma alanı lokasyon haritası

2.1.
Verilerin toplanması
Çalışma kapsamında kullanılan Karabük Merkez İlçesi’nde meydana gelen kaza tutanaklarıyla ilgili
veriler Karabük İli Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. 2013-2017 trafik kaza tutanakları
incelenerek mevcut veriler doğrultusunda, CBS destekli analiz yapılmak üzere veri tabanı hazırlanmıştır.
2.2.
Verilerin analizi
Çalışmada kullanılmak üzere elde edilen trafik kaza tutanakları Microsoft Excel programı üzerinde
düzenlenerek araştırma doğrultusunda kullanılabilecek veriler haline getirilmiştir. ArcGIS 10.4.1 programı
kullanılarak Karabük mahalle verisi hazırlanmıştır. Hazırlanan mahalle verisindeki Merkez İlçe ile trafik
kaza tutanakları doğrultusunda oluşturulan veri tabanı ilişkilendirilmiş çeşitli analiz ve sorgulamalar
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca konunun daha detaylı ve açıklayıcı olması için Microsoft Excel’de çeşitli
grafikler oluşturularak sonuçlar net bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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Şekil 2. Veri tabanı örneği

3.

Bulgular

Çalışma doğrultusunda öncelikle Karabük İli’nde 2013 ve 2017 yıllarındaki trafiğe kayıtlı araç
sayılarının analizi yapılmıştır. Genellikle, ulaşımda kullanımı artan araç sayısı beraberinde artan trafik
kazalarına neden olmaktadır. Şekil 3’de 2013-2017 yılları arasında trafiğe kayıtlı araç sayısındaki fark
gösterilmektedir.
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TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI
Şekil 3. Karabük İli’nde trafiğe kayıtlı araç sayısı

Şekil 3’de görüldüğü gibi, 2013 ve 2017 yılları arası yapılan karşılaştırmalı analiz sonucu, 2013
yılından 2017 yılına gelindiğinde araç sayısında önemli bir artış görülmektedir. 2013 yılında 53.833 olan
trafiğe kayıtlı araç sayısı 2017 yılında 66.357’ye ulaşmıştır.
Şekil 4’te ise, oluşturulan veri tabanı sorgulamaları neticesinde öncelikle il geneli trafik kazalarının
yıllara göre dağılımının analizi yapılmıştır.
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İL GENELİ TRAFİK KAZALARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

Şekil 4. İl geneli trafik kazalarının yıllara göre dağılımı

Şekil 4’te görüldüğü gibi, il geneli trafik kazalarında 2016 yılına kadar bir artış söz konusudur. Bu
oran 2017’ de sonra düşmüş olup en önemli nedeni bu konuda alınmış olan önlemlerdir. Yıllara göre il
genelinde kazaların oransal dağılımı ise Şekil 5’te gösterilmiştir.
İL GENELİ TRAFİK KAZALARININ YILLARA
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Şekil 5. İl geneli trafik kazalarının yıllara göre oransal dağılımı

Şekil 5’te il geneli trafik kazalarının yıllara göre oransal dağılımına bakıldığında, 2013 yılında %15
olan trafik kaza oranı 2014’te %18, 2015’te %20, 2016’da %31 ve 2017’de %16’dır. Trafik kazalarının en
çok olduğu yıl 2016 iken en az olduğu yıl ise 2013’tür.
Şekil 6’da Karabük Merkez İlçe’de 2013-2017 yıllarında meydana gelen trafik kazalarının aylara
göre dağılımı gösterilmektedir.
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Şekil 6. Merkez ilçede 2013-2017 yıllarında meydana gelen kaza sayılarının aylara göre dağılımı

Şekil 6’da 2013 ve 2017 yılları arasında aylara göre meydana gelen trafik kazalarının dağılımına
bakıldığında, tüm aylarda 2017 yılında meydana gelen trafik kazaları 2013 yılında meydana gelen trafik
kazalarına oranla fazla olduğu görülmektedir. 2013 yılında oluşan trafik kazaları en çok Ocak, Şubat ve
Aralık aylarında gerçekleşirken, 2017 yılında ise en çok kaza Mayıs, Temmuz ve Ekim aylarında
gerçekleşmiştir.
Şekil 7’de, Merkez İlçe’de oluşan trafik kazalarının yıllara göre dağılımı gösterilmiştir.
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Şekil 7. Yıllara göre kaza dağılımı

Şekil 7’de görüldüğü gibi, Karabük Merkez İlçe’de trafik kazalarında 2013 yılından 2015 yılına
kadar düzenli bir artış söz konusudur. 2016 yılında ise 2015 yılına göre bir düşüş yaşanmış ve tekrar 2017
yılında bu sayı artmıştır.
Şekil 8’de, 2013 yılına ait trafik kaza verileri doğrultusunda kaza yoğunluk haritası yapılmış olup
trafik kaza kara noktaları belirlenmeye çalışılmıştır.
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Şekil 8. 2013 yılında meydana gelen trafik kaza kara noktaları

Şekil 8’de görüldüğü gibi trafik kazalarının en çok olduğu noktalar, Hürriyet ve Zonguldak
Caddesi’ni Karabük-Ankara yoluna bağlayan ve Atatürk bulvarıyla keşisen kavşak noktası, Şehit Ateşe
Reşat Bulvarı ve Atatürk Bulvarı’nı Sanayi Caddesi’ne bağlayan kavşak noktası ve Üniversite Mahallesi’nde
Şehit Ateşe Reşat Bulvarı ve Kastamonu yolunun kesiştiği noktalar trafik kaza kara noktalarını
oluşturmaktadır. Aynı şekilde 2017 yılı trafik kaza kara noktaları yoğunluk haritasına bakılacak olursa, Şekil
8’de görüldüğü gibi trafik kaza kara noktalarının aynı güzergahlara denk geldiği görülmektedir.
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Şekil 9. 2017 yılında meydana gelen trafik kaza kara noktaları

Şekil 8 ve Şekil 9’da, 2013-2017 yıllarında gerçekleşen trafik kaza kara noktalarına bakıldığında,
2017 yılı kara noktalarındaki kaza yoğunluğunda artış görülmektedir.

Şekil 10. Kaza yoğunluğu en yüksek olan alan ve bu alana ait görüntü (Hürriyet ve Zonguldak Caddesi’ni Karabük-Ankara
yoluna bağlayan ve Atatürk bulvarıyla kesişen kavşak noktası-Öğlebeli kavşağı).
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Şekil 11. Maddi hasarlı trafik kazalarının yıllara göre dağılımı

Şekil 11’de, maddi hasarlı olarak gerçekleşen trafik kazalarının yıllara göre dağılımına bakıldığında,
2013 yılında maddi hasarlı kaza en az iken, en çok maddi hasarlı kazanın gerçekleştiği yıl 2017’dir. 2013’ten
2015 yılına kadar artarak devam etmiş ve 2016’da 2015 yılına göre azalarak tekrar 2017 yılında maddi
hasarlı kazalar yükselmiştir.
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Şekil 12. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yıllara göre değişimi
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Şekil 13. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların toplamının oransal gösterimi
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Şekil 13’te, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen toplam kazaların oransal
dağılımına bakıldığında, kazaların %99’unun yaralanmalı ve %1’inin ise ölümlü kazalardan oluştuğu
görülmektedir.
ÖLÜMLÜ
0,38%

HASARLI
38,11%
YARALANMALI
61,52%

Şekil 14. Ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların dağılımı

Şekil 14’te, 2013 ve 2017 yılları arasında toplam beş yıllık kazaların ölümlü, yaralanmalı ve maddi
hasarlı trafik kazaların oransal dağılımı gösterilmiştir. Beş yıl içerisinde ölümlü kaza oranı %0,38, maddi
hasarlı kaza oranı %38,11 ve yaralanmalı kaza oranı %61,52’ dir.
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Şekil 15. Yol yüzeyine bağlı kaza durumları

Şekil 15’te yol yüzeyine bağlı kaza durumları gösterilmiştir. En çok kazanın yolun kuru olduğu
anlarda meydana geldiği görülmektedir. Bu durum kuru yollarda sürücülerin daha dikkatsiz davranmasından
kaynaklanabilir.
4.

Sonuç ve Tartışma

Dünyada ve ülkemizde gerçekleşen trafik kazaları değerlendirildiğinde, insanların can ve mal
kaybına neden olan önemli sorunlardan birini trafik kazaları oluşturmaktadır. Artan nüfusla birlikte kullanımı
artan araç sayısı beraberinde trafik yoğunluğunu meydana getirmektedir. Dolayısıyla, özellikle ülkemizde
gerçekleşen bu trafik yoğunluğu trafik kazalarının da artmasına neden olmaktadır. Yaşanan her kaza can ve
mal kaybına neden olmaktadır ve trafik kazaları konusu önemli bir problem haline gelmiştir. Bu konuda
alınan önlemler her yerde aynı olmamakla birlikte her yerde aynı sonucu doğurmamaktadır.
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Bu çalışmada, Karabük Merkez ilçesinde 2013-2017 yılları arasında meydana gelen trafik
kazalarının kara noktaları belirlenmiştir. 2013 ve 2017 yıllarında ki trafik kazaları karşılaştırılmış ve kaza
noktaları CBS ortamında analiz edilerek mekânsal olarak ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında elde
edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Karabük Merkez ilçesinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2013 yılından 2017 yılına kadar artış göstermiş
olup (Şekil 3), karayolu üzerinde trafiğin yoğunlaşması daha güvensiz ulaşım faaliyeti doğurabilir.
İl geneli trafik kazalarının yıllara göre analizi yapılmış (Şekil 4) ve trafik kazalarında 2013 yılından
2016 yılına kadar ciddi bir artış olduğu görülmüştür. 2017 yılında ise trafik kazaları azalmıştır. Bunun temel
nedeni de trafik kazalarının artışı konusunda alınan önlemlerdir. Toprakçı (2007), İstanbul genelinde yaptığı
araştırmada, 2000 yılı itibariyle kaza sayısı 170 bin 669 iken bu rakam 2005 yılında 186 bin 831’e
yükselmiştir.
Karabük Merkez ilçede, 2013 ve 2017 yıllarında, aylara göre yapılan trafik kazalarının analizi
sonucunda (Şekil 6), tüm aylarda 2017 yılında meydana gelen trafik kazaları 2013 yılında meydana gelen
trafik kazalarına oranla fazla olduğu ve 2013 yılında oluşan trafik kazaları en çok Ocak, Şubat ve Aralık
aylarında gerçekleşirken, 2017 yılında ise en çok kaza Mayıs, Temmuz ve Ekim aylarında gerçekleştiği
sonucuna ulaşılmıştır. Özmal, Küçükönder, Karabulut ve Göksu (2014), Kahramanmaraş’ta yaptıkları trafik
kaza analizi sonucu, 2008 yılında en fazla kaza Kasım ve Aralık ayında meydana gelirken 2013 yılında bu
yoğunluk daha çok Ağustos ve Eylül ayında görülmektedir.
Ulaşılan bir diğer sonuç ise, Karabük Merkez ilçede trafik kazalarında 2013 yılından 2015 yılına
kadar düzenli bir artış söz konusudur (Şekil 7). 2016 yılında ise 2015 yılına göre bir düşüş yaşanmış ve
tekrar 2017 yılında bu sayı artmıştır. 2013 yılında 263 olan kaza sayısı 2014’te 334, 2015’te 523 yükselmiş,
2016’da 501’e düşmüş ve 2017’de tekrar 553 e yükseldiği görülmüştür. 2013 yılından 2017 yılına kadar kaza
kara noktalarında artış söz konusudur. Saplıoğlu ve Karaşahin (2006) elde ettiklere sonuca göre, 1998 yılı
için 12, 1999 yılı için 16, 2000 yılı için 14, 2001 yılı için 13, 2002 yılı için 21 tane kara nokta tespit
edilmiştir. Kara nokta sayılarında yıldan yıla artış gözlenmektedir.
2013-2017 yıllarında gerçekleşen kazaların kara noktalarının gösterildiği haritalarda (Şekil 8 ve 9),
genellikle kazaların kavşaklarda gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle Karabük- Ankara karayolunu
bağlayan Öğlebeli kavşağı kaza yoğunluğunun en fazla olduğu yerdir. Namal kavsağı, Balıklar Kayası
kavşak noktası yine kaza yoğunluğunun fazla olduğu yerler arasındadır. Tuncuk ve Karaşahin (2004), Isparta
ilinde meydana gelen kazaların toplam 2237’sinin 1005’i kavşaklarda meydana geldiği sonucuna
ulaşmışlardır.
Karabük Merkez ilçesinde gerçekleşen, 2013’ten 2017’ye kadar toplam 5 yıllık ölümlü ve
yaralanmalı kazalar içerisinde, yaralanmalı kazaların daha fazla yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölümlü,
yaralanmalı ve hasarlı kazaların oransal olarak dağılımına bakıldığında (Şekil 14), ölümlü kazalar %0,38
iken maddi hasarlı kazalar %35,11 ve yaralanmalı kazalar % 61,52’dir. Ayrıca yaranmalı kaza en az 2013’te
gerçekleşirken en fazla yaralanmalı kazalar 2016’da gerçekleşmiştir. Kabakuş, Tortum ve Çodur (2012)
araştırmalarında, en fazla kaza türünün maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar şeklinde olduğu sonucuna
ulaşmışlardır.
Yol yüzeyine bağlı olarak gerçekleşen kazaların analizi sonucunda (Şekil 15), kazaların en yoğun
olduğu zamanlar, yol yüzeyinin kuru olduğu anlara denk geldiği görülmüştür. Kıyıldı ve Sivrikaya (2013),
yaptıkları araştırmada, en fazla kazanın olduğu andaki yol yüzeyi durumunun 5150 kaza ile kuru yol yüzeyi
cinsinde olduğunu gözlemlemişlerdir.
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Genel olarak bakıldığında, 2013 yılından 2017 yılına kadar kaza sayıları artmıştır. Özellikle kaza
kara noktalarının kavşaklara denk geldiği görülmüştür. En fazla kazanın yaralanmalı kazalar şeklinde
oluştuğu sonucuna varılmıştır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizler doğrultusunda alınabilecek
önlemler, kazaların azaltılmasında fayda sağlayabilir.
5.
Öneriler

Yıllar arasında artan kaza sebepleri araştırılıp bu konuda önlemler alınabilir.

Kazaların en çok gerçekleştiği yerleri kavşak noktaları oluşturmaktadır. Buralarda kazaları
oluşturan sebepler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılabilir.

Araç sayılarında yıllara göre artış görülmüştür. Bu durumun trafik kazalarının artmasına
neden olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla Karabük Merkez ilçenin ulaşım planlaması, gelecekte daha da
artacak olan trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak bu konuda ulaşım planlama çalışmaları yapılabilir.

Kazaların en fazla yaşandığı Öğlebeli kavşağı üzerinde kaza tedbir çalışmaları
gerçekleştirilebilir. Burada bulunan yatay ve düşey işaretlemeler, sinyalizasyon sistemleri yeniden gözden
geçirilebilir.

Kaza tutanaklarının daha ayrıntılı ve dikkatli tutulması bu konuda yapılacak olan
çalışmaların doğruluğu noktasında önem taşımaktadır.

Daha doğru analiz ve sonuçlar elde edebilmek için, bu konuda yapılacak çalışmalarda
Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin kullanılması fayda sağlayabilir.
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