
 I. Konya Kent Sempozyumu 

Konya İl Koordinasyon Kurulu  26-27 Kasım 2011 

KONYA ĐLĐNDE MOTORLU TAŞIT VE SÜRÜCÜ 
KUSURLARINDAN KAYNAKLANAN TRAFĐK 

KAZALARININ ĐSTATĐSTĐKSEL OLARAK ANALĐZ 
EDĐLMESĐ 

Mustafa ĐNCE1         Đlhan ASĐLTÜRK2      Ali KAHRAMAN2        A.Engin ÖZÇELĐK2 
1)Đstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü AR-GE ve Bilgiişlem Büro 

Amirliği Gayrettepe, Đstanbul 
2) Selçuk Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü  

Kampüs, Konya, Türkiye,  

 

 

 

Özet 

Bu çalışmada Konya ilinde meydana gelen trafik kazaları incelenmiş, elde edilen 
veriler ışığında yorum ve öneriler yapılmıştır. 2004-2008 yıllarında Konya ilinde trafik polisi 
sorumluluk bölgesinde meydana gelen ölümlü, yaralanmalı trafik kaza sonuçları incelenerek 
bir veri tabanı oluşturulmuş; oluşturulan veri tabanından SPSS 16.0 istatistik programı 
kullanılarak anlamlı olabilecek değişkenlerle tahmin ve analizler yapılmıştır. 

 

1. GĐRĐŞ 

Trafikte genel amaç insanlara hizmet etmektir. Yapı olarak insandan daha güçlü olan 
araçlar trafik ortamında insanlarla karşı karşıya gelmektedir. Günümüzde özellikle büyük 
kentlerde trafik ortamı araç öncelikli bir anlayışa sahiptir. Oysa, trafikte insana araçtan daha 
fazla önem verilmeli ve insan öncelikli bir anlayışın gerekliliği kabul edilmelidir. 

Gelişmekte olan dünyada nüfusun hızla artması, teknolojik gelişim ve kentleşme, 
etkisini karayolu üzerinde de göstermektedir. Karayolundaki bu ilerlemeler trafik kazalarının 
artmasına neden olmakta, buna bağlı olarak birçok ölü, yaralı ve maddi kayıp meydana 
gelmektedir. Trafikte güvenliğin oluşması ulusal düzeyde konunun ele alınmasına bağlıdır. 
Alınacak tedbir ve yöntemler ulusların genel yapısına uygun olarak düzenlenmelidir. 

Özellikle 20. yüzyıldan itibaren icat edilen ulaşım araçları ve geliştirilen taşıt 
teknolojileri insan hayatını kolaylaştırmış, ulaşım ihtiyacını bir zevk haline dönüştürmüş ve 
seyahat etmeyi toplumda sadece bir kısım ticaret erbabının işi olmaktan çıkarıp, toplumun 
geneli tarafından kullanılan bir yöntem haline getirmiştir. 

Bununla birlikte, trafik altyapısını henüz tamamlayamamış, ulaşım standartlarını 
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olması gerektiği gibi tespit edememiş, toplum bireylerini ideal trafik bilinci düzeyinde 
eğitememiş ve topyekün trafik sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını denetleyecek 
kontrol mekanizmalarını henüz tam yerleştirememiş ülke ve toplumlarda, insan hayatını 
kolaylaştırıp yaşama aşk ve şevkini artıran bu yegane araç olan trafik, bir eziyet haline 
dönüşmüş; insanların günlük hayatta sürekli mücadele etmesi gereken bir düşman, hemen her 
gün bizlerden bir kısım akraba, dost ve arkadaşlarımızı ayıran bir canavar ve sebep olduğu 
stres ile toplumu sürekli geren, hastalık ve sakatlanmalarla toplumda çözüm ümit ve 
beklentilerini azaltan ve böylece yaşama sevincini yok eden bir toplumsal yara olarak 
karşımıza çıkmıştır. 

Ulaşımın gelişmesi dünyanın her yerinde ekonomik büyümenin bir göstergesi olarak 
kabul edilmektedir. Ulaşımın hızlı, ekonomik, güvenli, rahat ve çevre ile uyumlu olması 
gerekmekte, ulaşım problemlerinin çözümü için bu kriterler baz alınmalıdır.  

Karayolu Trafik Güvenliğinin geliştirilmesinde bölgesel ve ulusal düzeyde ilgili 
birimler arasında iyi bir işbirliği gerektiği gibi, uluslararası seviyede de bilgi ve deneyim 
değişikliği de gereklidir. Trafik güvenliğinin sağlanmasında bilimsel olarak doğru ve 
zamanında hazırlanmış trafik istatistikleri; trafik kazalarını azaltma faaliyetlerine rehberlik 
yapar. Söz konusu veriler göz önüne alınarak önleme faaliyetleri yapılırsa kaynakların başarılı 
kullanılması sağlanır. 

Her ne sebeple ve hangi kusurlarla olursa olsun, trafik kazaları taşıtlarla yapılmakta 
olduğundan, taşıt tasarımcıları, öncelikle kazaların önlenmesi ve bu mümkün olmadığı 
takdirde kaza sonrası kayıpların azaltılması için, taşıt üzerinde alınabilecek güvenlik 
önlemleri konularında yoğun çaba harcamaktadırlar. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2004-2008 yılları arası Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik 
kazalarının istatistiksel analizinin yapılması için kullanılan tüm veriler Konya Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden resmi yazışma sonucu alınmış verilerdir. 
Kaza verileri trafik polisi bölgesinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kaza 
sonuçlarını kapsamaktadır.  

Uygun analizlerin yapılabilmesi için veriler süzülmüş, elde edilen veri tabanından 
grafik ve şekiller oluşturulmuş; SPSS 16.0 istatistik programı kullanılarak anlamlı olabilecek 
değişkenlerle tahmin ve analizler, regresyon analizi yöntemi yardımıyla bulunan modeller 
üzerinden yapılmıştır. 

Regresyon analizi bağımlı değişken ile bir veya daha çok bağımsız değişken 
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kullanılan bir analiz yöntemidir. Bir tek bağımsız 
değişkenin kullanıldığı regresyon “tek değişkenli (basit) regresyon analizi”, birden fazla 
bağımsız değişkenin kullanıldığı regresyon analizi de “çok değişkenli regresyon analizi” 
olarak adlandırılır. 

Regresyon analizi ile “Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında bir ilişki var mıdır? 
Eğer bir ilişki varsa bu ilişkinin gücü nedir? Değişkenler arasında ne tür bir ilişki vardır? 
Bağımlı değişkene ait ileriye dönük değerleri tahmin etmek mümkün müdür ve nasıl tahmin 
edilmelidir? Belirli koşulların kontrol edilmesi durumunda özel bir değişken veya değişkenler 
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grubunun diğer değişken veya değişkenler üzerindeki etkisi nedir ve nasıl değişir?” gibi 
sorulara cevap aranmaya çalışılır. 

Tek değişkenli regresyon analizi bir bağımlı değişken ve bir bağımsız değişken 
arasındaki ilişkiyi inceler. Tek değişkenli regresyon analizi ile bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi temsil eden bir doğrunun denklemi formüle edilir.  

Đçinde bir adet bağımlı değişken ve birden fazla bağımsız değişkenin bulunduğu 
regresyon modelleri ise çok değişkenli regresyon analizi olarak bilinir. Çok değişkenli 
regresyon analizlerinde kullanılan veriler daha çok gözlem verileridir. 

Bunun yanı sıra özellikle tek değişkenli regresyon analizinde değişkenler arasındaki 
bağıntı doğrusal (lineer) veya doğrusal olmayan (lineer olmayan) şeklinde olabilir. 
Değişkenler arasındaki ilişki denklem ile ifade edilirse, bilinen değişken değerleri yardımıyla 
bilinmeyen değişken değerleri tahmin edilir. 

Tek değişkenli doğrusal regresyon denklemi; 

 y = a0 + a1 x şeklinde, 

Çok değişkenli doğrusal regresyon denklemi ise;  

y = a0 + a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 + ……. + an xn 

 

şeklinde ifade edilir. 

Katsayı ve sabit içeren yarı logaritmik modellerde ise bilinen bağımlı değişkenlerin 
logaritmik değerleri kullanılarak(ln(yi)) bağımsız değişkene (x) bağlı bağımlı değişkenlerin 
(y) tahminleri yapılabilir. 

Tek değişkenli doğrusal yarı logaritmik regresyon denklemi; 

ln(y)=  a0 + a1 x şeklinde;  

Çok değişkenli doğrusal yarı logaritmik regresyon denklemi ise; 

ln(y) = a0 + a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 + ……. + an xn 

şeklinde ifade edilir. 

Burada “(yi) bilinen bağımlı değişkenleri” “(x) bağımsız değişkenleri” “(y) 
bilinmeyen bağımlı değişkeni” “(a) regresyon modeli katsayılarını” ifade etmektedir. 

Bu çalışmada tek değişkenli doğrusal yarı logaritmik regresyon modeli ve tek 
değişkenli sabit içeren doğrusal regresyon modeli kullanılmıştır.  

Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının zamana karşı 
akışı söz konusu olduğundan zaman serisi olarak nitelendirilmiştir. Uygun regresyon 
denklemi olarak % 5 anlam düzeyinde beklenen en düşük standart hatanın elde edildiği yarı 
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logaritmik model tercih edilmiştir. Bu modelde zaman bağımsız değişkeni, 2004-2008 yılları 
arasında meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayıları bağımlı değişkeni ifade 
etmektedir. Bağımlı değişkenlerin logaritmik değerleri kullanılarak denklemler elde edilmiş, 
sonraki yıllarda meydana gelebilecek muhtemel kaza sayılarının tahmin edilmesi 
amaçlanmıştır.  

Yarı logaritmik modellerde ileriye dönük yapılacak tahminlerde kullanılan yıl kodları 
(YILKODU) ilk yıla “0 (sıfır)” değeri verilerek katsayı olarak denklemde yerine koyulur. 
(Örn: 2004=0  ; 2005=1 ; 2006=2  ;……………2010=6  ;……….) 

Sabit içeren doğrusal regresyonda ise; Konya ilinde etkili olan sürücü kusurlarındaki 
1 birim artışın, ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına birim bazında etkisi analiz edilmiştir. Bu 
modelde etkili sürücü kusuru bağımsız değişkeni, 2004-2008 yılları arasında meydana gelen 
ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayıları bağımlı değişkeni ifade etmektedir. 

3. ĐSTATĐKSEL ANALĐZ 

3.1 Konya Đlinde 2004-2008 Yıllarında Meydana Gelen Ölümlü Yaralanmalı 
Kaza Sonuçları 

Çizelge 3.1’de görüldüğü gibi Konya’da son 5 yıl içerisinde toplam 13,465 ölümlü 
yaralanmalı kaza meydana gelmiş; meydana gelen kazalardan 406’sı ölümlü, 13,059’u ise 
yaralanmalı kaza olarak gözlenmiştir. Kazalarda toplam 572 kişi hayatını kaybederken 22,111 
kişi yaralanmıştır. Đnsan hayatının yanında son 5 yıl içerisinde meydana gelen maddi hasar 
miktarı da her yıl artarak toplamda 41,828,905.00 TL seviyesine ulaşmıştır. 

Çizelge 3.1. 2004-2008 yılları arası Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazalar ve sonuçları 

 

Toplam

2004 2.124

2005 2.463

2006 2.869

2007 3.079

2008 2.930

Toplam 13.465

Ölümlü Yaralanmalı

63 2.061

Yıl

10.351.047

Maddi Hasar
Miktarı ( TL.)

Yoplam

92

85

63

103 4.911 8.850.508

5.816.17988

4.944

93

2.845

2.400 6.914.897

2.766 165

9.896.274

41.828.905

112

Kaza Sayısı

Ölü Yaralı

2.987 114 5.375

4.251

2.630

406 13.059 572 22.111
 

 

Şekil 3.1’de görüldüğü gibi Konya ilinde 2004 yılında 2,124; 2005 yılında 2,463; 
2006 yılında 2,869; 2007 yılında 3,079 ve 2008 yılında 2,930 ölümlü yaralanmalı kaza 
meydana gelmiştir. 
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Çizelge 3.2’de Konya ili ölümlü yaralanmalı kaza sonuçlarının bir önceki yıla göre 
değişim oranı verilmiştir. Meydana gelen kazalarda; 2005 yılında bir önceki yıla göre ölümlü 
kaza sayısında her hangi bir değişim olmamasına rağmen ölü sayısı %3 oranında artmıştır. 
Yaralanmalı kaza sayısı %16 artarken yaralı sayısı %62’lik bir yükselme göstermiştir. Toplam 
kaza sayısı %16, maddi hasar miktarı ise %19 oranında artış göstermiştir. 

2006 yılında ise bir önceki yıla göre özellikle ölümlü kaza sayısı %63,  ölü sayısı 
%77’lik bir artış göstererek son beş yıl içerisindeki en farklı artış oranını sergilemiştir. 
Yaralanmalı kaza sayısı %15, toplam kaza sayısı %16, yaralı sayısı %16, maddi hasar miktarı 
ise %28 artış göstermiştir. 

2007 yılında bir önceki yıla göre ölümlü kaza sayısının %11, ölü sayısının ise %31 
oranında düşmesine rağmen; yaralanmalı kaza sayısı %8, toplam kaza sayısı %7, yaralı sayısı 
%9 ve maddi hasar miktarı ise %12 oranında artış göstermiştir. 

2008 yılında ise bir önceki yıla göre maddi hasar miktarı hariç tüm sonuçlarında 
düşüş gözlenmektedir. Ölümlü kaza sayısı %8, ölü sayısı %2, yaralanmalı kaza sayısı %5, 
toplam kaza sayısı %5, yaralı sayısı %8 oranında düşüş göstermiş; maddi hasar miktarı ise %5 
oranında artış göstermiştir. 
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Şekil 3.1. Yıllara göre Konya’da meydana gelen toplam ölümlü yaralanmalı kaza sayıları 
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Çizelge 3.2. Konya ili ölümlü yaralanmalı kaza sonuçlarının bir önceki yıla göre değişim oranı  

 

Toplam

2004 -

2005 16%

2006 16%

2007 7%

2008 -5%

-

-2% -8% 5%

8%

-8% -5%

12%

-

0% 16%

-31% 9%

28%

19%

Maddi Hasar
Miktarı ( TL.)

-

Yıl
Kaza Sayısı

77% 16%

Ölü Yaralı

- -

63% 15%

6% 62%

-11%

Ölümlü Yaralanmalı

Toplam

 

Çizelge 3.3’de görüldüğü gibi Konya ilinde meydana gelen ölümlü, yaralanmalı 
trafik kazalarında en fazla ölümlü kaza 2006 yılında, en az ölümlü kaza 2004 ve 2005 
yıllarında meydana gelmiştir. En fazla yaralanmalı kaza 2007 yılında, en az yaralanmalı kaza 
ise 2004 yılında meydana gelmiştir. 

Beş yıl içerisinde Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kaza 
sonuçlarına bakıldığında özellikle 2008 yılında maddi hasar miktarı hariç tüm kaza 
sonuçlarının azaldığı gözlenmektedir. Maddi hasar miktarı trafik kazalarının önlenemez 
sonuçlarından biridir. Ölü ve yaralı sayısının azalması maddi hasar miktarını doğrudan 
etkileyen sebeplerden biri değildir. Kazaya karışan araç sayısı ve cinsi, kazanın oluş şekli gibi 
etkenlere göre değişiklik gösterebilir. Konya’da trafik ışık-sinyalizasyon ve levhalarındaki 
düzenlemeler sonucu trafik akışının sağlanması, trafikte sürücü ve araç denetimlerinin gerek 
görevli memurlar gerekse teknolojik denetim araçları(Elektronik Denetleme Sistemi, Radar 
vs.) aracılığıyla düzenli olarak yürütülmesi, araçlarda kullanılan güvenlik önlemlerinin 
artması ve standart hale gelmesi(ABS, hava yastığı, ESP vs.), kritik noktalarda yapılan 
kavşak, köprülü kavşak ve bölünmüş yol sayısının artması, kış aylarında buz çözme 
çalışmalarının ilgili birimlerce düzenli olarak sağlanması gibi unsurlar özellikle şehir içinde 
meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında kaza sayısı, ölü ve yaralı sayılarındaki 
gözlenen düşüşün muhtemel sebepleri olarak sıralanabilir.  

Konya ilinde son beş yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı kaza sonuçları 
incelendiğinde; bu veriler doğrultusunda SPSS 16.0 istatistik programı yardımıyla regresyon 
denklemi bulunarak anlamlı bir model oluşturulması ve sonraki yıllarda meydana gelebilecek 
muhtemel kaza sonuçlarının tahmin edilmesi amaçlanmıştır. 

Konya Đlinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının zamana karşı 
akışı söz konusu olduğundan zaman serisi olarak nitelendirilmiştir. Uygun regresyon 
denklemi olarak % 5 anlam düzeyinde beklenen en düşük standart hatanın elde edildiği yarı 
logaritmik model tercih edilmiştir. 

 



255 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 

 

 

Çizelge 3.3. Konya ili ölümlü, yaralanmalı kaza sonuçlarının beş yıl içerisindeki oranı 

 

Toplam

2004 16%

2005 18%

2006 21%

2007 23%

2008 22%

Toplam 100%

Yıl
Kaza Sayısı

Ölümlü Yaralanmalı

21% 22%

24% 21%

23% 23%

16%

100% 100%

16%

16% 18%

 

 

Çizelge 3.4’de görüldüğü gibi modelin ilişki düzeyi % 80 seviyesinde olup standart 
hatası 0.07 ile minimum düzeydedir. 

 

Çizelge 3.4. Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının zamana bağlı oluşturulmuş 
regresyon modeli tanımlayıcı istatistikleri 

 

p (olasılık değeri) = 0,038 < 0,05 olduğundan, Çizelge 3.5’de yer alan varyans analizi 
tablosunda modelin anlamlı olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 3.5. Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının zamana bağlı oluşturulmuş 
regresyon modeli anova tablosu 

 

 

p (sabit) = 0,000 < 0,05 ve p (yıl kodu) = 0,038 < 0,05 olduğundan, Çizelge 3.6’da 
modele dahil edilen değişkenin ve kullanılan sabitin anlamlı olduğu görülmekte ve elde edilen 
model; 

ln(kaza sayısı) = 7.716 + 0.087*(Yıl_kod)     
olarak belirlenmiştir. 
Örneğin 2010 yılında Konya’da meydana gelmesi muhtemel ölümlü yaralanmalı 

kaza sayısı; 
ln(kaza sayısı) = 7,716 + 0,087*(6)  
ln(kaza sayısı) = 8,238 
kaza sayısı = antiln (8,238)  

kaza sayısı = 3.781 

olarak tahmin edilmektedir.  

Çizelge 3.6. Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının zamana bağlı oluşturulmuş 
regresyon modeli katsayıları 

 

3.2. Konya Đlinde 2004-2008 Yıllarında Meydana Gelen Ölümlü Yaralanmalı 
Kazalarda Sürücü Kusurları 
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Konya’da meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazaları incelendiğinde (Çizelge 
3.7); 2004 yılında 1,077, 2005 yılında 1,287; 2006 yılında 1,513; 2007 yılında 1,686; 2008 
yılında 1,479 trafik kazası sürücü kusurlarından kaynaklanmıştır.  

Sürücü kusurlarından kaynaklanan ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının bir önceki 
yıla göre değişimleri incelendiğinde;2005 yılında bir önceki yıla göre %19, 2006 yılında bir 
önceki yıla göre %18, 2007 yılında bir önceki yıla göre %11’lik artış gözlenirken; 2008 
yılında bir önceki yıla göre %12’lik bir azalmanın meydana geldiği gözlenmektedir. 

Çizelge 3.8’de görüldüğü gibi Konya’da meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik 
kazalarında; kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, doğrultu manevralarını yanlış yapmak, 
arkadan çarpma, manevraları düzenleyen genel şartlara uymama, şeride tecavüz etme ve 
kırmızı ışık veya görevli memurun dur işaretinde geçme suretiyle meydana gelen kazaların yıl 
içerisinde diğer kusurlara oranla etkili olduğu görülmektedir. Kavşaklarda geçiş önceliğine 
uymamak; 2004 yılında %34.8, 2005 yılında %32.2, 2006 yılında % 31.9, 2007 yılında %35.2 
ve 2008 yılında %34.9 oranlarıyla yıl içerisinde diğer kusurlara oranla etkili olmuştur. 

 

Çizelge 3.7. 2004-2008 yılları arası Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazalarda sürücü 
kusurları 
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 SÜRÜCÜ KUSURLARI 2004 2005 2006 2007 2008

Kırmızı ışık veya görevli memurun dur 
işaretinde geçme

95 100 130 130 116

Taşıt giremez işaretinde bölünmüş yolda 
karşı yönün şeridine girme

50 39 50 50 45

İkiden fazla şeritli yolda, karşı yöne ait 
şeride girme

1 4 4 9 7

 Arkadan çarpma 148 191 226 218 196

Geçme yasağı olan yerlerden geçme 8 9 19 15 12

Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış 
yapma

141 224 266 279 238

 Şeride tecavüz etme 120 118 128 145 120

Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama 375 415 482 594 516

Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş 
önceliğine uymama

3 3 1 3 3

Manevraları düzenleyen genel şartlara 
uymama

123 164 198 225 205

Yerleşim birimi dışındaki yolda zorunlu 
olmadan park etme

7 2 2 4 5

 Park etmiş araçlara çarpma 6 18 7 14 16

TOPLAM 1077 1287 1513 1686 1479

ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) - 19% 18% 11% -12%

 

 

 

Çizelge 3.8. 2004-2008 yılları Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazalarda sürücü 
kusurlarının yıl içindeki yüzdesel dağılımı 
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 SÜRÜCÜ KUSURLARI 2004 2005 2006 2007 2008

Kırmızı ışık veya görevli memurun dur 
işaretinde geçme

8,8% 7,8% 8,6% 7,7% 7,8%

Taşıt giremez işaretinde böünmüş yolda 
karşı yönün şeridine girme

4,6% 3,0% 3,3% 3,0% 3,0%

İkiden fazla şeritli yolda, karşı yöne ait 
şeride girme

0,1% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5%

 Arkadan çarpma 13,7% 14,8% 14,9% 12,9% 13,3%

Geçme yasağı olan yerlerden geçme 0,7% 0,7% 1,3% 0,9% 0,8%

Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış 
yapma

13,1% 17,4% 17,6% 16,5% 16,1%

 Şeride tecavüz etme 11,1% 9,2% 8,5% 8,6% 8,1%

Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama 34,8% 32,2% 31,9% 35,2% 34,9%

Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş 
önceliğine uymama

0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%

Manevraları düzenleyen genel şartlara 
uymama

11,4% 12,7% 13,1% 13,3% 13,9%

Yerleşim birimi dışındaki yolda zorunlu 
olmadan park etme

0,6% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3%

 Park etmiş araçlara çarpma 0,6% 1,4% 0,5% 0,8% 1,1%

TOPLAM 100% 100% 100% 100% 100%

 

 

Son beş yıl içerisinde Konya’da sürücü kusurlarından kaynaklanan ölümlü 
yaralanmalı trafik kazalarının %33,8’i kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, %16,3’ü 
doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma, %13,9’u arkadan çarpma, %13’ü 
manevraları düzenleyen genel şartlara uymama, %9’u şeride tecavüz etme, %8,1’i kırmızı ışık 
veya görevli memurun dur işaretinde geçme, %3,3’ü taşıt giremez işareti ve bölünmüş yolda 
karşı yönün şeridine girme, %0,9’u park etmiş araçlara çarpma , %0,9’u geçme yasağının olan 
yerlerden geçme, %0,4’ü ikiden fazla şeritli yolda karşı yöne ait şeride girme, %0,3’ü 
yerleşim birimi dışındaki yolda zorunlu olmadan park etme ve %0,2’si kaplamanın dar olduğu 
yerlerde geçiş önceliğine uymama kusurlarından meydana gelmiştir. 

Konya Đlinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına, kavşaklarda geçiş 
önceliğine uymama kusuru etkisinin regresyon modellemesi yapılmıştır. Uygun regresyon 
denklemi olarak % 5 anlam düzeyinde beklenen en düşük standart hatanın elde edildiği sabit 
içeren model tercih edilmiştir. 
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9,0%
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13,9%
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Şekil 3.2. Konya ilinde son beş yıl içindeki sürücü kusuru oranları 

Çizelge 3.9’da görüldüğü gibi modelin ilişki düzeyi % 90 seviyesindedir. 

p (olasılık değeri) = 0,014 < 0,05 olduğundan, Çizelge 3.10’de yer alan varyans analizi 
tablosunda modelin anlamlı olduğu görülmektedir. 

Çizelge 3.11’de yer alan modele göre, ilgili dönemde kavşaklarda geçiş önceliğine 
uymama kusuru ile meydana gelen trafik kazalarındaki 1 birim artışın Konya’da ölümlü 
yaralamalı kaza sayısını ortalama 4,3 birim artırdığı görülmektedir.  

Çizelge 3.9. Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına arkadan çarpma etkisinin 
regresyon modeli tanımlayıcı istatistikleri 

 

 

Çizelge 3.10. Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına arkadan çarpma etkisinin 
regresyon modeli anova tablosu 
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Çizelge 3.11. Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına arkadan çarpma etkisinin 
regresyon modeli katsayıları 

 

 

3.3. Konya Đlinde 2004-2008 Yıllarında Meydana Gelen Ölümlü Yaralanmalı 
Kazalarda Araç Kusurları ve Kazaya Karışan Araç Cinsleri 

Çizelge 3.12’de görüldüğü gibi toplam araç kusurlarında bir önceki yıla göre; 2005 
yılında %22 düşüş, 2006 yılında %14 düşüş, 2007 yılında %8 artış ve 2008 yılında %46 düşüş 
gözlenmektedir. 

Lastik patlaması Konya ilinde de araç aksam kusurlarından kaynaklanan ölümlü 
yaralanmalı trafik kazalarında ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ekonomik durumu ve 
lastik kullanımı konusundaki bilgisizlik(ikinci el veya eski lastik kullanımı gibi), duyarsız 
sürücü, yolcu ve yayaların trafik akışının olduğu yerlerde kesici-delici maddeleri 
düşüncesizce atmaları, lastik patlamasından kaynaklanan ölümlü yaralanmalı trafik 
kazalarının oluşmasında başlıca etkenler olarak sıralanabilir. 

 

 

 

Çizelge 3.12. 2004-2008 yılları arası Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazalarda araç 
kusurları 
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 ARAÇ AKSAMLARI 2004 2005 2006 2007 2008

Fren 1 1

Rod 1

Makas 1

Şaft

Şanzıman-vites kırılması 1

Aks 2 1 1 1

Direksiyon 1

Far

Diğer ışık 1

Lastik patlaması 11 10 10 10 6
Kapı

Klakson

Cam sileceği

Diğer aksam eksikliği 2 1 1 1

TOPLAM 18 14 12 13 7

ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) - -22% -14% 8% -46%  

 

Şekil 3.3’de 2004-2008 yılları Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı 
kazalarda toplam araç kusurları verilmiştir. Konya’da toplam araç kusurlarına bakıldığında; 
2004 yılında 18, 2005 yılında 14, 2006 yılında 12, 2007 yılında 13 ve 2008 yılında 7 ölümlü 
yaralanmalı kaza, araç kusurlarından kaynaklanmıştır. 
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Şekil 3.3. 2004-2008 yılları Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazalarda 
toplam araç kusurları 

 

Bu sayılar sürücü kusurlarından kaynaklanan kazalara oranla neredeyse yok denecek 
kadar azdır. Bunun sebebi kaza sonunda kazanın teknik olarak meydana geliş sebebinin tam 
olarak anlaşılamaması veya birden fazla araç kusurundan kaynaklanabileceği öngörüsünden 
hareketle asıl sebebinin ne olduğunun tam anlamıyla karara bağlanamaması olarak 
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değerlendirilebilir. Kaza sonunda meydana gelen kazaların çoğunda (bazı adli konular hariç) 
kazanın hangi araç kusurundan kaynaklandığının belirlenmesi için teknik bir çalışma 
yapılmamaktadır. Emniyet ve Jandarma tarafından tutulan veriler kaza olduktan sonra kaza 
mahalline gelen trafik ekibi tarafından tutanakla tanzim edilen verilerden derlenmektedir. 
Meydana gelen tüm ölümlü-yaralanmalı trafik kaza verileri Emniyet ve Jandarma tarafından 
tutulmaktadır. 2008 yılında yürürlülüğe giren kanun gereği maddi hasarlı kazalarda tarafların 
anlaşmaları halinde taraflar aralarında tutanak tanzim edebilirler. Bu maddi hasarlı kaza 
verileri Emniyet ve Jandarma tarafından derlenmemektedir. 

Konya’da da kazaya karışan araç cinslerinde otomobiller ilk sırayı almaktadır 
(Çizelge 3.13). Kazaya karışan araç cinslerinde bir önceki yıla göre; 2005 yılında %18 artış, 
2006 yılında %15 artış, 2007 yılında %9 artış, 2008 yılında ise %6 düşüş olduğu 
gözlenmektedir. 

 

Çizelge 3.13. 2004-2008 yılları arası Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazalarda kazaya 
karışan araç cinsleri 

 ARAÇ CİNSİ 2004 2005 2006 2007 2008
 Bisiklet 192 248 246 273 222
 At arabası 15 12 7 25 6
 Mot.bisiklet 272 286 240 251 208
 Motosiklet 125 210 392 420 486
 Otomobil 1588 1907 2167 2383 2281
 Minibüs 152 198 201 199 179
 Kamyonet 382 492 654 728 673
 Kamyon 411 370 423 434 374
 Çekici 46 73 61 80 84
 Otobüs 101 114 119 143 101
 Traktör 33 34 35 27 32
 Arazi taşıtı 8 13 12 17 20
 Özel veya diğer amaçlı taşıt 22 23 29 17 9
 İş makinesi 3 7 10 1 4
 Ambulans 9 5 4 5 9
 Tanker 9 12 5 11 8
 Tren 7 7 6 6 1
Tramvay 23 13 24 21 21

TOPLAM 3398 4024 4635 5041 4718
ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) - 18% 15% 9% -6%  

 

Konya’da yıl içerisinde kazalara karışan araç cinslerinin yüzdelerine bakıldığında 
(Çizelge 3.14) otomobiller toplam kazaya karışan araçların; 2004 yılında %46.7, 2005 yılında 
%47.4, 2006 yılında %46.8, 2007 yılında %47.3 ve 2008 yılında %48.3’ünü teşkil etmektedir. 

Çizelge 3.14. 2004-2008 yılları arası Konya ilinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazalarda kazaya 
karışan araç cinslerinin yıl içi yüzdesel dağılımı 
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 ARAÇ CİNSİ 2004 2005 2006 2007 2008
 Bisiklet 5,7% 6,2% 5,3% 5,4% 4,7%
 At arabası 0,4% 0,3% 0,2% 0,5% 0,1%
 Mot.bisiklet 8,0% 7,1% 5,2% 5,0% 4,4%
 Motosiklet 3,7% 5,2% 8,5% 8,3% 10,3%
 Otomobil 46,7% 47,4% 46,8% 47,3% 48,3%
 Minibüs 4,5% 4,9% 4,3% 3,9% 3,8%
 Kamyonet 11,2% 12,2% 14,1% 14,4% 14,3%
 Kamyon 12,1% 9,2% 9,1% 8,6% 7,9%
 Çekici 1,4% 1,8% 1,3% 1,6% 1,8%
 Otobüs 3,0% 2,8% 2,6% 2,8% 2,1%
 Traktör 1,0% 0,8% 0,8% 0,5% 0,7%
 Arazi taşıtı 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
 Özel veya diğer amaçlı taşıt 0,6% 0,6% 0,6% 0,3% 0,2%
 İş makinesi 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1%
 Ambulans 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
 Tanker 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2%
 Tren 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
Tramvay 0,7% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4%

TOPLAM 100% 100% 100% 100% 100%  

 

Şekil 3.4’e göre Konya’da son beş yılda meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik 
kazalarında kazaya karışan araç cinslerinde otomobil %47,3 ile birinci, kamyonet %13,4 ile 
ikinci, kamyon %9,2 ile üçüncü, motosiklet %7,5 ile dördüncü, mot.bisiklet(genelde yük 
taşımacılığında kullanılan üç veya dört tekerlekli araç)  %5,8 ile beşinci, bisiklet ise %5,4 ile 
altıncı sıradadır. Konya’da motosiklet, mot.bisiklet ve bisikletin karıştığı kazaların toplam 
oranı otomobillerden sonra ikinci sırada gelmektedir. Konya’nın arazi yapısının genelde düz 
zemin olması, özellikle şehir içinde gerek ulaşım gerekse yük taşımacılığı amacıyla 
motosiklet, mot.bisiklet ve bisiklet kullanımını artırmaktadır. Bu tür araçların kullanımının 
Konya’da yaygın olması özellikle ekonomik olmalarından kaynaklanmaktadır. Kullanımın 
yaygınlığına bağlı olarak trafik akışında yoğun olarak görülen bu taşıtların kazalara karışma 
oranın yüksek olması kaçınılmaz olacaktır. 

 Otomobil
54,2%

 Motosiklet
8,6%

DİĞER
5,7%

 Otobüs
4,9% Kamyon

5,4%

 Kamyonet
15,1%

 Minibüs
6,1%

 

Şekil 3.4. Konya ilinde son beş yılda meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazalarda kazaya 
karışan araç cinsi oranları 
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4. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Đnsan sağlığı ve yaşamı, tüm insanlığın kabul ettiği en önemli hazinedir. Sosyal ve 
toplumsal hayatın vazgeçilmezlerinden olan seyahat isteği her geçen gün hızla artmaktadır. 
Gelişen teknolojiye rağmen en sık kullanılan seyahat yöntemi hala karayolu kullanımıdır. 
Gerek şehir içi, gerekse şehirlerarası ve ülkeler arası seyahatlerde kullanılan karayollarında, 
birçok insanın ölümüne veya yaralanmasına sebep olan trafik kazaları gözlenmektedir. 
Meydana gelen kazalarının çoğu, özellikle sürücü kusurlarından kaynaklanmaktadır. 
Đstatistiksel bilgiler yardımıyla trafik araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak ve sonuçlarını 
analiz etmek, insan yaşamına ve ülke ekonomisine yardımcı özellikte görülmektedir. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; 

� Konya’da son beş yıl içerisinde toplam 13,465 ölümlü, yaralanmalı kaza 
meydana gelmiş; meydana gelen kazalardan 406’ı ölümlü, 13,059 ise yaralanmalı kaza olarak 
gözlenmiştir. Kazalarda toplam 572 kişi hayatını kaybederken 22,111 kişi yaralanmıştır. 

� Araç sayısının artmasına paralel olarak meydana gelen kaza sayısındaki artış 
normal olmakla beraber ölü ve ölümlü kaza sayısındaki azalmaya; araçlarda kullanılan 
güvenlik önlemlerinin artması ve standart hale gelmesi(ABS, hava yastığı, ESP vs.), gerek 
şehir içi gerekse şehirler arası yollarda bölünmüş yol miktarının artışı, yapılan istatistiksel ve 
bilimsel çalışmalar sonucu yol ve kavşak hatalarının giderilmesi, sürücü ve araç 
denetimlerindeki standardizasyon gibi etkenler sebep olarak gösterilebilir. 

� Konya ilinde son beş yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı kaza 
sonuçları incelenmiş; bu veriler doğrultusunda SPSS 16.0 istatistik programı yardımıyla 
regresyon denklemi bulunarak anlamlı bir model oluşturulmuş ve bu modele göre 2010 
yılında 3,781 ölümlü yaralanmalı kazanın meydana gelebileceği tahmin edilmiştir. 

� Konya’da son beş yılda meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında; 
arkadan çarpma, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak ve doğrultu manevralarını yanlış 
yapmak suretiyle meydana gelen kazaların yıl içerisinde diğer kusurlara oranla etkili olduğu 
görülmüştür. Meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına, arkadan çarpma kusuru 
etkisinin regresyon modellemesi yapılmış, elde edilen modele göre, ilgili dönemde arkadan 
çarpma kusuru ile meydana gelen trafik kazalarındaki 1 birim artışın Konya’da ölümlü 
yaralamalı kaza sayısını ortalama 4.3 birim artırdığı hesaplanmıştır. 

� Konya ilinde kazaya karışan araç cinsleri incelendiğinde en fazla kazaya karışan 
araç cinsi olarak otomobillerin olduğu gözlenmektedir. Son beş yıl içerisinde Konya’da 
kazaya karışan motosikletlerin oranı önemsenmeyecek ölçüde fazladır. Konya’da kurye 
taşımacılığının(acil ilaç, küçük boyutlu kargo, evrak vs. gibi) sıkışık trafikten dolayı özellikle 
motosikletli kuryeler tarafından sağlanması; yine yoğun trafiğin getirdiği motosiklet 
kullanımının artması kazaları da beraberinde getirmektedir.  

 Türkiye’de trafik kazaları her yıl yaklaşık olarak 200,000 kişinin yaralanmasına, 
5,000 kişinin ise hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. Bu manevi kayıpların yanı sıra 
meydana gelen maddi kayıplarda bir o kadar fazladır. Bu kayıpları azaltmak amacıyla, 
ülkemizde ve dünyada bilinçlendirmeye yönelik; gerek resmi kurumlar, gerek üniversiteler, 
gerekse çeşitli vakıflarca bilimsel çalışma, seminer ve toplantılar yapılmaktadır. 
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Kazaları tam anlamıyla önlemek mümkün değildir. Temel sürücü eğitim kalitesinin 
artması, istatistiki veriler ve bilimsel projelerinin ışığında yapılan mühendislik 
çalışmaları(kavşak, yol, yüzey kaplaması vs.), ışık-sinyalizasyon ve trafik levhalarındaki 
düzenlemeler sonucu trafik akışının sağlanması, trafikte sürücü ve araç denetimlerinin gerek 
görevli memurlar gerekse teknolojik denetim araçları(Elektronik Denetleme Sistemi, Radar 
vs.) aracılığıyla düzenli olarak yürütülmesi, araçlarda kullanılan güvenlik önlemlerinin 
artması ve standart hale gelmesi(ABS, hava yastığı, ESP vs.), kritik noktalarda yapılan 
kavşak, köprülü kavşak ve bölünmüş yol sayısının artması, kış aylarında buz çözme 
çalışmalarının ilgili birimlerce düzenli olarak sağlanması gibi, toplum olarak koordineli bir 
şekilde yapılacak çalışmalar kaza ve ölümleri azaltmada etkili olacaktır. 

Trafik kazalarının oluşumuna neden olan faktörler arasında sürücüler bütün dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de sürücülerin kazalardaki 
nedensellik oranı her yıl % 90’larda seyretmekte iken bu oran Đngiltere için % 65, ABD içinse 
% 57 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla sürücülerin eğitimlerinin ve yeterliliklerinin 
geliştirilmesine odaklanacak her türlü çalışma, trafik güvenliği ve insan hayatı için oldukça 
büyük önem taşımaktadır. 

Sürücü eğitimi veren kursların eğitim kalitesi ve denetimlerinin artırılmasının, çeşitli 
basın yayın organları vasıtasıyla her yaşta sürücüyü hedefleyen eğitim ve bilgilendirme 
çalışmalarının yapılmasının, kaza öncesi veya sonrasında birçok hayatı kurtaracağı 
unutulmamalıdır. 

Trafik kazalarını azaltmak için, sürücülerin özellikle şehirler arası yollarda hız 
yapmasını engelleyecek denetimlerin arttırılması, sürücülerin mümkün olduğunca 
dinlenmesinin sağlanması ve bu konuda bilinçlendirilmeli zorunludur. Ayrıca sürücülerin 
mevsim geçişlerinde araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmalarını sağlamak, mevsime uygun 
özellikte lastik seçiminin önemini kavratmak ve lastik kullanım ömrü hakkında bilgi vermek 
amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

 
5. KAYNAKLAR 
Akaya, Ş., Altıntaş, H. (2000) “Türkiye’de Karayolu Trafik Kazaları Đstatistik Analizi: 

1989-1999” http://idari.cu.edu.tr/sempozyum/bil56.htm 
Baykal-Gürsoy, M., Xiao,W., Ozbay, K., (2008) “Modeling Traffic Flow Interrupted 

by Incidents” European Journal of Operational Research 195 (2009) 127–138 
Chong, Y., Quek, C., Loh, P. (2008) “A Novel Neuro-Cognitive Approach to 

Modeling Traffic Control and Flow Based on Fuzzy Neural Techniques” Expert Systems with 
Applications 36 (2009) 4788–4803 

Demiröz, A. (2006) “Trafik Kazalarının Nedenleri ve Önlenmesinde Halkla Đlişkilerin 
Önemi” Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 

EGM (2003), Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
“Trafik Kazalarının Sosyo-Ekonomik Maliyeti”, THK Basımevi, Ankara, 1-3. 

 
EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı Resmi Web Sitesi Đstatistik Verileri, 

http://www.trafik.gov.tr/ 2009. 
Ekşi, A., Kaba, H., Kolaç, Z., Anık, E., N., Ünlüoğlu,Đ., (2002) “Trafik Kazaları ve 

Bilinçli Yaklaşım” http://www.trafik.gov.tr/kongre yayınları/trafik güvenliği kongre yayınları 



267 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 

 

Erdoğan, A.H., (2006) “Trafik Kazası Veri Tabanı” Yüksek Lisans Tezi, Gazi 
Üniversitesi, Ankara 

Li, Y., Bai, Y., (2008) “Effectiveness of Temporary Traffic Control Measures in 
Highway Work Zones” Safety Science 47 (2009) 453–458 

Lund, I. O., Rundmo, T., (2008) “Cross-Cultural Comparisons of Traffic Safety, Risk 
Perception, Attitudes and Behaviour” Safety Science 47 (2009) 547–553 

Đnce, M., (2009) “Motorlu Taşıt Ve Sürücü Kusurlarından Kaynaklanan Trafik 
Kazalarının Đstatistiksel Olarak Analiz Edilmesi” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 
Konya 

Özkan, T., Sümer, N., Ayvaşık, B., Er, N., (2002) “Kişilik Özellikleri, Koordinasyon 
Becerileri, Sürücü Davranışları ve Trafik Kazaları” http://www.trafik.gov.tr/kongre 
yayınları/trafik güvenliği kongre yayınları 

Ramírez, B.A., Izquierdo, F.A., Fernández, C.G., Méndez, A.G., (2008) “A Cognitive 
Surveillance System for Detecting Incorrect Traffic Behaviors” Accident Analysis and 
Prevention 41 (2009) 15–24 

Skyving, M., Berg, H.Y., Laflamme, L, (2008) “A Pattern Analysis of Traffic Crashes 
Fatal to Older Drivers” Accident Analysis and Prevention 41 (2009) 253–258 

Şay, S., (2007) “ABS Fren Sisteminin Kazalara Etkisinin Đstatistiksel Analizi” Yüksek 
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 

TÜĐK Türkiye istatistik kurumu resmi Web sitesi Đstatistik verileri, 
http://www.tuik.gov.tr/ 2009. 

TÜĐK, (2009) “Trafik Kaza Đstatistikleri (Karayolu), 2007” Türkiye Đstatistik Kurumu 
Ankara. 

Wanwik, P.O., (2008) “Effects of Road Lighting: An Analysis Based on Dutch 
Accident Statistics  1987–2006” Accident Analysis and Prevention 41 (2009) 123–128 

Zhuang-lin, M., Chun-fu, S.,Sheng-rui, Z., (2008) “Characteristics of Traffic 
Accidents in Chinese Freeway Tunnels” Tunnelling and Underground Space Technology 24 
(2009) 350–355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



268 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


