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1. Mevcut Durum 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Verileri 

 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği,  İdari Birimler, İstasyonlar, 

Teknik Destek Birimi ve Komuta Kontrol Merkezi’nden oluşan, toplam 156  istasyon,  1715 personel, 170 ambulans 

filosu ile hastane öncesi acil sağlık hizmeti  vermektedir. 

  

Ankara ilinde toplam 156 istasyon onayı alınmış olup 131 istasyon  faal olarak çalışmaktadır ayrıca diğer 25 

istasyonumuz ise gayri faal durumdadır. Faal istasyonların dağılımları şu şekildedir; 32 A1, 70 A2, 23 B, 5 C tipi olmakla 

beraber 1  helikopter ambulanstır. Faal istasyonlar arasında 4 tanesi birleştirilmiş istasyon (1 adet Altındağ, 2 adet 

Çankaya ve 1 adet Yenimahalle) ve 1 adet eğitim istasyonu (Yenimahalle Merkez 95 nolu) bulunmaktadır. 

  

1715 personelin  1428’i aktif olarak görev yapmaktadır. 147 personel ise, Bakanlık Merkez Teşkilatı, Halk 

Sağlığı Müdürlüğü ve Genel Sekreterliklere bağlı hastanelerde geçici görevli çalışmaktadır.    

 

Kentsel tüm acil  vakalarda ortalama ulaşım süresi 2013 yılı için 9,9 dakika, 2014 yılı için ise 11,2 

dakikadır.Kırsal tüm acil  vakalarda ortalama ulaşım süresi 2013 yılı için 13,4 dakika, 2014 yılı için ise 13,6 dakikadır. 

 
 Trafik kazalarında ise durum şöyledir: 

 2013 yılı kentsel trafik kazalarına ortalama ulaşım süresi 7,35 dakika, 2013 yılı kırsal trafik kazalarına ortalama 

ulaşım süresi 12,6 dakika 2014 yılı kentsel trafik kazalarına ortalama ulaşım süresi 7,95 dakika 2014 yılı kırsal trafik 

kazalarına ortalama ulaşım süresi 12,23 dakikadır. 

 

  

1.1. 112 Ambulans İstasyonlarının Mevcut Konuşlanması 

112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği verilerine göre il genelinde toplam 156 adet istasyon bulunmakta olup 

bunlardan 131 istasyon faal ve 25 istasyon ise gayri faaldir. 112 ambulans istasyonlarının mevcut konuşlanmasının harita 

üzerinde gösterilmesi sadece faal olan istasyonlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Haritalar Ankara İl genelinden merkez 

ilçelere kadar farklı düzeyde büyültme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden ilçe harita şekillerinde diğer ilçelere ait 

istasyon noktaları da gözlemlenebilmektedir. Fakat harita başlıklarında belirtilen istasyon rakamları sadece o ilçeye aittir.  

 

 
Şekil 1: Ankara 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı tüm istasyonların haritalandırılması (131 Adet) 

 



 
 

Şekil 2: Ankara il merkezindeki 112 istasyonların haritalandırılması (91 Adet) 

 

 
 

Şekil 3: Yenimahalle İlçesindeki 112 istasyonların haritalandırılması – 15 adet 

 

 

 



 
Şekil 4: Keçiören İlçesindeki 112 istasyonların haritalandırılması – 13 adet   

 

 
 

Şekil 5: Çankaya İlçesindeki 112 istasyonların haritalandırılması – 27 adet 



 
 

Şekil 6: Altındağ ve Mamak İlçelerindeki 112 istasyonların haritalandırılması – 21 Adet 

 

1.2. Önceki Çalışmalar 

Bu bölümde son yıllarda ülkemizde 112 istasyonlarıyla ilgili yapılan akademik çalışmaların bir derlemesi 

verilmiştir. Belirtilen her bir çalışma için de bir paragraflık bir açıklama eklenmiştir. Toplamda 6 adet akademik 

çalışmaya yer verilmiştir. Temel olarak ilgili literatür hakkında genel bir bilgiye sahip olma hedeflenmiştir. Tüm bu 

çalışmalara bakıldığında 112 istasyonların yerleştirilmesine dair çalışmalar olsa da trafik kaza yoğunluğunu 

önceleyen çalışma mevcut değildir. Yapılan çalışmalar daha çok nufüs yoğunluğu temelindedir. Ayrıca Ankara ili 

genelinde de yapılmış bir çalışma yoktur.    

• “Ankara Acil Servis Ambulans İstasyonları Yerleşimi Modeli”, Leyla Harmancı, Zeynep Cesur, Zahide Merve 

Aydın, Fatma Betül Uluçoban, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar ve Endüstri Bölümleri, 

Lisans Bitirme Tezi, 2012. 

• Bu çalışmada 112 acil servis istasyonlarının en iyi şekilde yerleşim düzeni belirlenmiştir. Projenin pilot 

uygulaması için Ankara ilinde bulunan Çankaya ilçesi seçilmiştir. Öncelikli olarak tam sayılı 

programlama vasıtasıyla küme kapsama modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model ILOG programı 

yardımıyla çözülmüştür. Yöneylem modelinden elde edilen sonuç başlangıç çözümü olarak kullanılarak 

bir simülasyon paket programı yazılmıştır. Bu paket program belirlenen istasyon mahallelerine göre 

vakalara ambulans yollamakta ve rapor olarak bu istasyonların doluluk oranlarını vermektedir. 

Simülasyonun bir çevrim çalıştırılmasından sonra gelen iyileştirme ekranında ise istasyonları 

yoğunluğuna göre tasniflemekte ve yeni istasyon yeri önerisinde bulunmaktadır. 

 

• “Eskişehir’de Acil Durum Yönetiminde Ağ (Network) Analizlerinin Kullanılması”, Tevfik ERKAL , Mehmet 

DEĞERLİYURT, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 61, 11-20, 2013. 

• Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı ağ analizi kullanılarak Eskişehir’deki hastanelerin, 

112 acil yardım ve itfaiye istasyonlarının acil durumlara ulaşabilme özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla 

ilk önce Eskişehir il merkezine ait yolları temsil eden yol orta çizgileri oluşturulmuş ve acil durum 

ünitelerinin sayısal ortama aktarılması sağlanmıştır. Daha sonra ise en kısa yol analizleri ve servis 



alanları analizleri uygulanmıştır. Bu analizlerle inceleme alanı içerisindeki acil durum ünitelerinin 

belirlenen dakikalarda ne kadar uzaktaki alanlara ulaşabildiği belirlenmiş ve alternatif ünitelerin 

yerlerinin belirlenmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur. Analiz sonucunda elde edilen bulgular 

inceleme alanında acil durum ünitelerinin dağılışlarının dengeli olmadığını göstermiştir. Bu bağlamda 

acil durum ünitelerinin birbirine yakın olması, servis alanlarının birbiriyle kesişmesine neden olmuştur. 

Bu durumun ve acil durum araçlarının belirlenen uzaklıklara hedeflenen sürede ulaşabilmesinde 

güçlüklerin ortaya çıkarmasının önüne geçilmesi için acil durum ünitelerinin yerlerinin düzenlenmesi 

ve yeni istasyonların açılması gerekmektedir. Sonuç olarak ağ analizlerinin kullanımının insan 

hayatının söz konusu olduğu durumlarda hayat kurtaran çözümler üretmede yardımcı olduğu ortaya 

konmuştur. 

 

• “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Isparta İli 112 Ambulans İstasyonlarının Hizmet Alanlarının Sorgulanması Ve 

Optimum Yol Güzergâhlarının Belirlenmesi”, Nihat MOROVA, Erhan ŞENER, Serdal TERZİ, SDU 

International Technological Science, Vol. 3, No 3, pp. 1-13, December 2011. 

• Bu çalışmada Isparta ili 112 Ambulans istasyonlarının hizmet alanlarının sorgulanması ve 

ambulansların olay mahaline ulaşmalarında optimum güzergahın Coğrafi Silgi Sistemleri (CBS) ile 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada altlık olarak Isparta kent merkezine ait 1/5000 ölçekli imar 

haritası UTM (Universal Transverse Mercator) projeksiyon sistemine göre koordinatlandırılarak 

sayısallaştırılmıştır. Yaklaşık 20 km2 lik çalışma alanı içerisindeki 112 ambulans hizmeti veren özel ve 

resmi sağlık kuruluşlarının lokasyonları Meridian Platinium el GPS’i ile tespit edilerek Isparta iline ait 

sayısal haritalar üzerinde işaretlenmiştir. Hazırlanan bu haritalar Quickbird uydu görüntüsü ile 

örtüştürülmüştür. Sayısal harita üzerinde belirlenen her istasyon için sağlık merkezinin kapasitesini 

sorgulayacak seviyede veri tabanı ArcGIS 9.0 yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır. Sağlık merkezlerinin 

kapasitelerine göre Voronoi Poligonları oluşturularak istasyonların optimum etki alanları belirlenmiştir. 

Ayrıca Isparta kent merkezine ait sayısal yol haritasının network topolojisi oluşturularak ArcGIS 9.0 

yazılımı Network Analiz modülü aracılığıyla çeşitli senaryolara göre ambulanslar için optimum yol 

güzergahları belirlenmiştir. Tüm bu sorgulama ve analizler sonucunda gerekli görülen bölgelerde yeni 

112 ambulans istasyon noktaları oluşturulması önerilmiştir. 

 

• “Acil Servis Sistemlerinde Yerleşim Problemine Analitik Ve Genetik Programlama Yaklaşımları”, Nuşin 

Coşkun, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans 

Tezi, 2007. 

• Bu çalışmada, genel yerleşim problemlerinde ve acil sağlık sistemlerinde kullanılan yerleşim modelleri 

incelenerek yeni bir matematiksel model ortaya konulmuştur. Sistemdeki tüm talebi kapsayacak 

istasyon sayısı, yeri, tipi ve bu istasyonlardaki araç sayısı ile bu araçların birincil ve ikincil 

kapsayacakları bölgeler ve minimum maliyet hedeflenerek model oluşturulmuştur. Nüfus yoğunluğu, 

talep noktasına uzaklık ve trafik kazaları dikkate alınan Adana 112 acil sağlık sistemlerinde minimum 

maliyetli istasyon yerleşiminin yapılması için modelin çözümünde doğrusal programlama ve bir meta 

sezgisel algoritma tekniği kullanılmıştır. Tamsayılı programlama modeli LINGO 8.0 ile çözülmüş 

global optimum çözüm bulunmuştur. Ayrıca, meta sezgisel bir çözüm yaklaşımı olan genetik algoritma 

da uygulanarak elde edilen çözümler değerlendirilmiştir. 

 

• “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle En Uygun Ambulans Yerlerinin Belirlenmesi”, Serpil Ateş, M. Zeki Coşkun, Arif 

Çağdaş Aydınoğlu, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 

Kurultayı, Ankara, Nisan 2011. 

• Bu çalışmada, literatürde belirlenen 8 dakika standart ortalama müdahale süresi baz alınarak, acil sağlık 

hizmeti veren ambulans istasyonlarının en uygun yer seçimine yönelik örnek uygulama 

gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde Acil Sağlık Hizmetleri ’nin kaynak kullanımında yaşanan problemler ve 



vakalara yapılan geç müdahaleler en aza indirgenmiştir. Çalışmada uygulama alanı olarak, farklı sosyo 

demografik yapısı, kalabalıklaşan nüfusu, yoğun kentsel yerleşim alanı ile büyük ulaşım ve trafik 

problemlerini bünyesinde barındıran İstanbul ili seçilmiştir. Belirlenen bir uygulama bölgesinde 

ortalama 8 dakika müdahale süresi içerisinde çalışma alanında bulunan tüm ambulans istasyonlarının 

vakalara erişebilmesi hedeflenmektedir. 

 

• “Konya-Selçuklu İlçesinde 112 Acil Servis İstasyonları Yerleşim Modeli”, Yunus Emre Öztürk, Hande Öncel, 

Esat Ördek, S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.1, s.1, 2013. 

• 112 ambulans çağrı sisteminin en önemli performans göstergesi vakaya ulaşım süresidir. Bu süre doğal 

olarak 112 istasyonlarının konumu ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Vakaya ulaşıldığında yeterli sağlık 

hizmetinin verildiği varsayıldığında, ne kadar kısa müdahale süresi o kadar kaliteli hizmet sonucuna 

ulaşabiliriz. Bu çalışmada, Konya-Selçuklu ilçesindeki 112 istasyonlarının vakalara müdahale 

zamanlarını en küçüklemek için en uygun yerleşim yerlerinin belirlenmesine yönelik bir model 

önerilmektedir. Bu amaçla, hedef bölge üzerinde mevcut istasyonların yerleri işaretlenmiş, eklenilen 

yeni noktalar ile aralarındaki süreler bulunarak bir küme kapsama modeli elde edilmiştir. Model GAMS 

yazılımı kullanılarak çözülmüştür. Çözüm sonuçlarına göre yapılabilecek iyileştirmeler önerilmiştir. 

 

  



2. Veri İşleme Aşamaları 

2.1. Veri Toplama 

 

 Veri toplama aşamasında Ankara 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi İl Ambulans Servisi 

Başhekimliği’ne, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 

öncülüğünde bir takım ziyaretlerde bulunulmuştur. Bu ziyaretler kapsamında kurumlardan projede kullanılması planlanan 

konularda sözlü bilgiler elde edilmiş, ayrıca kurumlardan Ankara ilindeki 2011-2012 ve 2013 yıllarında gerçekleşen 

kazaların meydana geldiği ilçe ve X-Y koordinatları, gün/ay/yıl formatında gerçekleştiği tarihler, yol tipleri, yol sınıfları, 

yol yüzeyleri, gün durumları, hava durumları, kaza oluş türleri, gerçekleşen kazaların ölümlü veya yaralamalı olup 

olmadığı ve toplam ölü veya yaralı sayıları elde edilmiştir. Buna ek olarak her kaza için 112 Acil Servis’in ilk aranma 

saatleri, 112 ambulansının olay yerine ilk varış saatleri, ambulansın olay yerinden ayrılış saatleri, ambulansın hastaneye 

varış saatleri ve ambulansın hastaneden ayrılış saatleri de alınan veriler arasında yer almaktadır. Veri toplama aşamasında 

karşılaşılan en büyük güçlük bazı kurumlardan veri alımının uzun bir zamanda gerçekleşmesidir. Buna rağmen elde 

edilen veriler çok kısa bir zamanda incelenmiş, kazaların çeşitli durumlara göre grafikleri çıkarılmış ve harita üzerinde 

kaza koordinatları gösterilmiştir. 

2.2. Veri Ön İşlem Aşaması 

 

              Kurumlardan elde edilen verilerde Ankara ili 112 ambulans konuşlandırılması fizibilitesi için gereksiz 

sayılabilecek değişkenler bulunmaktadır. Bu yüzden elde edilen veriler üzerinde bir ön işlem yapılması ihtiyacı 

doğmuştur. Ayrıca bazı değişkenler de yapılacak istatistiksel çalışma ve Ankara İli haritasında olay yerinin 

gösterilmesinde kullanılabilecek formatta değildi.  

 Veri ön işlem aşamasında, karşılaşılan bu sorunları gidermek için bazı çözümler bulunmuştur. Örneğin, gelen 

veriler yıllara göre farklı dosyalarda tutulmuş olarak her kurumlardan gelmiştir. Ve bu dosyalardaki değişken isimleri 

yıllara göre değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısıyla öncelikle bu veriler aynı değişken isimlerinden oluşacak şekilde 

aynı dosya içerisinde toplanmış ve gereksiz değişkenlerin elenmesi sağlanmıştır.  

 Yine bazı kurumlardan gelen verileri aynı dosya içerisinde toplayabilmek için her bir satırda aynı saat/gün ve 

yıl değerleri bulunması gerekmektedir. Örneğin bir dosyada 3’er saat arayla alınmış çeşitli meteorolojik veriler 

bulunmaktayken diğer dosyada 1’er saat arayla alınmış veriler yer almaktadır. Dolayısıyla bu dosyaları birleştirebilmek 

için bu dosyalardaki ortak saatler tek bir dosyada toplanarak her dosyadaki aynı tarih ve saati içeren satırlar tek bir satırda 

birleştirilmiştir.  

 Ayrıca yine gelen veriler içerisinde kaza yerine ait X ve Y koordinatları derece cinsinden değerler 

içermektedir. Bunun yerine UTM (Universal Transverse Mercator, Amerikan Askeri Servisi tarafından üretilmiş bir 

projeksiyondur) cinsinden verilerin kullanılması amacıyla koordinatların UTM formatına dönüşümü sağlanmıştır.  

 Veriler içerisinde yer alan koordinat bilgilerinde Ankara il sınırları içerisinde olmayan, dolayısıyla yanlış 

tutulmuş bazı veriler bulunmaktadır. Bu verilerin de temizlenmesi gerçekleştirilerek, Ankara il sınırları içerisinde yer 

almayan koordinatlara sahip kazalar veri setinden çıkarılmıştır. 



2.3. Veri Analizleri 

2.3.1. Veri Madenciliği  

 

 Veri madenciliği yöntemiyle incelemesi yapılan ilk özellik ambulans ekiplerinin vakalara ulaşma süreleri 

olmuştur. Bu bağlamda 2013 yılı için hem tüm ekiplerin ortalama ulaşım süreleri (Grafik 1) hem de her bir ekibin ayrı 

ayrı vakalara ulaşım süreleri (Tablo 1) verilmiştir. Bu sonuçlara göre merkez ilçelerde bulunan ekiplerden vakaya ulaşım 

süresi ortalama dakikanın (9,57 dakika) üzerinde olanlar ayrıca belirtilmiştir. Bu istasyonlar ayrıca incelenmeye alınarak 

nedenleri araştırılmalıdır. Bu istasyonlardan özellikle Çukurambar, Atatürk Hastanesi, Hacettepe Kampüs, Beytepe, 

Akpınar, Çiğdem ve İskitler istasyonlarına ayrı bir önem verilmelidir. 

 

Grafik 1: 2013 Yılı Ankara İlindeki Tüm Ekiplerin Ortalama Ulaşım süresi = 9,57 dakika (Kırsal ve Kentsel 

vakaların ortalaması) 

 

   

 

Tablo 1: 2013 Yılı Ankara İlindeki Tüm Ekiplerin Vakalara Ortalama Ulaşım Süreleri 



 Veri madenciliği kapsamında yapılan ikinci bir inceleme ise farklı değişkenlerle trafik kazaları arasındaki ilişki 

olmuştur. Bu anlamda 5 farklı değişken ile trafik kazası arasında Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış (Tablo 2) ve 

her bir değişkene ait ayrıntılı bilgiler eklenmiştir (Tablo 3 – Tablo 7). Korelasyon katsayısı, bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünü belirten katsayıdır. Bu katsayı, (-1) ile (+1) arasında bir değer alır. Pozitif 

değerler direk yönlü doğrusal ilişkiyi; negatif değerler ise ters yönlü bir doğrusal ilişkiyi belirtir. Korelasyon katsayısı 0 

ise söz konusu değişkenler arasında doğrusal bir ilişki yoktur. 

 

 Tablo 2: 2013 Verilerine Göre İlçe Bazında Vaka Sayıları ile Diğer Değişkenler Arası Korelasyon 

 

Tablo 3: Vaka Sayısı / Nüfus Oranları 

 

Tablo 3’deki veriler 2013 yılında her 

bir ilçede meydana gelen kaza 

sayılarının kendi ilçe nüfuslarına 

oranı verilmektedir. Bu anlamda en 

yüksek orana Çamlıdere ilçesi sahip 

olmaktadır. Bu rakamın ilçenin kendi 

içindeki kazalardan çok Ankara-

İstanbul otoyolunda meydana gelen 

kazalardan dolayı olduğu tahmin 

edilmektedir.  

Ayrıca bu tablo korelasyon 

tablosunda belirtilen nüfüs artışına 

göre kaza sayılarının arttığı bilgisini 

de doğrulamaktadır. Bu tablo daha 

çok birbirine yakın nüfus sayılarına 

sahip ilçeler birlikte bakılarak 

değerlendirilmelidir.  

Bu açıdan 350.000 ve üzeri nüfusa 

sahip ilçeler arasında en yüksek orana 

Yenimahalle ve Altındağ ilçeleri; en 

düşük değere ise Etimesgut ilçesi 

sahiptir. 

 



 

Tablo 4: Vaka Sayısı / Yüzölçümü Oranları 

  

 Tablo 4’deki veriler 2013 yılında her bir ilçede 

meydana gelen kaza sayılarının kendi ilçe 

yüzölçümlerine olan oranı verilmektedir. Bu 

anlamda en yüksek orana Keçiören ilçesi sahiptir.  

Bu tablo korelasyon tablosunda orta derece ve ters 

yönde bir ilişki olduğu bilgisini de 

doğrulamaktadır. Çünkü yüzölçümü büyük olan 

ilçelerin oranları diğerlerine göre daha küçüktür. 

1000 km2 ve üzeri yüzölçümüne sahip olan ilçeler 

daha çok çevre ilçelerdir.  

Bunlar arasında en yüksek orana ise Çubuk ilçesi; 

en düşük değere ise Bala ilçesi sahiptir. 

 

 

 

Tablo 5: Vaka Sayısı / Yoğunluk Oranları 

 

  

Tablo 5’deki veriler 2013 yılında her bir ilçede 

meydana gelen kaza sayılarının kendi 

ilçelerindeki nüfus yoğunluğuna olan oranı 

verilmektedir. Bu anlamda en yüksek orana 

Kızılcahamam ilçesi sahiptir.  

Bu tablo her ne kadar oran bakımından 

korelasyon tablosunda yüksek derece ve doğru 

yönde bir ilişki olduğu bilgisini göstermese de 

vaka sayısı bakımından olan bilgiyi 

doğrulamaktadır. Çünkü ilçe yoğunluğu arttıkça 

vaka sayısının arttığı açıkça gözükmektedir.  

İlçedeki yoğunluk değeri 1000 kişi/km2 ve üzeri 

olan ilçelerde en yüksek değere Yenimahalle 

ilçesi; en düşük değere ise Etimesgut ilçesi 

sahiptir. 

 

 



 

Tablo 6: Vaka Sayısı / Rakım Oranları 

 

  

Tablo 6’deki veriler 2013 yılında her bir 

ilçede meydana gelen kaza sayılarının 

kendi ilçe rakımlarına olan oranı 

verilmektedir. Bu anlamda en yüksek orana 

Yenimahalle ilçesi sahiptir.  

Bu tablo korelasyon tablosunda zayıf 

derece ve ters yönde bir ilişki olduğu 

bilgisini de doğrulamaktadır. Çünkü rakım 

arttıkça hem vaka sayısı hem de oran 

azalmaktadır. Fakat yinede tam bir ilişkiden 

bahsedilemez.  

Bu zayıf ilişkiyi korelasyon katsayısı da 

göstermektedir. Bu anlamda rakım vaka 

sayısı bakımından anlamlı bir analiz 

değişkeni değildir. 

 

 

 

Tablo 7: Vaka Sayısı / Merkeze Olan Uzaklık Oranları 

  

Tablo 7’deki veriler 2013 yılında her bir 

ilçede meydana gelen kaza sayılarının 

ilçelerin il merkezine olan oranı 

verilmektedir. Bu anlamda en yüksek orana 

Altındağ ilçesi sahiptir.  

Bu tablo korelasyon tablosunda güçlü 

derece ve ters yönde bir ilişki olduğu 

bilgisini de doğrulamaktadır. Çünkü 

merkezden uzaklaşıldıkça kaza sayısı da 

düşmektedir. Bu tabloda dikkat çekici 

ilçeler sıralamayı bozan Pursaklar ve 

Akyurt ilçeleridir. Bu ilçeler diğer ilçelere 

göre merkeze daha yakın olmalarına karşın 

daha az vaka sayılarına sahiptirler. 

 



  



2.3.2. Haritalandırma 

Bu bölümdeki haritalar 2 farklı haritalandırma programı (MapInfo, ArcGIS) kullanılarak oluşturulmuştur.   

Haritalandırmada veri olarak koordinat sistemi düzgün bir şekilde hazır olan Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 

gelen veriler kullanılmıştır. 112 Acil Servis verilerinde vakalara ilişkin adres bilgisi olmasına karşın koordinat 

bilgisi olmadığı için harita üzerinde işaretleme yapılamamıştır. 112 acil servis istasyon koordinatları ise el ile 

adres bilgisinden yararlanılarak tek tek oluşturulmuştur ve bunlar hem il geneli hem de 4 adet merkez ilçeleri 

(Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Altındağ) kapsamında haritalandırılmıştır. Haritalandırmaların tamamı 

Ankara genelini ve 4 adet merkez ilçelerini içermektedir. Her bir ilçe ve il geneli için rapor kapsamındaki 3 yıl 

için 8 farklı parametrede 120 adet harita oluşturulmuştur. Fakat rapora ilgili parametrede hangi yıla ait vaka 

sayısı fazla ise o yıla ait harita dahil edilmiştir. Ayrıca bu vaka sayısı haritaları ile 112 acil servis istasyon 

haritaları farklı renklerde (istasyon noktaları: mavi; vaka noktaları: kırmızı veya yeşil) birleştirilmiştir.   

Ankara Geneli 

 

Şekil 7:  Tüm kazaların genel haritası 

 



Ankara geneli haritasında 2011-2013 yılları arasında meydana gelen tüm ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 

yerleştirilmesi mevcuttur. Bu haritada gözlemlenenler: 

• Hem il hem de ilçe merkezindeki vaka sayılarının çokluğu  

• Ankara’yı diğer illere bağlayan yollardaki (Konya yolu, Eskişehir yolu, İstanbul yolu, Kızılcahamam yolu, 

Samsun yolu) kazaların çokluğu ve sürekliliği 

• Samsun yolunda meydana gelen vakaların neredeyse bir hat oluşturması 

• Çankırı yolunda Akyurt ilçesinden sonra vaka gözlenmemesi 

• Beypazarı yolunda Ayaş ilçesi öncesi ve sonrasında vaka olmasına karşın bu ilçede çok sınırlı sayıda olması 

• Ankara merkezde kaza olmayan noktaların azlığı  

 

 

Şekil 8:  Aylık Bazda Gerçekleşen Kazalar 

 

Bu haritalandırmada 2011-2013 yılları arasında meydana gelen tüm ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının vakanın 

meydana geldiği aya göre yerleştirilmesi mevcuttur. Bu haritada gözlemlenenler: 

• Kaza olmayan ayın olmaması 

• Haritada daha çok Haziran, Temmuz ve Ağustos ayının renklerinin ağırlıklı olması 

• Ocak ve şubat ayındaki kazaların daha çok şehirler arası yollarda meydana gelmesi 



 

Şekil 9:  Kaza Oluş Türüne Göre Harita 

 

Bu haritalandırmada 2011-2013 yılları arasında meydana gelen tüm ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının vakanın 

meydana geliş türüne göre yerleştirilmesi mevcuttur. Bu haritada gözlemlenenler: 

• Yoldan çıkma oluş türlerinin daha çok şehirler arası yollarda meydana gelmesi 

• İl ve ilçe merkezinde yandan çarpma ve devrilme renklerinin ağırlıklı olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şekil 10:  Yaralanmanın Olduğu Kazalar 

 

Bu haritalandırmada 2011-2013 yılları arasında meydana gelen tüm yaralanmalı trafik kazalarının yerleştirilmesi 

mevcuttur. Bu haritada gözlemlenenler: 

• Ölümlü vakaların sayısı yaralanmalı vaka sayısına göre az olmasından genel kaza haritasına çok yakın olması 

• Samsun yolundaki vakaların fazlalığı ve sürekliliği 



 
 

Şekil 11:  2012 yılı Islak Zemindeki Kazalar 

 

• Ankara genelinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında “Islak Zemindeki Kazalar” haritaları dikkate alındığında; 2011 

yılında 1446, 2012 yılında 1564, 2013 yılında ise 1370 kaza meydana geldiği görülmektedir. Yukarıdaki harita 

en çok kazanın olduğu 2012 yılına aittir. 

• Islak zemindeki kazaların il geneline homojen olarak dağıldığı görülmektedir. 

• 112 istasyon noktaları ıslak zemindeki vakaların yoğunluğuna göre uygun bir şekilde konuşlandırılmıştır. 

• Bu tür bir durum için yeniden konuşlandırmaya gerek yoktur. 

 

Şekil 12:  2013 yılı Bölünmemiş Yoldaki Kazalar 



• Ankara genelinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında “Bölünmemiş Yoldaki Kazalar” haritaları dikkate alındığında; 

2011 yılında 3392, 2012 yılında 3385, 2013 yılında ise 3865 kaza meydana geldiği görülmektedir. İlk iki yıl 

benzer sayıda kaza görülmekteyken 2013 yılında yaklaşık 500 kaza fazla meydana gelmiştir. Yukarıdaki harita 

en çok kazanın olduğu 2013 yılına aittir. 

• Bölünmemiş yollar daha çok sokak ve mahalle içlerini gösterdiğinden yoğunlaşma bu bölgelerde olmuştur. 

• Sincan ilçe merkezindeki vaka sayısının fazlalığına göre 112 acil servis istasyonları bu bölgede fazlalaştırılmalı 

ve ilçe merkezine çekilmelidir. 

• Altındağ ilçesinin çevre yoluna yakın kesimlerdeki vaka sayısının fazlalığına göre 112 acil servis istasyonu 

konuşlandırılması düşünülmelidir. 

• Sincan ilçesinden sonra Ayaş yolundaki öbeklenmiş vakalar araştırılmalıdır 

 

 

Şekil 13:  2012 yılı Bölünmüş Yoldaki Kazalar 

• Ankara genelinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında “Bölünmüş Yoldaki Kazalar” haritaları dikkate alındığında; 

2011 yılında 6290, 2012 yılında 7707, 2013 yılında ise 7195 kaza meydana geldiği görülmektedir. 2011 yılında 

kaza sayısı 2012 yılında bu rakam ciddi bir artış göstermiştir. 2013 yılında ise 2012’ye göre az bir düşüş 

görülmektedir. Yukarıdaki harita en çok kazanın olduğu 2012 yılına aittir. 

• Bölünmüş yollar daha çok ana caddeleri ve bulvarları gösterdiğinden yoğunlaşma bu bölgelerde olmuştur. 

• Kızılcahamam, İstanbul ve Samsun yollarındaki vaka sayısına göre yeni 112 acil servis istasyonu 

konuşlandırılması düşünülmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şekil 14:  2013 yılı Gece Yaşanan Kazalar  

• Ankara genelinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında “Gece Yaşanan Kazalar” haritaları dikkate alındığında; 2011 

yılında 3475, 2012 yılında 3931, 2013 yılında ise 3947 kaza meydana geldiği görülmektedir. 2011 yılında kaza 

sayısı düşük görülmekteyken, 2012 ve 2013 yıllarında bu rakam ciddi bir artış göstermiştir. Yukarıdaki harita en 

çok kazanın olduğu 2013 yılına aittir. 

• Gece meydana gelen kazaların il merkezinde homojen dağılmasına karşın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde 

yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Bunun için 112 acil servis istasyonlarının gece durumu için ilçe merkezlerine 

kaydırılması düşünülmelidir. 

 

 

Şekil 15:  2012 yılı Gündüz Yaşanan Kazalar  



• Ankara genelinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında “Gündüz Yaşanan Kazalar” haritaları dikkate alındığında; 2011 

yılında 6207, 2012 yılında 7161, 2013 yılında ise 7113 kaza meydana geldiği görülmektedir. 2011 yılında kaza 

sayısı düşük görülmekteyken, 2012 ve 2013 yıllarında bu rakam ciddi bir artış göstermiştir.  Yukarıdaki harita en 

çok kazanın olduğu 2012 yılına aittir. 

• Gündüz meydana gelen vakalar hem homojen olması hem de yoğunluğu göze çarpmaktadır. 

• Vaka sayılarının fazlalığına göre Sincan ilçe merkezine, Ankara çevre yolu ve Elmadağ ilçesi arasına ve 

Altındağ ilçesinin çevre yoluna yakın kısmına yeni 112 acil servis istasyonunun konuşlandırılması 

düşünülmelidir.   

 

 

Şekil 16:  2012 yılı Karlı ve Buzlu Zemindeki Kazalar  

• Ankara genelinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında “Karlı ve Buzlu Zemindeki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 192, 2012 yılında 539, 2013 yılında ise 146 kaza meydana geldiği görülmektedir. 2011 

ve 2013 yıllarına nazaran 2012 yılında ciddi bir artış görülmektedir. Yukarıda ki harita en çok kazanın olduğu 

2012 yılına aittir. 

• Karlı zemindeki vaka sayısının az olması ve yeterli mesafede 112 acil servis istasyonlarının olmasından dolayı 

bu tür bir durum için yeniden konuşlandırmaya ihtiyaç yoktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şekil 17:  2013 yılı Kuru Zemindeki Kazalar  

• Ankara genelinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında “Kuru Zemindeki Kazalar” haritaları dikkate alındığında; 2011 

yılında 8007, 2012 yılında 8933, 2013 yılında ise 9514 kaza meydana geldiği görülmektedir. Kuru zemindeki 

kazalarda her yıl giderek ciddi oranda artış görülmektedir. Yukarıdaki harita en çok kazanın olduğu 2013 yılına 

aittir. 

• Kuru zeminde meydana gelen vakaların yoğunluğu göze çarpmaktadır. Özellikle merkez ilçeler ve Sincan 

ilçesindeki yoğunluk üst düzeydedir. 

• Vaka sayılarının fazlalığına göre Sincan ilçe merkezine, Ankara çevre yolu ve Elmadağ ilçesi arasına ve 

Altındağ ilçesinin çevre yoluna yakın kısmına yeni 112 acil servis istasyonunun konuşlandırılması 

düşünülmelidir.   

 

Şekil 18:  2012 Yılı Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar  



• Ankara genelinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında “Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 9682, 2012 yılında 11092, 2013 yılında ise 11060 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2011 yılına göre 2012 ve 2013 yıllarında çok ciddi bir artış meydana gelmiştir. Yukarıdaki harita 

en çok kazanın olduğu 2012 yılına aittir. 

• Bu harita 2012 yılına ait tüm vaka noktalarını içermektedir. 

• Vaka sayılarının fazlalığına göre Sincan ve Etimesgut ilçe merkezlerine, Eryaman civarına, Ankara çevre yolu 

ve Elmadağ ilçesi arasına, Ankara çevre yolunun kuzey kesimine ve Altındağ ilçesinin çevre yoluna yakın 

kısmına yeni 112 acil servis istasyonunun konuşlandırılması düşünülmelidir.   

 

Seçilmiş İlçeler 

Çankaya 

2013 yılı Islak Zemindeki Kazalar  

 

Çankaya ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Islak Zemindeki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 262, 2012 yılında 320, 

2013 yılında ise 234 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2012 yılındaki kazalarda 2011 ve 

2013 yıllarına göre bir artış olduğu görülmektedir. 

Yandaki harita en çok kazanın olduğu 2013 yılına 

aittir. 

 

• Islak zeminli durumlarda kaza sayısının çok 

yüksek olmaması ve homojen dağılması 112 

acil servis istasyonlarının yeniden 

konuşlandırmasını gerektirmemektedir.  

• Tüm istasyonlar bu tür vaka noktalarına 

yeterli sürede ulaşabilecek durumdadır. 

 

2013 yılı Bölünmemiş Yoldaki Kazalar  

 

Çankaya ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Bölünmemiş Yoldaki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 751, 2012 yılında 698, 

2013 yılında ise 793 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2013 yılında 2011 ve 2012 yıllarına 

göre ciddi bir kaza artışı olduğu görülmektedir. 

Yandaki harita en çok kazanın olduğu 2013 yılına 

aittir. 

 

• Bölünmemiş yollardaki kazalar daha çok Ulus, 

Kızılay, Çiğdem ve Dikmen civarlarında 

yoğunlaşmıştır.  

• Bu bölgelerdeki istasyonların ortalama ulaşım 

süreleri bakımından sadece Akpınar ve Çiğdem 

istasyonlarında yeniden bir iyileştirme veya vaka 

yoğunluk merkezlerine doğru yeni bir 

konuşlandırma düşünülmelidir. 

 

 

 



2012 yılı Bölünmüş Yoldaki Kazalar 

 

Çankaya ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Bölünmüş Yoldaki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 970, 2012 yılında 1271, 

2013 yılında ise 1217 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2012 ve 2013 yıllarında 2011 

yılına göre çok ciddi bir kaza artışı olduğu 

görülmektedir. Yandaki harita en çok kazanın 

olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Özellikle Eskişehir yolundaki yoğunluk ve 

süreklilik incelenmelidir. Bu bölgeye yakın 

olan Atatürk Hastanesi istasyonunun da 

ortalam ulaşım süresinin çok olmasından 

dolayı bu istasyonun iyileştirilmesi veya 

bölgede yeni bir istasyonun konuşlandırılması 

düşünülmelidir. 

• Çayyolu civarında da bu tür vakaların çokluğu 

ve Çayyolu istasyonunun ortalam ulaşım 

süresinin çok olmasından dolayı bu bölgede de 

iyileştirilme veya yeni bir istasyonun 

konuşlandırılması düşünülmelidir.  

2013 yılı Gece Yaşanan Kazalar  

 

Çankaya ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Gece Yaşanan Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 675, 2012 yılında 748, 

2013 yılında ise 782 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. Gece yaşanan kazalar her yıl giderek 

artmaktadır. Yandaki harita en çok kazanın olduğu 

2013 yılına aittir. 

 

• Gece vakaları daha çok Kızılay, Küçükesat, 

Eskişehir yolu, Dikmen ve Konya yolunda 

yoğunlaşmıştır.  

• Bu bölgelerdeki istasyonların ortalama ulaşım 

süreleri bakımından Atatürk Hastanesi, Akpınar 

ve Çiğdem istasyonlarında yeni bir iyileştirme 

veya vaka yoğunluk merkezlerine doğru yeni bir 

konuşlandırma düşünülmelidir. 

2012 yılı Gündüz Yaşanan Kazalar  

 

Çankaya ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Gündüz Yaşanan Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 1046, 2012 yılında 

1185, 2013 yılında ise 1128 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2012 ve 2013 yıllarında gündüz 

yaşanan kazalarda 2011 yılına göre artış olduğu 

görülmektedir. Yandaki harita en çok kazanın 

olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Bu tür vakalar Kızılay, Eskişehir yolu, 

Dikmen,  Çetin Emeç Bulvarı civarı ve 

Konya yolunda yoğunlaşmıştır. 

• Bu bölgelerdeki istasyonların ortalama 

ulaşım süreleri bakımından Atatürk Hastanesi 

ve Çiğdem istasyonlarında yeni bir 

iyileştirme veya vaka yoğunluk merkezlerine 

doğru yeni bir konuşlandırma düşünülmelidir. 



2012 yılı Karlı ve Buzlu Zemindeki Kazalar  

 

Çankaya ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Karlı ve Buzlu Zemindeki Kazalar” haritaları 

dikkate alındığında; 2011 yılında 42, 2012 yılında 

80, 2013 yılında ise 24 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2013 yılında karlı ve buzlu 

zemindeki kazalarda 2012 ve 2013 yıllarına göre 

azalış olduğu görülmektedir. Yandaki harita en çok 

kazanın olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Karlı zamindeki vakaların sayısının çok az 

olmasından dolayı bu tür durumlar için 112 acil 

servis istasyonlarının yeniden konuşlandırılması 

gerekmemektedir. 

2013 yılı Kuru Zemindeki Kazalar  

 

Çankaya ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Kuru Zemindeki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 1415, 2012 yılında 

1565, 2013 yılında ise 1794 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. Kuru zemindeki kazalarda her yıl 

ciddi bir artış olduğu görülmektedir.  Yandaki 

harita en çok kazanın olduğu 2013 yılına aittir. 

 

• Bu tür vakaların başta Kızılay olmak üzere, 

Balgat, Eskişehir yolu, Dikmen,  Emek, 

Çukurambar, Küçükesat civarı ve Konya 

yolunda yoğunlaşmıştır. 

• Bu bölgelerdeki istasyonların ortalama 

ulaşım süreleri bakımından Çukurambar, 

Atatürk Hastanesi, Emek, Akpınar ve Çiğdem 

istasyonlarında yeni bir iyileştirme veya vaka 

yoğunluk merkezlerine doğru yeni bir 

konuşlandırma düşünülmelidir. 

2013 Yılı Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar  

 

Çankaya ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 1721, 2012 yılında 1969, 

2013 yılında ise 2010 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda da 

her yıl ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Yandaki 

harita en çok kazanın olduğu 2013 yılına aittir. 

 

• Bu tür haritalar tüm verileri içermektedir. Bu 

yüzden daha önceki durumlarda söylenen 

önerilerin tamamı bu harita için de geçerlidir. 

• İlçe genelinde Atatürk Hast., Çayyolu, Beytepe, 

Gazi 2, Hacettepe Kampüs, Akpınar, 

Çukurambar, Emek ve Çiğdem istasyonları 

ortalama ulaşım süreleri bakımından 

standartların üzerindedir. Bu anlamda bu 

istasyonlarda yeniden bir iyileştirme veya vaka 

yoğunluk merkezlerine doğru yeni bir 

konuşlandırma düşünülmelidir. 

 



 Keçiören 

2012 yılı Islak Zemindeki Kazalar  

 

Keçiören ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Islak Zemindeki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 148, 2012 yılında 209, 

2013 yılında ise 186 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2012 yılında diğer iki yıla oranla 

ıslak zemindeki kazalarda bir artış olduğu 

görülmektedir. Yandaki harita en çok kazanın 

olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Islak zeminli durumlarda vaka sayısının çok 

yüksek olmaması ve homojen dağılması 112 

acil servis istasyonlarının yeniden 

konuşlandırmasını gerektirmemektedir.  

• Tüm istasyonlar bu tür vaka noktalarına yeterli 

sürede ulaşabilecek durumdadır. 

 

2013 yılı Bölünmemiş Yoldaki Kazalar  

 

Keçiören ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Bölünmemiş Yoldaki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 473, 2012 yılında 522, 

2013 yılında ise 550 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. Bölünmemiş yoldaki kazalarda her 

yıl bir artış olduğu görülmektedir. Yandaki harita en 

çok kazanın olduğu 2013 yılına aittir. 

 

• Bölünmemiş yollardaki vaka sayısı hem yüksek 

hem de homojen dağılmıştır. 

• 112 acil servis istasyonlarının konuşlanması 

vaka yoğunluklarına uygundur.  

• Tüm istasyonlar bu tür vaka noktalarına yeterli 

sürede ulaşabilecek durumdadır. 

 

 

 

 

 



2012 yılı Bölünmüş Yoldaki Kazalar  

 

Keçiören ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Bölünmüş Yoldaki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 639, 2012 yılında 877, 

2013 yılında ise 833 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2011 yılına oranla 2012 ve 2013 

yıllarında bölünmüş yolda meydana gelen kazalarda 

ciddi bir artış olduğu görülmektedir.  Yandaki harita 

en çok kazanın olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Bu tür vakalar nerdeyse tüm büyük caddelerde 

sürekli bir şekilde meydana gelmiştir. 

• Özellikle Tepebaşı civarında, Bağlum civarı ve 

çevre yolu bağlantılarında ve Etlik caddesi 

üzerindeki yoğunluklar araştırılmalıdır.  

• Bu tür vakalar için Bağlum çevre yolu 

bağlantısında yeni bir istasyonun 

konuşlandırılması düşünülmelidir. 

 

 

2013 yılı Gece Yaşanan Kazalar  

 

Keçiören ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Gece Yaşanan Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 397, 2012 yılında 465, 

2013 yılında ise 477 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. Gece yaşanan kazalarda her yıl artış 

olduğu görülmektedir.  Yandaki harita en çok 

kazanın olduğu 2013 yılına aittir. 

 

• Gece yaşanan vakaların sayısının sayısının çok 

yüksek olmaması ve homojen dağılması 112 

acil servis istasyonlarının yeniden 

konuşlandırmasını gerektirmemektedir.  

• Tüm istasyonlar bu tür vaka noktalarına yeterli 

sürede ulaşabilecek durumdadır. 

 

 

 

 

 



2012 yılı Gündüz Yaşanan Kazalar  

 

Keçiören ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Gündüz Yaşanan Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 715, 2012 yılında 934, 

2013 yılında ise 906 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2011 yılına oranla 2012 ve 2013 

yıllarında gündüz yaşanan kazalarda çok ciddi bir 

artış olduğu görülmektedir. Yandaki harita en çok 

kazanın olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Gündüz vakaları neredeyse tüm ilçede hem 

homojen olarak dağılmış hem de yoğunluğu 

yüksektir. 

• Özellikle Fatih caddesi ve civarı, Bağlum civarı 

ve çevre yolu bağlantısı, Bağlum Bulvarı ve 

civarı ile Etlik caddesi ve civarı ayrıca 

incelenmelidir. 

• Keçiörendeki istasyonların ortalama ulaşım 

süreleri bakımından hepsi standartlara uygun 

olmasından dolayı bu anlamda istasyonların 

yeniden konuşlandırmasını gerektirmemektedir.  

 

 

 

2012 yılı Karlı ve Buzlu Zemindeki Kazalar  

 

Keçiören ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Karlı ve Buzlu Zemindeki Kazalar” haritaları 

dikkate alındığında; 2011 yılında 20, 2012 yılında 

64, 2013 yılında ise 13 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2012 yılında 2011 ve 2013 yıllarına 

göre karlı ve buzlu zemindeki kazalarda çok ciddi 

bir artış olduğu görülmektedir. Yandaki harita en 

çok kazanın olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Karlı zamindeki vakaların sayısının çok az 

olmasından dolayı bu tür durumlar için 112 acil 

servis istasyonlarının yeniden konuşlandırılması 

gerekmemektedir. 

 

 

 

 



2013 yılı Kuru Zemindeki Kazalar  

 

Keçiören ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Kuru Zemindeki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 943, 2012 yılında 1116, 

2013 yılında ise 1178 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2011 yılına oranla 2012 ve 2013 

yıllarında kuru zemindeki kazalarda çok ciddi bir 

artış olduğu görülmektedir. Yandaki harita en çok 

kazanın olduğu 2013 yılına aittir. 

 

• Bu tür vakalar neredeyse tüm ilçede hem 

homojen olarak dağılmış hem de yoğunluğu 

yüksektir. 

• Özellikle Fatih caddesi ve civarı, Tepebaşı, 

Şenlik ve Kuşcağız Mahalleleri ve civarı ile Etlik 

caddesi ve civarı ayrıca incelenmelidir. 

• Keçiörendeki istasyonların ortalama ulaşım 

süreleri bakımından hepsi standartlara uygun 

olmasından dolayı bu anlamda istasyonların 

yeniden konuşlandırmasını gerektirmemektedir.  

 

 

 

2012 Yılı Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar  

 

Keçiören ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Kuru Zemindeki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 1108, 2012 yılında 1399, 

2013 yılında ise 1383 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2011 yılına oranla 2012 ve 2013 

yıllarında ölümlü ve yaralanmalı kazalarda çok ciddi 

bir artış olduğu görülmektedir. Yukarıda ki harita en 

çok kazanın olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Bu tür haritalar tüm verileri içermektedir. Bu 

yüzden daha önceki durumlarda söylenen 

önerilerin tamamı bu harita için de geçerlidir. 

 

 

 

 



 Yenimahalle 

2011 yılı Islak Zemindeki Kazalar  

 

Yenimahalle ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 

yıllarında “Islak Zemindeki Kazalar” haritaları 

dikkate alındığında; 2011 yılında 254, 2012 yılında 

244, 2013 yılında ise 202 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. Islak zemindeki kazalarda her yıl 

giderek azalan sayıda kaza meydana gelmektedir. 

Yandaki harita en çok kazanın olduğu 2011 yılına 

aittir. 

 

• Islak zeminli durumlarda kaza sayısının çok 

yüksek olmaması ve homojen dağılması 112 

acil servis istasyonlarının yeniden 

konuşlandırmasını gerektirmemektedir.  

• Tüm istasyonlar bu tür vaka noktalarına yeterli 

sürede ulaşabilecek durumdadır. 

 

 

  

2013 yılı Bölünmemiş Yoldaki Kazalar  

 

Yenimahalle ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Bölünmemiş Yoldaki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 508, 2012 yılında 458, 

2013 yılında ise 520 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2012 yılına göre 2011 ve 2013 

yıllarında bölünmemiş yoldaki kaza sayısında artış 

olduğu görülmektedir. Yandaki harita en çok kazanın 

olduğu 2013 yılına aittir. 

 

• Bölünmemiş yollardaki kazalar daha çok 

Demetevler, Burç ve Ragıp Tüzün 

mahallelerinde yoğunlaşmıştır.  

• Bu bölgelerdeki istasyonların ortalama ulaşım 

süreleri bakımından sadece Demet istasyonunda 

yeniden bir iyileştirme veya vaka yoğunluk 

merkezlerine doğru yeni bir konuşlandırma 

düşünülmelidir. 

 

 



2012 yılı Bölünmüş Yoldaki Kazalar  

 

Yenimahalle ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 

yıllarında “Bölünmüş Yoldaki Kazalar” 

haritaları dikkate alındığında; 2011 yılında 

1118, 2012 yılında 1340, 2013 yılında ise 1163 

kaza meydana geldiği görülmektedir. 2012 

yılında 2011 ve 2013 yıllarına göre bölünmüş 

yoldaki kaza sayısında ciddi artış olduğu 

görülmektedir. Yandaki harita en çok kazanın 

olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Bölünmüş yollardaki vaka sayısının çok 

yüksek olmaması ve homojen dağılması 

112 acil servis istasyonlarının yeniden 

konuşlandırmasını gerektirmemektedir.  

• Tüm istasyonlar bu tür vaka noktalarına 

yeterli sürede ulaşabilecek durumdadır. 

• Vaka noktalarının sürekliliği bakımından 

Konya yolu, İstanbul yolu İvedik caddesi 

araştırılmalıdır. 

 

 

 

2012 yılı Gece Yaşanan Kazalar  

 

• Yenimahalle ilçesinde 2011, 2012 ve 

2013 yıllarında “Gece Yaşanan Kazalar” 

haritaları dikkate alındığında; 2011 

yılında 541, 2012 yılında 601, 2013 

yılında ise 553 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2012 yılında 2011 ve 2013 

yıllarına göre gece yaşanan kazaların daha 

fazla olduğu görülmektedir. Yandaki 

harita en çok kazanın olduğu 2012 yılına 

aittir. 

 

• Gece yaşanan vaka sayısının çok yüksek 

olmaması ve homojen dağılması 112 acil 

servis istasyonlarının yeniden 

konuşlandırmasını gerektirmemektedir.  

• Vaka noktalarının sürekliliği bakımından 

Konya yolu ve Demetevler mahallesi 

araştırılmalıdır. 

• Bu anlamda ortalama ulaşım süreleri 

bakımından sadece Demet istasyonunda 

yeniden bir iyileştirme veya vaka 

yoğunluk merkezlerine doğru yeni bir 

konuşlandırma düşünülmelidir. 

 

 



2012 yılı Gündüz Yaşanan Kazalar  

 

Yenimahalle ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Gündüz Yaşanan Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 1085, 2012 yılında 1197, 

2013 yılında ise 1130 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2012 yılında 2011 ve 2013 yıllarına 

göre gündüz yaşanan kazaların daha fazla olduğu 

görülmektedir. Yandaki harita en çok kazanın olduğu 

2012 yılına aittir. 

 

• Gündüz vaka sayısının hem yüksek hem de 

homojen dağılıdığı görülebilmektedir. 

• Özellikle Demetevler Mahallesi, Konya yolu, 

batıkent ve Ostim mahallelerindeki 

yoğunlaşmalar araştırılmalıdır. 

• Bu anlamda ortalama ulaşım süreleri 

bakımından Yenimahalle Devlet 1 ve 

Demet istasyonlarında yeniden bir 

iyileştirme veya vaka yoğunluk 

merkezlerine doğru yeni bir konuşlandırma 

düşünülmelidir. 

 

 

 

2012 yılı Karlı ve Buzlu Zemindeki Kazalar  

 

Yenimahalle ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 

yıllarında “Karlı ve Buzlu Zemindeki Kazalar” 

haritaları dikkate alındığında; 2011 yılında 21, 

2012 yılında 75, 2013 yılında ise 12 kaza meydana 

geldiği görülmektedir. 2012 yılında 2011 ve 2013 

yıllarına göre karlı ve buzlu zemindeki kazaların 

daha fazla olduğu görülmektedir. Yandaki harita 

en çok kazanın olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Karlı zamindeki vakaların sayısının çok az 

olmasından dolayı bu tür durumlar için 112 

acil servis istasyonlarının yeniden 

konuşlandırılması gerekmemektedir. 

 

 

 



2012 yılı Kuru Zemindeki Kazalar  

 

Yenimahalle ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Kuru Zemindeki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 1346, 2012 yılında 1475, 

2013 yılında ise 1463 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. 2011 yılında 2012 ve 2013 yıllarına 

göre kuru zemindeki kazaların daha az meydana 

geldiği görülmektedir. Yandaki harita en çok kazanın 

olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Kuru zemindeki vaka sayısının hem yüksek 

hem de homojen dağılıdığı 

görülebilmektedir. 

• Özellikle Demetevler Mahallesi, Konya yolu, 

batıkent, Çarşı ve Ostim mahallelerindeki 

yoğunlaşmalar araştırılmalıdır. 

• Bu anlamda ortalama ulaşım süreleri 

bakımından Yenimahalle Devlet 1 ve Demet 

istasyonlarında yeniden bir iyileştirme veya 

vaka yoğunluk merkezlerine doğru yeni bir 

konuşlandırma düşünülmelidir. 

 

 

2012 Yılı Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar  

 

Yenimahalle ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 

yıllarında “Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar” 

haritaları dikkate alındığında; 2011 yılında 

1626, 2012 yılında 1798, 2013 yılında ise 

1683 kaza meydana geldiği görülmektedir. 

2012 yılında 2011 ve 2013 yıllarına göre 

ölümlü ve yaralanmalı kazaların daha fazla 

meydana geldiği görülmektedir. Yandaki 

harita en çok kazanın olduğu 2012 yılına 

aittir. 

 

• Bu tür haritalar tüm verileri 

içermektedir. Bu yüzden daha önceki 

durumlarda söylenen önerilerin tamamı 

bu harita için de geçerlidir. 

• İlçe genelinde Demet, Gazi 1 ve 

Yenimahalle Devlet 1 istasyonları 

ortalama ulaşım süreleri bakımından 

standartların üzerindedir. Bu anlamda 

bu istasyonlarda yeniden bir iyileştirme 

veya vaka yoğunluk merkezlerine doğru 

yeni bir konuşlandırma düşünülmelidir. 

• Özellikle vaka sayısının az olduğu Gazi 

1 istasyonunun ortalama ulaşım süresi 

(9,28) ayrıca araştırılmalıdır. 

 

 



Altındağ 

2012 yılı Islak Zemindeki Kazalar  

 

Altındağ ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Islak Zemindeki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 146, 2012 yılında 180, 

2013 yılında ise 153 kaza meydana geldiği 

görülmektedir.2012 yılında ıslak zemindeki 

kazalarda 2011 ve 2013 yıllarına göre daha fazla kaza 

meydana gelmiştir. Yandaki harita en çok kazanın 

olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Islak zeminli durumlarda kaza sayısının çok 

yüksek olmaması ve homojen dağılması 112 acil 

servis istasyonlarının yeniden konuşlandırmasını 

gerektirmemektedir.  

• Sadece İskitler ve Ulus bölgelerindeki yoğunluk 

araştırılarak İskitler istasyonunun iyileştirilmesi 

veya yeni bir istasyonun konuşlandırılması 

düşünülmelidir. 

 

 

2013 yılı Bölünmemiş Yoldaki Kazalar  

 

Altındağ ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Bölünmemiş Yoldaki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 370, 2012 yılında 316, 

2013 yılında ise 411 kaza meydana geldiği 

görülmektedir.2013 yılında bölünmemiş yoldaki 

kazalarda 2011 ve 2012 yıllarına göre ciddi bir artış 

görülmektedir. Yandaki harita en çok kazanın 

olduğu 2013 yılına aittir. 

 

• Bölünmemiş yollardaki vaka sayısının çok 

yüksek olmaması ve homojen dağılması 112 

acil servis istasyonlarının yeniden 

konuşlandırmasını gerektirmemektedir.  

• Sadece İskitler ve Siteler bölgelerindeki 

yoğunluk araştırılarak ortalam ulaşım sürelerine 

bakılarak İskitler ve Siteler istasyonlarının 

iyileştirilmesi veya yeni bir istasyonun 

konuşlandırılması düşünülmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012 yılı Bölünmüş Yoldaki Kazalar  

 

Altındağ ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Bölünmüş Yoldaki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 746, 2012 yılında 945, 

2013 yılında ise 858 kaza meydana geldiği 

görülmektedir.2012 yılında bölünmüş yoldaki 

kazalarda 2011 ve 2012 yıllarına göre ciddi bir 

fark görülmektedir. Yandaki harita en çok kazanın 

olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Bölünmüş yollardaki vakalar daha çok Turgut 

Özal bulvarında, iskitler ve siteler 

bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. 

• Ayrıca Orhan Kemal ve Karapürçek 

caddelerindeki vakaların yoğunluğu ve 

sürekliliği araştırılmalıdır. 

• Bu tür vakalar için ortalam ulaşım sürelerine 

bakılarak İskitler ve Siteler istasyonlarının 

iyileştirilmesi veya yeni bir istasyonun 

konuşlandırılması; Karapürçek tarafına ise 

yeni bir istasyonun konuşlandırılması 

düşünülmelidir. 

 

 

2012 yılı Gece Yaşanan Kazalar  

 

Altındağ ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Gece Yaşanan Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 400, 2012 yılında 448, 

2013 yılında ise 446 kaza meydana geldiği 

görülmektedir.2011 yılında gece yaşanan 

kazaların 2012 ve 2013 yıllarına göre daha az 

olduğu görülmektedir. Yandaki harita en çok 

kazanın olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Gece meydana gelen vakalar daha çok 

Turgut Özal bulvarında ve iskitler 

bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. 

• Ayrıca Siteler civarı, Orhan Kemal ve 

Karapürçek caddelerindeki vakaların 

yoğunluğu araştırılmalıdır. 

• Bu tür vakalar için ortalam ulaşım sürelerine 

bakılarak İskitler istasyonunun iyileştirilmesi 

veya yeni bir istasyonun konuşlandırılması; 

Karapürçek tarafına ise yeni bir istasyonun 

konuşlandırılması düşünülmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013 yılı Gündüz Yaşanan Kazalar  

 

Altındağ ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Gece Yaşanan Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 716, 2012 yılında 813, 

2013 yılında ise 823 kaza meydana geldiği 

görülmektedir.2011 yılından sonra gece yaşanan 

kazaların 2012 ve 2013 yıllarında arttığı 

görülmektedir. Yandaki harita en çok kazanın 

olduğu 2013 yılına aittir. 

 

• Gündüz meydana gelen vakaların çoğu 

bölünmüş yollarda meydana geldiği 

görülebilmektedir. 

• Gündüz meydana gelen vakalar daha çok 

Turgut Özal bulvarında, iskitler ve siteler 

bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. 

• Ayrıca Orhan Kemal ve Karapürçek 

caddelerindeki vakaların yoğunluğu ve 

sürekliliği araştırılmalıdır. 

• Bu tür vakalar için ortalam ulaşım sürelerine 

bakılarak İskitler ve Siteler istasyonlarının 

iyileştirilmesi veya yeni bir istasyonun 

konuşlandırılması; Karapürçek tarafına ise 

yeni bir istasyonun konuşlandırılması 

düşünülmelidir. 

 

 

2012 yılı Karlı ve Buzlu Zemindeki Kazalar  

 

Altındağ ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Karlı ve Buzlu Zemindeki Kazalar” haritaları 

dikkate alındığında; 2011 yılında 13, 2012 yılında 

54, 2013 yılında ise 9 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. Özellikle 2013 yılında karlı ve 

buzlu zeminde neredeyse hiç kaza meydana 

gelmemekle beraber 2012 yılında diğer yıllara 

oranla çok daha fazla kaza meydana geldiği 

görülmektedir. Yandaki harita en çok kazanın 

olduğu 2012 yılına aittir. 

 

• Karlı zamindeki vakaların sayısının çok az 

olmasından dolayı bu tür durumlar için 112 

acil servis istasyonlarının yeniden 

konuşlandırılması gerekmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

2013 yılı Kuru Zemindeki Kazalar  



 

Altındağ ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Kuru Zemindeki Kazalar” haritaları dikkate 

alındığında; 2011 yılında 955, 2012 yılında 1025, 

2013 yılında ise 1103 kaza meydana geldiği 

görülmektedir. Kuru zemindeki kazaların her yıl 

giderek arttığı görülmektedir. Yandaki harita en çok 

kazanın olduğu 2013 yılına aittir. 

 

• Kuru zeminde meydana gelen vakalar daha 

çok Turgut Özal bulvarında, İrfan Baştuğ 

caddesi, iskitler ve siteler bölgelerinde 

yoğunlaşmaktadır. 

• Ayrıca Doğantepe mahallesi, Orhan Kemal ve 

Karapürçek caddelerindeki vakaların 

yoğunluğu ve sürekliliği araştırılmalıdır. 

• Bu tür vakalar için ortalam ulaşım sürelerine 

bakılarak İskitler ve Siteler istasyonlarının 

iyileştirilmesi veya yeni bir istasyonun 

konuşlandırılması; Doğantepe mahallesi ve 

Karapürçek tarafına ise yeni bir istasyonun 

konuşlandırılması düşünülmelidir. 

 

 

2013 Yılı Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar 

 

Altındağ ilçesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

“Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar” haritaları 

dikkate alındığında; 2011 yılında 1116, 2012 

yılında 1261, 2013 yılında ise 1269 kaza meydana 

geldiği görülmektedir. 2011 yılında meydana 

gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların 2012 ve 

2013 yıllarına göre daha az olduğu görülmektedir. 

Yandaki harita en çok kazanın olduğu 2013 yılına 

aittir. 

 

• Bu tür haritalar tüm verileri içermektedir. Bu 

yüzden daha önceki durumlarda söylenen 

önerilerin tamamı bu harita için de geçerlidir. 

• İlçe genelinde Siteler ve İskitler istasyonları 

ortalama ulaşım süreleri bakımından 

standartların üzerindedir. Bu anlamda bu 

istasyonlarda yeniden bir iyileştirme veya 

vaka yoğunluk merkezlerine doğru yeni bir 

konuşlandırma düşünülmelidir. 

• Ayrıca Doğantepe mahallesi ve Karapürçek 

tarafına ise yeni bir istasyonun 

konuşlandırılması düşünülmelidir. 

 

 

 

 



2.3.3. Grafikler 

Trafik Kazaları Grafikleri 

 

Grafik 2: Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında ay bazındaki ölümle sonuçlanan trafik kazaları 

Bu grafik Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında hangi aylarda kaç adet ölümle sonuçlanan trafik kazası olduğunu 

göstermektedir. 2011 yılı verilerine göre ölümle sonuçlanan en az trafik kazası nisan ve mayıs aylarında meydana 

gelirken; en çok trafik kazası ise haziran, temmuz, ağustos ve ekim aylarında meydana gelmiştir.  2012 yılı verilerine göre 

ise ölümle sonuçlanan en az trafik kazası şubat ayında meydana gelirken; en çok trafik kazası ise eylül ayında meydana 

gelmiştir.  2013 yılı verilerine göre ölümle sonuçlanan en az trafik kazası şubat ve kasım aylarında meydana gelirken; en 

çok trafik kazası ise haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında meydana gelmiştir.  

 

 

Grafik 3: Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında ay bazındaki yaralanmayla sonuçlanan trafik kazaları 

Bu grafik Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında hangi aylarda kaç adet yaralanmalı sonuçlanan trafik kazası olduğunu 

göstermektedir. 2011 yılı verilerine göre yaralanmalı sonuçlanan en az trafik kazası şubat ayında meydana gelirken; en 



çok trafik kazası ise haziran, temmuz ve eylül aylarında meydana gelmiştir.  2012 yılı verilerine göre ise yaralanmalı 

sonuçlanan en az trafik kazası şubat ayında meydana gelirken; en çok trafik kazası ise eylül ayında meydana gelmiştir.  

2013 yılı verilerine göre yaralanmalı sonuçlanan en az trafik kazası ocak, şubat ve aralık aylarında meydana gelirken; en 

çok trafik kazası ise mayıs ve eylül aylarında meydana gelmiştir.  

 

Grafik 4: Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında ay bazındaki ölümle sonuçlanan trafik kazalarındaki toplam ölü 

sayısı 

Bu grafik Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarında hangi aylarda kaç adet ölüm 

vakasının gerçekleştiğini göstermektedir. 2011 yılı verilerine göre trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakası en az 

nisan, mayıs ve aralık aylarında meydana gelirken; en çok ocak, haziran ve temmuz aylarında meydana gelmiştir.  2012 

yılı verilerine göre ise trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakası en az aralık ayında meydana gelirken; en çok eylül 

ve kasım aylarında meydana gelmiştir.  2013 yılı verilerine göre trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakası en az 

kasım ayında meydana gelirken; en çok haziran ayında meydana gelmiştir.   

 

Grafik 5: Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında ay bazındaki yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarındaki 

toplam yaralı sayısı 



Bu grafik Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarında hangi aylarda kaç adet yaralı 

vakasının gerçekleştiğini göstermektedir. 2011 yılı verilerine göre trafik kazalarında meydana gelen yaralı vakası en az 

şubat ayında meydana gelirken; en çok ocak, haziran ve temmuz aylarında meydana gelmiştir.  2012 yılı verilerine göre 

ise trafik kazalarında meydana gelen yaralı vakası en az şubat ayında meydana gelirken; en çok haziran, temmuz, ağustos 

ve eylül aylarında meydana gelmiştir.  2013 yılı verilerine göre trafik kazalarında meydana gelen yaralı vakası en az 

aralık ayında meydana gelirken; en çok ağustos ayında meydana gelmiştir.   

 

Grafik 6: Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında ilçe bazındaki ölümlü kaza ve toplam ölü sayısı 

Bu grafik 2011-2013 yılları arasında Ankara ilinde hangi ilçede ne kadar ölümlü kaza olduğunu ve bu kazalarda kaç adet 

ölümlü vaka gerçekleştiğini göstermektedir. Sonuçlara göre Ayaş, Evren, Güdül ve Haymana ilçelerinde hiç ölümlü kaza 

gerçekleşmemiştir. En çok ölümlü kaza ve ölümlü vaka Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelmiştir.  

 

 

Grafik 7: Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında ilçe bazındaki yaralanmalı kaza ve toplam yaralı sayısı 



Bu grafik 2011-2013 yılları arasında Ankara ilinde hangi ilçede ne kadar yaralanmalı kaza olduğunu ve bu kazalarda kaç 

adet yaralı vaka gerçekleştiğini göstermektedir. Sonuçlara göre yaralanmalı kaza gerçekleşmeyen ilçe yoktur. En çok 

yaralanmalı kaza ve yaralı vaka Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelmiştir.  

 

Grafik 8: Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında kaza oluş türüne göre ölümlü kaza sayısı ve toplam ölü sayısı 

 

Bu grafik 2011-2013 yılları arasında Ankara’da meydana gelen ölümlü trafik kazalarındaki kaza oluş türlerini 

göstermektedir. Bu anlamda en çok ölümlü kazaya sebebiyet veren kaza oluş türleri yayaya çarpma ve yoldan çıkma 

olmuştur. Ayrıca karşılıklı çarpışma, arkadan çarpma, yandan çarpma/çarpışma ve devrilme de diğer en çok ölümlü 

kazaya sebebiyet veren kaza oluş türleridir.  

 

 

Grafik 9: Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında kaza oluş türüne göre yaralanmalı kaza sayısı ve toplam yaralı 

sayısı 

 



Bu grafik 2011-2013 yılları arasında Ankara’da meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarındaki kaza oluş türlerini 

göstermektedir. Bu anlamda en çok yaralanmalı kazaya sebebiyet veren kaza oluş türleri yayaya çarpma ve yandan 

çarpma/çarpışma olmuştur. Bunun yanı sıra en çok yaralı vakaya sebebiyet veren kaza oluş türü ise açık ara yandan 

çarpma/çarpışma olmuştur. Ayrıca yoldan çıkma ve arkadan çarpma da de diğer en çok yaralanmalı kazaya sebebiyet 

veren kaza oluş türleridir. 

 

Grafik 10: Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında yolun tipine göre ölümlü kaza sayısı ve toplam ölü sayısı 

 

Bu grafik 2011-2013 yılları arasında Ankara’da meydana gelen ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği yol tiplerini 

göstermektedir. Yol tipleri arasında en çok kaza bölünmüş yollarda meydana gelmiştir.  

 

 

Grafik 11: Ankara ilinde 2011- 2013 yılları arasında yolun tipine göre yaralanmalı kaza sayısı ve toplam yaralı 

 

Bu grafik 2011-2013 yılları arasında Ankara’da meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının meydana geldiği yol 

tiplerini göstermektedir. Yol tipleri arasında en çok kaza bölünmüş yollarda meydana gelmiştir. Bu tür yollardaki 

sürücülerin daha dikkatsiz oldukları bu grafikten açıkca gözlemlenebilmektedir. 



  



3. Sonuç ve Öneriler 

 

Trafik Kazası Veri Yorumları 

Sonuç Ölümlü 

 Genel olarak üç yıla birden bakıldığında ise ölümle sonuçlanan en az trafik kazası şubat ve kasım aylarında 

meydana gelirken; en çok trafik kazası ise haziran ve eylül arasındaki yaz aylarında meydana gelmiştir. En aykırı 

sonuçlar ise 2013 yılı kasım ayında ölümle sonuçlanan trafik kazası sayısının 2 ve 2012 yılının eylül ayında ölümle 

sonuçlanan trafik kazası sayısının 20 olmasıdır. Ayrıca ölümle sonuçlanan trafik kazası sayısının kış aylarından yaz 

aylarına doğru her yıl düzenli olarak artması da diğer bir sonuçtur. 

 

Sonuç Yaralanmalı 

 Genel olarak üç yıla birden bakıldığında ise yaralanmayla sonuçlanan en az trafik kazası şubat ayında meydana 

gelirken; en çok trafik kazası ise eylül ayında meydana gelmiştir. Yaralanmayla sonuçlanan trafik kazaları her üç yılda da 

düzenli olarak şubat ayından itibaren artmakta yaz aylarında en yüksek seviyesine ulaşmakta ve tekrardan düşüşe 

geçmektedir. Tüm veriler arasında en aykırı sonuç ise 2012 yılının eylül ayındaki yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası 

sayısıdır.  

 Ölümle sonuçlanan trafik kazaları ile yaralanmayla sonuçlanan trafik kazaları kendi içlerinde benzerlik 

taşımaktadırlar. Bu durum aynı kazalarda hem ölümlü hem de yaralı durumların birlikte olduğunu göstermektedir. Fakat 

kaza sayısı bakımından ölümle sonuçlanan trafik kazaları [0,20] aralığında iken yaralanmayla sonuçlanan trafik kazaları 

[550,1250] aralığındadır. Ayrıca şubat ayında bu tür kazaların az olmasında şubat tatilinin; buna karşın yaz aylarında ve 

eylül ayında ise bu tür kazaların artmasında yaz tatilinin ve okulların açılmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Bu 

sonuçlar hava durumunun kaza sayılarına etkisinin tahmin edilenin çok altında olduğunu göstermektedir.  

Sonuç Ölü Toplam 

 Genel olarak ölümle sonuçlanan trafik kaza sayısı trendi ile ölümlü vaka sayısı trendi aynı seyretmemektedir. 

Bu durum her kaza da farklı sayıda ölümlü vaka olmasından kaynaklanmaktadır. Üç yıl içerisinde ölümlü vaka sayısı 

bakımından en dikkat çekici sonuçlar 2011 yılının ocak ayında, 2012 yılının eylül ayında ve 2013 yılının haziran ayında 

gerçekleşmiştir. Bu kazalarda ölümlü vaka sayısı belirgin bir şekilde diğer aylardakilerden fazladır. 2013 yılının kasım 

ayında ise ilgili üç yılın en az ölümlü vakası gerçekleşmiştir. Yıl bazında karşılaştırma da ise 2012 yılındaki kazalarda 

ölümlü vaka sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Üç yıl boyunca ölümlü vaka sayısı aralığı [3,24]’dür. 

Sonuç Yaralı Toplam 

 Ölümlü vakaları içeren trafik kaza istatistiklerinin aksine genel olarak yaralanmalı trafik kaza sayısı trendi ile 

yaralı vaka sayısı trendi aynı seyretmektedir. Bu durum her kaza da benzer sayıda yaralı vaka olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca ölümlü vaka sayısının aksine yaralı vaka sayısı oldukça yüksek bir aralıkta seyretmektedir 

[750,1950].  

İlçe Bazında Ölümlü Kaza ve Ölümlü Vaka ve Yaralanmalı Kaza ve Yaralı Vaka 

 Hem Çankaya hem de Yenimahalle ilçelerinde en çok ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelmiştir. Bu 

anlamda bu iki ilçe Ankara’nın diğer ilçelerinden önemli ölçüde ayrışmaktadır. Ankara’nın merkeze yakın büyük 

ilçelerine bakıldığında ise Keçiören ve Sincan ilçelerinde diğer benzer ilçelere göre daha az sayıda ölümlü kaza ve ölümlü 

vaka gerçekleşmiştir. Benzer bir şekilde Ankara’nın merkeze yakın büyük ilçelerinde sadece Sincan ilçesinde diğer 

benzer ilçelere göre daha az sayıda yaralanmalı kaza ve yaralı vaka gerçekleşmiştir. Bu anlamda Sincan ilçesi Ankara’da 

ölümlü ve yaralanmalı kaza bakımından daha düşük sayılara sahiptir. 

 

Kaza Oluş Türüne Göre Ölümlü Kaza ve Ölümlü Vaka 



 2011-2013 yılları arasında Ankara’da meydana gelen ölümlü trafik kazalarındaki kaza oluş türlerinde en çok 

yayaya çarpma çıkması anlamlıyken ikinci sırada yoldan çıkma kaza oluş türünün olması da dikkat çekicidir. Bu anlamda 

yoldan çıkan trafik kazaları ayrıca incelenmeli ve nedenleri bulunmalıdır.  

Kaza Oluş Türüne Göre Yaralanmalı Kaza ve Yaralı Vaka 

 2011-2013 yılları arasında Ankara’da meydana gelen hem yaralanmalı trafik kazalarında hem de yaralı vaka 

gerçekleşmesinde yandan çarpma/çarpışma kaza oluş türünün belirgin bir şekilde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

anlamda yandan çarpma/çarpışma ile olan trafik kazaları ayrıca incelenmeli ve nedenleri bulunmalıdır.  

 Hava Durumunun Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarına etkisi net olarak gözlemlenmemiştir. Mevcut olan 

verilerin %80’inde kazaları hava durumu açık iken olmuştur. Diğer kazaların çoğu ise hava durumları yağmurlu ve 

bulutlu iken olmuştur. Benzer bir şekilde trafik kazalarının %83’ünün yolun yüzeyinin kuru olduğu durumlarda meydana 

gelmesi de genel olarak yolun yüzeyi faktörünün de etkili olmadığı kanaatine varılmıştır. Diğer kazaların çoğu ise ıslak 

ve nemli yüzeylerde meydana gelmiştir.  

 2011-2013 yılları arasında Ankara’da meydana gelen hem yaralanmalı hem de ölümlü trafik kazalarının %65’i 

gündüz, %32’si gece ve %3’ü alacakaranlık zamanında meydana gelmiştir. Bu anlamda da öne çıkan bir zaman dilimi 

yoktur. 

  2011-2013 yılları arasında Ankara’da meydana gelen trafik kazalarının çok büyük bir kısmı cadde, bağlantı 

yolu, devlet yolu, sokak ve otoyollarda meydana gelmiştir. Bunlarında arasından cadde (%49) ve bağlantı yolu (%28) öne 

çıkmaktadır.  

 2011-2013 yılları arasında Ankara’da meydana gelen trafik kazalarının çok büyük bir kısmının bölünmüş yol 

tipindeki yerlerde meydana gelmesi ayrı bir araştırma konusu olmalıdır. Bu anlamda daha güvenilir olması gereken bu tip 

yollardaki kaza sayısının fazlalığı düşündürücüdür. 

 

Meteorolojik Veri Yorumları 

 Meteorolojiden alınan verilere göre 2011 yılında en çok nisan ve mayıs aylarında ortalama 4 kg/m2, 2012 

yılında en çok aralık ayında ortalama 4.3 kg/m2 ve 2013 yılında en çok ocak ayında ortalama 3.5 kg/m2 şeklinde yağış 

olmuştur. Bu anlamda hem ülkemizde hem de Anlara ilimizde çok fazla yağmu yağış yağmaması nedeniyle yağışlı 

havaların ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarına etkisi anlamlı bir büyüklüğe erişmemiştir. 

 Meteorolojiden alınan verilere göre 2011 yılında en çok mart ayında ortalama 1.6 cm, 2012 yılında en çok 

şubat ayında ortalama 5.6 cm ve 2013 yılında en çok ocak ayında ortalama 0.9 cm kar yolları kaplamıştır. Bu anlamda 

hem ülkemizde hem de Anlara ilimizde çok fazla kar yağışı yağmaması nedeniyle yağışlı havaların ölümlü veya 

yaralamalı trafik kazalarına etkisi anlamlı bir büyüklüğe erişmemiştir. 

 

112 Acil Servis İstasyonlarının Yeniden Konuşlandırılması Yorumları 

112 acil servis istasyonlarının yeniden konuşlandırılması için 8 farklı parametrede (Islak Zemindeki Kazalar, 

Bölünmemiş Yoldaki Kazalar, Bölünmüş Yoldaki Kazalar, Gece Yaşanan Kazalar, Gündüz Yaşanan Kazalar, Karlı ve 

Buzlu Zemindeki Kazalar, Kuru Zemindeki Kazalar ve Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar) analizler yapılmıştır. Hem il 

geneli hem de belirlenen 4 adet merkez ilçe tüm parametrelerle incelenmiştir. 

 Çankaya ilçesi genelinde Atatürk Hast., Çayyolu, Beytepe, Gazi 2, Hacettepe Kampüs, Akpınar, Çukurambar, 

Emek ve Çiğdem istasyonları ortalama ulaşım süreleri bakımından standartların üzerindedir. Bu anlamda bu istasyonlarda 

yeniden bir iyileştirme veya vaka yoğunluk merkezlerine doğru yeni bir konuşlandırma düşünülmelidir. 

 

Keçiören ilçesi genelinde bulunan istasyonlar ortalama ulaşım süreleri bakımından standartlardadır. Bu 

anlamada istasyonlarda yeniden bir iyileştirme veya vaka yoğunluk merkezlerine doğru yeni bir konuşlandırma gerkli 



değildir. Sadece Bağlum çevre yolu bağlantısında yeni bir istasyonun konuşlandırılması vaka sayılarına göre 

düşünülebilir. 

 Yenimahalle ilçe genelinde Demet, Gazi 1 ve Yenimahalle Devlet 1 istasyonları ortalama ulaşım süreleri 

bakımından standartların üzerindedir. Bu anlamda bu istasyonlarda yeniden bir iyileştirme veya vaka yoğunluk 

merkezlerine doğru yeni bir konuşlandırma düşünülmelidir. Özellikle vaka sayısının az olduğu Gazi 1 istasyonunun 

ortalama ulaşım süresi (9,28) ayrıca araştırılmalıdır.  

 

 Altındağ ilçe genelinde Siteler ve İskitler istasyonları ortalama ulaşım süreleri bakımından standartların 

üzerindedir. Bu anlamda bu istasyonlarda yeniden bir iyileştirme veya vaka yoğunluk merkezlerine doğru yeni bir 

konuşlandırma düşünülmelidir. Ayrıca Doğantepe mahallesi ve Karapürçek tarafına ise yeni bir istasyonun 

konuşlandırılması düşünülebilir. 

 

 

Sonuç olarak; 

 

 Bu çalışma Ankara il genelinde ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları için 112 acil servis istasyonlarının 

konuşlandırılmasının ve yönetmeliklerdeki kriterlerin tekrar gözden geçirilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu 

anlamda tam bir çalışma yapılabilmesi için 112 acil servis verilerinin daha düzenli, koordinat verilerinin girilerek ve tam 

bir şekilde girilmesinin gerekliliği gözlemlenmiştir. Bu tür bir çalışmanın tam anlamıyla yapılabilmesi adına ortalama en 

az 9 aylık bir zamana, daha yüksek bütçeli projelendirmeye (İlgili yazılım lisanslarının ve gerekli bilgisayarların 

maliyetleri) ve daha fazla insan kaynaklarına (6 kişilik) ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

  



4. Kaynaklar 

 

• Ankara’nın ilçelerinin nüfusu, 2013, 

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_ilce_koy_sehir.

RDF&p_il1=6&p_kod=1&p_yil=2013&p_dil=1&desformat=html 

• Ankara’nın ilçelerinin nüfusu, 2012, 

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_ilce_koy_sehir.

RDF&p_il1=6&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html 

• Ankara’nın ilçelerinin nüfusu, 2011, 

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_ilce_koy_sehir.

RDF&p_il1=6&p_kod=1&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html 

• Ankara’nın ilçeleri, http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara%27n%C4%B1n_il%C3%A7eleri 

• Ankara’nın ilçeleri yüzölçümleri, www.hgk.msb.gov.tr/hgk/uygulamalar/haritauygulama/il_ilce_alanlari.pdf 

• http://www.aduzcelilerdernegi.com/ankara_ilceler.htm 

• https://www.ankara.gov.tr/Portal.asp?X=ilcelerimiz 
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