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TÜRKİYE’DE KAMYON KAZALARI İLE TRAFİK VE KARAYOLU GEOMETRİK 

ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İSTATİSTİKSEL VE YAPAY SİNİR AĞLARI 

YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ 
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2015, 154 Sayfa  

 

Bu çalışmada, toplam taşıt trafiği içindeki kamyon trafiği yüzdesi, % 40-50 civarında 

olan Ankara-Aksaray-Ereğli bağlantısındaki bölünmüş kırsal yollar dikkate alınmış ve 

kamyon kazaları ile trafik ve karayolu geometrik özellikleri arasındaki ilişki istatistiksel ve 

Yapay Sinir Ağları yöntemleri ile modellenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, kamyon 

kazaları ile trafik ve karayolu geometrik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde 

Poisson, Negatif Binom ve Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon modelleri 

kullanılmıştır. Model parametreleri en çok olabilirlik yöntemi ile tahmin edilmiş ve uyum 

iyiliği değerleri olarak sapma değeri, Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Vuong değerleri 

irdelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, Negatif Binom Regresyon modelinin kamyon 

kazalarını açıklamada en iyi istatistiksel yöntem olduğuna karar verilmiştir. Çalışmanın 

ikinci aşamasında, Negatif Binom Regresyon yöntemi ile Yapay Sinir Ağları yöntemi 

birbiri ile kıyaslanmıştır. Tüm veride Yapay Sinir Ağları, daha düşük hata değerleri tahmin 

etmede Negatif Binom Regresyona göre çok az farkla daha iyi performans göstermiştir. 

Sonuç olarak, kamyon kazalarını modellemede Yapay Sinir Ağları alternatif bir yöntem 

olarak önerilmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler  :Kamyon kazaları, Poisson regresyonu, Negatif binom regresyonu,   

Sıfır değer ağırlıklı negatif binom regresyonu, Yapay sinir ağları  
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In this study, the sections, which have nearly 40–50 percent of trucks in the total 

vehicle traffic, are considered in Ankara-Aksaray-Eregli rural divided highways and the 

relationship between truck accidents and traffic and highway geometric characteristics is 

modelled with the statistical and Artificial Neural Networks methods. In the first part of 

the study, Poisson, Negative Binomial and Zero Inflated Negative Binomial Regression 

models are used for defining the relationship between truck accidents and traffic and 

highway geometric characteristics. Maximum likelihood method is used to predict the 

parameters of these models and deviance, Akaike Information Criteria (AIC) and Vuong 

values are evaluated as goodness of fit. As conclusion, Negative Binomial Regression 

model is chosen to be the best statistical model for defining the truck accident 

involvements. In the second part of the study, Negative Binomial Regression method and 

Artificial Neural Networks are compared with each other. In all data, Artificial Neural 

Network model performs slightly better than the Negative Binomial Regression model in 

terms of the prediction of the least errors. As conclusion, the Artificial Neural Networks is 

proposed as an alternative method for modeling truck accidents.  
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1. GENEL BİLGİLER 

 

1.1. Giriş 

 

Ülkemizin ekonomik açıdan gelişiminde yük taşımacılığının önemli bir yeri vardır ve 

yük taşımacılığının % 88,7’si kamyon, kamyon-römork, çekici-yarı römork gibi ağır 

taşıtlarla karayolu üzerinden yapılmaktadır (KGM, 2013). Buna bağlı olarak, ülke 

genelinde trafik akımı içinde seyir eden ağır taşıt trafiği, % 23 civarındadır.  

Türkiye’de yük taşımacılığında, taşıma kapasitesi düşük kamyonlardan daha fazla 

yük taşıma kapasitesine sahip kamyon-römork ve özellikle çekici-yarı römorklara doğru 

hızlı bir yönelme olduğu görülmektedir (KGM, 2011). Bu durum, yollarda daha büyük 

hacimli ve tonajlı araçların olmasına neden olmuştur. Kamyon ve türevi şeklindeki 

taşıtların trafik içerisindeki yoğunluğunun bu denli fazla olması, trafiği olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir.  Üst yapının bozulması, çevre kirliliği ve gürültü, yol kapasitesinin 

azalması ve tıkanıklık gibi sorunların ortaya çıkmasının yanı sıra, özellikle, bu taşıtların 

kaza şiddetlerinin fazla olması ölüm ve ciddi yaralanmalara neden olmaktadır. Bu nedenle, 

kamyon kazalarının iyi analiz edilmeleri ve karayolu güvenliği politikası olarak kamyon 

trafiğinin neden olduğu kazaların azaltılması yönünde çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de kamyon kazalarının, yol güvenliği üzerine 

etkileri araştırılmaktadır. Öncelik verilmesi gereken güvenlik sorunları; artan kamyon 

trafiği karşısında mevcut yol tasarımının yeterli olup olmaması ve hangi yol geometrik 

özelliklerinin güvenlik sorununda en çok etkisi olduğunun belirlenmesidir. Aslında, trafik 

kazaları, karmaşık olaylardır ve sadece yola bağlı olmayıp, araç, sürücü, trafik, çevre gibi 

birçok faktöre bağlı olarak meydana gelebilir. Bu faktörlerden bazıları, örneğin; sürücü 

davranışları ve hava koşulları, niteliksel ve rasgeledir, ancak araç kazaları ve yol geometrik 

özellikleri arasındaki gerçek ilişki kaçınılmaz bir şekilde deneysel ve istatistikseldir. 

Kamyon kazaları ve karayolu geometrik tasarımı arasındaki ilişkiyi kurmak için kaza 

olayının doğasında mevcut olan rasgeleliğin modellenmesini sağlayan istatistiksel bir 

çatının kurulması gerekmektedir. Bunlara ek olarak, modellerden gerçekçi sonuçlar almak 

için, kaliteli ve yeterli kaza, trafik, karayolu geometrik özellikleri ve çevre verilerinin yanı 
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sıra kaliteli kamyon seyahat bilgisine ihtiyaç vardır. Elde edilen model ise, şu sorulara 

cevap vermelidir: 

  Belirlenen yol bölümü, hem kaza oranı hem de kaza olasılığı yönünden kamyonlar 

için ne kadar güvenlidir? 

  Belirlenen karayolu geometrik elemanları yönünden, hangi elemanın kamyon 

güvenliğinde daha fazla etkisi vardır? 

  Karayolu geometrik tasarımındaki gelişmelerden dolayı kamyon kazası olma 

oranında ne gibi bir azalma beklenebilir? (Miaou vd., 1993). 

Literatürde, bürüt ağırlığı 4,5 ton’dan büyük olan taşıtlar (orta ve büyük kamyonlar) 

ağır taşıt olarak adlandırılmaktadır (Saplıoğlu ve Karaşahin, 2010; Miaou, 1994). Bu 

çalışmada da, ağır taşıt olarak nitelenen kamyon, kamyon-römork ve çekici-yarı römork 

verileri dikkate alınmış ve genel isimlendirme olarak ‘kamyon’ adı altında birleştirilmiştir.  

 

1.2. Tez Çalışmasının Amacı, Kapsamı ve Literatüre Katkıları 

 

Dünyada trafik kazalarına yönelik çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Ancak bu 

çalışmaların çoğunda, kamyonların kaza oranları ile diğer araç cinslerinin kaza oranları 

arasında bir ayrım yapılmamıştır. Çalışmalarda, genel olarak trafik kazaları üzerine 

odaklanılmış ve tüm araç cinsleri bu analizlerin içine katılmıştır. Ülkemizde ise, kamyon 

kazaları üzerine değinilen çok az çalışma olmakla beraber, spesifik olarak kamyon kazaları 

ile trafik ve karayolu geometrik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için istatistiksel 

veya alternatif yöntemler ile analizine ve modellenmesine yönelik yapılmış bir çalışma 

bulunmayıp, araç cinslerine göre ayırım yapılmadan genel olarak trafik kazaları üzerine 

odaklanılan çalışmalar bulunmaktadır. 

Ülkemizde yük taşımacılığının % 88,7’sinin karayolu taşımacılığı ile yapılması ve bu 

sebepten yollarda kamyon yoğunluğunun çok olmasından dolayı kamyon kazaları üzerine 

odaklanılması ve yol güvenlik politikası olarak kamyon güvenliğinin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması gerekmektedir.  

Karayolunun en çok tercih edilen olması kimi yol güzergahlarındaki kamyon 

yüzdesinin % 50’lerin üzerine çıkmasına neden olmaktadır. Böylece,  hızlı akan araç trafiği 

içinde nispeten daha yavaş seyreden kamyonların bulunması kazalara davetiye çıkarmakta 

ve her yıl yüksek miktarlarda trafik kazaları ve ölümlerin meydana gelmesine sebebiyet 

vermektedir. Bu tez çalışmasında, Türkiye’de yol güzergahlarındaki kamyon trafiğinin 
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yoğun olması ve dolayısıyla bu araçların yollarda trafik kazaları yönünden risk teşkil 

etmelerinden yola çıkarak, kamyon kazaları yönünden mevcut yol ağının yeterli olup 

olmaması, hangi trafik ve yol geometrik özelliklerinin kamyon kazalarına ne boyutta 

etkilerinin olduğunun belirlenmesi için kamyon kazaları ile trafik ve karayolu geometrik 

özellikleri arasındaki ilişkinin istatistiksel ve alternatif bir yöntem olan Yapay Sinir Ağları 

yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında, özellikle kamyon trafiği yönünden yoğun olan ve yüksek hız 

limitlerine sahip kırsal (yerleşim yeri dışı) bölünmüş yol güzergahı dikkate alınmıştır. 

Bölünmüş yollar her ne kadar trafik kazaları yönünden daha güvenli olsa da ülkemizde bu 

yollarda kamyon trafiğinin yoğun olmasından dolayı ölümlü ve ciddi yaralanmalı kazalar 

sıkça görülmektedir. Bir de buna hızlı akan bir trafik eklendiğinde, manevra kabiliyeti 

düşük ve kaza şiddeti yüksek olan kamyonların bu kazalara karışması kaçınılmaz 

olmaktadır. Bunun sonucu olarak da, ölüm ve yaralanma miktarı artmaktadır. 

Türkiye’de stratejik öneme sahip, konumu itibari ile ülke başkenti Ankara ile ülke 

dışına açılan önemli kapılardan biri olan Mersin limanı arasında bir bağ oluşturan ve bu 

güzergahta yoğun kamyon trafiğine sahip olan Ankara-Aksaray-Ereğli bölünmüş yolu 

çalışma alanı olarak seçilmiştir. Söz konusu yol güzergahı trafik ve yol geometrik 

özellikleri yönünden homojen yol bölümlerine ayrılmıştır. Güzergaha ait 2008-2011 

yıllarına ait kamyon kazaları incelenmiş ve her bir bölümde kazalara karışan kamyon 

sayıları belirlenmiştir. Kamyonların kazaya karışma oranı ile trafik ve karayolu geometrik 

özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için kaza tahmin modellemelerinde ilk tercih 

edilen yöntemler olan Poisson Regresyonu ve Negatif Binom Regresyonu yöntemleri ile 

analizler yapılmış, model ve değişken performansları karşılaştırılmıştır. Farklı 

değişkenlerin içine katıldığı, farklı modeller elde edilmiştir. Uyum iyiliği kıstası dikkate 

alınarak en uygun değişkenlerle ve yöntemle elde edilen model seçilmiştir. İstatiksel 

çalışmaya, üçüncü bir yöntem olan Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon 

yöntemi ile devam edilmiştir. Bu yöntem, yol bölümlerinin çoğunda sıfır kaza meydana 

gelmesi sebebiyle geliştirilmiş bir yöntem olup, sıfır kazalar için ayrı, sıfır dışındaki 

kazalar için ayrı bir denklem yapısına sahip çözümlemeyi sağlamaktadır. Bu yöntemin 

performansı da diğer iki yöntemin performansına göre seçilen en iyi yönteme göre 

karşılaştırılmış ve sonuçlar irdelenmiştir. En son olarak, bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasında -ki bu Yapay Sinir Ağları yönteminde girdi ve çıktı verileri olarak adlandırılır- 

herhangi bir ön bilgi ve ilişkiye gerek duymayan, belirli sınır şartlarına bağlı kalmayan ve 
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doğrusal olmayan modellemeyi sağlayabilen Yapay Sinir Ağları yöntemi kamyon 

kazalarına uygulanmıştır. Yapay Sinir Ağlarının tahmin performansı araştırılmış ve 

istatistiksel modeller ile Yapay Sinir Ağları yöntemleri sonucu elde edilen hata değerleri 

birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Yapay Sinir Ağları’nın kamyon kaza analizlerinde alternatif 

bir yöntem olarak kullanılması önerilmiştir. 

Çalışma sonunda, kamyon kazaları yönünden mevcut yol ağının yeterli olup 

olmaması, hangi trafik ve yol geometrik özelliklerinin kamyon kazalarına ne boyutta 

etkilerinin olduğu, yol güvenliği politikası olarak kamyon kazalarını azaltmak için alınması 

gereken önlemlerden bahsedilmiştir. 

Bu tez çalışmasının literatüre katkıları aşağıda sıralandığı gibidir: 

1. Dünyada trafik kaza çalışmalarına nispeten çok daha az olan kamyonların kazaya 

karışma olasılığının tahmini üzerine yapılan çalışmalardan biri olup, çok şeritli 

bölünmüş kırsal yollar dikkate alınarak, kazaya karışan kamyon sayısı bağımlı 

değişken olarak alınmış ve kamyon seyahat değeri analiz sürecine katılmıştır. 

Ayrıca literatürden farklı olarak daha fazla bağımsız değişkenle analiz yapılarak, 

kamyonların kazaya karışma olasılığı tahmin başarısı sağlanmıştır. 

2. Boyuna eğimin % 2’den düşük olması ve yatay kurp yarıçapının (R) 1.746 m’den 

büyük olması yani eğriliğin (1/R) 5,73*10
-4

’den küçük olması durumunda boyuna 

eğimin ve eğriliğin kamyonların kazaya karışma olasılığında önemli bir etkisinin 

olmadığı kanıtlanmıştır.  

3. Seçilen güzergahın homojen yol bölümlerine ayrılması sırasında oluşan kısa yol 

kesimlerinin etkisi araştırılmış ve kısa yol kesimlerinin (100 m. ve altı) 

çıkarılmasının model performansını geliştirdiği belirlenmiştir.  

4. Veride aşırı yayılım olması sebebiyle Poisson Regresyon yerine Negatif Binom 

Regresyonun ve ayrıca veride aşırı sıfır olması durumu değerlendirilerek Sıfır 

Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyonun uygulanabilirliği araştırılmıştır. 

Sonuç olarak çok şeritli bölünmüş kırsal yollarda kamyon kazası olasılığı 

yönünden Negatif Binom ile Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon 

yöntemleri arasında istatistiksel bir farkın olmadığı belirlenmiştir. 

5.  Daha önce bir çalışmada eş düzey olmayan kavşaklardaki kamyon kaza sayısını 

tahmin etmede ve bir başka çalışmada da iki şeritli kırsal yollarda kamyon kaza 

şiddetini tahmin etmede Yapay Sinir Ağları’nın kullanıldığı çalışmalara 

rastlanmıştır. Literatürde ilk kez bu çalışmada, çok şeritli bölünmüş kırsal 
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yollardaki kamyonların kazaya karışma durumu Yapay Sinir Ağları yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Kazaya karışan kamyon sayısını tahmin etmede daha düşük hata 

değerlerinin tahmin edildiği Yapay Sinir Ağları yöntemi, Negatif Binom 

Regresyona karşı alternatif bir yöntem olarak önerilmiştir.     

6. Yapay Sinir Ağları analizinde farklı oranlarda eğitim, doğrulama ve test verileri 

seçilerek, bu seçimin model performansını etkilediği belirlenmiştir. 

 

1.3. Tez Çalışmasının Organizasyonu 

 

Kamyon kazaları ile trafik ve yol geometrik özellikleri arasındaki ilişkinin kurulması 

için, ülkemizde yapılan ilk çalışmalardan biri olan bu tez çalışmasının bölümlerinin 

organizasyonu aşağıdaki gibidir: 

Birinci bölümde; genel bir literatür araştırmasıyla belirlenen önceki çalışmaların 

ardından kamyon güvenliğinin ölçüm kriterleri, karayolu geometrik özelliklerinin ve trafik 

özelliklerinin kamyon kazalarına etkileri, kamyon kazalarında kullanılan istatistiksel 

yöntemler ve uyum iyiliği değerlendirmeleri, Yapay Sinir Ağları hakkında genel bir bilgi 

ve işleyişinden bahsedilmiştir. Ayrıca Türkiye ulaştırma yapısı ve kamyon kazaları 

hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölüm yapılan çalışmalar kısmı olup, çalışılan yol 

güzergahının seçimi, bu güzergahın kamyon kazaları yönünden incelenmesi, güzergaha ait 

trafik ve yol geometrik özelliklerinin belirlenmesi, yolun homojen yol bölümlerine 

ayrılması, bu güzergahta istatistiksel yöntem ve Yapay Sinir Ağları yöntemi ile kamyon 

kaza analizi çalışmalarından ve model performans değerlendirmelerinden bahsedilmiştir. 

Üçüncü bölüm olan bulgular ve irdeleme kısmında, ikinci bölümde bahsedilen yöntemlerin 

SPSS, STATA ve MATLAB’da uygulanması sonucunda elde edilen bulgular; tablo ve 

şekillerle gösterilmiş ve irdelenmiştir. Üçüncü bölümde irdelenen sonuçlar, dördüncü 

bölümde genel olarak değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde ise; bu çalışmanın geliştirilmesi 

yönünde, gelecekte yapılabilecek çalışmalar önerilmiştir. Altıncı bölümde, tez 

çalışmasında yararlanılan kaynaklar verilmiştir.  
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1.4. Önceki Çalışmalar 

 

Önceki çalışmalar kısmında, ilk olarak genel trafik kazaları üzerine yapılan 

çalışmalardan, sonrasında kamyon kazaları çalışmalarından ve son olarak da Yapay Sinir 

Ağları’nın kullanımına yönelik çalışmalar hakkında genel bir literatür bilgisi verilmiştir. 

 

1.4.1. Trafik Kaza Analizleri 

 

Trafik kazaları ile yatay kurba, boyuna eğim, şerit genişliği, şerit sayısı vb. gibi 

karayolu geometrik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda farklı istatistiksel yöntemler kullanılarak farklı yol 

güzergahları ve farklı değişkenlere bağlı olarak kaza tahmin modelleri oluşturulmuş ve 

kazaların bu geometrik özellikler ile ilişkileri belirlenmiştir. 

Jovanis ve Chang (1986) seyahat edilen yol mili ile kazalar arasındaki ilişkiyi 

modellemeye çalışmışlardır. Bunun için, geleneksel lineer yöntemler ile Poisson 

Regresyon yöntemleri kullanmış ve birbirleri iyi kıyaslamışlardır. Lineer regresyonun 

eşvaryanslılık kabulünü ihlal ettiğini ve kaza frekanslarında negatif değerler tahmin ettiği 

için Poisson Regresyonun tercih edilmesinin uygun olduğunu vurgulamışlardır. Poisson 

Regresyonu sonucu kurulan ilişkide, seyahat edilen araç mili, seyahat edilen kamyon mili 

ve saatlik yağış miktarı arttıkça kazaların arttığını belirlemişlerdir.    

Miaou ve Lum (1993), yaptıkları çalışmada, araç kazaları ile yol geometrik 

özellikleri arasındaki ilişkiyi modellemek için iki geleneksel lineer model ve iki Poisson 

Regresyon model geliştirmişlerdir. Kamyon kaza ve yol verileri, Karayolu Güvenlik Bilgi 

Sistemi (HSIS) veri tabanından alınmıştır. Geleneksel lineer modeller, rasgele, ayrık, 

negatif olmayan ve aralıklarla meydana gelen kamyon kaza olaylarını tanımlama yönünden 

eksik olduğundan, bu modellerin yerine Poisson Regresyon modeller kullanılmıştır. 

Poisson Regresyon modelinde veride aşırı yayılım gözlenmesinden dolayı, Negatif Binom 

Regresyon modeli veya çift Poisson Regresyon modeli uygulanması önerilmiştir. 

Poch ve Mannering (1996), bu çalışmada kent içi kavşaklardaki kazaları analiz 

etmek için Negatif Binom yöntemini kullanmışlardır. 63 kavşağa ait, yedi yıllık veri 

kullanarak kavşak kazalarında etkisi olan faktörleri bulmayı amaçlamışlardır. Veride aşırı 

yayılım olması sebebiyle, Poisson Regresyonun veriye uymayacağı, bu sorunun Negatif 
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Binom veya çift Poisson dağılımlarla üstesinden gelinebileceği, geometrik ve trafik 

verilerinin ile kavşak kaza frekansları arasında önemli bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir.  

Shankar vd. (1997)  yol bölümlerindeki kaza frekanslarında sıfır değişmiş hesaplama 

sürecinin uygulanabilirliği üzerine bir deneysel araştırma yapmışlardır. Çalışmanın amacı, 

yol bölümlerini, güvensiz ama sıfır kazaya sahip olan yollardan tamamen güvenli (yaklaşık 

sıfır kaza olasılığı) olan yollara doğru ayırmaktır. Poisson ve Negatif Binom gibi 

geleneksel yöntemlerin bu ayırımı yapamamasından ve bu yöntemlerin çok fazla sayıda 

sıfır kaza gözlenen durumlarda yanlı katsayı tahminlerinden dolayı Sıfır değer ağırlıklı 

Poisson ve Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyonun kullanılmasını önermişlerdir. 

Sonuç olarak, Sıfır değer ağırlıklı Poisson Regresyonun, sıfır kaza frekansına sahip 

yollarda kaza frekansını etkileyen süreçlerin ortaya çıkarılmasında büyük oranda esnekliğe 

sahip olduğunu ve bu esnekliğin, karayolu mühendislerinin kaza oluşumuna katkısı olan 

tasarım faktörlerini daha iyi ayırt etmelerini sağladığını belirtmişlerdir. 

Milton ve Mannering (1998), yaptıkları bu çalışmada, yol geometrik özellikleri ve 

trafik karakteristiklerinin kaza frekansına etkisini araştırmışlardır. Bunun için, Washington 

eyaleti temel anayollarındaki iki yıllık kaza verileri kullanılarak yıllık kaza frekansının 

Negatif Binom Regresyon modellemesi yapılmıştır. Sonuç olarak, yol uzunluğu arttıkça 

kaza frekansının arttığını, boyuna eğimdeki artışın kaza frekansını arttırdığını, şerit başına 

düşen yıllık ortalama günlük trafiğin artmasının kaza frekansını arttırdığını, pik saatlerdeki 

Yıllık Ortalama Günlük Trafik yüzdesinin kaza frekansını azaltma eğiliminde olduğunu, 

tek birimli kamyon yüzdesindeki artışın kaza frekansını azaltma eğiliminde olduğunu, tüm 

kamyon yüzdesindeki artışın kaza frekansını azaltma eğiliminde olduğunu, belirlenmiş 

yüksek hız limitinin düşük kaza frekansı ile ilişkili olduğunu, şerit sayısı arttıkça kaza 

frekansının arttığını, dar şeritlerin kaza frekansını azalttığını, dar banketin kaza frekansını 

artırdığını, yatay kurp yarıçapındaki artışın kaza frekansını azalttığını, küçük açılı kurpların 

kaza frekansını artırdığını, yatay kurpdan önceki teğet uzunluğunun azalmasının kaza 

frekansını azalttığını, teğet ve kurp arasında daha fazla açıklıklı yatay kurpların kaza 

frekansını arttırdığını belirlemişlerdir. 

Abdel-Aty ve Radwan (2000) yaptıkları çalışmada, Negatif Binomial modelleme 

teknikleri kullanılarak kaza frekanslarının modellemişlerdir. Model ile, yıllık ortalama 

günlük trafiğin, yatay kurbaların derecesinin, şerit, banket ve refüj genişliğinin, kırsal ve 

kentsel yol olmasının, yol uzunluğunun kaza oluşum frekansındaki önemini ortaya 

çıkarmıştır. Sürücü karakteristiklerinin (yaş, cinsiyet gibi) de etkisini göz önüne almıştır. 
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Sonuçlar, kamyon hacminin, hızın, dar şerit genişliğinin, fazla sayıdaki şeritlerin, dar 

banket genişliğinin ve daraltılmış refüj genişliğinin kaza oluşumunu arttırdığını 

göstermiştir. Bayan sürücülerin, erkeklere göre ağır trafik hacmi, daraltılmış orta refüj, dar 

şerit, fazla şerit durumundaki kazaların oluşumunda daha çok kazaya karıştıklarını, erkek 

sürücülerin ise, hız ile kazaların içinde yer aldıklarını belirtmiştir. Genç ve yaşlı 

sürücülerin orta yaşlı sürücülere göre, ağır trafik hacmi, dar banket ve daraltılmış orta refüj 

durumunda meydana gelen kazalara daha çok karıştığını, genç sürücülerin ise kurbalarda 

ve hızlı seyir hali ile kazalara karıştığı belirlenmiştir. 

Sawalha ve Sayed (2003), kaza tahmin modellerinin yol güvenliği analizinde çok 

önemli araçlar olduğunu belirtmişler ve bu çalışmada kaza tahmin modelleme 

yöntemlerinden Poisson ve Negatif Binom Regresyonu kullanmışlardır. İlk olarak, 

açıklayıcı değişkenlerin neler olacağına karar verilmiş ve sonrasında model uyumları 

araştırılmıştır. Kanada’daki kent içi anayollarda Negatif Binom Regresyon modelini 

kullanarak kaza tahmin modelleri geliştirmişlerdir. 

Özgan (2005), bu çalışmada, şehirlerarası devlet karayollarında trafik ve yol 

güvenliğinin arttırılması ve trafik kazalarının azaltılabilmesi için optimum denetim 

şartlarının belirlenmesini amaç edinmiştir. Bu amaçla, bir karayolu güzergahına ait 6 yıllık 

kaza verilerden trafik kazalarının çok yönlü analizleri yapılmıştır. Bu verilerle,  

karayolunda trafik ve yol güvenliğinin sağlanmasında denetimlerin etkisi, yeri ve önemi 

detaylı olarak incelenmiştir. Kaza verilerinin analizinde Poisson dağılımının kullanılması 

sonucunda elde edilen sonuçların gerçek sonuçlara çok yakın değerle hesaplanabildiği 

görülmüştür. Yol güzergahındaki belirli kilometrelerde daha fazla kazanın meydana 

gelmesinden dolayı, bu bölgelerde trafik denetimlerinin yapılmasının uygun olacağı 

düşünülmüştür. 

Lord vd. (2005), bu çalışmalarında kaza verileri için uygun modelin nasıl seçildiğine 

dair rehberlik edecek bir araştırma yapmışlardır. Araştırmada, kaza verilerini en iyi 

Bernouli denemeleri ile tanımlandığı, Poisson ve Negatif Binom modellerin kaza sürecinde 

istatistiksel yaklaşımlar olarak görev yaptıkları, homojen durumlarda Poisson modellerin, 

diğer durumlarda Negatif Binom modelin daha iyi olduğu, kaza verilerinde aşırı sıfır 

olması durumunda Poisson yapısı ve diğer karışık olasılık yapılarının (Sıfır değer ağırlıklı 

Poisson, Sıfır değer ağırlıklı negatif Binom) kaza modellemesinde kabul edilen yaklaşımlar 

oldukları belirtilmiştir. 
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Caliendo vd. (2006), İtalya’nın bölünmüş dört şeritli otoyolları için, 1999 ve 2003 

arasındaki 5 yıllık bir süreçte gözlenmiş kaza verilerine dayanan bir kaza tahmin modeli 

üzerine çalışmışlardır. Düz yol kesimi ve kurbalarda,  kaza oluşum frekanslarının 

modellenmesinde kullanılan Poisson, Negatif Binomial ve Negatif çoklu regresyon 

modellerini uygulamışlardır. Kurbalar için, uzunluk, eğrilik ve Yıllık Ortalama Günlük 

Trafik önemli olup kazaların artmasına etken olmakta, bununla beraber görüş mesafesi, 

sürtünme katsayısı ve boyuna eğim değişkenleri kaza sayısını azaltmaktadır. Düz yol 

kesimleri için ise; uzunluk, Yıllık Ortalama Günlük Trafik ve kavşakların varlığı kaza 

sayılarını arttırırken, sürtünme katsayısı ve boyuna eğim kaza sayısında azalmaya neden 

olmaktadır. Ayrıca yağmurun etkisini, saatlik yağış miktarı verilerini ve kuruma zamanı 

hakkındaki kabulleri esas alarak analiz etmişler ve buradan da ıslak kaplamanın önemli 

ölçüde kaza sayılarını arttırdığını göstermişlerdir. 

Hadayeghi vd. (2006), zaman belirten aktarabilirlik ve bölgesel kaza tahmin 

modellerinin güncelleştirilmesi üzerine incelemeler yapmışlardır. Bunun için Toronto 

şehrinin 1996 yılına ait 463 trafik bölgesinin ve 2001 yılına ait 481 trafik bölgesinin 

verilerini almışlar, şehrin her bir trafik bölgesindeki 2001 yılı kazalarını tahmin etmek için, 

güncellenmiş 1996 yılına ait modelleri kullanılmışlardır. İncelenen güncelleme yöntemleri, 

Bayesçi güncelleme yaklaşımını ve kalibrasyon faktörlerinin 1996 yılı modellerine 

uygulanışını içine almaktadır. 2001 yılı örnekleriyle kalibre edilmiş modelleri de 

araştırılmış,  fakat bunlar uygun bulunmamıştır. 

Model seçiminde; Negatif Binom Regresyon modellerinin hem toplam kazalar için 

hem de ağır (ölümlü ve ölümsüz yaralanmalı) kazalar için sosyoekonomik/demografik, 

trafik talebi ve trafik ağ veri değişkenlerinin bir fonksiyonu olarak geliştirildiği 

genelleştirilmiş lineer modelleme yaklaşımını ele almışlardır. Sonuçlar, modellerin tam bir 

istatistiksel anlam içinde aktarılamadığını belirtmiş, bununla birlikte aktarılabilirliğin yakın 

ölçümleri, aktarma modellerinin uygun şartlarda faydalı bilgileri sağladığını göstermiştir. 

Ayrıca, 2001 yılındaki kaza sayılarının tahmini için, kalibrasyon faktörleri kullanılan 

güncellenmiş kaza tahmin modellerinin Bayesçi Yaklaşımdan daha iyi sonuçlar verdiği 

sonucuna varmışlardır(Türe Kibar,2008). 

Lord (2006), bu çalışmada Poisson-gamma (Negatif Binom) modelleri kullanarak 

motorlu araç kazalarını modellemiştir. Modellemede, sabit yayılım parametresi 

tahmininde, düşük örnek ortalama değerlerinin ve az örnek miktarının etkileri 

araştırılmıştır. Poisson-gamma modelinde yayılım parametresini tahmin etmede genellikle 
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kullanılan yöntemler olan, moment yöntemi, ağırlıklı regresyon ve en çok olabilirlik 

yöntemlerini uygulamışlardır. Poisson-gamma modeli, Toronto’da toplanan düşük örnek 

ortalaması ve az örnek miktarına sahip kaza verilerine uyum sağlamıştır. Düşük 

ortalamanın az örnek miktarı ile birleşiminin, tahmin yöntemleri fark etmeksizin yayılım 

parametresinin tahmininde önemli derecede etkisi olduğu belirtilmiştir. 

Ye vd. (2007), bu çalışmada, Poisson ve Poisson-Gamma (Negatif Binom) modelleri 

ile kaza veri analizleri yapılmışlardır. Poisson modellerinde, hemen hemen bütün örnek 

ortalama değerleri için test istatistiğinin uygulanabildiğini, ancak ortalama değerin çok 

düşük olması durumunda hiçbir testin doğru çıkmayacağını, Poisson-Gamma modellerinde 

ise, geleneksel test istatistiklerinin doğru ve güçlü olmadığını göstermiştir. 

Özgan (2008) yaptığı çalışmada, kazaya karışan araç tipleri ve kazaların oluş şekli ile 

kaza sonuçları arasındaki ilişkiler analiz etmiştir. Bu amaçla, 5 yıl içinde meydana gelen 

783 kaza değerlendirilmiş, her bir kaza için araç tipleri, kazanın oluş şekli, ölü ve yaralı 

sayıları belirlenmiştir. Elde edilen veriler tablo haline getirilmiş ve SPSS programı 

kullanılarak çoklu lineer regresyon, korelasyon ve varyans analizleri yapılmıştır. Buna 

göre, araç tipine göre kazalardaki ölüm, yaralanma, kazanın oluş şekli arasında ilişkiler 

yüzde olarak belirlenmiştir. 

Selvi (2009), İzmir şehrinde beklenen olası trafik kazalarını engellemek ve kaza 

sayısını azaltmak için bir kaza tahmin modeli oluşturduğu bu tez çalışmasında, bulanık 

mantık modelleme yaklaşımından yararlanmıştır. Çalışmada öncelikli olarak, trafik 

kazalarını etkileyen sürücü ve araç özelliklerinden bağımsız, trafik hacmi, yağmur durumu 

ve yol geometrisi gibi dışsal faktörleri kullanmayı hedeflenmiştir. Bulanık mantık 

sisteminin, kaza tahmininde uygun bir yöntem olduğunu belirtilmiştir. 

Saplıoğlu (2010), yaptığı tez çalışmasında şehiriçi sinyal kontrolsüz eşdüzey 

kavşaklarda meydana gelen kazaları önceden tahmin edebilecek bir kaza tahmin modeli 

üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun için sinyalizasyonsuz kavşak kazalarının oluşmasına sebep 

olan insan unsuru ve araç unsuru hariç, yol ve çevre unsuru, özellikle kavşak geometrik 

özelliklerinin kazalar üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Şehiriçi kavşak 

kazalarını etkileyen değişkenlerdeki belirsizlikler nedeniyle bulanık mantık (fuzzy) 

yaklaşımı kullanılmıştır. Kurulan bulanık mantık modelinin belirli bir mekana ve zaman 

bağlı olmaksızın tüm şehiriçi sinyalizasyonsuz eşdüzey kavşaklarda uygulanabilir olması 

istenmiştir. Çalışmada ayrıca kaza analizlerinde sıklıkla kullanılan, çoklu regresyon 



11 

 

yöntemi ile bir model kurulmuştur. İstatistiksel model ile bulanık mantık modeli 

karşılaştırılmış ve her iki modelin de tahmin modeline uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Vieira Gomes vd. (2012) Portekiz’deki kazaların büyük bir kısmının kent içi yollarda 

meydana gelmesi sebebiyle, Lizbon kentindeki sinyalize ve sinyalize olmayan kavşaklarda 

güvenlik performansını belirlemek için söz konusu çalışmayı yapmışlardır. Poisson-

gamma modelleme yapısı kullanılarak birçok kaza tahmin modeli geliştirilmiştir. Bir tanesi 

sadece akım diğeri tüm değişkenler olan modeller olmak üzere iki model şekli tahmin 

edilmiştir. Veriler 44 adet üç ayaklı, 50 adet dört ayaklı kavşaktan 2004-2007 yılları arası 

kaza verilerinden elde edilmiştir. Trafik akımının her iki kavşak çeşidi için yüksek oranda 

anlamlı bir değişken olduğu, bazı karayolu geometrik değişkenlerin üç ve dört yönlü 

kavşaklarda kaza oluşumunda etkili olduğu belirtilmiştir. 

Chikkakrishna vd. (2013), Hindistan’daki çok şeritli yollar için kaza tahmini üzerine 

çalışmışlardır. Trafik kaza analizlerinde bayes modelleme tekniklerinden Poisson-gamma 

hiyerarşik bayes ve Poisson- weibull bayes modellerini kullanmışlardır. Açıklayıcı 

değişkenlerden geometrik özellikler olarak, refüj açıklığı, ana yollarda geçiş yolları ve 

trafik özellikleri olarak, ortalama günlük trafik ve yol kenar durumu( endüstri bölgesi, 

yaşama alanı, okul vb.) belirlenmiştir. Bağımlı değişken olarak ise, kaza sayılarını dikkate 

almışlardır. Modelleme sonunda, diğer yöntemle kıyaslandığında Poisson-gamma 

hiyerarşik modelin, kazaları daha yüksek doğrulukta tahmin ettiği, trafik hacmi, geçiş 

yolları ve refüj açıklığının kaza olma olasılığını arttırdığı gözlenmiştir. 

Chengye ve Ranjitkar (2013), yaptıkları bu çalışmada kaza tahmin modelleri 

geliştirerek otoyol güvenliğini araştırmışlardır. Kişiye bağlı olmayan değişkenlerinden, 

trafik durumu, yolun geometrik ve işletme özellikleri ve hava durumu dikkate alınarak, 74 

km uzunluğundaki otoyolun 6 yıllık kaza verisi değerlendirilmiştir. Negatif Binom 

Regresyon modelleri kullanılarak, üç kategoride kaza tahmin modelleri oluşturulmuştur. 

Bunların ilki tüm otoyol için, ikincisi kent içi ve kırsal otoyol kesimleri için ayrı ayrı ve 

sonuncusu ise otoyolun birleşme-ayrılma olmayan kısımları, birleşme yolu olan ve ayrılma 

yolu olan kısımları için ayrı ayrı modeller analiz edilmiştir.  Sonuç olarak, bölüm 

uzunluğu, şerit başına Yıllık Ortalama Günlük Trafik ve toplam şerit sayısı, kaza frekansını 

etkileyen en güçlü değişkenler olarak bulunmuştur. 

Cheng vd. (2013), Poisson-Weibull Genelleştirilmiş Lineer Model (PW GLM) 

kullanarak motorlu araç kazaları verilerini analiz etmişlerdir. Poisson-Gamma (yani 

Negatif Binom) modelin günümüzde en çok kullanılan ve kabul görmüş bir yöntem 
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olduğunu, bu çalışmada Poisson- Weibull (PW) genelleştirilmiş lineer yöntemin 

uygulandığını ve Poisson-Gamma (PG) ile sonuçların kıyaslandığını, uyum iyiliği 

istatistikleri yönünden PW GLM modelinin PG kadar iyi sonuçlar verdiğini 

gözlemlemişlerdir. 

 Van Petegem ve Wegman (2014) Hollanda ülkesindeki yoldan çıkma kazalarında, 

yol tasarım risk faktörlerinin kaza tahmin modelleri ile analizini yapmışlardır. Negatif 

Binom olasılık dağılımını kullanan genelleştirilmiş lineer yöntemini uygulamış ve 80 

km/sa hız limitine sahip kırsal yollardaki kaza frekansını tahmin etmişlerdir. Ayrıca, 

yoldan çıkma kazalarında, trafik hacmi ve yol özelliklerinin etkilerini belirlemişlerdir.  

Manuel vd. (2014) kent içindeki toplayıcı yollarda yol genişliğinin güvenlik 

etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada Negatif Binom güvenlik performans fonksiyonu 

kullanılmıştır. Sonuç olarak, bölüm uzunluğunun, trafik hacminin, geçiş noktası 

yoğunluğunun, orta geçiş değişiminin istatistiksel olarak anlamlı ve kaza frekansında 

pozitif yönde etkisi olurken, yol genişliğinin istatistiksel anlamlı ve çarpışma yönünden 

negatif yönde etkisi olduğu belirlenmiştir. Trafik hacmi ile genişlik birlikte 

değerlendirildiğinde, kazalar üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu, yani standart boyuttaki 

toplayıcı yollara göre standart üstündeki toplayıcı yollarda kaza oranın daha yüksek olduğu 

belirtilmiştir. 

 

1.4.2. Kamyon Kaza Analizleri 

 

1970 yılından beri, dünyada kamyon kazaları ve güvenliği üzerine birçok çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda kamyon kazaları; farklı tiplerinin kaza oranlarına ve 

şiddetlerine göre, karayolu sınıflarına göre, kavşaklarda, giriş- çıkış yollarında, çalışmalar 

alanlarında olmalarına göre, araçlar ve kazalar arasındaki birleşimine göre farklı gruplara 

ayrılarak incelenmiştir (Awad, 1997). 

Khasnabis ve Al-Assar (1989), kazaya maruz kalma tabanlı yaklaşım ile kamyon 

kazaları verilerinin analizi üzerine çalışmışlardır. Kazaya maruz kalmanın en iyi tanımının, 

araç seyahat kilometresi ile ölçülebileceğini belirtmişlerdir. Kazaya maruz kalma tabanlı 

tekniği, araçların karşılaşma şansı düşüncesi olarak kullanmışlardır. Sadece kamyonların 

karıştığı kaza oranı, sadece otomobillerin karıştığı kaza oranı ve kamyon-otomobil kaza 

oranı, ayrı kamyon çeşitlerine göre (kamyon, kamyon-çekici ve bir römork, kamyon-çekici 

ve iki römork, treyler gibi)  ayrı ayrı formüllerle belirlenmiştir. 
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Joshua ve Garber (1990), önemli yol geometrik tasarım değişkenlerini; anayollardaki 

eğim değişim oranı ve otoyollardaki eğrilik değişim oranı olarak belirlemişlerdir. Bu 

çalışmalarında, sürücü, çevre gibi etkilere yer vermemişler ve çeşitli kamyon tipleri 

arasındaki ayırımı yapmamışlardır. Çalışmada matematiksel ilişkiyi kurmak için çoklu 

lineer regresyon ve Poisson Regresyon yöntemleri kullanmışlardır. Çoklu regresyonun 

kazalar ve değişkenler arasındaki ilişkiyi yeteri kadar açıklayamadığını, Poisson 

Regresyonun seçiminin doğru olduğunu belirtmiştir. Genel olarak, hız, günlük taşıt trafiği, 

kamyon yüzdesi, eğrilik değişim oranı ve eğim değişim oranı arttıkça kamyon kazalarının 

arttığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Miaou vd. (1992), bu çalışmalarında, Kuzey Carolina kırsal eyaletler arası yollardaki 

kamyon kazaları ile yol geometrik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Poisson 

Regresyon modelini kullanmışlardır. Trafik değişkeni olarak, her bir şerit için Yıllık 

Ortalama Günlük Trafik değeri dikkate alınmıştır. Karayolu geometrik değişkenleri ise 

şerit genişliği, banket genişliği, refüj genişliği ve şekli, yatay kurba ve boyuna eğim olarak 

ele alınmıştır. Poisson Regresyon modelinde, Yıllık Ortalama Günlük Trafik değeri, yatay 

kurba ve boyuna eğimin kamyonların kaza olasılığı ile ilişkili oldukları belirlenmiştir. 

Poisson modelinde varyans ve ortalama birbirine eşit çıkmayıp, veride aşırı yayılım 

gözlenmiştir. Miaou ve diğerlerine göre, aşırı yayılım olması, kamyon kazaları ve yol 

geometrik değişkenleri arasındaki ilişkinin varlığını değiştirmemektedir. Bunun çözümü 

olarak, Negatif Binom Regresyon modeli gibi aşırı yayılıma izin veren modellerin 

kullanılmasını önermişlerdir. 

Miaou vd. (1993), bu çalışmalarında, büyük kamyonların (4535 kg ve bundan ağır 

olan kamyonlar) karıştığı kazalar ile yol geometrik özellikleri arasındaki ilişkiyi kuran 

istatistiksel bir model geliştirilmesini amaçlamışlardır. Daha önceki çalışmalar dikkate 

alındığında, büyük kamyonların güvenliklerini etkileyen önemli yol geometrik özellikleri; 

şerit genişliği, banket genişliği ve şekli ve yatay kurp ve boyuna eğim özellikleri olarak 

belirlenmiştir. Bu çalışmada kamyon kaza frekansı ve kamyonların kazaya karışma 

oranları; üç yol sınıfı, iki kamyon tipi ve üç kaza şiddeti şekline göre belirlenmiştir. Yollar; 

kırsal eyaletler arası, kentsel eyaletler arası, otoyol ve kırsal iki şeritli bölünmemiş anayol 

olarak sınıflandırılmıştır. Kamyon tipleri; tekli kamyon ve birleşimli kamyon olarak ele 

alınmıştır. Kaza şiddetleri; ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı olarak incelenmiştir. 

Çalışma için gerekli olan veriler, Karayolu Güvenlik Bilgi Sistemi (HSIS) adlı veri 

tabanından alınmıştır. Sonuç olarak; kazalar ile yol geometrik özellikleri arasındaki ilişkiyi 
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kurmak için Poisson Regresyon modeli geliştirilmiştir. Belirsiz kamyon seyahat verileri ve 

eksik verilerden dolayı modelde aşırı yayılım meydana gelmiştir. Bundan dolayı, bu 

ilişkiyi belirlemek için modelde aşırı yayılıma izin veren Negatif Binom Regresyon modeli 

uygulanmıştır. Negatif Binom Regresyon modelinin veriye daha iyi uyum sağladığı 

belirlenmiştir. 

Özen (1993), Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarına ağır taşıtların etkisinin 

araştırılması üzerine yaptığı tez çalışmasında, Türkiye yol ağında gerek uzunlukları 

gerekse taşıdıkları trafik açısından önemli yer tutan, Edirne-Hatay, İzmir-Gürbulak ve 

Mersin-Silopi karayollarında meydana gelen kazaları incelemiş ve bu kazalarda ağır 

taşıtların etkileri araştırılmıştır. Buna göre, ağır taşıtların karıştığı kazaların çoğunlukla 

ölümle sonuçlandığı, ağır taşıt yüzdesindeki azalmanın ölümle sonuçlanan kazaların 

azalmasına neden olduğu, toplam taşıt trafiği içindeki ağır taşıtların yoğunluğunun fazla 

olmasının ölümlü kazaları artırdığı belirlenmiştir.  

Miaou (1994), yaptığı çalışmada, karayolu geometrik karakteristikleri ile kamyon 

kazaları arasındaki ilişki üzerinde durmuştur. Bu ilişkiyi kurmak için Poisson Regresyonu, 

Sıfır değer ağırlıklı Poisson Regresyonu ve Negatif Binom Regresyon yöntemlerinden 

yaralanmıştır. Bilinmeyen parametrelerin tahmininde en çok olabilirlik yöntemini 

kullanmıştır. Çalışmanın sonunda, kullanılan yöntemlerin kamyon kazaları frekansını 

tahmin etmede birbirine göre bir üstünlüklerinin olmadığını, Poisson Regresyonunun, 

uygulanması gereken ilk yöntem olacağı sonucuna varmıştır. 

Janson (1998), yaptığı çalışmada, otoyola giriş-çıkış yolu tasarımı ile kamyon kaza 

oranı arasındaki ilişkiyi belirlemiştir. Otoyoldaki kamyon kazalarını, giriş-çıkış yolu 

şekline, kaza tipine ve her biri birleşen veya ayrılan yol olan 4 çatışma bölgesine göre 

gruplara ayırmıştır. Bu grupları, her bölgedeki kamyon kazalarına ve kamyon seyahat 

miline göre birbirleri ile kıyaslamıştır. Kamyon kaza frekansı ve oranının sadece giriş-çıkış 

yolu şekline göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığını, ancak çatışma bölgesi ve kaza 

tipinin hem kendi aralarında hem de yol şekli ile anlamlı bir farklılık oluşturduğunu 

bulmuştur. Ayrıca, yüksek hacimli giriş-çıkış yollarının, kamyon seyahat mili başına düşük 

kamyon kaza oranına sahip olduğunu belirlemiştir. 

Montufar (2002), yaptığı tez çalışmasında, Kanada kırsal bölgelerindeki ağır kamyon 

güvenliğini araştırmıştır. Bu çalışmada, kamyon kaza oranlarının, yetki alanlarına, kamyon 

trafik hacmine, yol sınıfına, yükleme limitlerine, mevsimlere, gün durumuna ve kamyon 

tipine göre farklılıklarını belirlemek için seyahat tabanlı analiz uygulanmıştır. Tüm 
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kamyon kazaları dikkate alındığında, bölünmemiş yollardaki kamyon kazalarının 

bölünmüş yollara göre daha fazla olduğu, kazaların kışın ve gece vakti daha çok meydana 

geldiği belirlenmiştir.  

Xu (2004), yaptığı tez çalışmasında, New Brunswick kentinin kırsal anayollarının 

önemli bir kısmının 2 şeritli bölünmemiş durumdan 4 şeritli bölünmüş hale dönüştürülmesi 

ile bunun sonucu olarak bu kısımda meydana gelen ağır taşıt kazalarının azalması 

arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmıştır. Bunun için her milyon kamyon- kilometre 

seyahatine göre kamyon kaza oranları ve kaza olma oranları belirlenmiştir. Kaza verileri 

olarak 1993-2002 yılları arasında New Brunswick’de meydana gelen ağır taşıt kazaları ele 

alınmıştır. Bu veriler, New Brunswick kaza rapor formlarından elde edilmiştir. Ağır taşıt 

olarak; 4500 kg ve bundan ağır olan kamyonlar, çekici kamyonlar ve çekici-römorklar ele 

alınmıştır. Sonuç olarak, ölümlü kamyon kazalarının bölünmemiş yollarda önemli bir 

sorun olduğu, araç ve çevre faktörlerinin bunu etkilediğini belirlemiştir. Milyon kamyon-

km seyahatine düşen kamyon kaza oranı, bölünmemiş yolda 0.84 iken bölünmüş yolda 

0.18’ dir. Tüm kamyon kaza oranı ise 0.59 olarak belirlenmiştir. Bu değerler, yolun 

bölünmüş olmasının kamyon kazalarının azaltılması ve kamyon güvenliğinde oldukça 

önemli olduğunu göstermiştir. 

Daniel ve Chien (2004) yaptıkları çalışmada, birinci olarak, yol güzergahında 

sinyalize kavşaklar bulunan kentsel anayollardaki kamyon kazalarının meydana gelmesine 

neden olan faktörlerin belirlenmesini, ikinci olarak ise tek bir birleşik kaza tahmin modeli 

ile sinyalize kavşaklar için de hesaplamayı kapsayan bir yaklaşımın geliştirilmesini 

amaçlamışlardır. Bunun için, kamyon yüzdesinin ve bunun sonucu olarak kamyon 

kazalarının çok olduğu ve aynı zamanda fazla miktarda sinyalize kavşakların bulunduğu 

tek bir güzergah seçilmiştir. Kaza tahmin modeli olarak Poisson ve Negatif Binom 

modelleri ve kontrol amaçlı olarak Sıfır değer ağırlıklı modeller kullanılmıştır. 

Kaza tahmin modellerinde sinyalize kavşakların etkisini belirlemek için iki yaklaşım 

ele alınmıştır. Birincisi, hem kavşak kısmında hem de kavşak olmayan kısımda meydana 

gelen kazaları birleştirerek tek bir birleşik kaza tahmin modeli oluşturulmasıdır. Bunun için 

incelenen yol güzergahı bölümlere ayrılmıştır. Her bir bölümde en az bir sinyalize kavşak 

bulunmaktadır. İkinci yaklaşım ise; sinyalize kavşak bölümleri, yol bölümleri ve her iki 

bölümün birleşimleri için 3 ayrı kaza tahmin modeli oluşturulmasıdır. Bu yaklaşımda, yol, 

herhangi bir sinyalize kavşak içermeyecek şekilde yol bölümlerine ayrılmaktadır. Sinyalize 

kavşak bölümleri en az bir sinyalize kavşak içerip, bazıları ise birden fazla sinyalize 
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kavşak içermektedir. İki yaklaşım için de Negatif Binom Regresyonun modellere uygun 

olduğu belirlenmiştir. Sinyalize kavşak tasarımı yapılırken kamyon trafiği hacminin 

dikkate alınması gerekliliği dile getirilmiştir.  

Al-Ghirbal ve Al-Ghamdi (2006), eş düzey kavşakların yol ağındaki yüksek kaza 

oranına sahip yerler olmaları sebebiyle, dönel kavşakların (roundabout) farklı tasarım 

özellikleri ile kazalar arasındaki ilişkiyi belirleyen bir kaza tahmin modeli oluşturmuştur. 

Çalışmasında, veriye Poisson dağılımlı genelleştirilmiş lineer yöntem uygulamıştır. Sonuç 

olarak, kavşak tasarımında, kavşak kolları arasındaki açı arttıkça yol güvenliğinin arttığı, 

trafik hacminin yol güvenliğinde negatif bir etki yaptığı, kavşak girişindeki aydınlatmanın 

yol güvenliğini arttırdığı, kavşak kollarının sayısındaki artışın kaza frekansında negatif bir 

etki gösterdiği ve kavşak giriş yolu eğrilik yarıçapındaki artışın yol güvenliğinde negatif 

etkisi olduğu belirlenmiştir. 

Iragavarapu (2007), özel kamyon tesislerinin tasarımı ve güvenlik performansını 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir tez çalışması yapmıştır. Bu çalışmada, 

kamyon kazaları sonucu ölüm oranlarının fazla olmasından yola çıkarak kamyon kazaları 

ve bunu etkileyen risk faktörlerini belirlemeye çalışmıştır. Bunun için, Texas eyaletindeki 

beş yıllık kaza ve yol verileri kullanmış ve Negatif Binom Regresyonu yöntemini 

kullanarak birbirleri arasındaki ilişkiyi kurmuştur. En az bir kamyonun ve diğer araçların 

karıştığı kazalar için bir model, sadece kamyonların (iki veya daha fazla kamyonun) 

karıştığı kazalar için bir model ve tek kamyon kazası için bir model olmak üzere ayrı ayrı 

modeller oluşturmuştur. Sonuçlar göstermiştir ki, Yıllık Ortalama Günlük Trafik içindeki 

kamyon yüzdesi, yol sınıfı (kentsel/kırsal), belirlenmiş hız limiti, yüzey durumu, yolun düz 

ya da kurp olması ve banket genişliği kamyon kazalarını etkileyen faktörler olarak 

bulunmuştur. Bir kamyonun ve diğer araçların karıştığı kazalar ile sadece kamyonların 

karıştığı kazaların, daha geniş sol şerit genişliğinde ve yüksek hız limitine sahip kırsal 

yollarda, kuru yüzey durumunda daha az meydana geleceği, buna karşılık tek kamyon 

kazalarının, yüksek hız limitine ve daha düşük kamyon yüzdesine sahip kırsal düz yol 

kesimlerinde, kuru yüzey durumunda daha az olacağı sonucuna varılmıştır. 

Ramirez vd. (2008), şehirlerarası yollardaki farklı kaza çeşitleri içerisindeki ağır taşıt 

trafiğinin hacmini ve trafiğe etkisini araştırmak için Negatif Binomial yöntemleri 

kullanarak bir yöntem geliştirmişlerdir. En önemli veri olarak, Yıllık Ortalama Günlük 

Trafik değerini, bunu takiben ağır taşıt yüzdesini ve farklı ortak değişkenleri kullanarak her 

bir yol şekli için modeller geliştirmişlerdir. Elde edilen modeller ile belirlenen 
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koridorlardaki kaza sayılarını tahmin edebilmişlerdir. Kazaların azalmasının, ağır taşıt 

trafiğinin azalması sonucu olacağını, ayrıca tekli anayollar yerine yüksek kapasiteli 

bölünmüş yolların kazaların azaltılmasında etkili olacağını belirlemişlerdir. 

Sharma ve Landge (2013) yaptıkları çalışmalarında, kaza verilerinde sıfır değerinin 

fazla olması yaklaşımına dayanarak, kaza frekansları tahmin etmede güçlü bir seçenek 

olarak tercih edilen Sıfır Değer Ağırlıklı Regresyon modelleri üzerine odaklanmışlardır. 

Çalışmada, Hindistan’daki, yoğun bir kırsal yol güzergahı seçilmiş ve buradaki ağır taşıt 

kazaları ile yol geometrisi ve trafik özellikleri arasındaki ilişki kurulmuştur. Sıfır Değer 

Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon yöntemini kullanarak ağır taşıt kaza oranının 

modellemesi yapılmış ve seçilen güzergahın yol güvenliğini belirlemede şerit genişliği, 

giriş yoğunluğu ve banket genişliği anlamlı değişkenler olarak bulunmuştur. 

Amarasingha ve Dissanayake (2013), geçişin sınırlı olduğu (ekspres) karayollarında 

kamyon kaza frekanslarını modellemek için, Poisson Regresyon ve Negatif Binom 

Regresyon yöntemlerini kullanarak kamyon kazaları ve trafik ve geometrik özellikler 

arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışmışlardır. Yol güzergahı, yol bölüm uzunluğu 0,25 mil’ 

den daha fazla ve hız limiti 55 km/saat’ in üzerinde olmak üzere 7273 homojen yol 

bölümüne ayrılmıştır. Veride aşırı yayılım gözükmesi sebebiyle, uyum iyiliği kriterleri 

yönünden Negatif Binom Regresyon modelinin veriye daha iyi uyduğuna karar verilmiştir. 

Geliştirilen modelin katsayılarına göre, bölüm uzunluğu, şerit sayısı, şerit başına düşen 

Yıllık Ortalama Günlük Trafik ve iç banket genişliği arttıkça kamyon kaza frekansının 

arttığı, boyuna eğimin artması ile kamyon kazalarının azaldığı sonucuna varılmıştır. 

Choi vd. (2014), Kore’deki otoyollarda ölümlü kamyon kazalarına etkisi olan risk 

faktörlerini belirlemek için ikili lojistik regresyon yöntemini uygulamışlardır. Analizlerde 

trafik ve hava koşullara dikkate alınmış ve kamyon kazaları arasındaki ilişki belirlenmeye 

çalışılmıştır. Genel trafik durumu içindeki hız değişkenleri, hacim/ kapasite gibi trafik 

hacmi değişkenleri ile kıyaslandığında, kamyon kaza şiddetini etkileyen en önemli 

faktörler olarak bulunmuştur. Bunun sonucu olarak, otoyollarda güvenli kamyon işleyişi 

için hız yönetimi çok önemlidir. Ayrıca, çalışma normal ve kötü hava koşullarına göre 

değerlendirilmiş ve güvenli kamyon trafiği işleyişi için önerilerde bulunulmuştur.  
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1.4.3. Yapay Sinir Ağları (YSA) ile Kaza Analizleri 

 

Awad (1997) yaptığı tez çalışmasında, geleneksel ve yapay zeka tekniklerini 

kullanarak kavşaklarda meydana gelen kamyon kazalarını modellemiştir. Washington 

eyaletindeki farklı düzey kavşaklarda meydana gelen 1993-1995 yıllarına ait kamyon kaza 

verilerini, lineer regresyon, YSA ve Bulanık Mantık ve YSA’nın birlikte kullanıldığı hibrid 

sistemleri (ANFIS) ile analiz etmiştir. YSA’da çok katmanlı ağ yapısını kullanmış ve geri 

yayılım algoritması kullanarak sistemi eğitmiştir. Sonuç olarak, lineer regresyon 

modellerin veriye uyum sağlamadığı, YSA modeli ile girdi verileri ile çıktı verileri 

(kamyon kaza frekansı) arasında nonlineer bir ilişkinin, farklı katmanlardaki düğümlerle 

bağlı farklı sinirlere ağırlıklar atanarak belirlenebileceğini, ANFIS modelinin 

performansının YSA’dan daha iyi olduğunu, ancak muhakemeye açık olduğunu, hem 

sınırlı verinin olmasının hem de eksik verilerin varlığının tatmin edici olmayan sonuçların 

elde edilmesine neden olduğunu belirlemiştir. 

Mussone vd. (1999), bu çalışmalarında, Milan kentindeki kazaları analiz etmek için, 

alternatif bir yöntem olan YSA’yı kullanmışlardır. Farklı senaryolar kullanarak kentiçi 

kavşak kazalarının tehlike derecelerini belirlemişlerdir. Kavşak karmaşıklığının, kavşak 

düzenlemesine bağlı olan yüksek kaza indeksini belirleyebileceğini ve karşıdan karşıya 

geçen yayalar için en yüksek kaza indeksinin, gece vakti sinyalize olmayan kavşaklarda 

meydana geldiğini belirlemişlerdir. 

Abdelwahab ve Abdel-Aty (2001), yaptıkları çalışmalarında trafik kazalarında 

sürücü yaralanma şiddetini tahmin etmek için YSA yöntemini kullanmışlardır. Sürücü 

yaralanma şiddeti ile sürücü, araç, yol ve çevre arasındaki ilişki belirlenmiştir. Sonuçlar 

göstermiştir ki, kırsal kavşakların, sürücü yaralanma şiddeti yönünden kent içi 

kavşaklardan daha tehlikeli olduğu, bayan sürücülerin erkek sürücülerden daha çok ciddi 

yaralanma kazalarına karıştığı, hız oranının yaralanma şiddeti olasılığını arttırdığı, hata 

yapan sürücülerin, hata yapmayanlara göre daha az ciddi yaralanma deneyimine sahip 

olduğu, emniyet kemeri kullanımının ciddi yaralanma şansını azalttığını, araç tipinin 

sürücü yaralanma şiddetinde rol oynadığını ve yolcu araçlarındaki sürücülerin, pikap 

kamyon veya kamyonet sürücülerine göre daha muhtemel yüksek kaza şiddetine maruz 

kaldığını belirlemişlerdir. 

Kalyoncuoğlu ve Tığdemir (2004) bu çalışmalarında, trafik verilerinin simülasyonu 

ve modellenmesi için alternatif bir yöntem olarak YSA kullanmışlardır. Sürücü 
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özelliklerinin(yaş, cinsiyet, eğitim, araç sürüş yılı, günde ortalama sürülen mesafe)  kazalar 

üzerindeki etkilerini çok katmanlı ağ yapısına sahip YSA modeli ile belirlemişlerdir. YSA 

ile tatmin edici sonuçlar elde etmişlerdir. 

Al-Ghirbal (2005) yaptığı tez çalışmasında, dönel kavşaklardaki (roundabouts) 

şiddetli trafik kazalarının oranını tahmin etmek için YSA kullanmıştır. Kentsel ve kırsal 

bölgelerdeki dönel kavşakları dikkate alarak, buralarda meydana gelen kazalara etkisi olan 

trafik ve geometrik özellikleri girdi verileri olarak kullanıp, çıktı olarak kaza oranını 

tahmin etmiştir. Öncelikle verilere Poisson dağılım tabanlı geleneksel genelleştirilmiş 

lineer model uygulamıştır. Daha sonra YSA ile çözümleme yapmıştır. Bu iki yöntemi 

kıyaslamış ve sonuç olarak, YSA’ nın istatistiksel modellere göre daha güvenilir sonuçlar 

verdiğini, bu yöntemin istatistiksel eksikliklerin üstesinden gelmek için kullanılabilir bir 

yaklaşım olduğunu bulmuştur. 

Chang (2005) bu çalışmasında, otoyol kaza frekans analizlerini yapmak için Negatif 

Binom Regresyon ve YSA yöntemleri kullanmıştır. Kazalar ile yol geometrik özellikleri, 

trafik özellikleri ve çevresel koşullar arasındaki ilişkiyi belirlemek için farklı kaynaklardan 

veriler elde etmiştir. Yol geometrik özellikleri olarak; şerit sayısı, şerit genişliği, yatay 

eğrilik, boyuna eğim vb., trafik bilgileri olarak; farklı araçların ortalama günlük trafik 

değerleri, pik saat faktörü ve şeritler üzerindeki trafik dağılımı, çevresel bilgiler olarak ise 

basınç, sıcaklık, nem, yağış gibi bilgiler dikkate almıştır. Seçilen 373 km lik otoyol 

kesimini 1992 alt bölüme ayırmıştır. İki yıllık süre zarfındaki 1338 kaza analiz edilmiştir. 

Negatif Binom Regresyon analizi veriye uygunluk sağlamış olup, şerit sayısı ve eğim 

arttıkça kaza olasılığının arttığını, 6
o 

den büyük yatay kurp derecesinin kaza olasılığını 

azalttığını, ayrıca Yıllık Ortalama Günlük Trafik değeri ve kamyon yüzdesinin artışının 

kaza olasılığını artırdığını belirlemiştir. Bu çalışmada yapay sinir ağı yapısı olarak, 3 

tabakalı sinir ağı ve sistemde eğitim algoritması olarak geri yayılım kuralını uygulamıştır. 

Negatif Binom Regresyon ile YSA sonuçlarını kıyasladığında, eğitim verilerinin 

analizinde, YSA’nın Negatif Binom Regresyonuna göre biraz daha iyi sonuçlar verdiği, 

kaza frekanslarını tahmin etmede, bir veya daha fazla kaza olan yol bölümlerinde 

YSA’nın, kaza olmayan yol bölümlerinde ise Negatif Binom Regresyonun daha iyi 

sonuçlar verdiğini belirlemiştir. 

Delen vd. (2006) bu çalışmalarında, yaralanma şiddeti ile kaza ile ilgili faktörler 

arasındaki lineer olmayan ilişkiyi belirlemek için YSA kullanmışlardır. Hassaslık analizi 

yaparak, kazaya neden olan faktörlerin hangisinin daha etkili olduğunu bulmuşlardır. Çok 
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katmanlı, geri yayılımlı ağ yapısı kullanarak, girdi katmanında kişisel veriler (yaş, cinsiyet, 

alkol kullanımı), araç verileri (araç yaşı, cinsi, sınırlayıcı sistemler), çevre verileri 

(eyaletler arası yol, ışık durumu, yüzey durumu), kaza verileri (çarpma, yuvarlanma, 

çarpışma) ve diğer verileri (cuma gece, cumartesi gece, pazar gece) kullanmışlardır, Çıktı 

olarak ise; yaralanma olmama, muhtemel yaralanma, aciz bırakmayan yaralanma, aciz 

bırakan yaralanma ve ölüm sayılarını tahmin etmişlerdir. YSA modelin sonuçları tahmin 

etmede çok başarılı olduğunu bulmuşlardır. 

Nassiri ve Edrissi (2006) bu çalışmalarında, iki şeritli kırsal yollarda meydana gelen 

kamyon kaza şiddetini modellemişlerdir. Kamyon kaza şiddetine etkisi olan araç, yol, 

çevre ve sürücü karakteristikleri gibi faktörleri incelemek için lojistik model ve YSA 

modelleri kullanmışlardır. Sürücü yorgunluğu, kafa kafaya çarpışma, araç kontrollerin 

yapılmaması gibi kaza şiddetini etkileyen değişkenlerdeki değişikliğin kamyon kaza 

şiddeti üzerinde önemli bir etkiye sahip olduklarını bulmuşlardır. Lojistik model ile YSA 

sonuçlarını kıyasladıklarında, lojistik modelin daha iyi sonuçlar verdiğini belirlemişlerdir. 

Meng vd. (2007) bu çalışmalarında, kavşaklardaki kazaları tahmin etmek ve tehlikeli 

kaza tiplerini belirlemek için YSA yöntemini kullanmışlardır. Çalışma için 197 eş düzey 

kavşak seçmişlerdir. Kaza verileri olarak, seçilen kavşaklarda 2000-2004 yılları arasında 

meydana gelen 4340 ölümlü/yaralanmalı kaza ele alınmıştır. YSA da çok katmanlı ağ 

yapısını kullanmışlardır. Girdi katmanında, trafik hacmi, yer, kavşak tipi, kavşak düzeyi ve 

trafik kontrol şekli verileri girilerek, kavşak çarpışma şekillerine ( tek araçlı kaza, arkadan 

çarpma, kafa kafaya çarpışma, yandan çarpma ve yan çarpışma) göre kazaları tahmin 

etmişlerdir. Sonuç olarak, YSA’nın yaklaşık %89 oranında kaza tiplerine göre kaza 

sayılarını doğru tahmin ettiğini belirlemişlerdir. 

Xie vd.(2007), bu çalışmada istatistiksel modellerin karayolu güvenliği 

çalışmalarında sıkça kullanıldığını, genelleştirilmiş linear ve hiyerarşik bayes modellerin 

ise ulaştırma güvenlik problemlerinde en sık kullanılan yöntemler olduğunu, son 

zamanlarda bu yöntemlerin yanında Geri Yayılımlı Sinir Ağları (BPNN) modelinin yol 

güvenliği çalışmalarında önerildiğini, veriye uyum problemleri ile karşılaşılan istatistiksel 

yöntemlere karşı sinir ağları yöntemlerinde bu sorunla karşılaşılmadığını, Bayes Sinir 

Ağları (BNN) yönteminin ise BPNN’ye göre daha iyi performansa sahip olduğunu ifade 

etmişlerdir.  Çalışmalarında, Texas’taki kırsal geçiş yollarından elde ettikleri verilere; 

BPNN, BNN ve Negatif Binom Regresyon modellerini uygulamışlardır. BNN modelin 

diğer yöntemlere göre kaza tahmin performansında daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiştir. 
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Özgan ve Demirci (2008) bu çalışmalarında, şehirlerarası iki şeritli kırsal yollarda 

meydana gelen trafik kazalarının modellemesi için YSA yöntemini kullanmışlardır. 

Çalışma, Düzce’de bulunan D100/11 karayolunda 2002-2006 yılları arasında meydana 

gelmiş olan 783 trafik kazası incelenerek yapılmıştır. Çok katmanlı YSA yapısını, ağın 

eğitilmesinde ise geri yayılımlı hata algoritmasını kullanmışlardır. YSA kullanarak kaza 

verilerini modellemek için öncelikle, YSA’nın girdi ve çıktıları,  girdi katmanında (k-1)., 

(k-2).,(k-3) ve (k-4). ay veya kilometreye ait kaza sayısı, yaralı  ve ölü sayısı verileri 

girilerek, çıktı katmanında k. ay veya kilometredeki  kaza, yaralı ve ölü sayısını tahmin 

etmeye çalışmışlardır. Sonuç olarak D100/11 karayolunda her bir kilometre için ve aylara 

göre kaza sayısı, yaralı ve ölü sayısını bulmuşlar ve gerçek veriler ile modelleme verileri 

arasında mükemmel bir uyum olduğunu belirlemişlerdir.  

Akgüngör ve Doğan (2009) bu çalışmalarında, Türkiye’nin 3 büyük şehri olan 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin sayısını 1986-

2005 yılları arasındaki geçmiş verilerden faydalanarak tahmin etmek için YSA, Smeed ve 

Andreassen modellerini kullanmışlardır. Model geliştirirken bağımsız değişken olarak bu 

şehirlerdeki nüfus ve araç sayısını almışlardır. YSA’da çok katmanlı, ileri beslemeli ve geri 

yayılımlı ağ yapısı kullanmışlardır. Model tahminleri gözlemler ile kıyaslandığında YSA 

modelin en iyi sonuçlar verdiğini belirlemişlerdir. 

Cansız vd. (2009) bu çalışmalarında, trafik kazalarında ölümcül şekilde yaralanmış 

kişilerin sayılarını tahmin etmek için YSA kullanmışlardır. Girdi verisi olarak nüfus ve 

araç sayısı kullanılmış, çıktı olarak ise ölenlerin sayısını elde etmişlerdir. Gerçek verilere 

düzeltilmiş Smeed modelini de uygulamış ve bu iki yöntemi kıyaslamışlardır. Buna göre; 

her iki modelinde ölü sayısı tahmininde mükemmel ve benzer tahminler yaptığını, ancak 

YSA’nın diğer modele göre daha iyi sonuçlar verdiğini belirlemişlerdir.  

Akgüngör ve Doğan (2010) bu çalışmalarında, regresyon analizi, YSA ve Genetik 

Algoritma yöntemlerini kullanarak İzmir ili için trafik kaza tahmin modelleri 

geliştirmişlerdir. Modeller geliştirilirken nüfus, araç sayısı ve kaza sayısı model 

parametreleri olarak kullanmışlar ve bu parametrelere ait 1986-2005 yılları arasındaki 

verilerden faydalanmışlardır. Regresyon analizi kullanılarak geliştirilen kaza modellerinde 

Smeed ve Andreassen kaza model formları kullanmışlardır. YSA modelinde 2-5-1 ağ 

mimarisi en uygun mimari olarak belirlenmiş, ağların gizli katmanında sigmoid, çıkış 

katmanında da doğrusal fonksiyon kullanmışlardır. Ağın eğitiminde ise ileri beslemeli geri 

yayılım algoritmasından yararlanmışlardır. GA tekniği ile modeller oluşturulurken farklı 
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formdaki modeller denenmiş ancak bu çalışma için en başarılı modelin üstel model olduğu 

görülmüştür. Geliştirilen bütün modellerin performansları ortalama mutlak yüzde hata 

(OMYH), ortalama mutlak hata (OMH) ve ortalama karesel hataların karekökü (OKHK) 

ölçütleri içinde değerlendirmişlerdir. Hesaplanan hata değerleri incelendiğinde, yapay zeka 

tekniği kullanılarak geliştirilen modellerin regresyon analizden üretilen modellere göre çok 

daha başarılı olduğu, Smeed ve Andreassen kaza modellerinin performanslarının her iki 

periyotta da birbirine yakın olduğu, öte yandan eğitim periyodunda YSA, test periyodunda 

da GA kaza modelinin en iyi performansa sahip olduğu sonucuna varmışlardır. 

Moghaddam vd. (2010) bu çalışmalarında, insan faktörünün, yolun, aracın, hava 

koşullarının ve trafik hacmi ve akım hızı gibi trafik özelliklerinin eş zamanlı olarak kaza 

şiddeti üzerindeki etkilerini tahmin etmek için YSA kullanmışlardır. Çalışmalarında, en iyi 

modeller üzerinde hassaslık analizi yaparak ve bunu geliştirerek kazaya etkili olan 

faktörlerin önceliklerini tespit etmeyi amaçlamışlardır. Buna göre, kentsel karayollarında 

meydana gelen kazaların şiddetini etkileyen daha az öneme sahip 92 değişkeni eleyerek, 25 

önemli bağımsız değişken ile modeli eğitmişlerdir. Bağımlı değişken olarak kaza şiddetini, 

ölümlü ve yaralanmalı kazalar ve sadece maddi hasarlı kazalar olmak üzere 2 gruba 

ayırmışlardır. YSA ağ yapısında çok katmanlı, ileri beslemeli, geri yayılımlı ağı 

kullanmışlardır.  2002-2005 yıllarına ait verileri eğitim aşamasında, 2006 verilerini ise test 

aşamasında kullanmışlardır. Sonuç olarak, YSA modellerin kaza şiddetini belirlemede iyi 

sonuçlar verdiğini ve bu modeller ile kaza şiddetindeki değişimin, tek bir değişkenin 

değişimine bağlı olmadığı, tüm değişkenlerin eş zamanlı değişimleri sonucu meydana 

geldiğini belirlemişlerdir.  

Bayata (2010), trafik kazalarının çok değişkenli istatistiksel yöntemlerle 

modellenmesine yönelik yaptığı tez çalışmasında, çok değişkenli zaman serileri, temel 

bileşenler analizi, YSA, çok değişkenli regresyon analizi, Poisson Regresyonu yöntemlerini 

kullanarak analizler yapmıştır. Zaman serisi analizlerinde Box-Jenkins (ARIMA(p,d,q)) ve 

VAR(p), yöntemleri kullanılmıştır. Mevcut verilerden, kazaları en çok etkilediği düşünülen 

değişkenler ile 7 adet model oluşturulmuştur. Modellerde ARIMA(p,d,q) ve YSA yöntemleri 

istatistiksel olarak en anlamlı yöntemler olmuştur. Nüfus, araç sayısı, sürücü sayısı ve Ağırlıklı 

Ortalama Günlük Trafik (AOGT) bağımsız değişkenleri ile kaza sayısı bağımlı değişkeni 

arasında tek yönlü bir Granger Nedenselliği bulunmuştur. Çok değişkenli regresyonda, nüfus, 

araç sayısı, ve AOGT arasında yüksek korelasyon gözlemlenmiştir. Yol-km uzunluğu ve Gayri 

Safi Milli Hasıla (GSMH), kaza sayısını en az açıklayan bağımsız değişkenler olduğu ve kaza 
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sayısı tahmini modellemelerinde YSA yönteminin istatistiksel olarak en anlamlı olduğu 

belirtilmiştir. 

Akın ve Akbaş (2010) bu çalışmalarında, Michigan eyaletindeki kavşak kazalarını 

tahmin etmek için bir sinir ağı modeli geliştirmişlerdir. YSA modelin tahmin kapasitesi, 

kaza verilerinin ölümlü, yaralanmalı ve sadece maddi hasarlı olmaları şeklinde 

sınıflandırılarak belirlenmiştir. Kaza tipleri ile zaman, hava, ışık ve yüzey durumu gibi 

kaza özellikleri arasındaki lineer olmayan ilişkiyi modellemek için geri yayılım algoritması 

ile eğitilmiş, çok katmanlı, ileri beslemeli YSA yapısı kullanmışlardır. Verilerin % 80’ini 

modelin eğitim aşamasında, %20’sini ise test aşamasında kullanmışlardır. Hassaslık analizi 

ile kaza tipi üzerinde kaza özelliklerinin etkisini belirlemişlerdir. Bu çalışmada 48 değişken 

kullanarak kaza tiplerini tahmin etmede oldukça doğru sonuçlar (% 90,9) elde etmişlerdir. 

Bayata ve Hattatoğlu (2011) bu çalışmalarında, 1974-2007 yılları arasındaki ceza 

alan sürücü sayıları ile kaza sayıları dikkate alınarak, çok değişkenli istatistiksel analiz ve 

YSA yöntemleri ile modelleme yapmışlardır. Ceza alan sürücülerin sayısının artmasının, 

kaza sayılarında bir azalma göstermediğini aksine artış olabileceğini,  bunun nedenini ise 

verilerde ceza alan sürücü sayılarının içinde, alınan cezaların çeşitlilik göstermesi olarak 

belirtmişlerdir. Değişken olarak hız cezası alan sürücü sayısı kullanılması durumunda 

farklı sonuçlar elde edilebileceğini önermişlerdir. İstatiksel değerlendirmelerde, YSA’nın 

çok değişkenli regresyona göre daha yüksek R
2
 değerine sahip olduğunu ve ortalama 

karesel hatanın da minimum olduğunu bulmuşlardır. 

Cansız ve Easa (2011) bu çalışmalarında, düşey kurp ile birleşen yatay teğet (düz 

yol) yollarda meydana gelen kazaların frekansını tahmin etmek için YSA kullanmışlardır. 

İlk olarak, çarpışma frekansına etkisi olan değişkenleri belirlemişlerdir. Buna göre; Yıllık 

Ortalama Günlük Trafik, kesim uzunluğu, giriş yoğunluğu, düşey eğrilik oranı, teğetten 

önce ve sonra küçülen kurp açısı istatistiksel olarak anlamlı bulunan değişkenlerdir. İkinci 

olarak, üç birleşim şekli için anlamlı değişkenler kullanılarak üç istatistiksel model 

(Negatif Binom, Sıfır değer ağırlıklı Poisson ve Sıfır değer ağırlıklı negatif Binom) 

geliştirmişlerdir. Üçüncü olarak ise,  her bir birleşim şekli için aynı değişkenleri 

uygulayarak YSA modeli geliştirmişlerdir. Sonuç olarak, YSA modelin bütün modeller 

içinde en küçük ortalama karesel hataya sahip olduğu, benzer şekilde YSA modellerin AIC 

değerlerinin de regresyon modellerinkine göre daha küçük olduğu, yani YSA modelin 

istatistiksel modellere göre çarpışma frekanslarını tahmin etmede daha iyi bir istatistiksel 

performansa sahip olduğunu belirlemişlerdir. 
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Zheng ve Meng (2011) bu çalışmalarında, kaza frekanslarını tahmin etmek için 

Bulanık Yapay Sinir Ağını (BYSA) kullanmışlardır. Bu yöntemde bulanık mantık ile 

YSA’yı birleştirmişlerdir. 133 kentsel anayolda bu çalışmayı gerçekleştirmişlerdir. Girdi 

değişkenleri olarak, Yıllık Ortalama Günlük Trafik değeri (YOGT), şerit genişliği, hız 

limiti ve trafik yükü (hacim/kapasite), çıktı değişkeni olarak ise yıllık kilometre başına 

kazaları alarak sistemi oluşturmuşlardır. Verilere Bulanık Lojistik Model (BLM), YSA ve 

BYSA modelleri uygulamışlar ve sonuç olarak ortalama karesel hatanın karekökü, 

maksimum rölatif hata, ortalama mutlak yüzde hata ve uyum iyiliği (R
2
) değerlerine 

baktıklarında bütün modellerin kabul edilebilir sınırlarda olduğunu, ancak BYSA’nın en 

iyi sonuçlar verdiğini bulmuşlardır. Verilere hassaslık analizi yaptıklarında, YOGT’nin 

kaza frekansını etkileyen en önemli değişken olduğunu, bunu sırasıyla hız limiti, trafik 

yükü ve şerit genişliğinin takip ettiğini belirlemişlerdir. 

Kunt vd. (2011) bu çalışmalarında, YSA, genetik algoritma (GA) ve GA ile örnek 

araştırma (ÖA) yönteminin birleşimi yöntemlerini kullanarak trafik kaza şiddetini tahmin 

etmişlerdir. 2007 yılında Tahran’da meydana gelen 1000 kaza araştırmışlar ve kazalarla 

ilgisi olan 12 girdi değişkenleri olarak, sürücü yaşı ve cinsiyeti, emniyet kemeri kullanımı, 

aracın şekli ve güvenliği, hava durumu, yol yüzeyi, hız oranı, çarpışma zamanı, çarpışma 

şekli, kaza şekli ve trafik akımını dikkate almışlardır. Çıktı verileri olarak kaza yaralanma 

şiddetini 3 aşamada tahmin etmişlerdir. Bunlar, ölümlü, yaralanmalı ve yaralanma 

olmadığı durumlardır. Verilere önce GA uygulayıp en iyi GA modelini seçmişlerdir. Daha 

sonra en iyi GA ile ÖA’yı birleştirmişlerdir. YSA’da çok katmanlı, ileri beslemeli ağ 

yapısı kullanmışlardır. Modeller kıyaslandığında YSA’nın en yüksek R değerine sahip 

olduğunu ve en iyi tahmini yaptığını belirlemişlerdir. 

Ghani vd. (2011), yaptıkları bu çalışmada yüksek kaza oranına sahip kırsal bir yol 

güzergahı seçerek, trafik hacmi, hız, giriş sayısı ve geçit sayıları verilerini kullanarak 

modeller geliştirmişlerdir. Çoklu lineer regresyon ve YSA yöntemleri yardımıyla kaza 

tahmin modellerini oluşturmuşlardır. Çoklu lineer regresyonun, YSA’ya göre kazaların 

azaltılmasında daha iyi sonuçlar verdiğini bulmuşlardır. 

Ramli (2011), yaptığı tez çalışmasında YSA yöntemini kullanarak kaza tahmin 

modellerini geliştirmeye çalışmıştır. Çalışma sürecinde, kaza kara noktalarının yerlerinin 

belirlenmesini, kaza genel şablonun oluşturulmasını, kazaları etkileyen faktörlerin 

belirlenmesini ve YSA yöntemini kullanarak kaza tahmin modelinin oluşturulmasını 
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hedeflemişlerdir. YSA’nın performansı ortalama mutlak yüzde hata değeri kullanılarak 

değerlendirilmiştir. 

Aghayan (2013), yaptığı tez çalışmasında, İran ve Kıbrıs’daki otoyol kaza verilerini 

kullanarak kaza şiddetlerini tahmin etmede genetik algoritma, kombine genetik algoritma 

ve YSA yöntemlerini kullanmıştır. Model kıyaslamalarını tepki süreleri ve doğru tahmin 

kriterlerine bakarak değerlendirmiş ve yöntemleri birbirleriyle kıyaslamıştır. YSA’nın 

yüksek tepki süresi ile en iyi doğru tahmini sağladığı belirlenmiştir. 

Jadaan vd. (2014), trafik kazalarını tahmin etmek için YSA’yı kullanmışlardır. 

Çalışmada, trafiğe kayıtlı araç sayısı, nufüs, toplam kaplamalı yol uzunluğu ve gayri safi 

milli hasıla değerlerini girdi verisi olarak kullanmış, çıktı verisi olarak yıllık toplam kaza 

sayılarını tahmin etmişlerdir. Sonuç olarak, YSA tahmin performansının çok yüksek 

olduğunu belirlemişlerdir. 

 

1.5. Kamyon Güvenliği Ölçüm Kriterleri 

 

Karayolu güvenliği çalışmalarında kaza sayıları ve kaza oranları sıklıkla analiz 

edilmektedir. Kaza tespit tutanaklarından elde edilen veriler ile ülke istatistiklerinde yıllık 

toplam kaza sayıları veri seti elde edilmektedir ve bu veriler kaza analizlerinde 

kullanılmaktadır. Ancak, tek başına kaza sayılarının analizlerde kullanılmasının yanıltıcı 

sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Çünkü bu şekilde yapılan analizlerde olayın oluşma 

olasılığı veya kazaya karışma durumu dikkate alınmamaktadır (Council vd., 1980). Oysa 

ki, kaza sayısının toplam araç seyahat miktarına bölünmesi ile elde edilen kaza oranının, 

kaza analizlerinde kullanılması bu sorunu çözmektedir. 

Kaza analizlerinde kullanılan seyahat miktarının ölçümü karmaşıktır ve birçok 

araştırmanın konusu olmuştur. Ancak, geleneksel olarak araç seyahat kilometresi (veya 

mili) seyahat miktarı ölçümü olarak kullanılmaktadır. 

Eğer hedef, belli bir kaza şeklini veya farklı araçların karıştığı kazaları analiz etmek 

olduğunda, kaza analizinde seyahat ölçümünün kullanılması kavramsal ve prosedür ile 

ilgili sorun teşkil etmektedir. Sorunlar, kaza oluşum olasılığını doğru bir şekilde yansıtan 

uygun seyahat ölçümü belirlenerek engellenebilir. 

Kamyonların kazaya karışma durumları, kazaya karışan kamyon sayısı ve gözlenen 

kaza oranı yardımıyla belirlenebilir. Kamyonların kaza oranları iki şekilde 

hesaplanmaktadır. Bunların birincisi, kamyonların kazaya karışma oranı olup formül (1.1) 
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ile diğeri ise kamyon kaza oranı olup formül (1.2) ile hesaplanır. Mevcut kaza durumuna 

ve kamyon seyahat verisine bağlı olarak, bu oranlar kamyon birleşimlerine, yol sınıfına ve 

kaza şiddetine göre sınıflandırılır (Miaou vd., 1993). 

 

   
   

  

Kazaya karışan kamyon sayısı
Kamyonların kazaya karışma oranı

Toplam kamyon mili
                 (1.1) 

 

   
  

  

Kamyonların karıştığı kaza sayısı
Kamyon kaza oranı

Toplam kamyon mili
                                       (1.2) 

 

1.5.1. Kamyon Tipleri ve Kaza Oranları 

 

Birçok çalışmada farklı kamyon tipleri için kaza oranları hesaplamaları yapılmıştır. 

Stein ve Jones (1988), Washington’da 2 yıl süre zarfında meydana gelen büyük kamyon 

kazalarını incelemişler ve çift römorklu kamyonların tek römorklu kamyonlara göre, hem 

tekli hem de çoklu araç kazalarında 2/3 kez daha fazla kazaya karıştığını belirlemişlerdir. 

Ancak başka bir çalışmada Jovanis vd. (1989) bunun tam tersi bir sonuç olarak, çift 

römorklu kamyonların, eyaletler arası, eyalet ve yerel yollarda daha düşük kazaya karışma 

oranına sahip olduğunu bulmuşlardır. TRB 211 (1986) özel raporunda ise, çift römorklu 

kamyonların ise tekli olanlara göre kazaların içinde yer almalarının daha muhtemel olduğu, 

ancak ton-mil bazında bakıldığında iki araç tipi arasında önemli bir farkın olmadığı 

vurgulanmıştır. Bunlara ek olarak, çok az çalışmada düz kamyonlar ile çekici-yarı romörk 

veya kamyon-römorklar arasında kaza olasılığı kıyaslaması yapılmıştır (Miaou vd., 1993).  

Genel olarak, daha önceki çalışmalarda farklı kamyon tiplerinin kaza oranlarında çok 

önemli bir farkın olmadığı, bu sebeple bütün ağır taşıtların tek bir sınıf altında kamyon 

olarak nitelendirilebileceği kanaatine varılmıştır (Joshua ve Garber, 1990). Bundan dolayı, 

günümüzde kamyon tipi ve kazalar arasındaki ilişkilerden ziyade tüm ağır taşıtları tek 

grupta birleştiren kamyon kazaları ile bu kazaları etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi 

belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

 

 

 

 



27 

 

1.5.2. Yol Tipi ve Kamyonların Kaza Olasılığı 

 

Önceki çalışmalarda, yol sınıfının kaza olasılığında önemli bir etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Yollar bölünmüş veya bölünmemiş, kentsel veya kırsal, iki şeritli veya çok 

şeritli,  şehirlerarası yollar, ana yollar, otoyollar vb. gibi sınıflara ayrılarak çalışmalar ve 

kıyaslamalar yapılmıştır. Buna göre; kırsal yollarda ölümlü kamyonların kazaya karışma 

oranının kentsel yollardaki ölümlü kamyon kazasına göre daha yüksek orana sahip olduğu, 

yüksek ölümlü kamyonların kazaya karışma olasılığının bölünmemiş kırsal anayollarda ve 

en düşük oranın ise bölünmüş yollarda olduğu (Campbell vd., 1988) belirlenmiştir. Bunun 

en önemli sebebi, kırsal bölgelerde yüksek hızla akan trafiğin yanı sıra yetersiz alt yapıya 

sahip yol geometrisinin olmasıdır. Ancak toplam kaza olasılığı yönünden ise kentsel 

bölgelerin daha yüksek kaza oranına sahip olduğu bilinmektedir (Graf ve Archuleta, 1985, 

Miaou vd., 1993). 

 

1.5.3. Karayolu Geometrik Özelliklerinin Kamyon Kazalarına Etkileri 

 

Araç kazalarının meydana gelmesinde karayolu geometrik özelliklerinin çok önemli 

etkilerinin olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmaya çalışılmaktadır.  Ülke yollarında 

seyir eden trafiğin çoğunluğunun otomobiller olması sebebiyle yolların daha ziyade bu 

araç tiplerine göre tasarlanması ve yollardaki çoğu geometrik standardın kamyonlar için 

yeterli olmaması kamyon kazalarını arttıran en önemli etkendir.  

Karayolu geometrik özellikleri ile taşıt kazaları arasındaki ilişkiyi belirlemeye 

yönelik çok sayıda çalışma olmasına rağmen, aynı ilişkiyi kamyon yönünden inceleyen 

çalışma nispeten daha azdır. Bu çalışmalarda, kazalar üzerinde etkisi olduğu düşünülen 

karayolu geometrik özellikleri olarak, şerit genişliği, şerit sayısı, yatay kurp eğriliği, 

boyuna eğim, refüj genişliği, kavşak durumu, banket genişliği, yol kenar özellikleri gibi 

değişkenler dikkate alınmıştır. 

 

1.5.3.1. Şerit Genişliği 

 

Şerit genişliği azaldıkça, araçlar birbirine daha yakın hareket etmek zorunda 

kalmaktadır. Özellikle büyük hacim ve boyutlara sahip olan kamyonlar için şerit genişliği 
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çok önem arz etmektedir. Araştırma bulguları göstermiştir ki, şerit genişliği arttıkça 

kamyonların kazaya karışma oranı azalmaktadır (Miaou vd. 1993; Dissanayake ve 

Amarasingha, 2012; Sharma ve Lange, 2013). 

 

1.5.3.2. Şerit Sayısı 

 

Şerit sayısının fazla olmasının tüm yol sınıfları için kaza olasılığını artırma 

eğiliminde olduğu, şerit sayısı arttığında yol bölümündeki trafiğin arttığı, buna bağlı olarak 

şerit değiştirmenin de artması ile yol güvenliğinin azaldığı belirlenmiştir (Milton ve 

Mannering, 1996). Şerit değiştirmenin artması sonucu, farklı araç tipleri arasında çatışma 

sayısı da artacaktır. Hızlı akan otomobil trafiği içinde nispeten daha yavaş hareket eden 

kamyon trafiği nedeniyle, sürücüler şerit fazlalığına güvenerek hareket etmektedir. 

Dolayısıyla, hatalı sollama, arkadan çarpma gibi sürücü hatalarına bağlı olarak kazalar 

artmaktadır. 

  

1.5.3.3.  Yatay Kurp Eğriliği 

 

Yatay kurp eğriliği arttıkça kamyonların kaza olasılığının azaldığı yönünde 

çalışmalar olmakla bunun tam tersi sonuçlara ulaşılmış çalışmalar da bulunmaktadır. 

Keskin kurplarda kamyonların kazaya karışma olasılığının daha az olduğu ve bu tarz 

kurplara yaklaşan sürücülerin daha dikkatli davrandıkları ve araç hızını yavaşlattıkları 

belirtilmektedir (Milton ve Mannnering, 1998; Daniel vd., 2002, Amarasingha ve 

Dissanayake, 2013). Ancak bunun tam tersi olarak, kamyonların kaza olasılığı ile yatay 

kurp eğriliği arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu da belirtilmektedir (Miaou, 1994; 

Caliendo vd.,2006). 

Kamyonlar, yüksek ağırlık merkezi sebebiyle yolcu araçlarına göre yatay kurplarda 

daha hassastırlar ve keskin kurpları gerçerken yolu düzgün seyretme konusunda zorluklarla 

karşılaşırlar. Keskin kurplar genellikle topoğrafik sınırlamaları olan yerlerde 

bulunmaktadır. Aynı zamanda bu kurplarda dar şerit ve banketler, dik eğimler de 

olmaktadır. Bu üç tasarım özelliğinin bir araya gelmesi, kamyon güvenliği için çok önemli 

risk ortaya çıkarmaktadır (Miaou vd., 1993). 
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1.5.3.4.  Boyuna Eğim 

 

Boyuna eğimin kamyonların kazaya karışma olasılığında etkili olduğu, aşağı yönlü 

dik eğimlerde manevra kabiliyeti düşük kamyonların hızlanma problemi sonucu kazaları 

arttırdığı, yukarı dik eğimlerde ise tırmanma şeridinin olmaması sonucu uzun araç 

kuyruklarının oluşması ve diğer araçların sollamaya geçme durumları sonucu kazaların 

arttığı gözlenmiştir (Jashua ve Garber, 1990; Miaou, 1994; Milton ve Mannering, 1996).  

 

1.5.3.5. Refüj Genişliği 

 

Bölünmemiş yollara göre bölünmüş yollar daha güvenlidir. Bölünmüş yollarda da 

refüj genişliği arttıkça kamyonların kaza olasılığının azaldığı, özellikle karşı yön şeridine 

geçme sonucu oluşan kazaların ve kaza şiddetlerinin azaldığı görülmüştür (Miaou vd., 

1993). 

 

1.5.3.6. Kavşak Durumu 

 

Kavşağın varlığı genel kazalarda olduğu gibi kamyon kazalarına karışma olasılığında 

da artışa neden olmaktadır. Kavşaklarda meydana gelen kamyon kazalarının % 65’i kentsel 

otoyollarda, % 23’ü kırsal otoyollarda meydana gelmektedir ve tüm kamyon çeşitlerinin 

kavşaklarda kazalara karışma olasılığı diğer araçlardan daha çoktur (Vallete vd., 1981; 

Garber and Joshua, 1990). 

 

1.5.3.7. Banket Genişliği 

 

Çoğu zaman yol şeridinin tamamını kaplayan kamyonlar, yollarda ilerlerken bankete 

taşmak durumunda kalmaktadır. Bu sebepten banketlerin geniş olması bu araçların 

yollarda daha güvenli ilerlemelerine olanak sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar da banket 

genişliği arttıkça kamyon kaza oranında azalma olduğunu göstermiştir (Miaou vd.,1993). 
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1.5.3.8. Yol Kenar Özellikleri 

 

Yol kenarının aydınlatma durumu, herhangi bir tesisin olması, bariyer, çit varlığı, 

şev, hendek, kenar hendek vb. gibi durumlar kamyonların kazaya karışma olasılığında 

etken faktörlerdir.  

 

1.5.4. Trafik Özelliklerinin Kamyon Kazalarına Etkisi 

 

Kamyon kazalarına etkisi olduğu düşünülen trafik özellikleri olarak, trafik hacmi 

(Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) ya da Günlük Ortalama Trafik), kamyon yüzdesi, 

trafik hızı ve kamyon hızı gibi veriler dikkate alınmaktadır. 

 

1.5.4.1. Trafik Hacmi 

 

Satterwaite(1981) yaptığı çalışmada, kaza oluşumu ile trafik hacminin birbirleriyle 

ilişkili olduğu ve yoldaki trafik hacminin artmasıyla kaza oluşumunun da artacağı 

sonucuna varmıştır. Bu temel ilişki, tüm kaza tahmin modellemesi çalışmalarında 

başlangıç olarak kabul edilmiştir (Camkesen, 1998). Çalışmalarda genellikle trafik hacmi 

olarak YOGT dikkate alınmıştır ve çok şeritli yollarda şerit başına düşen YOGT değeri 

arttıkça kamyonların kazaya karışma olasılığının arttığı gözlenmiştir (Miaou, 1994; 

Karlaftis ve Golias, 2002; Igavarapu, 2007; Sharma ve Lange, 2013). 

 

1.5.4.2. Kamyon Yüzdesi 

 

Jovanis ve Chang’in (1986) kamyon trafiğinin artışının genellikle artan kaza olasılığı 

ile ilgili olduğunu belirtmelerine rağmen, Miaou (1994) yaptığı çalışmada kamyon 

yüzdesindeki artışın kentsel ve kırsal otoyollardakamyonların kazaya karışma olasılığında 

azalmaya neden olduğunu belirtmiştir. Bu hipotezi, sabit araç yoğunluğunda kamyon 

yüzdesi arttığında şerit değiştirmenin daha az olması sebebiyle kamyon-otomobil 

karşılaşmasının azalmasıyla ifade etmiştir. Milton ve Mannering (1998) ve Hiselis (2004) 

de benzer şekilde, kamyon yüzdesinin artışının kamyonların kaza olasılığını azalttığını 

savunmuştur. Joshua ve Garber (1990), Ramirez vd. (2008) ve Amarasingha ve 
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Dissanayake (2013) ise diğer araştırmacıların aksine kamyonların kaza olasılığı ile kamyon 

yüzdesi arasında pozitif yönlü bir ilişki belirlemişlerdir. Dolayısıyla, şu ana kadar kamyon 

yüzdesinin kaza olasılığı üzerindeki etkisi hakkında kesin bir yargıya varılamamıştır. 

 

1.5.4.3. Hız 

 

Trafikte seyir eden araçların hızları arttıkça kaza olasılığının artacağı bilinen bir 

gerçektir. Hız limitlerinin azalmasıyla trafik kazaları sonucu meydana gelen yıllık ölü 

sayısında % 20-50 oranında azalma olduğu ifade edilmiştir (Bracckett, 1977). Bununla birlikte 

ortalama hızın 1 km/sa artmasıyla ölüm oranında yaklaşık % 3‘lük bir artış olduğu görülmüştür 

(Archer vd., 2008). Başka bir çalışma sonucuna göre, hız limitinin 90 km/sa’ten 105 km/sa’te 

çıkarılması sonucunda hız kusurlarının % 30’lardan % 42’lere çıktığı görülmüştür (Steff ve 

Schultz, 1990; Saplıoğlu, 2010).  Joshua ve Garber (1990) yaptıkları çalışmalarında, 

kamyonlar ve kamyon olmayan araçlar arasındaki ortalama hız değişiminin artışıyla 

kamyonların kaza olasılığının arttığını belirlemişlerdir. Özellikle yüksek hız limitine sahip 

kırsal yollarda, hızlı akan araç trafiği içinde ortalama kamyon hızının yüksek olması, düşük 

manevra kabiliyeti ve yüksek kaza şiddetine sahip bu araçların ölümlü kazaya karışma 

olasılığını artırmaktadır. 

 

1.6. Kamyon Kaza Analizlerinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

  

Trafik kazaları seyrek ve rasgele olaylardır: Seyrekle, kazaların oluşumdaki sıklığın 

trafik hacmiyle kıyaslandığında çok düşük olduğu kastedilmekte; rasgelelikle, kazaların 

oluşumunun yer ve zaman olarak çok kesin olmadığı kastedilmektedir. Belirlenen yerde, 

belli bir zaman periyodu boyunca çok fazla kazaya maruz kalınabilir ama gelecekteki aynı 

zaman aralığında aynı kaza sayısı gözlemlenmeyebilir. Bu, belirlenen yerde beklenen kaza 

sayısını dikkate alarak yapılan herhangi bir tahminin, beklenen kaza sayısıyla 

bağdaştırılmış bazı olasılıklara sahip olduğunu ve kesin olmayan bazı sınırlar içerisinde 

doğru olduğunun beklenebilirliğini ifade etmektedir (Türe Kibar, 2008). 

Kazalar karmaşık olaylardır ve yol, trafik, sürücü, araç ve çevre gibi birçok faktörün 

birbirini etkilemesi sonucu meydana gelirler. Bu e6915tkileşimlerin bazıları, örneğin 

sürücü davranışı ve hava koşulu,  doğada nicel ve rasgeledir. Bundan dolayı, araç kazaları 
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ile bunu etkileyen faktörlerin gerçek ilişkilerini belirlemek için deneysel ve istatistiksel 

çalışma gerekmektedir. Bu durumlar altında, tamamen kontrollü istatistiksel deneyimlerin 

tasarlanmasının zor olduğu önceki çalışmalardan anlaşılmaktadır. Kazalar ve trafik ve yol 

geometrik özellikleri arasındaki ilişkinin kurulumu esnasında karşılaşılan bazı problemleri 

şöyle sıralayabiliriz (Miaou vd. 1993): 

1- Kazaların oluşumu, doğada olasılıksal olarak gelişen seyrek ve rasgele olaylardır: 

Verilen bir yol kesiminde, belirli bir zaman periyodunda kazalara karışan 

araçların sayısı,  belirli bir zaman periyodunda toplam araç seyahatine ve kazaya 

karışma oranına bağlı olan pozitif tamsayı (0,1,2, gibi)  rasgele bir değişkendir. 

Çoğu zaman yol bölümleri 1,61 km’den (1 mil’den) az olmaktadır. Bu yüzden, 

yıllarca bu kesimlerden yeterli kaza verisi elde edilemeyebilir. Çoğu 

çalışmalarda, özellikle kamyon güvenliği ile ilgili çalışmalarda, araştırmacı 

birçok yol kesiminde kaza olmama durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. Buna 

iyi bir örnek olarak, Zegeer vd. (1990) çalışmasında 10.900 kurp yol kesiminin % 

55,7’ sinde 5 yıl süre zarfında hiç kaza görünmediğini belirtmişlerdir. Eğer 

sadece kamyonların karıştığı kazaları incelemek istediğimizde, bu karşılan ve 

beklenen bir durumdur. 

2- Yol bölümleri, sadece trafik ve geometrik özellikleri yönünden değil, araç 

seyahat miktarı bakımından da birbirlerinden farklıdırlar: Çünkü, bir yol 

bölümündeki seyahat miktarı, yol bölümü uzunluğu ve/veya trafik hacmindeki 

değişikliğe bağlı olarak diğerinden farklıdır ve kazaya karışan aynı araç sayısının 

gözlenme olasılığı, yol bölümü aynı bile olsa yine de değişir. Bu yüzden, aynı 

geometrik özelliklere sahip ancak farklı araç seyahat miktarına sahip iki yol 

bölümü için, yüksek araç seyahat miktarına sahip yol bölümünde kaza 

gözlenmeme olasılığı, düşük araç seyahat miktarına sahip yol bölümünden daha 

azdır. 

3- Araç kazaları karmaşık olaylardır ve birçok etkene bağlı olarak gelişirler: Yol, 

trafik, sürücü, araç, çevre: kaza olasılığında etkisi olan çoğu değişkene ait veriler 

mevcut değildir. Çoğu araç kazaları doğrudan veya dolaylı olarak sürücü 

etkisinde gerçekleşir, ancak sürücü etkisi hiçbir veri tabanında bulunmaz. Bu 

durum, model gelişiminde ‘ihmal edilmiş veri’ olarak adlandırılır. Araç 

kazalarındaki aynı geometrik yol özelliklerinin etkileri ihmal edilmiş veri 

değişikliğine bağlı olarak değişmektedir.  
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4- Araç kaza verisi ve seyahat verisi, örnekleme ve örneklememe hatalarının 

konusudur: Mevcut birçok veri tabanı olmasına rağmen, bunların gerekli kalitede 

ve yeterli miktarda veriye sahip olup olması önemlidir. Sorunlardan biri de 

raporlama kayıtlarıdır. Gerçekte, küçük hasarlar olan çoğu kazalar raporlanmaz.  

Bazen de, raporlama sırasında kaza yerinin doğru yerinde (kilometrede) 

yazılmaz. Bu durum, birbirine en yakın yol bölümlerinde yanlış kaza kayıt 

sorununa neden olur. Bu yüzden, çok küçük yol bölümlerinde yersel kayıt 

hataları daha çok görülmektedir.  

Yukarıda bahsedilen problemlere dikkat edilerek kamyon kazaları ile trafik ve yol 

geometrik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi gerekmektedir. Literatürde bu 

ilişkiyi kurmak için birçok çalışma yapılmıştır. Ancak, bunların çok azında kamyonlar ve 

diğer araçlar birbirinden ayrılmıştır.  

Genel olarak, hata yapısı kabulüne göre farklılık gösteren 2 çeşit kaza tahmin modeli 

vardır. Bunlardan birincisi, sabit normal hata yapısına sahip olan geleneksel lineer 

regresyon model, diğeri ise, normal olmayan ve heterojen hata yapısına sahip olan 

regresyon modeldir (örneğin; Poisson, Negatif Binom gibi) (Sung, 2000). Kazaların lineer 

regresyon yardımıyla tahmin edilmesinin, trafik hacminin artışıyla trafik olasılığının 

artışını ve negatif olmayan kaza tahmini kuralını ihlal ettiği için uygun olmayacağı 

savunulmuştur (Jovanis ve Chang, 1986). Poisson Regresyonu, Negatif Binom Regresyonu 

vb. gibi yöntemlerin verilen zaman periyodunda sıfır veya küçük bir tamsayı değeri olan 

olayların kesikli sayıları için daha uygun yöntemler olduğu belirlenmiştir. 

Kaza tahmin modelleri, kaza frekansını trafik akımının ve diğer yol 

karakteristiklerinin bir fonksiyonu olarak ifade eden matematiksel eşitliklerdir. Kaza 

tahmin modellerinin katsayıları, geleneksel normal en küçük kareler veya ağırlıklı en 

küçük kareler regresyonu ile tahmin edilemezler. Çünkü bu modellerin kabulleri, ayrık, 

negatif olmayan kaza veri değerleri ve trafik akımının artmasıyla kaza sayılarının da 

artmasının gerçekliliği tarafından ihlal edilmektedir. Bunun için, kaza tahmin modellerinin 

katsayıları yaygın olarak genelleştirilmiş lineer modellerden (GLM) yararlanılarak 

belirlenen en çok olabilirlik (maximum olabilirlik) yöntemi ile tahmin edilmektedir (Lord 

ve Persaud, 2000; Türe Kibar, 2008). 
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1.6.1. Poisson Regresyon Modeli 

 

Poisson Regresyon modeli, kesikli ve rasgele bir yapıya sahip olan trafik kazalarını 

analiz etmek için kullanılan etken yöntemlerden biridir. Poisson Regresyonu, belli bir yol 

bölümünde meydana gelen kazalara karışan kamyon sayısını bağımsız değişken (Yi) olarak 

kabul eder ve ortalama, i  ile Poisson dağılımlıdır. Poisson oranı, loglineer bir fonksiyonla 

trafik ve karayolu geometrik özelliklerine bağlı olarak değişir. Bu loglineer ilişki, kazaya 

karışma oranının her zaman pozitif olmasını sağlar. Poisson olasılık dağılımı şu şekilde 

formüle edilmiştir: 

 

-

( )
!

i i

y
i ie

iP Y y
y
i




           1,2,3,...,i n     ve   0,1,2,...iy                              (1.3)     

 

burada, 

 

( )iP y = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde kazalara yi kamyonun 

               karışma olasılığı 

iy        = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde kazaya karışan kamyon 

               sayısı 

i         = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde kazaya karışması beklenen  

               kamyon sayısı 

n         = Gözlem sayısı (Seçilen yol güzergahındaki yol bölümü sayısı) 

 

 

0 1 1 2 2( ) exp( ... )i i i i i q iqE Y x x x                                                        (1.4) 

 

burada, 

Kamyon seyahati (
i ), i. yol bölümünden bir yılda geçen toplam kamyon trafiğini 

göstermektedir ve şu şekilde hesaplanır (Miaou, 1994; Ramirez vd., 2009; Amarasingha ve 

Dissanayake, 2013): 

 

365 (% /100)i i i iYOGT K l           i = 1,2,3,…,n                                                (1.5) 
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burada,  

 

iYOGT  = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünden geçen yıllık ortalama 

                 günlük trafik 

% iK      = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde trafik akımı içindeki 

                 kamyon yüzdesi 

il            = i. yol bölümünün uzunluğu 

 

Poisson Regresyon modelinde, kazalara karışması beklenen kamyon sayısı, kamyon 

seyahat ile orantılıdır ve model üstel oran fonksiyonunu kullanarak kamyonların kazaya 

karışma oranının her zaman pozitif değerler almasını sağlar. 

 

   0 1 1 2 2

( )
exp( ... )i

i i i q iq

i

E Y
x x x    


                                                  (1.6) 

 

burada, 1 2, ,...,i i iqx x x  , i. yol bölümündeki trafik ve yol geometrik özelliklerini gösteren 

bağımsız değişkenlerdir ve 0 1 2, , ,..., q    , model katsayıları en çok olabilirlik yöntemi 

ile tahmin edilirler (Cramer, 1986; Lawless, 1987; Hadayeghi, 2002). Olabilirlik 

fonksiyonu şu şekilde belirlenir: 

 

-

( )
!1

i

iy ien
iL

yi i




  


                                                                                             (1.7) 

 

Parametreler olabilirlik fonksiyonun maksimize edilmesiyle tahmin edilir ve bu log-

olabilirlik ile ifade edilir. Log –olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki şekilde formüle edilir: 

 

1

ln ( ) [ ln( ) ln( !)]
n

i i i i i

i

L y y  


                                                                          (1.8) 
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burada, log-olabilirlik fonksiyonun   katsayı vektörüne göre türevi alınarak sıfıra eşitlenir 

ve en çok olabilirlik yöntemi ile regresyon katsayıları tahmini yapılmış olur. 

 

 
1

( ) 0
n

i i i

i

L
y x

 


 


                                                                                                (1.9) 

 

Poisson Regresyonu modelinde varyansın ( ( )iVar Y ) ortalamaya ( ( )i iE Y  ) eşit 

olması şeklinde bir sınırlama vardır. Yani, ( ) ( )i i iE Y Var Y   ’dir. Genelde kaza verileri 

Poisson modelde aşırı yayılım gösterirler. Literatürde, aşırı yayılımın üstesinden gelmek 

için kaza verilerinin Negatif Binom dağıldığı kabul edilir (Hadayeghi, 2002). 

 

1.6.2. Negatif Binom Regresyon Modeli 

 

Veride aşırı yayılım birçok şekilde meydana gelebilmektedir. Örneğin, güvenilir 

olmayan kamyon seyahat verisi, ihmal edilen (unutulan) değişkenler, yol bölümünün 

homojen olmaması ya da farklı yollardaki kaza olasılığının birbirinden bağımsız olmayıp 

tam tersi tamamen birbirleri ile ilişkili olduğu durumlarda veride aşırı yayılım 

görülmektedir (Agresti, 1990). Bunun sonucu olarak, modeldeki aşırı yayılıma müsaade 

eden Negatif Binom Regresyonun (NB) kullanılması uygun olmaktadır ve şu şekilde 

formüle edilmiştir (Miaou, 1994): 

 

1/

1
( )

1
( ) ( ) ( )

1 1 1
( 1) ( )

i

i
yi

i i

i i
i

y

P Y y

y

 
 



 

 
 

  

                    yi = 0,1,2,…         (1.10) 

 

burada, 

 

 
0 1 1 2 2( ) exp( ... )i i i i i q iqE Y x x x                        i = 1,2,3,…,n             (1.11) 

 

ve iY ’nin varyansı şu şekilde hesaplanır (McCullagh ve Nelder, 1989): 

 

 2( )i i iVar Y                                                                                                     (1.12) 
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burada  , yayılım veya aşırı yayılım parametresi olup, eğer   sıfırdan çok farklı değilse 

yani  sıfır olduğunda, Negatif Binom Regresyonu, ( ) ( )i i iE Y Var Y    ‘yi kabul eden 

Poisson modele dönüşür. Negatif Binom Regresyonunda da, Poisson Regresyonunda 

olduğu gibi model katsayıları, 
0 1 2, , ,..., q    ,ve yayılım parametresi,  , en çok olabilirlik 

yöntemi ile tahmin edilirler. Olabilirlik fonksiyonu şu şekilde belirlenir(Lawless, 1987; 

Türe Kibar, 2013): 

 

 
1

1

1
1

( ) 1
( , ) ( ) ( )

( 1) ( ) 1 1
i

n
yi i

i

i i i i

y
L

y

 
 

  







 


    
                                            (1.13) 

 

Negatif Binom Regresyonu için log-olabilirlik aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 

1
1

1
1

( ) 1
ln ( , ) [ln( ) ln( ) ln( )]

( 1) ( ) 1 1

n
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i i i i

y
L y

y

 
  

  







 
  

    
                  (1.14)          

 

1.6.3. Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon Modeli 

 

Kaza verilerinde beklenenden fazla sayıda sıfır değer olduğunda kazaları 

modellemede Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon modeli (Zero Inflated 

Negative Binomial Regression-ZINB) kullanılmaktadır. ZINB’de verinin üretilmesini 

sağlayan iki süreç söz konusudur. Bunlardan biri sıfır durum süreci, diğeri ise sıfır 

değerlerini de içeren Negatif Binom dağılımlı veri sürecidir. ZINB modelinde, sıfır durum 

sürecinde (pi) olasılığı, sıfır kaza gözlemlerinin Negatif Binom dağılımını takip ettiği 

süreçte ise (1- pi) olasılığı meydana gelmektedir (Shankar vd., 1997). 
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burada, lojistik fonksiyon ile elde edilen
ip , i. yol bölümündeki trafik ve karayolu 

geometrik özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki şekilde elde edilir: 

 

'

'

1

i

i
i

z

z

e
p

e







                                                                                                  (1.17) 

 

burada, '  ve 
iz , sırasıyla sıfır değer ağırlıklı katsayı vektörü ve sıfır değer ağırlıklı ortak 

değişken vektörüdür.  

 Modelde kaza verilerinin ortalaması, ( )iE Y  ve varyansı, ( )iVar Y  aşağıdaki şekilde 

formüle edilir: 

 

( ) (1 )i i iE Y p                                                                                                       (1.18) 

ve 

 21
( ) (1 ) (1 )( )i i i i i iVar Y p p p 


                                                                      (1.19) 

 

Model parametreleri β ve   , Poisson ve Negatif Binom modellerinde olduğu gibi 

yine en çok olabilirlik yöntemi ile tahmin edilmektedir. Sıfır olmayan durum süreci için, 

log-olabilirlik fonksiyonu Negatif Binom Regresyonundaki gibidir, sıfır durum sürecinde 

ise log-olabilirlik şu şekilde hesaplanır (Ayati ve Abbasi, 2014): 

 

ln[ (1 ) (0)]i i iLL p p P                                                                                          (1.20) 

 

burada (0)P , Negatif Binom olasılık fonksiyonu sıfır olasılığı değeridir. 

 

1.6.4. Uyum İyiliği Değerlendirmeleri 

 

1.6.4.1. Akaike Bilgi Kriteri ve Sapma Değeri 

 

Modellerin veriye uyup uymadığını belirlemek için birçok ölçüm değeri 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bu değerlerden Akaike bilgi kriteri (Akaike Information 

Criteria- AIC) ve sapma değeri ölçümleri uyum iyiliği değeri olarak dikkate alınmıştır. 
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Akaike (1973) tarafından geliştirilen bu yöntem, literatürde sıklıkla kullanılmaktadır 

(Jashua ve Garber 1990; Miaou, 1994; Abdel-Aty ve Radwan 2000; Vieira Gomes vd., 

2012; Sharma ve Landge, 2013). AIC değeri şu şekilde hesaplanmaktadır: 

 

2 2AIC LL k                                                                                                   (1.21) 

 

burada, LL, logaritma olabilirlik ve k ise geliştirilen modeldeki parametre sayısıdır. AIC, 

birtakım model setinden en uygun modelin seçimini sağlar. Böylece, AIC ile, geliştirilen 

modeldeki uygun bağımsız değişken grubu belirlenmiş olur. En küçük AIC değeri, en iyi 

uyum sağlayan modeli göstermektedir. 

Sapma değeri ise diğer bir uyum iyiliği ölçümüdür ve sadece sabit terim (β0) olan 

modelin sapma istatistiğinin tüm katsayıları (
0 1 2, , ,..., q    ) içeren tam modelin sapma 

istatistiğinin karşılaştırılması ile hesaplanır. Sapma değeri aşağıdaki formülle hesaplanır 

(Abdel-Aty ve Radwan, 2000). 

 

 2( ( ) (0))Sapma değeri LL LL                                                                              (1.22) 

 

burada, 

( )LL  = Modelde tüm katsayılar (
0 1 2, , ,..., q    ) olduğundaki log olabilirlik 

(0)LL = Modelde sadece sabit terim (β0)  olduğundaki log olabilirlik 

 

Sapma değeri, ( 1)k  serbestlik derecesinde (sd) 2  (ki-kare) dağılımını takip eder ve 

tam modele karşı, sadece sabit terim olan modeli % 5 anlamlılık seviyesinde test eder. 

 

H0 : Sadece sabit terim olan model iyi uyuma sahiptir. 

H1 : Tam olan model (değişkenler olan model) iyi uyuma sahiptir. 

 

burada, H0, sıfır hipotezini, H1 ise alternatif hipotezi göstermektedir. Buna göre; sapma 

değeri 2

0.05,( 1)k 
 değerinden büyükse, başka bir ifadeyle, p-değeri 0.05’den küçükse, H0 

reddedilir ve tam modelin istatistiksel olarak iyi uyum sağladığı belirlenmiş olur. 
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1.6.4.2. Vuong Testi 

 

Vuong testi, Sıfır değer ağırlıklı regresyon modeli ile Poisson ya da Negatif Binom 

Regresyon modeli arasındaki en uygun modelin seçimi için kullanılır ve bu modeller 

arasında istatistiksel olarak bir farkın olup olmadığını belirler. Vuong testi, t-istatistik 

tabanlı bir testtir ve şu şekilde hesaplanmaktadır (Vuong, 1989): 

 

m

m n
V

S
                                                                                                               (1.23) 

ve 

 1 2log[ ( ) / ( )]i im f y f y                                                                                        (1.24)  

 

burada, 

V       = Vuong testi göstergesi 

m      = m’nin ortalamasını 

1( )if y = ZINB dağılımın yoğunluk fonksiyonu 

2 ( )if y = NB dağılımın yoğunluk fonksiyonu 

n        = Gözlem sayısı 

mS       = Standart sapma 

 

Vuong testi, karşılaştırma değerini belirlerken normal dağılım kullanır. V değeri 

1,96’dan ( t- testi için % 5 anlamlılık seviyesinde) büyükse ZINB modeli tercih edilir. V 

değeri -1,96’dan küçükse NB modeli tercih edilir. Eğer V  değeri 1,96’dan küçükse, sonuç 

olarak bir model diğerine göre üstün değildir. Yani modeller arasında istatistiksel olarak 

bir fark yoktur.  

 

1.7. Yapay Sinir Ağları (YSA)  

 

Teknolojik gelişmenin önemli boyutlara ulaştığı günümüzde, insanoğlunun kendisini 

tanımaya yönelik çalışmaları da önemli aşamalar kaydetmiştir. Yapay zeka (artificial 

intelligence) kavramı ile insanın en önemli özellikleri olan düşünebilme ve öğrenebilme 
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yetenekleri en önemli araştırma konuları durumuna gelmiştir. Özellikle son zamanlarda 

bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaşması sonucunda yapay zeka çalışmaları da bir ivme 

kazanmıştır.  

İnsanın düşünme yapısını anlamak ve bunun benzerini ortaya çıkaracak bilgisayar 

işlemlerini geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanan yapay zeka, aslında programlanmış 

bilgisayarlara düşünme yeteneği sağlama girişimidir. İnsan gibi düşünen ve davranan 

sistemlerin geliştirilmesine yönelik olarak 1950’li yıllardan beri süren yapay zeka 

çalışmaları, bir noktada insanı taklit etmeye yönelik olduğundan mühendislik, nöroloji ve 

psikoloji gibi alanlara da yayılmıştır. İnsan gibi düşünebilen ve davranabilen sistemlerin 

geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda bugün gelinen nokta, henüz yapay zekanın tam 

olarak geliştirilememiş olmasıdır. Yapay zekanın mümkün olabilirliği tartışmaları bir yana 

bırakılırsa bu konudaki çalışmalar bu alanı destekleyen farklı alanlardaki çalışmalarla 

birlikte devam etmektedir.  

Yapay zeka çalışmaları kapsamında ortaya çıkan ve bir noktada yapay zeka 

çalışmalarına destek sağlamakta olan farklı alanlardan bir tanesi de Yapay Sinir Ağları 

(Artificial Neural Networks) teknolojisidir. Dolayısıyla, yapay zeka alanının bir alt dalını 

oluşturan YSA teknolojisi öğrenebilen sistemlerin temelini oluşturmaktadır. İnsan beyninin 

temel işlem elemanı olan nöronu (neuron) şekilsel ve işlevsel olarak basit bir şekilde taklit 

eden YSA’lar, bu yolla biyolojik sinir sisteminin basit bir simülasyonu için oluşturulan 

programlardır. Bu şekilde, insanoğluna özgü deneyerek (yaşayarak) öğrenme yeteneğini 

bilgisayar ortamına taşıyabildiği düşünülen YSA teknolojisi bir bilgisayar sistemine 

inanılmaz bir “girdi veriden öğrenme” kapasitesi sağlamaktadır ve birçok avantajlar 

sunmaktadır (Yurtoğlu, 2005). Teknik olarak bir yapay sinir ağının en temel görevi, 

kendisine gösterilen bir girdi takımına karşılık gelebilecek bir çıktı takımı belirlemektir. 

Bunu yapabilmesi için ağ, ilgili olayın örnekleri ile eğitilerek (öğrenme) genelleme 

yapabilecek yeteneğe kavuşturulur. Bu genelleme ile benzer olaylara karşılık gelen çıktı 

takımları belirlenir (Öztemel, 2006).  

YSA’nın en büyük avantajı, öğrenme kabiliyetinin olması ve farklı öğrenme 

algoritmaları kullanabilmesidir. YSA uygulanabilir ve esneyebilir. Tek bir yapay sinir ağı 

herhangi bir işleve ilke olarak yaklaşabilir. YSA’nın yapısını ve öğrenme kuralını 

değiştirmek zorunda değiliz, sadece öğretim materyalini değiştirerek öğrenmeyi 

sağlayabiliriz. Bunlara karşılık dezavantajları ise sistemin çalışmasının analiz edilememesi 

ve öğrenme işleminde başarılı olunmama riski olmasıdır (Duman, 2006; Es, 2013). 
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Günümüzde avantajları sayesinde çeşitli alanlarda sıklıkla kullanımı tercih edilen 

YSA yöntemi,  trafik kazaları çalışmalarında da yaygın olarak kullanılmaktadır (Awad, 

1997; Mussone, 1999; Adelwahab ve Abdel-Aty, 2001; Kalyoncuoğlu ve Tığdemir, 2004; 

Nassiri ve Edrissi, 2006; Özgan ve Demirci, 2008;  Bayata ve Hattatoğlu, 2011; Aghayan, 

2013). 

 

1.7.1. Yapay Sinir Ağlarının Yapısı ve Temel Elemanları 

 

Yapay Sinir Ağları, temel olarak biyolojik sinir hücrelerinden ve bunların 

davranışlarından esinlenilerek geliştirilmiştirler. Bu kısımda öncelikle, biyolojik sinir 

hücrelerinin çalışması ardından yapay sinir hücresinin çalışması hakkında bilgi 

verilecektir. 

 

1.7.1.1. Biyolojik Sinir Hücreleri 

 

Biyolojik sinir ağları beynimizde bulunan birçok sayıda sinir hücresinin bir 

koleksiyonudur. Bir sinir ağı milyarlarca sinir hücresinin bir araya gelmesi ile 

oluşmaktadır. Sinir hücreleri birbirleri ile bağlanarak işlevlerini yerine getirirler. 

Beynimizde yaklaşık 10
10

 adet sinir hücresi ve bunlarında 6*10
13

’ten fazla sayıda 

bağlantısının olduğu söylenmektedir. İnsan beyni, çok hızlı çalışabilen mükemmel bir 

bilgisayar olarak görülebilir. 

Yapay sinir ağları biyolojik sinir sisteminden esinlenerek geliştirilmiştir.  Sinir sistemi 

birbiri ile iletişim halinde olan sinir hücrelerinden oluşmaktadır. Şekil 1.1’de bir sinir 

hücresinin yapısı açıklanmıştır. 

 

 

 
 

                     Şekil 1.1. Bir biyolojik sinir hücresinin yapısı 
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Temel bir biyolojik sinir hücresi snapsler, soma, axon ve dentritelerden oluşmaktadır. 

Snapsler sinir hücreleri arasındaki bağlantılar olarak görülebilir. Bunlar fiziksel bağlantılar 

olmayıp bir hücreden diğerine elektrik geçmesini sağlayan boşluklardır. Bu sinyaller 

somaya giderler. Soma bunları işleme tabi tutar, sinir hücresi kendi elektrik sinyalini 

oluşturur ve axon aracılığı ile dendritlere gönderir. Dentriteler ise bu sinyalleri snapslere 

göndererek diğer hücrelere iletilmesini sağlar (Öztemel,2006). 

 

1.7.1.2 Yapay Sinir Hücresi 

 

Biyolojik sinir ağlarının sinir hücreleri olduğu gibi yapay sinir ağlarının da yapay 

sinir hücreleri vardır. Yapay sinir hücreleri mühendislik biliminde proses elamanları olarak 

da adlandırılmaktadır. Her proses elemanının 5 temel elemanı vardır (Şekil 1.2). Bunlar: 

 

 

 

 

  

 Şekil 1.2. Yapay sinir hücresinin yapısı (Öztemel,2006) 

 

 

 Girdiler 

 

Bir yapay sinir hücresine dış dünyadan gelen bilgilerdir. Bunlar ağın öğrenmesi 

istenen örnekler tarafından belirlenir.  

 

 Ağırlıklar 

 

Ağırlıklar bir yapay hücreye gelen bilginin önemini ve hücre üzerindeki etkisini 

gösterir. Şekil 1.2’deki Ağırlık 1, Girdi 1’in hücre üzerindeki etkisini göstermektedir. 

Ağırlıkların büyük ya da küçük olması önemli veya önemsiz olduğu anlamına gelmez. Eksi 
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değerler önemsiz demek değildir. O nedenle artı veya eksi olması etkisinin pozitif veya 

negatif olduğunu gösterir. Sıfır olması ise herhangi bir etkinin olmadığını gösterir. 

 

 Toplama fonksiyonu 

 

Bu fonksiyon, bir hücreye gelen net girdiyi hesaplar. Bunun için değişik fonksiyonlar 

kullanılmaktadır. En yaygın olanı ağırlıklı toplamı bulmaktır. Burada her gelen girdi değeri 

kendi ağırlığı ile çarpılarak toplanır. Böylece ağa gelen net girdi bulunmuş olur. Şu şekilde 

verilebilir:  

 

n

i i

i

NET G w                                                                                                     (1.25) 

 

burada G girdileri, w (weight) ise ağırlıkları ve n ise bir hücreye gelen toplam girdi sayısını 

göstermektedir. 

 

 Aktivasyon fonksiyonu 

 

Bu fonksiyon, hücreye gelen net girdiyi işleyerek hücrenin bu girdiye karşılık 

üreteceği çıktıyı belirler. Toplama fonksiyonunda olduğu gibi aktivasyon fonksiyonu 

olarak da çıktıyı hesaplamak için değişik formüller kullanılmaktadır (Öztemel, 2006). 

Aktivasyon fonksiyonları içerisinde en sık kullanılan logaritmik sigmoid işlemci 

fonksiyonudur (Şekil 1.3). Bu fonksiyonun çıktısı 0 ile 1 arasında değişmektedir ve 

matematiksel ifadesi şu şekildedir: 

 

1
( )

1 NET
F NET

e



                                                                                             (1.26) 
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Şekil 1.3. İşlemci fonksiyonları (Demuth vd.,2007) 

 

 

 Diğer bir fonksiyonda tanjant sigmoid fonksiyonudur ve Şekil 1.3’te görülmektedir. 

Bu fonksiyonda farklı olarak çıktı değerleri -1 ile 1 arasında değişmektedir. Matematiksel 

ifadesi ise şu şekildedir: 

 

( 2 )

( 2 )

1
( )

1

NET

NET

e
F NET

e









                                                                                          (1.27) 

 

Daha az kullanılan fonksiyonlardan birisi de doğrusal fonksiyondur (Şekil 1.3). 

Matematiksel ifadesi aşağıda gösterildiği gibidir: 

 

( )F NET ANET                                                                                           (1.28) 

 

burada A sabit bir katsayıdır. 

 

 Hücrenin çıktısı 

 

Aktivasyon fonksiyonu tarafından belirlenen çıktı değeridir. Üretilen çıktı dış 

dünyaya veya başka bir hücreye gönderilir (Öztemel,2006, Kankal, 2012). 

 

1.7.2. Yapay Sinir Ağının Teorik Yapısı 

 

Yapay Sinir Ağları, model belirlemeksizin sonuçlar ile girdi parametreleri arasında 

matematiksel bir model geliştirmek için tasarlanmışlardır. Sonuçlar, gerçek ve beklenen 

çıktı verisi arasındaki farkın hesaplanmaları olarak ortalama karesel hata veya mutlak hata 
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gibi hata değerlerinin hesaplanmasına dayanmaktadır. Öğrenme oranına bağlı olarak en 

küçük hatanın elde edilmesi için birçok iterasyon gerekmektedir. Temel bir yapay sinir ağı 

nöron olarak adlandırılan düğümleri birleştiren 3 katmandan oluşmaktadır. Girdi katman 

nöronları kullanıcıdan verileri alır. Çıktı katmanı nöronları ise kullanıcıya bilgileri 

gönderir. Ara katman nöronları, girdi katmanından gelen bilgileri çıktı katmanı nöronlarına 

aktarırlar. YSA, kendi bilgi üssüne eklenen sembollerle öğrenme yapmaz; kendi tüm 

yapısını değiştirerek öğrenmeyi sağlar (Awad, 1997). 

YSA’nın ilk geliştirilen modellerinin en önemli özellikleri doğrusal olayları 

çözebilmeleridir. Bu özelliklerinin dışında, doğrusal olmayan ilişkileri öğrenmelerinde 

güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu nedenle Çok Katmanlı Algılayıcılar geliştirilmiştir (Kankal, 

2012). Çok Katmanlı Algılayıcılar hatayı geriye yayma modelleridir. Yani, girdi olarak 

aktarılan veriler belirlenen ağırlık değerleri ile çarpılarak ara katmana iletilir. Ara 

katmanda girdi katmanından gelen bilgiler işlenir ve çıktı katmanına iletilir. Çıktı 

katmanında ara katmandan gelen bilgiler işlenir ve çıktı değeri bulunur. Bulunan çıktı 

değeri ile modele verilen çıktı değeri karşılaştırılıp hata değerine bakılır ve bundan sonra 

hata geriye doğru yayılması ve yeni ağırlıklar hesaplanarak döngünün en düşük istenen 

hata değerine ulaşıncaya kadar devam etmesi gerçekleşir. Şekil 1.4, YSA’ da çok katmanlı 

bir ağ mimarisini göstermektedir. Şekilde görüldüğü üzere, YSA ağ mimarisinde kullanılan 

bias (eşik değer) değerler, ağın çıktısının sıfır olmasını önlemektedir. Eşik değerinin girdisi 

daima 1’dir. Ağın çıktısı ağırlıklandırılmış girdi değerlerinin eşik değeri ile toplanması 

sonucu bulunur. Bu girdi değeri bir aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek ağın çıktısı 

hesaplanır (Öztemel, 2006). 

YSA da geliştirilen farklı modeller hakkında bilgi veren birçok yayın bulunmaktadır 

(Elmas, 2003; Öztemel, 2006; Daniel, 2007; Hamzaçebi, 2011). Günümüzde trafik ve 

ulaştırma mühendisliği çalışmalarında yaygın olarak Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) YSA 

modeli kullanılmaktadır. Bundan dolayı, bu tez çalışmasında ÇKA’nın çalışma düzeneği 

hakkında bilgi verilmiştir. 
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              Şekil 1.4. YSA’da çok katmanlı bir ağ mimarisi (Bayata, 2010) 

 

1.7.2.1 Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) Ağında Öğrenme Süreci  

 

Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse YSA hata yaparak öğrenir. YSA’nın öğrenme 

sürecinde temel olarak üç adım bulunmaktadır (Saraç, 2012). 

 Çıktıları hesaplamak, 

 Çıktıları hedef çıktılarla karşılaştırmak ve hatayı hesaplamak, 

 Ağırlıkları değiştirerek süreci tekrarlamak. 

ÇKA ağları öğretmenli öğrenme modeline göre çalışırlar. Bu durum, ağlara eğitim 

sırasında hem girdilerin hem de o girdilere karşılık üretilmesi beklenen çıktıların ağa 

tanıtılması demektir. ÇKA ağının öğrenme kuralı en küçük kareler yöntemine dayalı Delta 

Öğrenme Kuralının genelleştirilmiş halidir. O nedenle öğrenme kuralına Genelleştirilmiş 

Delta Kuralı da denmektedir. Ağın öğrenebilmesi için eğitim takımı adı verilen ve 

örneklerden oluşan bir veri takımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veri takımında her örnek 

için hem girdiler hem de o girdiler için ağın üretmesi gereken çıktılar belirlenmiştir. 

Genelleştirilmiş Delta Kuralı iki safhadan oluşur. İlk safha ileri doğru hesaplama adı 
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verilen ağın çıktısını hesaplama safhasıdır. İkinci safha ise geriye doğru hesaplama olarak 

bilinen ağırlıkları değiştirme safhasıdır (Öztemel,2006). Bu iki safhada gerçekleştirilen 

işlemler kısaca şu şekilde tanımlanabilir: 

Adım 1. Ağırlıkların ilklendirilmesi: Rastgele küçük sayılar seçilerek gerçekleştirilir; 

Adım 2. Örneklerin ağa girilmesi: y
k
 çıkış vektörüne karşılık gelen u

k
 giriş vektörü 

ağa girilir; 

Adım 3. İleri doğru hesaplama safhası: İlk ara katmandan başlanır ve çıktı katmanına 

kadar ilerlenir; 

Adım 3.1. L katmanındaki işlem elemanları için net girdiler hesaplanır: 

Adım 3.1.1. L-1 giriş katmanı ise  

 

ahL

k =∑ wjhL
uj

kN
J=0                                                                                                      (1.29) 

 

Adım 3.1.2. L-1 ara katmanı ise  

 

ahL

k =∑ wj
(L-1)

hL
uj

(L-1)

k
N

L-1

J
L-1

=0
                                                                                        (1.30) 

 

Adım 3.2. L katmanındaki işlem elemanları için çıktı değerleri (x
k
, çıktı vektörü)  

hesaplanır: 

 

xhL

k =f
L
(ahL

k )                                                                                                             (1.31) 

 

Burada, değer çıkış tabakası için hesaplanacaksa hL yerine i0 kullanılmalıdır ve f ise 

işlemci fonksiyonudur.   

Adım 4. Çıktı hataları: çıktı tabakasındaki hata değerleri hesaplanır: 

 

δi0

k
=(y

i0

k -xi0
k ) f

'
(ai0

k )                                                                                                  (1.32) 

 

Adım 5. Geriye doğru hesaplama safhası: Hata değerlerinin giriş katmanından 

başlayarak her L tabakası için geri yayılır:  
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δhL

k
=f

'
(ahL

k )∑ δi(L+1)

k
whLi(L+1)

kNL+1

iL+1=0                                                                              (1.33) 

 

Burada, değer çıkış tabakası için hesaplanacaksa hL yerine i0 kullanılmalıdır. 

 

Adım 6. Ağırlıkların değiştirilmesi: Ağırlıklar şu şekilde değiştirilmektedir:  

 

wj(L-1)hL
(t+1)=wj(L-1)hL

(t)+γδhL

k
xj(L-1)

k +η[wj(L-1)hL
(t)-wj(L-1)hL

(t -1)]                       (1.34) 

 

Burada γ öğrenme katsayısını ve η ise momentum katsayısını ifade etmektedir. 

 

Adım 7. Verilen iterasyon sayısına veya toplam karesel hata değerine ulaşıncaya 

kadar 2.- 6. adımlar tekrar edilir. Toplam hata şu şekilde hesaplanmaktadır: 

 

〈Ek〉= ⟨
1

2
∑ (y

i0

k
-xi0

k )
2

M
i0=1 ⟩                                                                                         (1.35) 

 

Burada, ara katman işlem elemanları ve çıktı katmanı işlem elemanları arasında 

yapılan işlemleri tanımlamada sırasıyla L ve o alt indisleri kullanılmıştır. Bunun yanında, 

giriş ve çıkış tabakalarını ifade etmek için j ve i, ara tabakaları ifade etmek için ise h alt 

indisleri kullanılmıştır (Halıcı,2010; Kankal, 2012). 

 

1.7.2.2. ÇKA Ağının Çalışma Prosedürü 

 

ÇKA ağlarının çalışması adımlarından ilki örnekleme toplanmasıdır. 

 Örneklerin toplanması; ağın çözmesi istenilen olay için daha önce 

gerçekleştirilmiş örneklerin bulunması adımıdır. Ağın eğitilmesi için örnekler 

toplandığı gibi (eğitim takımı) ağın denenmesi için de örneklerin (deneme 

takımı) toplanması gerekmektedir. Ağın eğitilmesi sırasında deneme takımı 

ağa hiç gösterilmez. Eğitim takımındaki örnekler tek tek gösterilerek ağın 

olayı öğrenmesi sağlanır. Ağ olayı öğrendikten sonra, deneme takımındaki 

örnekler gösterilerek ağın becerisi ölçülür. Hiç görmediği örnekler 

karşısındaki başarısı ağın iyi öğrenip öğrenmediğini ortaya koymaktadır. 
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  Ağın topolojik yapısının belirlenmesi; öğrenilmesi istenen olay için 

oluşturulacak olan ağın topolojik yapısının oluşturulduğu adımdır. Kaç tane 

girdi ünitesi, kaç tane ara katman, her ara katmanda kaç tane işlem elemanı ve 

kaç tane çıktı elemanı olması gerektiği bu adımda belirlenmektedir. 

 Öğrenme parametrelerinin belirlenmesi; ağın öğrenme katsayısı, momentum 

katsayısı ve işlem fonksiyonlarının belirlendiği adımdır. 

 Ağırlıkların başlangıç değerlerinin atanması; işlem elemanlarını birbirlerine 

bağlayan ağırlık değerlerinin ve eşik değer ağırlıklarının başlangıç 

değerlerinin atanmasının yapıldığı adımdır. Başlangıçta genellikle rastgele 

değerler atanır. Daha sonra ağ uygun değerleri öğrenme sırasında kendisi 

belirler. 

 Öğrenme takımından örneklerin seçilmesi ve ağa gösterilmesi; ağın 

öğrenmeye başlaması ve öğrenme kuralına uygun olarak ağırlıkları 

değiştirmesi için ağa örneklerin (Girdi/Çıktı değerleri) belirli bir düzende 

gösterildiği adımdır.     

 Öğrenme sırasında ileri hesaplamaların yapılması; sunulan girdiler için 

çıktıların hesaplandığı adımdır. 

 Gerçekleşen çıktının beklenen çıktı ile karşılaştırılması; ağın ürettiği hata 

değerlerinin hesaplandığı adımdır. 

 Ağırlıkların değiştirilmesi; geri hesaplama yöntemi uygulanarak üretilen 

hatanın azalması için ağırlıkların değiştirilmesi yapılır. 

Yukarıdaki adımlar ÇKA ağının öğrenmesi tamamlanıncaya kadar, yani gerçekleşen 

çıktılar ile beklenen çıktılar arasındaki hatalar kabul edilir düzeye ininceye kadar devam 

eder. Ağın öğrenmesi için bir durdurma kriteri olması gerekmektedir. Bu ise genellikle 

üretilen hatanın belirli bir düzeyin altına düşmesi olarak alınmaktadır (Öztemel, 2006). 

 

1.7.2.3. ÇKA Ağının Eğitilmesi 

 

ÇKA ağlarının eğitilmesi felsefesi diğer ağlarınkinden farklı değildir. Ağın kendisine 

gösterilen girdi örneği için çıktısını üretmesini sağlayacak ağırlık değerleri bulunmaktadır. 

Başlangıçta bu değerler rastgele atanmakta ve ağa örnekleri gösterdikçe ağın ağırlıkları 

değiştirilerek zaman içerisinde istenen değerlere ulaşması sağlanmaktadır. İstenen ağırlık 
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değerlerinin ne olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle yapay sinir ağlarının davranışlarını 

yorumlamak ve açıklamak mümkün olamamaktadır (Öztemel, 2006). 

ÇKA ağının eğitimi sürecinde her biri ayrı aşama olan ve ağın yapısına, işleyişine 

ilişkin şu kararların verilmesi gerekir (Saraç, 2012); 

 Ağ mimarisinin seçilmesi ve yapı özelliklerinin belirlenmesi (katman sayısı, 

katmandaki nöron sayısı gibi) 

 Nöron fonksiyonların karakteristik özelliklerinin belirlenmesi 

 Öğrenme algoritmasının seçilmesi ve parametrelerin belirlenmesi 

 Eğitim ve test verisinin oluşturulması 

 ÇKA ağının eğitimi ve testi 

ÇKA’nın eğitiminde genelde evrensel hatanın en az olduğu yerel sonuç kabul edilir. 

Eğer bu minimum yerel hata arzulanan seviyede değilse ara katmana daha fazla nöron 

eklenerek veya ara katman sayısı artırılarak bunun üstesinden gelinebilir. Buna alternatif 

olarak, çok sayıda koşturma yapan farklı başlangıç koşulu kullanılarak, ağın aynı sonuca 

yakınsayıp yakınsamadığı görülebilir. Bu en uygun sonucun bulunmasına yardımcı olur 

(Awad, 1997). Burada farklı başlangıç koşulu ile, başta kullanılan ağırlık değerlerinin, 

aktivasyon fonksiyonlarının, öğrenme ve momentum katsayılarının değiştirilmesi gibi 

durumları kastedilmiştir. 

 

1.7.2.4. ÇKA Ağının Performansının Ölçülmesi 

 

ÇKA ağının çıktı performansını belirlemek için ortalama mutlak hata ve ortalama 

karesel hata değerlerine bakılmaktadır. Hata değeri hesaplamalarında gözlenen çıktı 

değerleri ile beklenen çıktı değerleri arasındaki fark kullanılır ve hata tipi 

değerlendirmesine göre bu farkların mutlağı ya da karesi alınarak toplanır ve gözlem 

sayısına bölünerek ortalama hata değerleri hesaplanır. 

Bu tez çalışmasında, YSA’ da girdi verileri olarak, seçilen yol güzergahına ait trafik 

ve yol geometrik özellikleri, çıktı verisi olarak kazalara karışan kamyon sayısı dikkate 

alınmıştır. Buna göre, hata değeri hesaplamalarında 
iy , gözlenen kazalara karışan kamyon 

sayısı (YSA için gözlenen çıktı değeri) ve 
i  ise beklenen kazalara karışan kamyon sayısı 

(YSA için beklenen çıktı değeri) olmak üzere ortalama mutlak hata (OHM) ve ortalama 

karesel hata (OKH) şu şekilde hesaplanmıştır (Oh vd., 2003; Chikkakrishna vd., 2013): 
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1.8. Türkiye Ulaştırma Yapısı ve Kamyon Kazaları 

 

Ülkemizde tek modlu taşıma sistemi hakim olup, yolcu ve yük taşımacılığında 

karayolu taşımacılığı ilk sıradadır. Şekil 1.5’de görüldüğü üzere, yolcu taşımacılığının % 

90,3’ü ve yük taşımacılığının ise % 88,7’si karayolu ile yapılmaktadır. Özellikle yük 

taşımacılığının ülkemizin ekonomik açıdan kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğu 

bilinmektedir. Ancak, her yıl artan araç sahipliliği ile buna paralele olarak gelişemeyen yol 

ağımızda, karayolu yük taşımacılığının tercih edilmesi önem sırasına göre başta kazaların 

ve kazalardaki ölüm ve ciddi yaralanma sayısının artışına, sonrasında ise tıkanıklık, hava 

kirliliği, gürültü vb. gibi sorunlara yol açmaktadır. 

 

 

 

 
 

  Kaynak: 1) Karayolu verisi, KGM Sorumluluğundaki yolu ağı üzerinde yapılan taşımaları 

                     içermektedir. 

                2) Denizyolu verisi, kabotaj hattındaki deniz mil'i olarak verilen taşıma 

                     miktarının km'ye dönüştürülmesi ile hesaplanmıştır. 

                3) Demiryolu verisi TCDD'ye ait taşımaları içermektedir. 

  Not: Yük Taşımacılığında Havayollarının payı çok düşük olduğu için sıfır kabul    

           edilmiştir. 

          

  Şekil 1.5. Ulaşım türlerine göre yurtiçi yolcu ve yük taşımacılığı- 2013 (KGM, 2013) 
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2013 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplam motorlu taşıt 

sayısı 17.939.447 olup bunun 9.283.923’ü (% 51,8’i) otomobil ve 755.950’si ( % 4,2’si) 

ağır taşıtlardır. Toplam taşıt sayısı içindeki kamyon yüzdesi her ne kadar azmış gibi 

görünse de, toplam taşıt-km içindeki yüzdesi hiç de azımsanmayacak boyuttadır.  

Tablo 1.1’de ağır taşıt kategorisinde yer alan kamyon ile kamyon+ römork- çekici+ 

yarı römork sınıfındaki taşıtların taşıt-km değerleri ve Tablo 1.2’de ise bu taşıtların 

karayolu yük taşımacılığındaki (ton-km) payları verilmiştir. 1997 yılında ağır taşıtların 

toplam taşıt-km içerisindeki payı %31 iken bu oran 2009 yılında azalarak % 22,6 olmuştur. 

Bu azalmanın en büyük nedeni, toplam taşıt içerisindeki otomobil sayısının diğer bir 

deyişle otomobil sahipliliğinin artmasıdır. Ayrıca, yük taşımacılığında az yük taşıyan 

kamyonların yerine daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip kamyon+ römork-çekici+ yarı 

römorkların kullanılması bu oranın düşmesine neden olmaktadır. 1997 yılından günümüze 

kadar taşıt-km değerleri incelendiğinde, kamyon-km değerinin toplam içindeki oranı %29 

seviyelerinden %15,6 seviyelerine gerilerken, kamyon+ römork-çekici+ yarı römork-km 

değerinde ise sürekli bir artış olduğu görülmektedir. 1997 yılında kamyonların karayolu 

yük taşımacılığındaki payı % 89 iken, 2009 yılında bu pay azalarak % 61’lere gerilemiştir. 

Kamyon+ römork-çekici+ yarı römorkların yük taşımacılığındaki payı % 11 iken, 2009 

yılında % 39’lara çıkmıştır. Bu artış, Türkiye’de yük taşımacılığında, taşıma kapasitesi 

düşük kamyonlardan daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip kamyon+ römork ve 

özellikle çekici+ yarı römorklara doğru hızlı bir yönelme olduğunu göstermektedir (KGM, 

2011). 

Tablo 1.1 ve Tablo 1.2, 1997-2009 yılları arasındaki istatistikleri göstermekle, 2013 

yılına gelindiğinde değişen fazlaca bir şeyin olmadığı görülmektedir. 2013 yılında toplam 

taşıt-km değeri 99.431 olup, bunun 13.133 taşıt-km’si kamyon ve 9096 taşıt-km’si 

kamyon+ römork-çekici+ yarı römork olmak üzere toplamda 22.209 taşıt-km’ si ağır 

taşıtlara aittir. Yani 2013 yılında toplam taşıt-km içindeki ağır taşıt-km’si % 22,3 dür. 

Diğer taraftan 2009 yılında 176.455 ton-km olan karayolu yük taşımacılığı, 2013 yılında 

224.048 ton-km’ye çıkmıştır. Sonuç olarak, yük taşımacılığı için tercih edilen ağır 

taşıtların yol ağımızdaki yoğunluğu dikkate alındığında ağır taşıt trafiğinin ve meydana 

gelen ağır taşıt kazalarının irdelenmesi gerekmektedir. 
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Tablo 1.1. Yıllar itibariyle ağır taşıt-km değerinin toplam taşıt-km içindeki yüzdesi  

                 (KGM, 2011). 

 

 
 

 

Tablo 1.2. 1997-2009 yılları arasında karayolu yük taşımacılığının taşıt sınıflarına göre  

                  dağılımı (milyon ton-km) (KGM, 2011) 
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Ülkemizde TÜİK tarafından hazırlanan taşıt cinslerine göre trafiğe kayıtlı ve trafik 

kazasına karışan taşıtlar incelendiğinde, 2008 yılından sonra maddi hasarlı trafik kazalarına 

karışan araçların bu istatistiklere eklenmediği ve sadece ölümlü ve yaralanmalı kazalara 

karışan taşıt sayılarının tablolara eklendiği görülmektedir. Buna göre; 2008 yılından 2013 

yıllına toplam kamyon (kamyon+kamyon-römork+çekici-yarı römork) sayısında % 1,6 

artış olmasına rağmen, ölümlü ve yaralanmalı kazaya karışan kamyon sayısında ise 

yaklaşık % 37 artış olmuştur. Kaldı ki bu rakama maddi hasarlı kazaya karışan kamyon 

sayıları da eklenirse bu yüzdenin çok daha yukarılara çıkacağı ortadadır.  

2012 yılında 12.865 kamyon kazaya karışmış ve bu kazalarda 652 kişi ölmüş ve 

12.215 kişi yaralanmıştır. Bu kazaların 6.683 adedi yerleşim yeri içinde, 6.182 adedi ise 

yerleşim dışında meydana gelmiştir. Yerleşim yeri içindeki kazalarda 229 ölü ve 6.456 

yaralı olurken, yerleşim yeri dışında ise 423 ölü ve 5.759 yaralı meydana gelmiştir (TÜİK, 

2013).  

Yerleşim yeri ve yerleşim dışındaki kazalarda yaralı sayıları hemen hemen birbirine 

yakınken, yerleşim yeri dışındaki kazalardaki ölü sayısının ise yerleşim yerindeki ölü 

sayısının iki katı olduğu görülmektedir. Bunun en büyük sebebinin ise hız faktörü olduğu 

düşünülmekle, bu araçların büyük hacimleri ve yüksek kaza şiddetleri hız faktörü ile 

birleşince ölü sayısındaki artışa davetiye çıkarmaktadır. Hatta, ülkemizde kaza tespit 

tutanakları kaza anında tutulduğundan ölü bilgisi bu tutanakta yazan bilgiye göre 

belirlenmektedir. Yolda veya kaza sonrasında hastanede ölenlerin bilgileri bu istatistiklerde 

yer almamaktadır. Oysaki bu değerlerin de eklendiği düşünülürse ölü sayısının çok daha 

fazla olacağı açıktır. 



 

 

 

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

2.1. Giriş 

 

Kazalar, karayolu geometrik özellikleri, trafik özellikleri, insan davranışları ve çevre 

faktörü gibi birçok faktöre bağlı olarak meydana gelen çok karmaşık olaylardır. Literatürde 

yer alan çalışmalar kaza olasılığını, kaza sayısını veya kaza şiddetini en iyi tahmin 

edebilmeyi ve en iyi model uyumunu sağlayacak modellerin belirlenmesini 

hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda, kazaları etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin 

etkime düzeylerini belirlenmesine çalışılmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda genellikle tüm araç kazaları dikkate alınmakta, çok azında 

özellikle kamyon kazaları ve bölünmüş kırsal yollar üzerine durulmaktadır. Bölünmüş 

yollar her ne kadar diğer yol tiplerine göre daha güvenli olsa da yüksek hız limitlerine 

sahip kırsal bölünmüş yollarda, sürücüler daha dikkatsiz davranmakta ve bu araçlar için 

yeterli olmayan yol geometrik özelliklerinde ciddi ölümlerle sonuçlanan kazalar meydana 

gelmektedir. Bu tez çalışmasında, kırsal bölgelerden geçen bölünmüş yollar dikkate 

alınarak kamyonların kazaya karışma oranı ve kamyonların kazaya karışma olasılığı,  trafik 

ve yol geometrik özellikleri yönünden hem istatistiksel hem de Yapay Sinir Ağları 

yöntemleri ile değerlendirilmiş ve birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Tez kapsamında yapılan 

çalışmalar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.   

1. İlk olarak yol güzergahının seçimi ve kamyon kazaları yönünden incelemesi 

yapıldı. 

2.  Kamyon kazalarını etkileyen trafik ve karayolu geometrik özellikleri belirlendi 

ve bu özellikler yönünden homojen yol bölümleri oluşturuldu. 

3. Kamyon kaza verilerinin düzenlenmesi yapıldı. Kaza verileri ile homojen yol 

bölümleri birleştirildi. 

4. Elde edilen veri setine önerilen istatistiksel yöntemler uygulanarak en iyi uyum 

sağlayan ve kazaya karışan kamyon sayısını en iyi tahmin eden modelin 

belirlenmesi sağlandı. 

5. Yapay Sinir Ağları yöntemi ile kazalara karışan kamyon sayısının tahmini yapıldı 

ve istatistiksel yöntemler ile kıyaslandı. Kamyonların kazaya karışma olasılığı 

tahminlerinde YSA’nın alternatif bir yöntem olarak kullanılabilirliği gösterildi.  
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Yapılan çalışmaların detayları ve içerikleri hakkında genel bilgiler aşağıda 

verilmektedir.     

 

2.2. Yol Güzergahının Seçimi 

 

Bu çalışmada, Ankara-Aksaray-Ereğli bağlantısındaki, kesim numarası D750–07’den 

D750–15’e kadar olan devlet yolları dikkate alınarak, söz konusu kesimlerdeki 2008-2011 

yıllarındaki kamyon kazaları incelenmiştir. İncelenen kesimlerin toplam uzunluğu 301 km. 

olup, tamamı bölünmüş yol durumundadır. Şekil 2.1 ile, seçilen güzergahın genel durumu 

gösterilmiştir. 

Şekil 2.2, ülkemiz yollarındaki toplam taşıt trafiği içindeki ağır taşıt trafiği yüzdesini 

göstermektedir. Buna göre, şekil üzerinde, seçtiğimiz yol güzergahının çoğunluğunda, 

toplam taşıt trafiği içindeki ağır taşıt trafiğinin yüzdesinin % 50’nin üzerinde olduğu 

pembe renk ile gösterilmiştir. Şekil 2.2’de ağır taşıt trafiği içine kamyon, kamyon-römork 

ve çekici-yarı römorkların yanı sıra otobüsler de katılmıştır. Bu çalışmada, ağır taşıt trafiği 

olarak kamyon, kamyon-römork ve çekici-yarı römork verileri dikkate alınmış ve tümü 

‘kamyon’ olarak adlandırılmıştır (Tablo 2.1). 

Tablo 2.1’den görüldüğü üzere seçilen yol güzergahında kamyon yüzdesi yaklaşık % 

40-50 civarındadır. Bu oranın göz ardı edilemeyecek büyüklükte olduğu aşikardır. 

Dolayısıyla, karayolu güvenliği için, yüksek kamyon yüzdesine sahip bu ve bunun gibi 

yolların kazalar yönünden incelenmesi uygun olacaktır (Türe Kibar vd., 2013).  
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                               Şekil 2.1. Ankara-Aksaray-Ereğli arasındaki D750-07’den D750- 

                                               15’e kadar olan yol kesiminin genel durumu (KGM, 2010) 

 

 

 
 

Şekil 2.2. Toplam taşıt trafiği 1000’in üzerinde olan devlet yolları (KGM, 2010). 
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Tablo 2.1. D750-07’den başlayıp D750-15’e kadar olan yol kesimindeki (Ankara-Aksaray- 

                 Ereğli Yolu) 2008-2011 yılları için YOGT, kamyon YOGT ve kamyon 

                 yüzdesi değerleri (KGM, 2012). 

 

 
 

 

Şekil 2.3’de, 2014 yılı itibariyle ülkemizdeki kaza kara noktası olarak belirlenmiş ve 

iyileştirme çalışması yapılacak olan yollar görülmektedir. Buradan da açıkça seçilen yol 

güzergahının kazalar yönünden incelenmesi gereken bir yol olduğu görülmektedir. Yapılan 

bu tezin, söz konusu güzergah için yapılacak iyileştirmelerde dikkat edilecek hususlar 

yönünden faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 2.3. Türkiye karayolları kaza kara noktaları haritası (KGM, 2014) 
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2.3. Yol Güzergahının Kamyon Kazaları Yönünden İncelenmesi 

 

D750-07’den başlayıp D750-15’e kadar devam eden kesim nolu yolları kapsayan 

Ankara-Aksaray-Ereğli yoluna ait 2008-2011 yılları arasında meydana gelmiş olan kaza 

verileri Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM, 2012) temin edilmiş olup, bu çalışma için 

farklı şekillerde yeniden tablolaştırılmıştır. 

Söz konusu kesimlerde 4 yıllık süre zarfında toplam 1911 adet trafik kazası meydana 

gelmiştir. Bu kazaların 584 tanesi (yani yaklaşık % 31’i) kamyon kazaları olup, toplam 689 

adet kamyon (kamyon+çekici) bu kazalara karışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Ankara- 

Aksaray-Ereğli yolu bağlantısında meydana gelen kazalara karışan araç cinsleri, sayıları ve 

yüzdeleri Tablo 2.2’de verilmiştir (Türe Kibar vd., 2013). 

 

Tablo 2.2. 2008-2011 yılları arasında Ankara-Aksaray-Ereğli yolunda meydana gelen 

                  kazalara karışan araç cinsi ve sayıları 

 

Kazaya Karışan 

Araç Cinsleri 

Kazaya Karışan 

Araç Sayısı 
Yüzde (%) 

Otomobil 1394 51 

Kamyonet 391 14 

Kamyon 366 13 

Çekici 323 12 

Otobüs 74 3 

Minibüs 62 2 

Diğer 138 5 

 

 

Meydana gelen 1911 trafik kazasının 407 adeti (% 21’i) yerleşim yerinde, 1504 adeti 

(%79’u) ise yerleşim yeri dışında meydana gelmiştir. Yerleşim yerinde meydana gelen 

kazaların 111 adeti (% 27’si) kamyon kazaları, yerleşim yeri dışında meydana gelen 

kazaların ise 473 adeti (% 31’i) kamyon kazalarıdır. Tablo 2.3 ve Tablo 2.4 incelendiğinde, 

4 yıllık süre zarfında hem yerleşim yerinde hem de yerleşim yeri dışında meydana gelen 

kamyon kazalarının toplam sayısının yaklaşık 2 katı kadar ölü+yaralı sayısı olduğu 

görülmektedir. Yani kabaca, 1 kamyon kazası başına 2 ölü+ yaralı kişi dememiz 

mümkündür. Ayrıca, ölü sayıları bu istatistiklerde her ne kadar az görünse de bu sayının 

daha fazla olduğu da düşünülmektedir. Çünkü ülkemizde istatistikler, sadece kaza anında 

tutulan kaza tespit tutanakları bilgilerine göre yapılmaktadır. Kazadan yaralı olarak 
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hastaneye kaldırılanların sonradan ölme durumları istatistiklere katılmamaktadır (Türe 

Kibar vd., 2013).  

 

Tablo 2.3. 2008-2011 yılları arasında Ankara-Aksaray-Ereğli yolu yerleşim yeri dışında  

                 meydana gelen kaza, ölü ve yaralı sayıları 

 

Yıllar Kamyon Kazaları Sayısı Ölü Sayısı Yaralı Sayısı 

2008 117 15 208 

2009 97 5 208 

2010 124 20 289 

2011 135 16 293 

 

Tablo 2.4. 2008-2011 yılları arasında Ankara-Aksaray-Ereğli yolu yerleşim yeri içinde 

                  meydana gelen kaza, ölü ve yaralı sayıları 

 

Yıllar Kamyon Kazaları 

Sayısı 

Ölü Sayısı Yaralı Sayısı 

2008 12 1 20 

2009 26 2 49 

2010 39 0 68 

2011 34 1 53 

 

 

Ankara-Aksaray-Ereğli yolunda meydana gelen kamyon kazaları, kaza oluş şekline 

göre sınıflandırıldığında (Tablo 2.5), kazalar daha çok arkadan çarpma, yandan 

çarpma/çarpışma, devrilme ve yoldan çıkma sebeplerinden dolayı meydana geldiği 

görülmektedir.  

 

Tablo 2.5. 2008-2011 Yılları arasında Ankara-Aksaray-Ereğli yolunda meydana gelen  

                  kazaların oluş şekillerine göre dağılımı 

 

Kazanın 
Oluş 
Şekli 

2008 2009 2010 2011 

Kamyon  % Kamyon % Kamyon % Kamyon % 

1 5 4 3 2 10 6 7 4 

2 43 34 38 31 45 28 58 34 

3 26 20 31 26 44 28 33 20 

4 4 3 2 2 4 2 4 2 

5 1 0 2 2 3 2 0 0 

6 3 2 1 0 2 1 1 0 

7 0 0 0 0 1 0 0 0 

8 27 21 19 15 21 13 21 13 

9 20 16 26 21 32 20 44 26 

10 0 0 1 0 1 0 1 0 
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1: Karşılıklı çarpışma                 6: Yayaya çarpma  

2: Arkadan çarpma                     7: Hayvana çarpma 

3: Yandan çarpma/çarpışma       8: Devrilme 

4: Duran araca çarpma                9: Yoldan çıkma 

5: Sabit cisme çarpma                10: Araçtan düşen cisim 

 

2008-2011 yılları arasında Ankara-Aksaray-Ereğli yolunda meydana gelen kazalar 

yolun geometrik özelliklerine göre incelendiğinde ise, yaklaşık 4 yıl için de hemen hemen 

benzer sonuçlar olduğu gözlenmiştir. Buna göre; yolun yatay geometrik özellikleri 

yönünden incelendiğinde, kazaların % 91’i düz yolda, % 9’u ise hafif viraj kısımda, yolun 

düşey geometrik özellikleri yönünden incelendiğinde, kazaların % 84’ü eğimsiz yolda, % 

13’ü hafif eğimli ve % 3’ü ise dik eğimli yolda meydana gelmiştir. Ayrıca, dört yılda 

meydana gelen kazaların ortalama % 16’sı kavşakta meydana gelmiştir (Türe Kibar vd., 

2013).  

Seçilen yol güzergahı, Türkiye’nin başkenti Ankara ile ülkenin önemli ve en büyük 

limanlarından biri olan Mersin limanı arasında bir köprü konumundadır. Güzergahın büyük 

bir çoğunluğu yaklaşık % 93’ü (282 km.) kırsal bölgelerden geçmektedir. Bu tez 

çalışmasında özellikle kırsal bölgeler dikkate alındığından çalışma esnasında yolun 

yerleşim yerlerinden geçen yaklaşık % 7’lik kısmı veriden çıkarılmıştır. Buna göre, toplam 

282 km’lik yol kesimi değerlendirilmeye alınmış ve 2008-2011 yılları arası kazalar 

incelenmiştir. Buna göre; 4 yıllık süre zarfında toplam 538 adet kamyon kazalara 

karışmıştır. 

 

2.4. Yol Güzergahına Ait Trafik ve Karayolu Geometrik Özelliklerinin  

       Belirlenmesi  

 

Seçilen yol güzergahına ait trafik ve karayolu geometrik özelliklerine ait veriler 

Karayolları Genel Müdürlüğünden temin edilmiştir. Tüm farklı kamyon tipleri tek bir grup 

altında toplanıp ‘kamyon’ olarak adlandırılmıştır. Buna göre, trafik verileri olarak; Yıllık 

Ortalama Günlük Trafik (YOGT), kamyon yüzdesi ve ortalama kamyon hızı, karayolu 

geometrik özellikleri olarak; şerit genişliği, şerit sayısı, refüj genişliği, banket genişliği, 

kavşak sayısı, boyuna eğim ve yatay kurp eğriliği dikkate alınmıştır. 
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Yolun geometrik özelliklerine ait bazı veriler envanter sisteminde ayrı ayrı 

toplanmıştır. Ancak boyuna eğim ve yatay kurp bilgileri bu veri sisteminde yer 

almamaktadır. Bu sebepten yolun bu özelliklerine ait veriler, yol güzergahının geçtiği ve 

sorumluluk bölgelerine göre Karayolu 3. Bölge Müdürlüğü ve Karayolu 4. Bölge 

Müdürlüğünden elde edilen yol güzergahına ait Autocad çizim dosyalarından tek tek 

okunarak elde edilmiştir. Düşey kurp ve yatay kurpların başlangıç ve bitiş kilometreleri, 

eğim değerleri, yatay kurp yarıçapı ve boyları gibi veriler Autocad çizim dosyasından 

okunarak düşey ve yatay kurp veri seti elde edilmiştir. Bağımsız değişken olarak boyuna 

eğim ve yatay kurp eğriliği (1/R, burada R kurp yarıçapıdır) değerleri seçilmiştir. 

Seçilen yol güzergahında Yıllık Ortalama Günlük Trafik, her iki yönden geçen 

toplam taşıt trafiğini gösterdiği için, bu değişkenin şerit başına düşen Yıllık Ortalama 

Günlük Trafik olarak düşünülmesi uygun görülmüştür ve analizlerde bu şekilde bağımsız 

değişken olarak dikkate alınmıştır. Banket genişliği olarak ise, bir yöndeki iç ve dış banket 

genişlikleri toplamı dikkate alınmış ve bağımsız değişken olarak veri setine eklenmiştir. 

Buna göre aşağıda bağımsız değişken olarak seçilen değişkenler ve simgeleri şu şekilde 

sıralanmıştır: 

 Şerit başına Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT_ser) 

 Kamyon yüzdesi (kam_yüz) 

 Ortalama kamyon hızı (ort_kam_hız) 

 Şerit genişliği (ser_gen) 

 Toplam şerit sayısı (top_ser_say) 

 Banket genişliği (ban_gen) 

 Refüj genişliği (ref_gen) 

 Kavşak sayısı (kav_say) 

 Boyuna eğim (boy_eg) 

 Yatay kurp eğriliği (egrilik)  

Karayolu envanter sisteminde çok az olmakla birlikte bazı geometrik verilerinde 

eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksiklerin tamamlanması için Google Earth’den 

yararlanılmıştır. Google Earth’den ayrıca seçilen yol güzergahına ait verilerin envanter 

sistemindekiler ile uyumlu olup olmadığı ve aynı kilometrelere denk delip gelmediği 

karayolu güzergah haritası üzerinden kontrol edilmiştir. Bunun yanı sıra, bazı yol 

bölümlerinde de ortalama kamyon hızı değerlerinde eksiklikler bulunmaktadır. Eksik olan 



64 

 

ortalama kamyon hız verileri en yakın yol bölümündeki ile aynı olacak şekilde dikkate 

alınmıştır. 

 

2.5. Homojen Yol Bölümlerinin Oluşturulması ve Veri Setinin Hazırlanması 

 

Yol güzergahına ait verilerin elde edilmesi tamamlandıktan sonra, yolun bu verilere 

göre homojen yol bölümlerine ayrılması analizde aynı şartların varlığının sağlanması için 

gereklidir. Homojen yol bölümleri, yolun şerit sayısı, şerit genişliği, banket genişliği, 

boyuna eğim gibi kesitsel özellikleri ve Yıllık Ortalama Günlük Trafik değerine bakılarak 

belirlenmiştir. Homojen yol bölümleri oluşturulurken, örneğin bir yol bölümünde şerit 

sayısı değiştiğinde, bunun akabindeki yol bölümünde şerit sayısı değiştirilerek bu yol 

bölümünün kendi içinde homojen olması sağlanmaktadır. Diğer bütün değişkenlerin 

değişikliği aynı şekilde eklenerek işleme devam edilmiştir. Buna göre; seçilen yol 

güzergahı 3.552 adet homojen yol bölümüne ayrılmıştır. Yol bölümleri 0,003 km’den 2,06 

km’ya kadar uzunlukta olmak üzere ortalama yol bölüm uzunluğu 0,30 km’dir. 

Homojen yol bölümleri oluşturulduktan sonra bu yol bölümlerine gelecek kazaya 

karışan kamyon sayılarının belirlenmesine geçilmiştir. Bunun için, EGM’ den elde edilen 

bu yol güzergahına ait kaza verileri tek tek incelenmiştir. Kaza tespit tutanaklarında, yolun 

hangi kilometre ve metrelerde meydana geldiği, bu kazalara karışan araç cinsleri 

belirlenmiştir. Kazalara karışan araçlar, otomobil, kamyon, çekici, kamyonet gibi sınıflara 

ayrılmıştır. Buradan, her bir yol bölümü için kazaya karışan toplam kamyon sayısı, yani bu 

çalışma için kamyon + çekici sayısı veri setinde ilgili yol bölümünün karşısına adet olarak 

kodlanmıştır. Buna göre, bu yol kesiminde 4 yıllık süre zarfında toplam 538 kamyon 

kazalara karışmıştır. EGM’ den alınan kaza tespit tutanağı verilerinde 2011 yılına ait 

veride yol güzergahının son 60 km’sine ait kaza verisi eksik olduğundan bu kısım analiz 

sürecinden çıkarılmıştır. 

Bu çalışmada, 2008-2011 yılları boyunca, % 85,96 yol bölümünde kazalara karışan 

kamyon bulunmamaktadır. Bu yol güzergahındaki toplam kamyon seyahati 1.388 milyon 

kamyon-km olup, her bir yol bölümünde milyon kamyon-km’de ortalama 0,52 kamyon 

kazalara karışmıştır.  Tablo 2.6, değişkenlere ait istatistiksel değerleri özetlemektedir 
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Tablo 2.6. Değişkenlere ait istatistiksel değerler 

 

Değişkenler    Minimum Maksimum          Ortalama 
Standart   

Sapma 

Kazalara karışan kamyon sayısı 0,000 9,000 0,150 0,497 

Kamyon seyahati (milyon 

 kamyon- km.) 
0,004 2,540 0,391 0,345 

Yol bölümü uzunluğu (km) 0,003 2,060 0,302 0,276 

Boyuna eğim (%) 0,000 6,840 1,266 1,272 

Eğrilik (km 
-1

) 0,000 1,820 0,134 0,304 

Şerit genişliği (m) 3,000 4,000 3,260 0,283 

Şerit sayısı 4,000 7,000 4,160 0,490 

Banket genişliği (m) 1,500 3,600 2,150 0,706 

Refüj genişliği (m) 0,200 10,000 3,340 1,347 

Kavşak sayısı 0,000 3,000 0,100 0,308 

YOGT/Şerit sayısı/1000 1,460 7,100 2,630 0,859 

Kamyon yüzdesi 18,000 50,000 35,660 7,083 

Ortalama kamyon hızı (km/sa) 65,000 80,000 74,280 4,089 

 

 

Seçilen yol güzergahında toplam şerit sayısı 4 ile 7 şerit arasında değişmektedir. 

Veride şerit genişliği 3 ile 4 arasında, banket genişliği 1,5 ile 3,6 metre arasında ve refüj 

genişliği ise 0,2 ile 10 metre arasında geniş bir değişkenlik göstermektedir.  Boyuna eğim 

değeri mutlak eğim değeri olarak seçilmiş ve % olarak 0 ile 6,84 arasında, yatay kurp 

eğriliği (1/R)  ise 0 ile 1,82 arasında değerler almaktadır. Her bir yol bölümünde 0 ile 3 

arasında kavşak bulunmaktadır. Yol bölümlerinde kamyon yüzdesi (%) 18 ile 50 arasında, 

ortalama kamyon hızı ise 65 ve 80 km/sa arasında değişmektedir. 

 

2.6. İstatiksel Yöntemler ile Kamyon Kaza Analizi Çalışmaları 

 

Bu çalışmada kamyon kaza analizleri için kullanılan istatistiksel yöntemlerden 

Poisson Regresyonu, Negatif Binom Regresyonu ve Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom 

Regresyonu (ZINB) yöntemleri kullanılmıştır. Daha önceki çalışmalarda kamyon sınıfının 

kamyonların kaza olasılığını belirlemede önemli bir farka sahip olmadığı belirlenmiştir 
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(Joshua ve Garber, 1990). Bundan dolayı tüm kamyon tipleri tek bir sınıf altında 

toplanmıştır. Bu çalışmada, bağımlı değişken ( iY ) ve bağımsız değişken (xi) olarak 

gösterilmiştir. 

 

Yi = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümündeki kazalara karışan toplam  

         kamyon sayısı           

 xi = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümündeki trafik ve karayolu geometrik  

        özelliklerini gösteren bağımsız değişkenler                                                                                              

burada,   

 

i=1,2,3,…,n                                                                                                             (2.1) 

 

n   = Gözlem sayısı (Seçilen yol güzergahındaki yol bölümü sayısı) 

 

Analiz yılı,  bir yıllık zaman periyodu olarak seçilmiş ve aynı yol kesimleri için farklı 

zaman periyodları, ayrı yol bölümleri olarak değerlendirilmiştir.  Örneğin,  2008 yılı kaza, 

trafik ve geometrik özellik verilerine sahip bir yol kesimi ile aynı yol kesiminin 2009 yılı 

verilerine sahip durumu ayrı ayrı yol kesimleri gibi düşünülerek analiz edilmiştir. 

Bu çalışmada, kamyonların kazaya karışma oranı aşağıdaki şekilde formüle 

edilmiştir. 

 

 
   

    
 -

Kazaya karışan kamyon sayısı
Kamyonların kazaya karışma oranı

Toplam kamyon km
              (2.2) 

 

Kamyonların kazaya karışma oranının gözlenen değeri ile bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkiyi gösteren grafikler aşağıda sunulmuştur. Bu grafiklerde kamyonların 

kazaya karışma oranı, kamyonların kazaya karışma oranı*10
5
, diğer değişkenler ise 

verideki şekliyle alınmış ve aynı grafik içinde gösterimleri sağlanmıştır. Grafiklerde; şerit 

başına düşen Yıllık Ortalama Günlük Trafik, kamyon yüzdesi, ortalama kamyon hızı, 

boyuna eğim, eğrilik, kavşak sayısı arttıkça kamyonların kazaya karışma oranında artış 

olduğu, şerit genişliği, banket genişliği, toplam şerit sayısı ve refüj genişliği artıkça 

kamyonların kazaya karışma oranında azalma olduğu yönünde bir fikir çıkarılabilir. Ancak 

bunları, grafikten kesin olarak anlamak mümkün değildir. Çünkü veri sayısı oldukça 
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fazladır ve net bir oranlama yapmak ve görsel bir bağ kurmak mümkün değildir. Bu 

sebepten, kamyonların kazaya karışma oranı ile bunu etkileyen faktörler ve etkime 

düzeylerinin belirlenmesi için istatistiksel analizlerin yapılması gerekmektedir.  

 

 

 

 
       

         Şekil 2.4. Kamyonların kazaya karışma oranı ile YOGT/şerit arasındaki ilişki 

 

 

 

 
 

         Şekil 2.5. Kamyonların kazaya karışma oranı ile şerit genişliği arasındaki ilişki 
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         Şekil 2.6. Kamyonların kazaya karışma oranı ile kamyon yüzdesi arasındaki 

                          ilişki 

 

 

 

 
 

         Şekil 2.7. Kamyonların kazaya karışma oranı ile boyuna eğim arasındaki ilişki 
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         Şekil 2.8. Kamyonların kazaya karışma oranı ile ortalama kamyon hızı  

                          arasındaki ilişki 

 

 

 

 
 

         Şekil 2.9. Kamyonların kazaya karışma oranı ile eğrilik arasındaki ilişki 
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         Şekil 2.10. Kamyonların kazaya karışma oranı ile kavşak sayısı arasındaki  

                            ilişki 

 

 

 

 
 

         Şekil 2.11. Kamyonların kazaya karışma oranı ile refüj genişliği arasındaki  

                            ilişki 
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         Şekil 2.12. Kamyonların kazaya karışma oranı ile banket genişliği arasındaki 

                            ilişki 

 

 

 

 
 

         Şekil 2.13. Kamyonların kazaya karışma oranı ile toplam şerit sayısı arasındaki 

                            ilişki 
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2.6.1. Poisson ve Negatif Binom Regresyon Model Analizi Çalışmaları 

 

Daha önce bahsedildiği gibi, rasgele, kesikli ve negatif olmayan olaylar olan 

kazaların lineer regresyon ile açıklanması mümkün değildir (Jovanis ve Chang, 1986). Bu 

tarz olayları analiz etmede Poisson, Negatif Binom Regresyonu gibi yöntemlerin 

kullanılması gerekmektedir. Kaza modellemesi çalışmalarına Poisson Regresyon ile 

başlanması gerekliliği literatürde sıkça bahsedilen bir konudur (Joshua ve Garber, 1990; 

Miaou vd., 1993;  Miaou ve Lum, 1993; Abdel-Aty ve Radwan, 2000; Caliendo vd., 2006; 

Chengye ve Ranjitkar, 2013; Amarasingha ve Dissanayake, 2013; Ayati ve Abbasi, 2014) 

Bu çalışmada, Poisson ve Negatif Binom Regresyonu analizi, SPSS istatistik 

programının genelleştirilmiş lineer modeller fonksiyonundan yararlanılarak yapılmıştır ve 

model katsayıları en çok olabilirlik yöntemi ile tahmin edilmiştir. Programda, kamyon 

seyahat miktarının doğal logaritması ( ln i ) alınmış ve bu değer denkleştirme (offset) 

değişkeni olarak atanmıştır. Denkleştirme değişkenin katsayısı 1’e eşittir. Şerit başına 

düşen Yıllık Ortalama Günlük Trafik değeri büyük rakamları içerdiğinden bu değişkende 

de dönüştürme yapılmıştır ve şerit başına YOGT önce 1000’e bölünmüş ve sonrasında 

doğal logaritması (ln(YOGT_ser)) alınmıştır. Diğer değişkenlerde herhangi bir dönüşüm 

uygulanmamış ve mevcut halleri ile dikkate alınmışlardır. 

Poisson Regresyonu modelleme aşamasında öncelikle sadece sabit terimin olduğu 

model çalışmasıyla başlanmıştır. Sonra diğer değişkenler bir bir eklenerek modelleme 

çalışmasına devam edilmiştir. Farklı veri setleri ile yani farklı trafik ve karayolu geometrik 

özelliklerine ait değişkenler ile birçok model denenmiştir. Modelleme aşamasında üç 

kritere dikkat edilmiş: 

1- Model katsayılarının beklenen cebirsel işarete sahip olması, 

2- Düşük AIC değeri, 

3- Yüksek t-istatistik değeri (% 5 anlamlılık seviyesinde (% 95 güven seviyesinde) 

t-istatistiği değerinin 1,96’dan büyük olması) 

Bu üç kritere bakılarak denenen birçok model arasından en iyi model seçilmiş 

olacaktır. En iyi model, yöntemin veriye en iyi uyum sağladığını gösteren model olacaktır. 

Bu tez de ayrıca sapma değeri kriterine bakılmış ve sadece sabit terimli model ile tam 

model (değişkenler içinde olan model) kıyaslaması % 5 anlamlılık seviyesinde test 

edilmiştir. 
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Poisson Regresyon modelinde daha önce bahsedildiği gibi verinin ortalamasının 

varyansına eşit olması gibi bir sınırlama durumu vardır. Ancak birçok çalışma göstermiştir 

ki, sayma verileri Poisson Regresyon modelinde aşırı yayılım göstermektedir (Dean ve 

Lawless, 1989). Yani, verinin varyansı ortalamasından büyüktür. Aşırı yayılım; unutulmuş 

verilerden, emin olunamayan kamyon seyahat miktarı ve değişken değerlerinden, homojen 

olmayan yol bölümünden ve bağımsız değişkenlerin birbirleri ile ilişkide olmaları gibi 

birçok sebepten meydana gelebilir (Miaou vd. 1993). 

Veride aşırı yayılımın varlığı, aşırı yayılıma müsaade eden yöntemlerin 

kullanılmasını gerektirmektedir. Bu sebepten, veriye Negatif Binom Regresyon modelinin 

uygulanması uygun görülmüştür. Negatif Binom Regresyonun uygulama prosedürü 

Poisson Regresyonu ile aynıdır. Yine önce sabit terim ile modellemeye başlanmış ve 

değişkenler eklenerek devam edilmiştir. Faklı değişken setleri ile farklı model denemeleri 

yapılmıştır. Uyum iyiliği kriterleri olarak AIC ve sapma değerlerine bakılarak en iyi uyum 

sağlatan model seçilmeye çalışılmıştır. 

Miaou (1994) yatay kurp eğriliğinin 1 dereceden az ve boyuna eğimin % 2’den az 

olması durumunda bu değişkenlerin kamyonların kazaya karışma oranında yoğun bir etki 

göstermediklerini belirtmiştir. Bu değişkenlerin belirtilen değerlerden az olmaları 

durumunda veri setinde değişiklik yapılarak, bu değerlerin sıfır olarak gösterilmeleri 

gerektiğini ve analizin bu şekilde yapılmasını önermiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde 

kurplar eğrilik derecesi ile anılmaktadır. Miaou da, yatay kurp eğriliğini, 100 fit (30,48 m.) 

uzunluğundaki kurp yayına karşılık gelen merkez kurp açısının derecesi olarak dikkate 

almıştır. Buna göre; 

 

2 100( )

360

R ft

D


                                                                                                       (2.3) 

 

ve 

 

 
5729,58

( )
( )

D derece
R ft

                                                                                             (2.4) 

 

burada, 

R= Kurp yarıçapı 
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D= Eğrilik derecesi 

ft= fit biriminin kısaltması 

 

Buna göre, 1 dereceden az kurp eğriliği 5.729,58 ft’den (1.746,37 m.’den) fazla kurp 

yarıçapında meydana gelmektedir. 1.746 m.’den fazla yarıçapa sahip kurplar düz yol 

olarak kabul edilebilmektedir.  

Bu tez çalışmasında kurp eğriliği, genelde kullanımı daha yaygın olan şekli ile kurp 

yarıçapının tersi (1/R) alınarak hesaplanmıştır. Çalışmada modelleme aşamalarında, 

eğriliğin olduğu gibi kullanıldığı çalışmaların yanı sıra, 1.746 m. den büyük kurp 

yarıçapındaki eğriliğin düz yol olarak kabul edilmesi ve sıfır olarak kodlanması şeklinde 

ayrı ayrı modelleme çalışmaları yapılmış ve birbirleri ile kıyaslanmıştır. Çalışmada ayrıca, 

boyuna eğimin % 2’den az olma durumu da incelenmiştir.  

Çalışmada, homojen yol bölümleri oluşturulurken birçok kısa yol bölümleri 

oluşmuştur. Bu kısa yol bölümlerinde yüksek kamyonların kazaya karışma oranı 

gözlenmektedir. Bunun böyle olmasının sebebi, kaza raporlamalarında bazen kazanın 

meydana geldiği yol kilometre ve metre bilgilerinin yanlış girilmesi sonucu, kazanın 

gerçekte hangi yol bölümüne ait olduğunun belirlenememesindendir. Bu da kısa yol 

bölümlerinde soruna neden olmaktadır. Ülkemizde, genellikle kaza raporlamalarında 100 

m. ve bunun katları şeklinde kaza yerinin kodlaması yapılmaktadır. Bu yüzden,   yapılan 

çalışmanın güvenirliliğini arttırmak için 100 m.’den daha kısa olan yol bölümleri veriden 

çıkarılarak bir modelleme çalışması da yapılmıştır. Böylelikle, kısa yol kesimlerinin 

kamyonların kazaya karışma oranına etkisi olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yukarı da bahsedilen tüm bu model çalışmalarına ait tablolar bulgular kısmanda 

sunulmuş ve sonuçları irdelenmiştir.                         

 

 2.6.2. Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon Model Analizi Çalışmaları 

 

Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon (ZINB) modelinin kullanılmasının 

temel amacı, çok sayıdaki yol kesiminde kazaya karışan kamyon bulunmamasıdır. Yani, 

seçilen yol güzergahının çoğunda sıfır kamyon kazaya karışmıştır. Bunun sebebi, yüksek 

oranda raporlanmayan kazaların olmasıdır (örneğin, raporlanmayan maddi hasarlı kazalar 

gibi). Böyle bir durum karşısında,  ikili formülasyon yapısında hesaplamaya olanak 

sağlayan bu modelin kullanılması uygun görülmüştür. Modelde, daha önce bahsedildiği 
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gibi iki durum söz konusudur. Birinci durum, kazaya karışan sıfır kamyonlara ait veriyi 

çözümlemeye yönelik olup, diğer durum ise sıfırdan farklı durumu ele almakta ve ayrı ayrı 

çözümleme imkanı sağlamaktadır.  

Poisson ve Negatif Binom Regresyon modelleme çalışmalarında dikkate alınan tüm 

durumlar ve modeller ZINB’de de aynen çalışılmıştır. Poisson ve Negatif Binom 

Regresyon çalışmalarında Negatif Binom Regresyon modelinin veriye daha iyi uyum 

sağladığı belirlenmiştir. Bundan sonraki aşama olarak, Negatif Binom ile ZINB 

modellerinin veriye uyum iyiliği yönünden birbiriyle karşılaştırılması sağlanmıştır. Bunun 

için Vuong (1989) tarafından önerilen ve sıfır değer ağırlıklı modeller ile temel modeller 

arasında karşılaştırmaya imkan sağlayan Vuong testi ile buna ek olarak yine AIC değerine 

bakılmıştır. Sonuçlar, tablolar halinde bulgular kısmında verilmiş ve irdelenmiştir. Tez 

çalışmasında ZINB analizi, STATA istatistik programından yararlanılarak hesaplanmıştır. 

 

2.6.3. İstatistiksel Model Performanslarının Değerlendirilmesi 

 

Tezde kullanılan üç istatistik yöntemin model performanslarını belirlemek için yol 

bölümlerindeki kazalara karışan kamyonların tahmin edilen rölatif frekanslarının, gözlenen 

rölatif frekanslar ile karşılaştırılması yapılmıştır. Bu tarz bir karşılaştırma yöntemi 

literatürde kullanılan performans değerlendirme yöntemlerinden biridir (Lambert, 1992; 

Miaou, 1994). 

Öncelikle, yol kesimlerinde k kamyonun kazaya karışmasının rölatif frekansı 

hesaplanır. Bu değer yüzde olarak belirlenir ve kf olarak gösterilir ve şu şekilde 

hesaplanır: 

 

      

    ( )
k

k kamyonun kazalara karıştığı yol bölümü sayısı
f

Toplam yol bölümü sayısı n
                                       (2.5) 

 

İkinci olarak,  tahmin edilen rölatif frekanslar hesaplanır. Bunun için her bir modelin 

tahmin ettiği k kamyonun kazalara karışmasının olasılığı belirlenip, toplam yol bölümü 

sayısına bölünmesi gerekir. Böylece tahmin edilen rölatif frekanslar hesaplanır ve 
^

kf

olarak gösterilir. 
^

kf , şu şekilde formüle edilir: 
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^

^
1

( )
n

i

i
k

p Y k

f
n








                                                                                                   (2.6) 

 

burada, 

^

( )ip Y k  = k kamyonun kazalara karışmasının tahmin edilen olasılığı 

Bundan sonraki aşamada, gözlenen ve tahmin edilen rölatif hatalar (
^

vek kf f ) tablo 

halinde sunulmuş ve grafikleri çizilerek uyum değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 

2.7. Yapay Sinir Ağları ile Kamyon Kaza Analizi Çalışmaları 

 

İstatiksel yöntemler, kaza analizi çalışmalarında yıllardır kullanılmakta ve geçerliliği 

olan yöntemlerdir. Ancak, bu yöntemler kullanılırken bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasında önceden belirlenmiş bazı kurallara dikkat edilmesi (örneğin, Poisson Regresyonda 

varyansın ortalamaya eşit olması, aşırı yayılım durumu gibi) gerekmektedir. Oysa ki, YSA 

da önceden uyulması gereken kurallar ya da bağımlı değişken ile bağımsız değişken 

arasında herhangi bir ilişkinin olması gibi durumlar beklenmemektedir. Bu sebepten, YSA 

birçok alanda olduğu gibi kaza analizi çalışmalarında da kullanılması tercih edilen bir 

yöntemdir. 

Dougherty (1995) yaptığı çalışmada, YSA’ nın ulaşım uygulamaları alanında 

kullanılma şekilleri hakkında bilgiler vermiştir. Buna göre çoğu çalışmada YSA ile sürücü 

davranışının, parametre tahmininin, yol kaplama bakımının ve araç tanımanın 

modellenmesi üzerine odaklanılmıştır. Ancak son yıllarda YSA, trafik tahmini, trafik 

sinyal kontrolü, kaza tanıma, trafik davranış analizi, araç emisyonu gibi alanlarda olduğu 

gibi trafik kaza analizlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır (Chang, 2005).  

Mussone vd. (1999) kentsel kavşaklardaki tehlike derecesi yani kaza indeksi (Kaza 

indeksi = i. kavşaktaki kazaların sayısı / En tehlikeli kavşaktaki kaza sayısı) tahmininde, 

Chang (2005) otoyollardaki kaza sayısı tahmininde, Nassiri ve Edrissi (2006) kamyon kaza 

şiddetini yani sadece maddi hasarlı kamyon kaza sayısını ve ölümlü ve yaralanmalı 

kamyon kaza sayısı tahmininde, Meng vd. (2007) kavşaklardaki kaza şekline göre değişik 

kaza şekillerinin sayısının tahmininde, Bayata ve Hattatoğlu (2010) yıllık kaza sayısı 
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tahmininde ve Jadan vd. (2014) yıllık toplam kaza sayısı tahmininde YSA yöntemini 

kullanmışlardır. 

 Bu tez çalışması kapsamında, ilk olarak üç istatistiksel yöntem ile oluşturulan ve 

modele en iyi uyumun sağlandığı, tüm parametrelerin % 5 anlamlılık seviyesinde anlamlı 

ve model parametrelerinin beklenen cebirsel işarete sahip olan model seçilmiş ve bu 

modele YSA yöntemi (I. YSA yapısı) uygulanmıştır. Buna göre, uygun istatistiksel 

yönteme göre seçilen model ile YSA modeli sonuçları birbiriyle karşılaştırılmaya 

çalışılmıştır. İkinci olarak ise, tüm değişkenler ile YSA model çalışması (II. YSA yapısı) 

yapılmış ve tahmin performansı belirlenmiştir. Her iki YSA yapısında analiz sürecinde 

veriler eğitim, doğrulama ve test takımı olarak üç sınıfa ayrılmıştır. I. YSA yapısı ile 

kıyaslamanın eşit koşullarda olması için, istatistiksel model verileri de aynı şekilde üç 

gruba ayrılmıştır. YSA modellemesinde bu üç grubu belirlerken veri setlerinin ortalama ve 

standart sapmalarının birbirine yakın olmasına ve eğitim grubunun doğrulama ve test veri 

grubundan daha yüksek oranda veriye sahip olmasına dikkat edilmiştir. Buna göre, üç 

şekilde veri grupları oluşturulmuştur. Birinci veri grubunda, verinin % 60’i eğitim, % 20’si 

doğrulama ve % 20’si test olarak, ikinci veri grubunda verinin % 70’i eğitim, % 15’i 

doğrulama ve % 15’i test olarak ve üçüncü veri grubunda ise verinin % 80’i eğitim, % 10’u 

doğrulama ve % 10’u test verisi olarak belirlenmiştir. II. YSA yapısında ise veri sadece % 

80’i eğitim, % 10’u doğrulama ve % 10’u test verisi olacak şekilde dikkate alınmıştır. 

 

2.7.1. YSA Modelinin Yapısının Belirlenmesi 

 

Bu çalışmada daha önce bahsedildiği gibi kaza analizlerinde sıklıkla tercih edilen 

yöntem olan Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) modeli kullanılmıştır. Bu modelde, ileriye 

doğru hesaplama ve hatanın geriye doğru yayılımı söz konusudur. ÇKA’lar öğrenme 

yöntemlerinden öğretmenli öğrenmeyi kullanan ağlardır ve doğrusal olmayan olayları 

çözebilme yeteneğine sahiptirler. Tez çalışmasında kullanılan çok katmanlı YSA ağ 

yapıları Şekil 2.14 ve Şekil 2.15’de gösterilmiştir. 
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 Şekil 2.14. Çok katmanlı I. YSA yapısı 

 

 

 
 

Şekil 2.15. Çok katmanlı II. YSA yapısı 
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2.7.2. YSA Modelinde Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi 

 

Kamyonların kazaya karışmasına neden olan birçok trafik ve karayolu geometrik 

özellikleri değişkenleri vardır. Bu tez çalışmasında bu değişkenlerden 10 tanesi dikkate 

alınmış ve kamyonların kazaya karışma olasılığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, 

öncelikle uygulanan istatistiksel yöntemler ile kamyonların kazaya karışma olasılığına en 

çok etkisi olan ve aynı zamanda anlamlı olan değişkenler belirlenmiştir. Ayrıca bu 

değişken setinin hangi istatistik yönteme uyduğu da belirlenmiştir. Buna göre, on adet 

değişkenden üçü (Şerit başına düşen YOGT, kamyon yüzdesi ve şerit genişliği) anlamlı 

değişkenler olarak ve en iyi yöntem ise Negatif Binom olarak seçilmiştir. Bu konunun 

geniş anlatımı bulgular kısmında verilecektir. Burada sadece YSA modelinin neden bu 

değişkenlerle yapıldığı belirtilmeye çalışılmıştır. Tüm değişkenler ile de YSA analizi 

yapılabilir. Bu tez çalışmasında, en iyi istatistiksel model ile YSA arasında aynı 

değişkenleri içeren modelin kıyaslanması için I. YSA model yapısı, tüm değişkenler ile 

YSA analizi uygulaması için II. YSA model yapısı uygulanmıştır. 

Negatif Binom Regresyonu yapılırken elde edilen model analizi sırasında kamyon 

seyahati denkleştirme (offset) değişkeni olarak alınmıştır. YSA’da da kamyon seyahatinin 

veri setine eklenmesi gerekmektedir. Bu sebepten, kamyon seyahati hem I. hem de II. YSA 

model yapılarında girdi değişkeni olarak dikkate alınmıştır.  

Buna göre, I. YSA yapısında Negatif Binom Regresyonundaki değişkenlerle aynı 

olması gerekçesiyle girdi değişkenleri, şerit başına düşen Yıllık Ortalama Günlük Trafiğin 

doğal logaritması (ln(YOGT_ser)), kamyon yüzdesi (kam_yüz), şerit genişliği (ser_gen) ve 

kamyon seyahat değerinin doğal logaritması (ln(ѵ)), çıktı değişkeni ise kazalara karışan 

kamyon sayısı (kaza_kam_say) olarak belirlenmiş, II. YSA yapısında ise şerit başına düşen 

Yıllık Ortalama Günlük Trafiğin doğal logaritması (ln(YOGT_ser)), kamyon yüzdesi 

(kam_yüz), şerit genişliği (ser_gen), banket genişliği (ban-gen), refüj genişliği (ref_gen), 

toplam şerit sayısı (top_ser_say), boyuna eğim (boy_eg), eğrilik (egrilik), ortalama 

kamyon hızı (ort_kam_hız) ve kavşak sayısı (kav_say) ile kamyon seyahat değerinin doğal 

logaritması (ln(ѵ)) girdi değişkenleri, kazalara karışan kamyon sayısı (kaza_kam_say) ise 

çıktı değişkeni olarak dikkate alınmıştır. 

YSA modelinde katmanlar arasında işlemci fonksiyonu olarak, tanjant sigmoid 

fonksiyonu, logaritmik sigmoid fonksiyonu ve doğrusal fonksiyon kullanılmıştır. Bu 

fonksiyonlardan; tanjant sigmoid -1 ile 1 aralığında, logaritmik sigmoid ise 0 ile 1 
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aralığında geçerli olduğundan, öğrenme hızını artırmak için girdi ve çıktı katmanındaki 

veriler 0,1 ile 0,9 arasında normalize edilmiştir. Normalize işlemi şu şekilde yapılmıştır 

(Kankal; 2010): 

 

  -   
   *(0,9 0,1) 0,1

  -   

Gerçek değer En küçük değer
Normalize değer

En büyük değer En küçük değer

 
   

 
            (2.7) 

 

YSA’dan çıkan sonuçların istatistiksel sonuçlar ile karşılaştırılabilmesi için çıktı 

sonuçlarının normalize işleminin tersi yapılması gerekmektedir. Normalize edilmiş 

verilerin gerçek haline dönüştürülmesi şu şekilde yapılmıştır: 

 

(  - 0,1)*(   -   )
   

0,8

Normalize değer En büyük değer En küçük değer
Gerçek değer

 
  

 
 

                              En küçük değer                                                                        (2.8) 

 

2.7.3. YSA Modelinin Eğitilmesi 

 

Bu tez çalışmasında Matlab programı ortamında YSA analizini yapacak bir program 

yazılımı gerçekleştirilmiştir. En iyi YSA modeli sonucu elde edebilmek için bazı YSA 

parametrelerinin değişimi sağlanmıştır. Örneğin, ara katman sayısı değişimi, ara katman 

nöron sayısı değişimi, öğrenme (g) ve momentum (h) katsayıları değişimleri, katmanlar 

arasındaki aktivasyon fonksiyonları değişimi ve öğrenme algoritmasının değişimi gibi 

durumlar dikkate alınarak en az hata seviyesine erişebilen YSA modeli bulunmaya 

çalışılmıştır. Ağ eğitiminde iterasyon sayısı 30000 olarak seçilmiştir.  

Bu çalışmada, ara katman sayısı 1 ve 2 olarak, ara katmandaki nöron sayıları 

3,5,10,15 olarak, aktivasyon fonksiyonları doğrusal (purelin), tanjant sigmoid (tansig) ve 

logaritmik sigmoid (logsig) olarak ve öğrenme ve momentum katsayıları 0,1-1,00 

aralığında değişik kombinasyonlar şeklinde seçilmiştir. YSA’da eğitimde en sık tercih 

edilen öğrenme algoritmalarından momentumlu gradyant düşürme (traingdm) ve 

Levenberg- Marquardth (trainlm) algoritmaları denenmiştir.  Tablo 2.7’de YSA modelinde 

kullanılan değişik parametrelerin özeti gösterilmektedir. 
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Tablo 2.7. YSA’da kullanılan değişik parametrelerin özeti 

 
Ara Katman 

Sayısı 

Ara Katmanda 

Seçilen Nöron 

sayısı 

Aktivasyon 

Fonksiyonları 

Öğrenme 

Katsayısı  

Momentum 

Katsayısı 

Öğrenme 

Algoritması 

1 3 

tansig,logsig,purelin 

      

1 5       

1 10 0,10 0,10 traingdm 

1 15 0,25 0,25 trainlm 

2 3 tansig-tansig-tansig 0,50 0,50   

2 5 logsig-tansig-tansig 1,00 1,00   

2 10 purelin-tansig-tansig       

2 15 tansig-purelin-tansig       

 

 

Aktivasyon fonksiyonu seçimi ağın performansını etkilemesine rağmen hangi 

fonksiyonun kullanılacağını belirleyen kesin bir kural yoktur. Genel olarak, bir ağın, aynı 

ya da farklı katmanlarındaki nöronlar aynı aktivasyon fonksiyonunu kullanabilirler. Ancak 

uygulamaların çoğunda, aynı katmandaki nöronların aynı aktivasyon fonksiyonunu 

kullandıkları görülmektedir (Hamzaçebi, 2011;  Es, 2013).  

 

2.7.4. YSA ile İstatiksel Yöntem Model Performanslarının Karşılaştırılması 

 

YSA ile istatistiksel yöntem performansının değerlendirilmesi için ortalama mutlak 

hata ve ortalama karesel hata değerlerinin yanı sıra geliştirilen modelin gözlemlenen kaza 

verilerine ne kadar iyi uyduğunu belirleyen R
2
 (determinasyon katsayısı) değerine de 

bakılmıştır. Üç veri grubu (eğitim, doğrulama ve test) için de hem YSA da hem de 

istatistik yöntemde hata değerleri hesaplanmış ve birbirleri ile kıyaslanmıştır. En düşük 

hata değeri ve en yüksek R
2
’ ye göre en iyi yöntem belirlenmeye çalışılmıştır. 

 



 

 

 

3. BULGULAR VE İRDELEME 

 

Bu bölümde, tez kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ait bulgular verilmekte ve 

bulgulara ait irdelemeler yapılmaktadır. Çalışmada kamyon kazaları ile trafik ve karayolu 

geometrik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine çalışılmakta ve bunun için 

istatistiksel ve YSA yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu bölümde, tez çalışmasında 

kurulmaya çalışılan bu ilişki her bir istatistiksel yöntem ve YSA için kendi içinde ayrı ayrı 

incelenmiştir. İlk kısımda istatistiksel yöntemlerin sonuçları yani Poisson, Negatif Binom 

Regresyon ve Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon sonuçları, ikinci kısımda ise 

YSA model sonucunda elde edilen bulgular incelenmektedir. 

 

3.1. İstatistiksel Yöntemler ile Kamyon Kaza Analizine Ait Bulgular 

 

Bu çalışmada Bölüm 2’de belirtildiği gibi veride değişiklikler yapılarak elde edilen 

farklı veri seti durumlarına göre, istatistiksel yöntemlerden Poisson, Negatif Binom ve Sıfır 

Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon yöntemleri kullanılarak kamyon kaza analizleri 

yapılmıştır. Veri setleri, tüm verinin kullanıldığı veri seti (VERİ 1),  tüm veride boyuna 

eğim değişimi yapılmış veri seti (VERİ 2), tüm veride boyuna eğim ve eğrilik değişimi 

yapılmış veri seti (VERİ 3), tüm veride 100 m. altı silinmiş duruma ait veri seti (VERİ 4) 

ve tüm veride eğim, eğrilik değişmiş ve 100 m. altı silinmiş duruma ait veri seti (VERİ 5) 

şeklinde 5 grupta incelenmiştir.  

 

3.1.1. Poisson ve Negatif Binom Regresyon Analizi Bulguları  

 

İstatiksel analiz çalışmalarının ilk aşamasına Poisson Regresyonu ile başlanılmış ve 

daha sonrasında veride aşırı yayılım gözükmesi sonucu Negatif Binom Regresyonu ile 

devam edilmiştir. Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon (ZINB) analizi 

çalışmasına bir sonraki aşamada devam edilmesi uygun görülmüştür.  

Birçok farklı değişken setleri ile model çalışmaları yapılmıştır. Model çalışmalarında 

değişkenlerin normal halleri kullanıldığı gibi doğal logaritma dönüşümü yapılarak da 

denemeler yapılmıştır. Ancak, sadece katsayıları mantıklı cebirsel işarete sahip olunan 
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sonuçlar ve bu değişken setleri ile elde edilen modeller dikkate alınmıştır. Tablolarda da bu 

değişken setleri ile elde edilen modellerin bir kısmı örnek olarak sunulmuştur. 

 

3.1.1.1. VERİ 1’e Ait Poisson ve Negatif Binom Regresyon Analizi Bulguları 

 

VERİ 1, tüm verilerin kullanıldığı veri setidir. Burada 3.552 adet homojen yol 

bölümü yani 3.552 adet gözlem verisi mevcuttur. Analize daha önce bahsedildiği üzere 

sabit terimle başlanılmış ve diğer değişkenler teker teker eklenerek devam edilmiştir. Bu 

denemeler sırasında, farklı değişken setleri ile farklı denemeler yapılmıştır. Sonuçta tüm 

değişkenlerin % 5 anlamlılık seviyesinde anlamlı ( 1,96t istatistiği  ) katsayı işaretleri 

olarak mantıklı cebirsel işarete ve en düşük Akaike bilgi kriteri değerine (AIC) sahip olan 

değişken seti Model 1’deki şeklinde seçilmiştir. Seçilen modeli geliştirmeye yönelik 

denemeler yapılmıştır. Ancak tüm verilerin anlamlığı yönünden bundan daha başarılı bir 

model bulunamamıştır. 

Tablo 3.1 ve Tablo 3.2 sırasıyla, bu veri setine ait Poisson Regresyonu ve Negatif 

Binom Regresyonu bulgularını göstermektedir. Tablo 3.2’de yayılım parametresinin (α) 

sıfırdan oldukça büyük olmasından dolayı verinin aşırı yayılım yaptığı anlaşılmaktadır. 

Kaldı ki Poisson Regresyonunda sınırlandırma koşulu olan, veride bağımlı değişkenin  

(kazaya karışan kamyon sayısı) ortalamasının varyansına eşit olması durumunun ihlal 

edildiği Tablo 2.6’da da görülmektedir. Bu sebepten, aşırı yayılıma yani varyansın 

ortalamadan fazla olmasına müsaade eden Negatif Binom Regresyon modelinin 

kullanılması gerekmektedir. Her iki tabloda uyum iyiliği kriterleri olarak sapma değerine 

ve AIC değerine bakılmıştır. Her model için sapma değeri ( 2

0.05,( 1)sapma değeri k  ) ki-

kare analizine göre anlamlı olup p-değerleri 0,05’den oldukça düşüktür. Bu göstermektedir 

ki, sıfır hipotezi reddedilmiş ve sadece sabit terim olan modele karşı değişkenler olan 

modelin uyumunun daha iyi olduğu görülmüştür. AIC değerlerine bakıldığında ise Negatif 

Binom Regresyonu ile elde edilen modellerin Poisson Regresyon ile elde edilen 

modellerden daha düşük AIC değerine sahip olduğu görülmektedir. En düşük AIC değeri 

ise, Negatif Binom Regresyonu ile elde edilen Model 1’de görülmektedir. Tüm 

modellerdeki (Model 1-5) değişkenlerin katsayı cebirsel işaretleri beklenen yöndedir ve 

pozitif katsayı, kamyonların kazaya karışma oranında artışı, negatif katsayı ise 

kamyonların kazaya karışma oranında azalışı göstermektedir.  
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Tablo 3.1. VERİ 1’e ait Poisson Regresyon bulguları 

   

 Değişkenler 
Poisson Regresyonu 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5  

sabit -17.011 

(15.11) 

-18.138 

(-12.41) 

-18.764 

(-12.15) 

-18.372 

(-13.16) 

-14.808 

(-10.99) 

ln(YOGT_ser) 1.222 

(3.16) 

1.373 

(3.39) 

1.354 

(3.34) 

1.192 

(2.79) ---- 

kam_yüz 0.063 

(3.70) 

0.074 

(3.87) 

0.077 

(3.98) 

0.063 

(3.66) 

0.016 

(2.19) 

ser_gen -0.359 

(-2.21) 

-0.372 

(-2.27) 

-0.273 

(-1.51) ---- 

-0.240 

(-1.30) 

top_ser_say 

---- 

0.156 

(1.23) 

0.248 

(1.71) ---- ---- 

ref_gen 

---- ---- 

-0.056 

(-1.27) 

-0.029 

(-0.72) 

-0.044 

(-1.13) 

ort_kam_hız 

---- ---- ---- 

0.006 

(0.48) 

0.005 

(0.40) 

ban_gen 

---- ---- ---- 

-0.077 

(-0.98) ---- 

kav_say 

---- ---- ---- ---- 

0.119 

(1.16) 

eğrilik (1/R) 

---- ---- ---- ---- 

0.015 

(0.09) 

sd 3548 3547 3546 3546 3545 

LL(0) -1528.215 -1528.215 -1528.215 -1528.215 -1528.215 

LL(β) -1515.536 -1514.813 -1513.993 -1515.381 -1519.247 

Sapma değeri 25.359 26.805 28.444 25.668 17.936 

p değeri <1e-3 <1e-3 <1e-3 <1e-3 0.006 

AIC 3039.072 3039.626 3039.985 3044.762 3052.493 

 

Not: Parantez içindeki değerler t-istatistiği değerini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Tablo 3.2. VERİ 1’e ait Negatif Binom Regresyon bulguları 

 

 Değişkenler 
Negatif Binom Regresyonu 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5  

sabit -16.811 

(-13.46) 

-18.208 

(-11.14) 

-18.739 

(-10.94) 

-18.505 

(-12.03) 

-15.113 

(-10.21) 

ln(YOGT_ser) 1.134 

(2.67) 

1.33 

(2.97) 

1.314 

(2.93) 

1.076 

(2.47) ---- 

kam_yüz 0.059 

(3.18) 

0.073 

(3.46) 

0.076 

(3.55) 

0.061 

(3.22) 

0.016 

(1.98) 

ser_gen -0.355 

(-1.93) 

-0.371 

(-2.00) 

-0.283 

(-1.391) ---- 

-0.245 

(-1.19) 

top_ser_say 

---- 

0.191 

(1.34) 

0.267 

(1.68) ---- ---- 

ref_gen 

---- ---- 

-0.05 

(-1.05) 

-0.026 

(-0.59) 

-0.034 

(-0.80) 

ort_kam_hız 

---- ---- ---- 

0.01 

(0.73) 

0.009 

(0.65) 

ban_gen 

---- ---- ---- 

-0.054 

(-0.63) ---- 

kav_say 

---- ---- ---- ---- 

0.122 

(1.02) 

egrilik(1/R) 

---- ---- ---- ---- 

0.008 

(0.043) 

sd 3548 3547 3546 3546 3545 

LL(0) -1468.665 -1468.665 -1468.665 -1468.665 -1468.665 

LL(β) -1459.118 -1458.243 -1457.680 -1459.772 -1461.673 

Sapma değeri 19.093 20.844 21.970 17.786 13.984 

p değeri <1e-3 <1e-3 0.001 0.003 0.030 

AIC 2926.237 2926.487 2927.384 2931.543 2937.347 

α (yayılım parametresi) 2.480 2.259 2.236 2.465 2.234 

 

Not: Parantez içindeki değerler t-istatistiği değerini göstermektedir. 

 

 

Tablo 3.1 ve 3.2’den görüldüğü üzere, şerit başına düşen Yıllık Ortalama Günlük 

Trafik, kamyon yüzdesi, toplam şerit sayısı, ortalama kamyon hızı, kavşak sayısı ve yatay 

kurp eğriliği artıkça kamyonların kazaya karışma oranı artmakta, buna karşılık şerit 

genişliği, refüj genişliği ve banket genişliği arttıkça kamyonların kazaya karışma oranı 

azalmaktadır. Tablo 3.2.’de Negatif Binom Regresyon yöntemi analizi ile edilen veride 

Model 1 yöntemi en düşük AIC değerine sahip ve en iyi uyum sağlayan modeldir. Burada, 
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tek değişiklik, şerit genişliği parametresinin t-istatistiği değerinin % 5 anlamlılık 

seviyesinde değil de % 10 anlamlılık seviyesinde( 1,64t istatistiği  ) anlamlı olmasıdır. 

 

3.1.1.2. VERİ 2’ye Ait Poisson ve Negatif Binom Regresyon Analizi Bulguları 

 

VERİ 2’de, boyuna eğimin % 2’den az olması durumu değerlendirilmiş ve tüm 

veride eğim % 2’den az olan kısımları düz yol olarak yani eğim sıfır olarak değiştirilmiştir. 

Analiz süreci VERİ 1’deki ile aynı olmuştur. Tablo 3.3’ de hem Poisson Regresyon hem de 

Negatif Binom Regresyon bulguları beraber verilmiştir.  

 

 

Tablo 3.3. VERİ 2’e ait Poisson ve Negatif Binom Regresyon bulguları 

 

 Değişkenler 
Poisson Regresyonu Negatif Binom Regresyonu 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 

sabit -17.011 

(15.11) 
-16.969 

(-15.04) 

-16.957 

(-15.01) 

-16.811 

(-13.46) 

-16.759 

(-13.38) 

-16.753 

(-13.37) 

ln(YOGT_ser) 1.222 

(3.16) 

1.199 

(3.09) 

1.161 

(2.93) 

1.134 

(2.67) 

1.110 

(2.60) 

1.084 

(2.49) 

kam_yüz 0.063 

(3.70) 

0.062 

(3.70) 

0.062 

(3.63) 

0.059 

(3.18) 

0.060 

(3.21) 

0.059 

(3.14) 

ser_gen -0.359 

(-2.21) 

-0.377 

(-2.28) 

-0.339 

(-1.86) 

 -0.355 

(-1.93)  

-0.372 

(-1.99) 

-0.346 

(-1.69) 

düsey_eg 

---- 

0.028 

(0.76) 

0.027 

(0.76) ---- 

0.024 

(0.63) 

0.023 

(0.59) 

ref_gen 

---- ---- 

-0.020 

(-0.51) ---- ---- 

-0.014 

(-0.33) 

sd 3548 3547 3546 3548 3547 3546 

LL(0) -1528.215 -1528.215 -1528.215 -1468.665 -1468.665 -1468.665 

LL(β) -1515.536 -1515.239 -1515.111 -1459.118 -1458.922 -1458.872 

Sapma değeri 25.359 25.952 26.028 19.093 19.486 19.586 

p değeri <1e-3 <1e-3 <1e-3 <1e-3 0.001 0.001 

AIC 3039.072 3040.477 3042.222 2926.237 2927.844 2929.744 

α (yayılım 

parametresi)       2.480 2.507 2.514 

 

Not: Parantez içindeki değerler t-istatistiği değerini göstermektedir. 
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Boyuna eğimin analiz sürecine katıldığı modellerde, boyuna eğim arttıkça 

kamyonların kazaya karışma oranının arttığı gözlenmiştir. Sapma değerleri her model için 

ki-kare analizine göre anlamlı bulunmuştur. AIC değerleri yönünden Negatif Binom 

Regresyonu ile çözümlenmiş Model 1, en düşük AIC değerine sahiptir. Boyuna eğim, 

kamyonların kazaya karışma oranını etkilemekte ancak t-istatistiği yönünden katkısının az 

olduğu ve ayrıca modeller arasında karşılaştırma yapıldığında katsayıların birbirine çok 

yakın olduğu görülmektedir. 

 

3.1.1.3. VERİ 3’e Ait Poisson ve Negatif Binom Regresyon Analizi Bulguları 

 

VERİ 3’de, boyuna eğimin % 2’den az olması durumu ve yatay eğriliğin (1/R)  

5,73*10
-4

’den küçük olması durumu (yani R > 1746 m.) değerlendirilmiş ve tüm veride bu 

durumu sağlayan eğim ve eğrilik verileri sıfır olarak değiştirilmiştir. Tablo 3.4, VERİ 3’e 

ait Poisson Regresyon bulgularını, Tablo 3.5 ise VERİ 3’e ait Negatif Binom Regresyon 

bulgularını göstermektedir.  

Tablolardan görüldüğü üzere, yine Negatif Binom Regresyon yönteminin model 

uyumunda daha iyi sonuçlar verdiği, Model 1’in en düşük AIC değerine sahip olduğu 

görülmektedir. Boyuna eğim ve eğriliğin değişiminin modelin katsayı anlamlılık düzeyini 

değiştirmediği, modellere değişken eklendikçe modele uyumun çok az da olsa azaldığı ve 

VERİ 3 ile VERİ 1 ve VERİ 2’nin model katsayı değerlerinin birbirlerine yakın olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Tablo 3.4. VERİ 3’e ait Poisson Regresyon bulguları 

  

 Değişkenler 
Poisson Regresyonu 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5  

sabit -17.011 

(15.11) 
-17.387 

(-10.94) 

-18.338 

(-13.15) 

-14.820 

(-10.99) 

-14.811 

(-10.99) 

ln(YOGT_ser) 1.222 

(3.16) 

1.206 

(3.11) 

1.155 

(2.90) ---- ---- 

kam_yüz 0.063 

(3.70) 

0.063 

(3.70) 

0.064 

(3.72) 

0.017 

(2.27) 

0.016 

(2.20) 

ser_gen -0.359 

(-2.21) 

-0.352 

(-1.99) ---- 

-0.266 

(-1.42) 

-0.240 

(-1.30) 

ref_gen 

---- ---- 

-0.030 

(-0.75) 

-0.042 

(-1.08) 

-0.044 

(-1.13) 

ort_kam_hız 

---- 

0.004 

(0.32) 

0.006 

(0.48) 

0.005 

(0.40) 

0.005 

(0.40) 

ban_gen 

---- ---- 

-0.079 

(-1.00) ---- ---- 

kav_say 

---- 

0.136 

(1.32) ---- 

0.124 

(1.21) 

0.119 

(1.17) 

düsey_eg 

 ---- 

0.030 

(0.84) 

0.023 

(0.65) 

0.035 

(0.98) ---- 

egrilik(1/R) 

---- ---- ---- 

0.003 

(0.02) 

0.02 

(0.15) 

sd 3548 3545 3545 3544 3545 

LL(0) -1528.215 -1528.215 -1528.215 -1528.215 -1528.215 

LL(β) -1515.536 -1514.352 -1516.098 -1518.755 -1519.240 

Sapma değeri 25.359 27.726 24.234 18.920 17.950 

p değeri <1e-3 <1e-3 <1e-3 0.008 0.006 

AIC 3039.072 3042.703 3046.195 3052.480 3052.493 

 

Not: Parantez içindeki değerler t-istatistiği değerini göstermektedir. 
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Tablo 3.5. VERİ 3’e ait Negatif Binom Regresyon bulguları 

 

 Değişkenler 
Negatif Binom Regresyonu 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5  

sabit -16.811 

(-13.46) 

-17.479 

(-9.99) 

-18.514 

(-12.040) 

-15.115 

(-10.22) 

-15.116 

(10.217) 

ln(YOGT_ser) 1.134 

(2.67) 

1.105 

(2.59) 

1.062 

(2.44) ---- ---- 

kam_yüz 0.059 

(3.18) 

0.060 

(3.21) 

0.061 

(3.22) 

0.017 

(2.05) 

0.016 

(1.97) 

ser_gen  -0.354 

(-1.93)  

-0.338 

(-1.72) ---- 

-0.274 

(-1.31) 

-0.246 

(-1.19) 

ref_gen 

---- ---- 

-0.024 

(-0.55) 

-0.032 

(-0.75) 

-0.034 

(-0.80) 

ort_kam_hız 

---- 

0.008 

(0.58) 

0.010 

(0.73) 

0.009 

(0.65) 

0.009 

(0.65) 

ban_gen 

---- ---- 

-0.060 

(-0.69) ---- ---- 

kav_say 

---- 

0.135 

(1.12) ---- 

0.127 

(1.07) 

0.122 

(1.02) 

düsey_eg 

 ---- 

0.026 

(0.67) 

0.019 

(0.49) 

0.033 

(0.86) ---- 

egrilik(1/R) 

---- ---- ---- 

-0.003 

(-0.02) 

0.018 

(0.01) 

sd 3548 3545 3545 3544 3545 

LL(0) -1468.665 -1468.665 -1468.665 -1468.665 -1468.665 

LL(β) -1459.118 -1458.153 -1459.655 -1461.306 -1461.670 

Sapma değeri 19.093 21.024 18.020 14.713 13.990 

p değeri <1e-3 0.002 0.006 0.040 0.030 

AIC 2926.237 2930.306 2933.310 2938.612 2937.339 

α (yayılım parametresi) 2.480 2.396 2.487 2.261 2.231 

 

Not: Parantez içindeki değerler t-istatistiği değerini göstermektedir. 

 

3.1.1.4. VERİ 4’e Ait Poisson ve Negatif Binom Regresyon Analizi Bulguları 

 

Bu çalışmada, homojen yol bölümleri belirlenirken birçok kısa yol kesimleri 

meydana gelmiştir. Bu kısa yol kesimlerinin bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkide bir etkisi olup olmadığını belirlemek için tüm veriden kısa yol kesimleri 

çıkarılarak analiz sürecine devam edilmiştir. Kısa yol kesim uzunluğu daha önce 
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bahsedildiği gibi 100 m. ve aşağısı olarak seçilmiştir. Buna göre, 874 yol kesimi veriden 

çıkarılmış ve 2.678 yol kesimi ile analiz yapılmıştır. Bu işlem, hem tüm veride boyuna 

eğim ve yatay eğrilik değişmemiş kısmı için hem de tüm veride boyuna eğim ve eğrilik 

değişmiş kısmı için ayrı ayrı yapılmış ve değişkenlerin kamyonların kazaya karışma 

oranına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.6, tüm veride boyuna eğim ve yatay 

eğrilik değişmemiş durumunu gösteren veri grubu yani VERİ 4’e ait Poisson ve Negatif 

Binom Regresyon analiz bulgularını birlikte vermektedir. 

 

 

Tablo 3.6. VERİ 4’e ait Poisson ve Negatif Binom Regresyon bulguları 

 

Değişkenler 
Poisson Regresyonu Negatif Binom Regresyonu 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 

sabit -17.595 

(-14.71) 
-17.90 

(-14.69) 

-14.349 

(-18.16) 

-17.463 

(-13.14) 

-17.449 

(-13.11) 

-14.270 

(-15.86) 

ln(YOGT_ser) 1.584 

(3.84) 

1.578 

(3.82) ---- 

1.554 

(3.41) 

1.544 

(3.37) ---- 

kam_yüz 0.075 

(3.73) 

0.077 

(4.23) 

0.015 

(1.92) 

0.075 

(3.73) 

0.075 

(3.73) 

0.015 

(1.74) 

ser_gen -0.442 

(-2.59) 

-0.446 

(-2.58) 

-0.212 

(-0.75) 

-0.455 

(-2.37) 

-0.461 

(-2.36) 

-0.232 

(-0.73) 

düsey_eg 

---- 

0.007 

(0.16) ---- ---- 

0.009 

(0.19) ---- 

ref_gen 

---- ----  

-0.070 

(-1.67) ---- ---- 

-0.066 

(-1.45) 

ban_gen 

---- ----  

-0.044 

(-0.37) ---- ---- 

-0.046 

(-0.35) 

sd 2674 2673 2672 2674 2673 2672 

LL(0) -1377.130 -1377.130 -1377.130 -1332.603 -1332.603 -1332.603 

LL(β) -1361.41 -1361.129 -1367.173 -1319.997 -1319.977 -1324.774 

Sapma değeri 31.978 32.002 19.914 25.213 25.252 15.658 

p değeri <1e-3 <1e-3 0.001 <1e-3 <1e-3 0.004 

AIC 2730.281 2732.258 2744.347 2647.993 2649.954 2659.548 

α (yayılım 

parametresi)       1.347 1.348 1.335 

 

Not: Parantez içindeki değerler t-istatistiği değerini göstermektedir. 
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Tablo 3.6’a göre, kısa yol kesimlerinin çıkarılmasının modellemeye olumlu yönde 

etkisi olduğu görülmektedir. Model katsayı değerlerinin biraz arttığı gözükmekle beraber 

aslen model katsayılarının t-istatistik değerlerinde artış olmuştur. Bu katsayıların 

anlamlılığını artırmaktadır. Yine, Negatif Binom Regresyonla çözümlenmiş olan Model 1, 

en düşük AIC değeri ile en iyi model olmuştur. Model 1’deki değişken setine diğer 

değişkenler katılarak veya farklı değişken setleri kullanılarak daha düşük AIC değerine 

ulaşılmaya çalışılmış ancak bundan daha iyi sonuç bulunamamıştır. 

 

3.1.1.5. VERİ 5’e Ait Poisson ve Negatif Binom Regresyon Analizi Bulguları 

 

VERİ 5, tüm veride boyuna eğim ve yatay eğrilik değişmiş ve 100 m. altı kısa yol 

kesimlerinin veriden çıkarılmış durumunu temsil eden veri setidir. Analizde her iki 

durumda değerlendirilmiş olup, modellerin uyum iyiliği yönünden iyileştirilmesi 

sağlanmaya çalışılmıştır. Tablo 3.7, VERİ 5’e ait Poisson ve Negatif Binom Regresyon 

analiz bulgularını göstermektedir. 

Tablo 3.7’de Negatif Binom Regresyon yöntemiyle analiz edilmiş olan Model 1’in 

en düşük AIC değerine sahip olduğu, kısa yol kesimlerinin tüm veriden çıkarılmasının 

modeli geliştirdiği ancak eğim ve eğrilik değişiminin modellerde çok fazla bir değişime 

neden olmadığı açıkça görülmektedir. Sapma değerinin de her model için ki-kare analizine 

göre anlamlı olduğu, yani sadece sabit terimli modele göre değişkenler ile modelin temsil 

edilebileceği anlaşılmaktadır.  

VERİ 5’de Negatif Binom Regresyonu ile analiz edilen Model 1’e göre, şerit başına 

düşen Yıllık Ortalama Günlük Trafik ve kamyon yüzdesi arttıkça kamyonların kazaya 

karışma oranı artmakta, tam tersi olarak ise, şerit genişliği arttıkça kamyonların kazaya 

karışma oranı azaltmaktadır.  Model 1’de tüm bu değişkenler % 5 anlamlılık seviyesinde 

anlamlı ve beklenen yönde cebirsel işarete sahiptirler. 
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Tablo 3.7. VERİ 5’e ait Poisson ve Negatif Binom Regresyon bulguları 

 

 Değişkenler 
Poisson Regresyonu Negatif Binom Regresyonu 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 

sabit -17.595 

(-14.71) 
-17.501 

(-14.60) 

-14.536 

(-10.19) 

-17.463 

(-13.14) 

-17.341 

(-13.02) 

-14.814 

(-9.39) 

ln(YOGT_ser) 1.584 

(3.84) 

1.534 

(3.72) ---- 

1.554 

(3.41) 

1.495 

(3.27) ---- 

kam_yüz 0.075 

(3.73) 

0.077 

(4.25) 

0.018 

(2.17) 

0.075 

(3.73) 

0.075 

(3.73) 

0.018 

(1.98) 

ser_gen -0.442 

(-2.59) 

-0.476 

(-2.73) 

-0.233 

(-0.81) 

-0.455 

(-2.37) 

-0.491 

(-2.52) 

-0.246 

(-0.77) 

düsey_eg 

---- 

0.051 

(1.41) 

0.059 

(1.64) ---- 

0.050 

(1.27) 

0.060 

(1.53) 

ref_gen 

---- ---- 

-0.064 

(-1.53) ---- ---- 

-0.058 

(-1.27) 

ban_gen 

---- ---- 

-0.054 

(-0.45) ---- ---- 

-0.055 

(-0.41) 

kav_say 

---- ---- 

0.037 

(0.34)   ---- 

0.012 

(0.10) 

ort_kam_hız 

---- ---- 

0.002 

(0.15)   ---- 

0.006 

(0.42) 

sd 2674 2673 2670 2674 2673 2670 

LL(0) -1377.130 -1377.130 -1377.130 -1332.603 -1332.603 -1332.603 

LL(β) -1361.41 -1360.197 -1365.836 -1319.997 -1319.210 -1323.567 

Sapma değeri 31.978 33.866 22.588 25.213 26.785 18.072 

p değeri <1e-3 <1e-3 0.002 <1e-3 <1e-3 0.012 

AIC 2730.281 2730.394 2747.672 2647.993 2648.421 2663.134 

α (yayılım 

parametresi)       1.347 1.359 1.342 

 

Not: Parantez içindeki değerler t-istatistiği değerini göstermektedir. 

 

3.1.2. Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon (ZINB) Analizi Bulguları  

 

Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon (ZINB) yöntemi, veride bağımlı 

değişkende aşırı sıfır değerlerin gözlenmesi durumunda tercih edilen ve iki aşamadan 

oluşan bir yöntemdir. Bunlardan biri daima sıfır değerlerini içeren aşama, diğeri ise sıfır 

değerlerini de içeren Negatif Binom dağılımlı aşamadır.  
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Poisson ve Negatif Binom Regresyon yöntemleri için kullanılan tüm veri setleri ve 

tüm model tipleri ZINB için de denenmiş ve sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. 

 

3.1.2.1. VERİ 1’e Ait ZINB Analizi Bulguları 

 

Tüm veriye ait veri setini gösteren VERİ 1 seti için, Poisson ve Negatif Binom 

Regresyon yöntemlerinde kullanılan farklı değişken setlerine göre denenmiş olan 5 çeşit 

örnek model (Model 1-5) ile ZINB analizi yapılmıştır. Tablo 3. 8- 3. 12’de VERİ 1 seti ile 

Model 1-5 ayrı ayrı olarak sunulmuştur. 

 

 

Tablo 3.8. VERİ 1’de Model 1’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -14.916 -7.37 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 0.398 0.59 0.553 

  kam_yüz 0.048 0.15 0.881 

  ser_gen -0,048 -0.15 0.879 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 2.318 0.31 0.758 

  ln(YOGT_ser) -2.627 -1.53 0.127 

  kam_yüz -0.232 -2.69 0.007 

  ser_gen 2.012 1.21 0.227 

α 

 

1.678 3.99   

LL(β) 

 

-1444.19 

 

  

AIC 

 

2906.39 

 

  

Vuong    1.22     

 

 

Tablo 3.8’ e göre, ZINB regresyonun Negatif Binom (NB) kısmında sadece sabit 

terim anlamlı iken sıfır değer ağırlıklı kısmında sadece kamyon yüzdesi % 5 anlamlılık 

seviyesinde anlamlı değişkenlerdir. ZINB ile NB’nin birbirlerine göre seçimini gösteren 

Vuong testi sonucuna göre, Vuong değeri 1,96’dan küçüktür. Bu göstermektedir ki, ZINB 

veya NB birbirine göre üstün değildirler ve modeller arasında istatistiksel olarak bir fark 

yoktur.  AIC değerine göre değerlendirme yapılırsa, ZINB’nin AIC değerinin NB’den daha 

düşük olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.9. VERİ 1’de Model 2’ye ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -19.765 -8.88 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 0.779 1.26 0.206 

  kam_yüz 0.035 1.17 0.241 

  ser_gen -0.211 -0.80 0.427 

  top_ser_say 0.959 3.61 <1e-3 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 3.162 0.40 0.687 

  ln(YOGT_ser) -3.625 -2.17 0.038 

  kam_yüz -0.283 -2.29 0.022 

  ser_gen 1.819 1.09 0.275 

  top_ser_say 0.545 0.94 0.346 

α 

 

1.687 5.03   

LL(β) 

 

-1436.59 

 

  

AIC 

 

2895.17 

 

  

Vuong    0.96     

 

 

Tablo 3.9’da VERİ 1 için Model 2’nin Model 1’e göre ZINB model uyumunun daha 

iyi olduğu daha düşük AIC değerinden anlaşılmaktadır. NB kısmında sabit terim ve toplam 

şerit sayısı, sıfır değer ağırlıklı kısmında ise şerit başına düşen YOGT ve kamyon yüzdesi 

anlamlı değişkenlerdir. Bunun yanısıra, Vuong değeri yine 1,96’dan küçüktür. Yani ZINB 

ve NB modelleri istatistiksel olarak birbirinden farklı değillerdir. 

Tablo 3.10’da VERİ 1 için Model 3 denenmiştir. Model 3’de NB kısmında sabit 

terim ve toplam şerit sayısı anlamlı değişkenler, sıfır değer ağırlıklı kısımda ise şerit başına 

düşen YOGT ve kamyon yüzdesi anlamlı değişkenlerdir. AIC değeri, Model 1’e göre daha 

düşük ancak Model 2’ye göre daha yüksektir. NB ile kıyaslandığında ise ZINB’nin AIC 

değeri daha düşüktür, yani model uyumu daha iyidir. Vuong değeri 1,96’dan küçüktür ve 

modeller arasında istatistiksel olarak fark olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 3.10. VERİ 1’de Model 3’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -19.896 -8.86 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 0.764 1.24 0.214 

  kam_yüz 0.035 1.18 0.239 

  ser_gen -0.206 -0.74 0.458 

  top_ser_say 1.005 3.69 <1e-3 

  ref_gen -0.019 -0.34 0.737 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 3.705 0.45 0.655 

  ln(YOGT_ser) -3.636 -2.19 0.028 

  kam_yüz -0.294 -2.39 0.017 

  ser_gen 1.692 0.94 0.348 

  top_ser_gen 0.687 1.14 0.256 

  ref_gen -0.118 -0.63 0.529 

α 

 

1.689 5.10   

LL(β) 

 

-1436.41 

 

  

AIC 

 

2898.81 

 

  

Vuong    1.00     

 

 

Tablo 3.11 ve 3.12’de daha fazla değişkenle ZINB analizi yapmanın modeli 

geliştirmediği, daha yüksek AIC değerinden anlaşılmaktadır. Ancak yine de tablolardaki 

AIC değerleri NB değerlerine göre daha düşüktür. Vuong değerine göre ise, Vuong değeri 

1,96’dan düşük olup, NB ve ZINB arasında istatistiksel bir fark yoktur. 
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Tablo 3.11. VERİ 1’de Model 4’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -17.848 -9.10 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) -0.097 -0.15 0.881 

  kam_yüz -0.006 -0.21 0.835 

  ref_gen 0.011 0.19 0.853 

  ort_kam_hız 0.048 2.25 0.024 

  ban_gen -0.016 -0.14 0.885 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit -10.926 -1.02 0.308 

  ln(YOGT_ser) -5.451 -2.50 0.012 

  kam_yüz -0.427 -2.73 0.006 

  ref_gen -0.081 -.034 0.737 

  ort_kam_hız 0.042 2.43 0.015 

  ban_gen -0.570 -0.87 0.385 

α 

 

1.775 5.06   

LL(β) 

 

-1442.78 

 

  

AIC 

 

2911.56 

 

  

Vuong    1.34     
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Tablo 3.12. VERİ 1’de Model 5’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -13.035 -5.48 <1e-3 

  kam_yüz -0.007 -0.40 0.688 

  ser_gen -0.153 -0.40 0.692 

  ref_gen 0.042 0.64 0.522 

  ort_kam_hız -0.013 -0.53 0.599 

  kav_say 0.074 0.43 0.669 

  egrilik 0.784 1.97 0.049 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 2.929 0.38 0.705 

  kam_yüz -0.079 -1.02 0.308 

  ser_gen 0.983 0.72 0.469 

  ref_gen 0.211 1.08 0.282 

  ort_kam_hız -0.079 -0.98 0.328 

  kav_say -0.514 -0.34 0.737 

  egrilik 2.197 2.49 0.013 

α 

 

1.612 3.33   

LL(β) 

 

-1444.05 

 

  

AIC 

 

2918.01 

 

  

Vuong    1.47     

 

 

3.1.2.2. VERİ 2’e Ait ZINB Analizi Bulguları 

 

Tüm veride boyuna eğimin değiştirildiği veri setinde (VERİ 2) ZINB analizi 

bulguları Tablo 3.13-3.15’de verilmiştir. Boyuna eğim değişiminin modelleri 

geliştirmediği, ZINB analizlerinde en düşük AIC değerinin Model 1’de olduğu, Vuong 

değerinin her üç modelde de (Model 1-3) 1,96’dan daha az olduğu yani NB ve ZINB 

arasında istatistiksel bir farkın olmadığı anlaşılmaktadır. Model 1’de NB kısmında sadece 

sabit terim % 5 anlamlılık seviyesinde anlamlı iken, sıfır değer ağırlıklı kısmında kamyon 

yüzdesi ve şerit genişliği anlamlı değişkenlerdir. Model 2 ve Model 3’de NB kısmında 

sadece sabit terim anlamlı iken, sıfır değer ağırlıklı kısmında sadece kamyon yüzdesi 

anlamlı değişkenlerdir.  
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Tablo 3.13. VERİ 2’de Model 1’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -14.916 -7.37 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 0.398 0.59 0.553 

  kam_yüz 0.048 0.15 0.881 

  ser_gen -0,048 -0.15 0.879 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 2.318 0.31 0.758 

  ln(YOGT_ser) -2.627 -1.53 0.127 

  kam_yüz -0.232 -2.69 0.007 

  ser_gen 2.012 1.21 0.227 

α 

 

1.678 3.99   

LL(β) 

 

-1444.19 

 

  

AIC 

 

2906.39 

 

  

Vuong    1.22     

 

 

 

Tablo 3.14. VERİ 2’de Model 2’ye ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -15.258 -6.96 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 0.512 0.70 0.482 

  kam_yüz 0.008 0.25 0.803 

  ser_gen -0.007 -0.02 0.985 

  düs_eg -0.004 -0.06 0.952 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 0.724 0.09 0.926 

  ln(YOGT_ser) -2.051 -1.04 0.300 

  kam_yüz -0.214 -2.42 0.015 

  ser_gen 2.183 1.38 0.168 

  düs_eg -0.109 -0.56 0.578 

α 

 

1.635 3.99   

LL(β) 

 

-1443.91 

 

  

AIC 

 

2909.81 

 

  

Vuong    1.22     
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Tablo 3.15. VERİ 2’de Model 3’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -15.078 -7.35 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 0.601 0.87 0.382 

  kam_yüz 0.009 0.28 0.780 

  ser_gen -0.129 -0.39 0.694 

  düs_eg -0.014 -0.02 0.982 

  ref_gen 0.025 0.44 0.658 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 2.187 0.23 0.870 

  ln(YOGT_ser) -2.183 -1.11 0.267 

  kam_yüz -0.261 -2.23 0.026 

  ser_gen 2.282 1.10 0.273 

  düs_eg -0.127 -0.61 0.542 

  ref_gen -0.106 -0.46 0.642 

α 

 

1.728 4.49   

LL(β) 

 

-1443.59 

 

  

AIC 

 

2913.19 

 

  

Vuong    1.37     

 

 

 

3.1.2.3. VERİ 3’e Ait ZINB Analizi Bulguları 

 

VERİ 3 seti, tüm veride boyuna eğim ve yatay eğriliğin değiştirilmiş olduğu veri 

setini göstermekte olup, değişik veri birleşimlerine ait Model 1-5 VERİ 3 için de ZINB’ de 

analiz edilmiştir. Tablo 3.16-3.20, VERİ 3 için ZINB analiz bulgularını vermektedir. Buna 

göre; eğim ve eğrilik değişiminin modeli geliştirmediği, analiz edilen değişken sayısı 

eklendikçe AIC değerlerinde yükselme olduğu, yani modele uyumun az da olsa azaldığı 

görülmektedir. VERİ 3 için yapılan tüm denemelerde Vuong değerinin 1,96’dan küçük 

olması, NB ve ZINB kıyaslandığında aralarında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

anlamına gelmektedir.  

Tablo 3.16 ve Tablo 3.17’e göre, Model 1 ve Model 2’de NB kısmında sadece sabit 

terim anlamlı iken sıfır değer ağırlıklı kısmında sadece kamyon yüzdesi anlamlı 

değişkenlerdir. 
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Tablo 3.16. VERİ 3’de Model 1’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -14.916 -7.37 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 0.398 0.59 0.553 

  kam_yüz 0.048 0.15 0.881 

  ser_gen -0,048 -0.15 0.879 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 2.318 0.31 0.758 

  ln(YOGT_ser) -2.627 -1.53 0.127 

  kam_yüz -0.232 -2.69 0.007 

  ser_gen 2.012 1.21 0.227 

α 

 

1.678 3.99   

LL(β) 

 

-1444.19 

 

  

AIC 

 

2906.39 

 

  

Vuong    1.22     

 

 

 

Tablo 3.17. VERİ 3’de Model 2’ye ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -15.643 -5.63 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 0.793 1.13 0.257 

  kam_yüz 0.018 0.53 0.565 

  ser_gen -0.022 -0.07 0.944 

  ort_kam_hız -0.003 -0.11 0.910 

  kavsak_say 0.076 0.49 0.621 

  düsey_eg -0.022 -0.36 0.718 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 0.416 0.05 0.960 

  ln(YOGT_ser) -1.238 -0.56 0.577 

  kam_yüz -0.209 -2.18 0.029 

  ser_gen 2.593 1.59 0.112 

  ort_kam_hız -0.029 -0.34 0.733 

  kavsak_say -0.947 -0.74 0.460 

  düsey_eg -0.231 -0.89 0.376 

α 

 

1.720 4.95   

LL(β) 

 

-1442.87 

 

  

AIC 

 

2915.74 

 

  

Vuong    1.43     
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Tablo 3.18. VERİ 3’de Model 3’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -17.043 -6.97 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 0.758 1.08 0.282 

  kam_yüz 0.034 1.03 0.302 

  ref_gen -0.0004 -0.01 0.995 

  ort_kam_hız 0.003 0.12 0.907 

  ban_gen 0.257 1.69 0.090 

  düsey_eg -0.077 -1.33 0.184 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 2.137 0.37 0.708 

  ln(YOGT_ser) -0.668 -0.37 0.712 

  kam_yüz -0.080 -1.02 0.309 

  ref_gen 0.059 0.40 0.686 

  ort_kam_hız -0.029 -0.41 0.678 

  ban_gen 1.086 2.87 0.004 

  düsey_eg -0.383 -1.73 0.083 

α 

 

1.367 3.46   

LL(β) 

 

-1443.60 

 

  

AIC 

 

2917.19 

 

  

Vuong    1.20     

 

 

Tablo 3.18’e göre, Model 3’de NB kısmında sadece sabit terim anlamlı iken sıfır 

değer ağırlıklı kısmında sadece banket genişliği anlamlı değişkenlerdir. Tablo 3.19’da ise, 

Model 4’ün değerlendirmesi yapıldığında NB kısmında sabit terim ve eğrilik, sıfır ağırlıklı 

kısımda yine eğrilik anlamlı değişkenlerdir. 

Tablo 3.20’ye göre, Model 5’de NB kısmında sabit terim, sıfır değer ağırlıklı 

kısmında ise eğrilik anlamlı değişkenlerdir. 

VERİ 3 için tüm model değerlerinin AIC değerleri, NB regresyonun AIC 

değerlerinden düşüktür. AIC yönünden değerlendirme yapılırsa ZINB, NB’ye göre model 

uyumu daha iyidir. Ancak Vuong değerlerine bakıldığında, ZINB ve NB arasında 

istatistiksel bir fark yoktur. 
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Tablo 3.19. VERİ 3’de Model 4’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -13.039 -5.55 <1e-3 

  kam_yüz -0.007 -0.40 0.691 

  ser_gen -0.157 -0.42 0.677 

  ref_gen 0.041 0.64 0.520 

  ort_kam_hız -0.013 -0.53 0.600 

  kav_say 0.072 0.43 0.667 

  egrilik 0.801 2.02 0.044 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 2.942 0.38 0.701 

  kam_yüz -0.081 -1.07 0.287 

  ser_gen 1.005 0.74 0.462 

  ref_gen 0.209 1.08 0.282 

  ort_kam_hız -0.079 -0.99 0.324 

  kav_say -0.551 -0.38 0.705 

  egrilik 2.224 2.53 0.011 

α 

 

1.627 3.52   

LL(β) 

 

-1443.95 

 

  

AIC 

 

2917.91 

 

  

Vuong    1.48     
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Tablo 3.20. VERİ 3’de Model 5’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -12.702 -5.50 <1e-3 

  kam_yüz -0.012 -0.76 0.447 

  ser_gen -0.142 -0.41 0.682 

  ref_gen 0.026 0.40 0.688 

  ort_kam_hız -0.014 -0.61 0.542 

  kav_say 0.042 0.26 0.791 

  düsey_eg 0.001 0.01 0.993 

  egrilik 0.759 1.93 0.054 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 3.459 0.50 0.617 

  kam_yüz -0.116 -1.67 0.094 

  ser_gen 1.319 0.98 0.328 

  ref_gen 0.099 0.44 0.660 

  ort_kam_hız -0.077 -1.03 0.302 

  kav_say -1.022 -0.84 0.400 

  düsey_eg -0.179 -1.11 0.266 

  egrilik 2.237 2.82 0.005 

α 

 

1.622 4.19   

LL(β) 

 

-1442.9 

 

  

AIC 

 

2919.91 

 

  

Vuong    1.45     

 

 

 

3.1.2.4. VERİ 4’e Ait ZINB Analizi Bulguları 

 

Tüm veride değişim yapılmadan 100 m. altı yol kesimlerinin silindiği veri grubunu 

temsil eden VERİ 4 seti için ZINB analizi bulguları Tablo 3.21-3.23’de verilmiştir. Kısa 

yol kesimlerinin çıkarılmasının diğer veri setleri ile kıyaslandığında, model uyumunu 

arttırdığı görülmektedir. Şöyle ki; her ne kadar model katsayıları % 5 anlamlılık 

seviyesinde anlamlı görünmeseler de katsayıların t-istatistiği değerlerinde artış 

gözlenmektedir. AIC değeri bakımından değerlendirildiğinde, en düşük AIC değeri Model 

1’de olduğu görülmektedir. Vuong değeri, ZINB ve NB arasında istatistiksel bir fark 

olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 3.21. VERİ 4’de Model 1’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -16.341 -9.23 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 1.201 1.97 0.049 

  kam_yüz 0.0412 1.43 0.154 

  ser_gen -0.278 -1.05 0.294 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit 0.368 0.04 0.970 

  ln(YOGT_ser) -1.738 -0.74 0.461 

  kam_yüz -0.2269 -1.89 0.059 

  ser_gen 2.080 0.88 0.381 

α 

 

1.464 4.17   

LL(β) 

 

-1312.73 

 

  

AIC 

 

2643.46 

 

  

Vuong    1.31     

      

 

Tablo 3.22. VERİ 4’de Model 2’ye ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -16.613 -8.50 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 1.302 1.92 0.054 

  kam_yüz 0.044 1.47 0.143 

  ser_gen -2.414 -0.81 0.401 

  düsey_eg -0.007 -0.11 0.910 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit -1.428 -0.14 0.888 

  ln(YOGT_ser) -1.007 -0.37 0.713 

  kam_yüz -0.198 -1.58 0.114 

  ser_gen 2.193 1.02 0.308 

  düsey_eg -0.107 -0.45 0.652 

α 

 

1.423 4.06   

LL(β) 

 

-1312.61 

 

  

AIC 

 

2647.28 

 

  

Vuong    1.27     
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Tablo 3.23. VERİ 4’de Model 3’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -15.097 -14.02 <1e-3 

  kam_yüz -0.003 -0.21 0.836 

  ser_gen 0.414 0.97 0.332 

  ref_gen -0.054 -0.98 0.326 

  ban_gen -0.313 -1.80 0.072 

Ağırlıklı kısmı         

  sabit -18.770 -0.69 0.492 

  kam_yüz -0.384 -1.86 0.064 

  ser_gen 10.673 1.18 0.237 

  ref_gen -0.484 -0.88 0.376 

  ban_gen -2.867 -1.42 0.156 

α 

 

1.652 5.51   

LL(β) 

 

-1314.98 

 

  

AIC 

 

2651.962 

 

  

Vuong    1.79     

 

 

 

3.1.2.5. VERİ 5’e Ait ZINB Analizi Bulguları 

 

Tüm veride boyuna eğim ve yatay eğriliğin değiştirildiği ve 100 m. altı kısa yol 

bölümlerinin veriden çıkarıldığı veri seti olan VERİ 5 seti için ZINB analizi yapılmıştır. 

VERİ 4’de olduğu gibi bu veri setinde de kısa yol kesimlerinin veriden çıkarılmasının 

verinin modele uyumunu arttırdığını göstermektedir. Model 1’de AIC değeri en düşük 

olmakla birlikte, tüm modeller için ZINB’de AIC değerleri, NB’den düşüktür. Ancak yine 

bu modellerde Vuong değerleri 1,96’dan küçük olup, ZINB ve NB arasında istatistiksel bir 

fark olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, eğim ve eğrilik değişiminin modelde 

herhangi bir değişime neden olmadığı görülmüştür. 
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Tablo 3.24. VERİ 5’de Model 1’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -16.341 -9.23 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 1.201 1.97 0.049 

  kam_yüz 0.041 1.43 0.154 

  ser_gen -0.278 -1.05 0.294 

Ağırlıklı kısmı       

  sabit 0.368 0.04 0.970 

  ln(YOGT_ser) -1.738 -0.74 0.461 

  kam_yüz -0.227 -1.89 0.059 

  ser_gen 2.081 0.88 0.381 

α 

 

1.469 4.17   

LL(β) 

 

-1312.73 

 

  

LL(0) 

 

-1315.17 

 

  

AIC 

 

2643.45 

 

  

Vuong statistic 1.31     

 

 

 

Tablo 3.25. VERİ 5’de Model 2’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -16.606 -7.79 <1e-3 

  ln(YOGT_ser) 1.291 1.72 0.086 

  kam_yüz 0.045 1.42 0.156 

  düsey_eg 0.028 0.44 0.661 

  ser_gen -0.259 -0.89 0.376 

Ağırlıklı kısmı       

  sabit -1.908 -10.18 0.857 

  ln(YOGT_ser) -0.796 -0.26 0.798 

  kam_yüz -0.130 -1.40 0.163 

  ser_gen 2.201 1.04 0.296 

  düsey_eg -0.129 -0.47 0.642 

α 

 

1.402 4.00   

LL(β) 

 

-1311.92 

 

  

AIC 

 

2645.81 

 

  

Vuong    1.26     
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Tablo 3.26. VERİ 5’de Model 3’e ait ZINB bulguları 

 

  Değişkenler Katsayı t-istatistiği p-değeri 

NB kısmı         

  sabit -12.025 -5.86 <1e-3 

  kam_yüz -0.001 -0.10 0.320 

  ser_gen -0.373 -1.04 0.300 

  düsey_eg 0.049 1.12 0.264 

  ref_gen -0.032 -0.56 0.579 

  ban_gen -0.026 -0.18 0.860 

  kav_say 0.028 0.21 0.837 

  ort_kam_hız -0.018 -0.91 0.360 

Ağırlıklı kısmı       

  sabit 14.779 0.29 0.770 

  kam_yüz -0.497 -1.58 0.114 

  ser_gen 6.243 0.44 0.657 

  düsey_eg -0.311 -1.08 0.280 

  ref_gen 0.008 0.02 0.985 

  ban_gen 0.067 0.07 0.944 

  kav_say 1.370 0.87 0.384 

  ort_kam_hız -0.353 -1.59 0.112 

α 

 

1.638 5.77   

LL(β) 

 

-1313.79 

 

  

AIC 

 

2661.59 

 

  

Vuong    1.83     

 

 

 

3.1.3. İstatistiksel Yöntemlerin Performanslarının Değerlendirilmesi 

 

İstatistiksel yöntemlerin performanslarının değerlendirilmesi için Bölüm 2’de detaylı 

bir şekilde bahsedildiği gibi, yöntemlerin tahmin ettiği k kamyonun kazaya karışmasının 

rölatif frekansı sonuçları ile gözlenen rölatif frekans sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu 

karşılaştırmayı yapmak için tüm veri setleri için (VERİ 1-5) uygulanan üç istatistik 

yöntemle elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve en uygun değişken setine sahip model 

yapısı belirlenmiştir.  

Değerlendirme aşamasına önce Poisson ve Negatif Binom Regresyonlarının analiz 

sonuçları ile başlanmıştır. Buna göre, tüm veri setlerinde aşırı yayılım olduğu α, yayılım 

parametresinin sıfırdan oldukça büyük olması ile anlaşılmaktadır. Veride aşırı yayılım 

olduğu, bu sebepten Poisson Regresyonun ön şart koşulunun (Veride bağımlı değişkenin 
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varyansının ortalamaya eşit olması durumudur.) ihlal edilmesi sebebiyle, bunun yerine aşırı 

yayılıma müsaade eden Negatif Binom Regresyonun kullanılmasının uygun olduğu 

görülmüştür.  

AIC yönünden de Negatif Binom Regresyonun Poisson Regresyona göre daha düşük 

değerlerde olması verinin Negatif Binom Regresyona daha iyi uyduğunu göstermektedir. 

Ayrıca tüm veri setleri ve tüm modeller için sapma değerleri anlamlıdır.  

En iyi model seçimi, model parametrelerinin mantıklı cebirsel işarete, düşük AIC 

değerine ve % 5 anlamlılık seviyesinde anlamlı değişkenlere sahip ( 1,96t istatistiği  ) 

modelin belirlenmesi şeklinde yapılmıştır. Buna göre, kısa yol kesimlerinin modelden 

çıkarıldığı ve böylelikle model parametrelerinin kamyonların kazaya karışma oranında 

daha anlamlı hala geldiği veri seti olan VERİ 5’de Negatif Binom Regresyon yöntemi ile 

analiz edilen Model 1 en iyi ve en uyumlu model olarak seçilmiştir. 

Seçilen Model 1’e göre, çok şeritli bölünmüş kırsal yollar için kamyonların kazaya 

karışma oranı ve kazaya karışması beklenen kamyon sayısı aşağıdaki şekilde formüle 

edilmiş olur: 

 

exp( 17.463 1.554ln( _ ) 0.075 _ 0.455 _ )i YOGT ser kam yüz ser gen            (3.1) 

 

ve 

 

exp( 17.463 1.554ln( _ ) 0.075 _ 0.455 _ )i i YOGT ser kam yüz ser gen         (3.2) 

 

burada, 

 

i                      = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde kamyonların kazaya 

                              karışma oranı 

i                            = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde kazaya karışması 

                              beklenen kamyon sayısı 

i                      = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünden geçen kamyon 

                              trafiği (milyon kamyon-km) 
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ln( _ )YOGT ser  = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde şerit başına düşen 

                              Yıllık Ortalama Günlük Trafiğin doğal logaritması 

_kam yüz          = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde kamyon yüzdesi 

_ser gen           = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde şerit genişliği 

 

Formül 3.1’e göre, çok şeritli bölünmüş kırsal yollarda şerit başına düşen Yıllık 

Ortalama Günlük Trafik ve kamyon yüzdesi arttıkça, kamyonların kazaya karışma oranı 

artmaktadır. Buna göre, şerit başına Yıllık Ortalama Günlük Trafiğin artışı kamyonların 

kazaya karışma oranını yaklaşık 4,73 (e
1,554

) kat artırırken, kamyon yüzdesinin artışı ise 

1,08 (e
0,075)

 kat artırmaktadır. Diğer taraftan, şerit genişliği arttıkça kamyonların kazaya 

karışma oranı azalmaktadır. Yani, şerit genişliğinin artışı 1,58 (e
0,455

) kat kamyonların 

kazaya karışma oranını azaltmaktadır. 

Toplam şerit sayısı (top_ser_say), refüj genişliği (ref_gen), ortalama kamyon hızı 

(ort_kam_hız), banket genişliği (ban_gen), kavşak sayısı (kav_say), boyuna eğim 

(düşey_eg) ve yatay kurp eğriliği (eğrilik) gibi diğer bağımsız değişkenler, kamyonların 

kazaya karışma oranında daha düşük ilişki göstermişlerdir. Ancak bu değişkenlerin, 

kamyonların kazaya karışma oranındaki etkileri hem literatürde hem de bu çalışmada 

görülmektedir. Örneğin; toplam şerit sayısı, eğrilik, boyuna eğim, ortalama kamyon hızı ve 

kavşak sayısının kamyonların kazaya karışma oranında pozitif yönde bir etkisi olurken, 

banket genişliği ve refüj genişliğinin ise tersi yönde bir ilişkisi olduğu görülmektedir. 

Beklenen cebirsel işaretleri yönünden bağımsız değişkenlerin kamyonların kazaya karışma 

oranındaki etkileri önceki çalışmalar ile benzerlik göstermektedir (Joshua ve Garber, 1990; 

Miaou, 1994; Ramirez vd., 2009; Sharma ve Lange, 2013; Amarasingha ve Dissanayake, 

2013). 

Poisson ve Negatif Binom Regresyonundan sonra tüm veri setlerine (VERİ 1-5) Sıfır 

Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon (ZINB) uygulanmıştır. ZINB yönteminin 

denenmesinin sebebi, veride bağımlı değişken değerlerinde yüksek oranda sıfır değer 

bulunmasıdır. Tüm veri setlerinde uygulanan tüm modellerde (Model 1-5) ZINB 

yönteminin AIC değerleri, Negatif Binom Regresyonu sonucu elde edilen değerlerden 

daha düşük olarak bulunmuştur. Ancak, Vuong istatistiği yönünden değerlendirildiğinde, 

ZINB uygulanmış olan tüm veri setleri ve tüm modellerde Vuong değerleri 1,96’dan küçük 

çıkmıştır. Bu sonuç, yapılan ZINB analizi ile Negatif Binom analizi arasında istatistiksel 

bir fark olmadığını göstermektedir.  
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Veri setleri içinde denenen modeller arasında seçime sıra geldiğinde, ZINB analizi 

sonucu hem Negatif Binom kısmında hem de sıfır değer ağırlıklı kısmında değişkenlerin 

hepsinin (kullanılan modellere göre seçilen değişken setlerinin) % 5 anlamlılık seviyesinde 

anlamlı olan bir model bulunamamıştır. Değişkenlerin, kamyonların kazaya karışma 

oranına etkileri ZINB analizinde daha düşük değerlerde olmaktadır. Ancak, tüm veriden 

kısa yol kesimlerinin çıkarıldığı veri seti olan VERİ 5’e uygulanan Model 1’de AIC değeri 

en düşük olmakla birlikte, değişkenlerin kamyonların kazaya karışma oranına etkilerinin 

daha yüksek olduğu, anlamlılık yönünden % 5 olmasa da daha düşük seviyelerde anlamlı 

oldukları görülmektedir. Bu sebepten ZINB analizi sonucu, VERİ 5 seti için uygulanan 

Model 1 en uygun model olarak seçilmiştir.  

ZINB analizi bulgularından yola çıkarak Model 1’de, Negatif Binom kısmı için 

kamyonların kazaya karışma oranı ve kazaya karışması beklenen kamyon sayısı aşağıdaki 

şekilde formüle edilmiştir: 

 

exp( 16.341 1.201ln( _ ) 0.041 _ 0.278 _ )i YOGT ser kam yüz ser gen             (3.3) 

 

ve  

 

exp( 16.341 1.201ln( _ ) 0.041 _ 0.278 _ )i iv YOGT ser kam yüz ser gen         (3.4) 

 

 

Sıfır değer ağırlıklı kısmı için: 

 

 

exp(0.368 1.738ln( _ ) 0.227 _ 2.081 _ )

1 exp(0.368 1.738ln( _ ) 0.227 _ 2.081 _ )
i

YOGT ser kam yüz ser gen
p

YOGT ser kam yüz ser gen

  


   
      (3.5) 
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ve 

 



111 

 

1/

1
( )

1
( 1,2,3,...) (1 ) ( ) ( )

1 1 1
( 1) ( )

i

i
yi

i i

i i
i

y

P y p

y

 
 



 

  
 

  

                              (3.7) 

burada, 

 

ip                      = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde ekstra sıfır 

                             kamyonun kazaya karışma olasılığı 

1 ip                 = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde Negatif Binom 

                             dağılımı takip eden sıfır dışında kamyonun kazaya karışma  

                             olasılığı (sıfır kamyonun kazaya karışması da dahildir) 

( 0)iP y            = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde kazalara sıfır 

                             kamyonun kazaya karışma olasılığı 

( 1,2,3,...)iP y  = Bir zaman periyodu boyunca i. yol bölümünde kazalara sıfır  

                             dışındaki kamyonların kazaya karışma olasılığı 

 

Sonuç olarak Poisson, Negatif Binom ve Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom 

Regresyon yöntemlerinin performanslarını belirlemek için, k kamyonun kazaya karışma 

olasılığının tahmin edilen rölatif frekansları ayrı ayrı hesaplanmış ve gözlenen rölatif 

frekanslar ile karşılaştırılmıştır.  Bunun için Excel ortamında, her yöntem için ayrı ayrı 

olasılık formülleri kodlanmış ve rölatif frekanslar hesaplanmıştır.  Olasılık tahmininde 

Poisson Regresyon için (1.3) nolu denklemden, Negatif Binom Regresyonu için (1.10) 

nolu denklemden ve ZINB içinse (3.6) ve (3.7) nolu denklemlerden yararlanılmıştır. 

Gözlenen rölatif frekanslar için (2.5) nolu denklem ve tahmin edilen rölatif frekanslar için 

(2.6) nolu denklem kullanılmıştır. Buna göre, k kamyonun kazaya karışma olasılığının 

gözlenen frekans değerleri ile istatistiksel yöntemler kullanılarak k kamyonun kazaya 

karışma olasılığının tahmin edilen frekans değerleri Tablo 3.27’de verilmiştir. Şekil 3.1’de 

de gözlenen rölatif frekansları ile tahmin edilen rölatif frekansların grafiksel gösterimi 

sunulmuştur. 
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Tablo 3.27. Kazaya karışan kamyonların gözlenen rölatif frekansları ile tahmin 

                   edilen rölatif frekanslarının karşılaştırılması 

 

Kazaya karışan 

kamyon sayısı  

Gözlenen 

rölatif 

frekans 

Tahmin edilen rölatif frekans, % f
^
(k) 

k % f(k) Poisson Negatif Binom Sıfır Değ. Ağ. Neg. Bin. 

0 85,9597 83,5388 85,4912 86,0047 

1 10,2689 14,3050 11,3357 10,6605 

2 2,9500 1,8828 2,2885 2,3451 

3 0,5601 0,2389 0,5934 0,6476 

4 0,2240 0,0305 0,1832 0,2097 

5 0,0373 0,0040 0,1080 0,1324 

  100 100 100 100 

 

 

 

 
 

       Şekil 3.1. Kazaya karışan kamyonların gözlenen rölatif frekansları ile tahmin 

              edilen rölatif frekanslarının grafiksel gösterimi 

 

 

Şekil 3.1’de, y-ekseni k kamyonun kazalara karışmasının rölatif frekans değerini, x-

ekseni ise bir yıl boyunca kazalara karışan kamyon sayısını göstermektedir. Tablo 3.27 ve 

Şekil 3.1’den açıkça görüldüğü üzere, gözlenen rölatif frekanslar ile tahmin edilen rölatif 

frekanslar birbirine çok yakındır. Özellikle, Negatif Binom ve Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif 

Binom Regresyonun (ZINB) tahmin ettiği rölatif frekans değerleri çok daha fazla birbirine 

ve gözlenen rölatif frekans değerlerine yakındır. Zaten, daha önce de Negatif Binom 

Regresyonun Poisson Regresyona göre aşırı yayılımdan ötürü modele daha iyi uyum 
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sağladığı belirtilmiştir. Vuong testi sonucu da Negatif Binom ile ZINB regresyonun 

istatistiksel olarak birbirinden farklı olmadığını göstermiştir. Tablo 3.27 ve Şekil 3.1 de 

bunun göstergesidir.  

AIC yönünden değerlendirildiğinde, ZINB çok az bir farkla Negatif Binom 

Regresyondan daha iyi performans göstermektedir. Yani, bağımlı değişkende aşırı sıfır 

değerler olması durumunda ZINB regresyonu, Negatif Binom Regresyona alternatif olarak 

kullanılabilir. Ancak, ZINB modelinde, özellikle sıfır değer ağırlıklı kısmında katsayıların 

kamyonların kazaya karışma oranındaki etkilerini açıklamak oldukça güçtür. Yani, 

bağımsız değişkenlerinin katsayılarının işaretine bakarak, kamyonların kazaya karışma 

oranı hakkında artış ya da azalış gibi yorumlama yapmak zordur. Bu sebepten, Negatif 

Binom Regresyon, hem model performansı hem de katsayıların kamyonların kazaya 

karışma oranı üzerindeki etkilerini açıklama yönünden daha kolay olması sebebiyle 

kamyon kazalarını modellemede en iyi yöntem olarak seçilmiştir. 

 

3.2. YSA Yöntemi ile Kamyon Kaza Analizi Bulguları 

 

İstatistiksel yöntemler sonucu en iyi model, VERİ 5 seti ile elde edilen Model 1 

seçilmiştir. Bu sebepten, I. YSA analizinde karşılaştırmanın aynı koşullarda olması 

sebebiyle tüm bağımsız değişkenlerle değil de Model 1’de kamyonların kazaya karışma 

oranına etkisinin daha fazla olduğu düşünülen bağımsız değişkenler ile modelleme 

yapılmıştır. Buna göre kazalara karışan kamyon sayısı, kamyon seyahatinin, şerit başına 

düşen Yıllık Ortalama Günlük Trafiğinin, kamyon yüzdesinin ve şerit genişliğinin etkileri 

sonucu belirlenmektedir. I. YSA yapısında bu duruma dikkat edilmiş ve girdi verisi olarak 

kamyon seyahati, şerit başına düşen Yıllık Ortalama Günlük Trafik, kamyon yüzdesi ve 

şerit genişliği, çıktı verisi olarak da kazalara karışan kamyon sayısı seçilmiştir. Uygulanan 

Çok Katmalı Algılayıcı (ÇKA) ağ yapısı daha önce Bölüm 2’de yer alan Şekil 2.14’de 

gösterilmiştir. Diğer taraftan, tüm değişkenler ile yapılacak bir YSA analizini araştırmak 

için de yine VERİ 5 seti ile II. YSA analizi yapılmıştır. Bu da yine Bölüm 2’de yer alan 

Şekil 2.15’de gösterilmiştir.  
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3.2.1. YSA Model Bulguları 

 

Bu bölümde öncelikle YSA’da kullanılan veri grupları hakkında, daha sonrasında 

veri gruplarına ait YSA bulguları hakkında bilgi verilmiştir. 

 

3.2.1.1. I. YSA Yapısında Kullanılan Veri Grupları 

 

I. YSA uygulamalarında VERİ 5 seti, % 60 eğitim, % 20 doğrulama, % 20 test verisi 

olarak birinci gruba (VERİ 5.1), % 70 eğitim, % 15 doğrulama ve % 15 test verisi olarak 

ikinci gruba (VERİ 5.2) ve % 80 eğitim, % 10 doğrulama ve % 10 test olarak üçüncü gruba 

(VERİ 5.3)  ayrılarak üç farklı grup olarak çalışma yapılmıştır. Veri gruplarına ait 

değişkenlerin açıklayıcı özelliklerini veren tablolar aşağıda sırasıyla verişmiştir. 

 

 

Tablo 3.28. VERİ 5.1’e ait istatistiksel değerler 

 

Veri  %   

Kazaya Karışan 

Kamyon Sayısı 

Şerit Başına 

Düşen YOGT 

Kamyon 

Yüzdesi 

Şerit 

Genişliği 

Kamyon 

seyahati 

kaza_kam_say ln(YOGT_ser) kam_yüz ser_gen ln(ѵ) 

Eğitim 

Verileri 
60 

Minimum 0.000 0.379 18.104 3.000 11.587 

Maksimum 4.000 1.737 50.000 4.000 14.675 

Ortalama 0.154 0.879 35.573 3.289 12.873 

Standart 

sapma 
0.464 0.307 7.540 0.286 0.593 

Doğrulama 

Verileri 
20 

Minimum 0.000 0.464 22.395 3.000 11.736 

Maksimum 4.000 1.729 48.428 4.000 14.703 

Ortalama 0.216 0.850 38.304 3.185 13.037 

Standart 

sapma 
0.572 0.287 6.365 0.299 0.623 

Test 

Verileri 
20 

Minimum 0.000 0.696 29.287 3.000 11.798 

Maksimum 5.000 1.370 42.838 3.500 14.749 

Ortalama 0.267 1.009 35.954 3.183 12.992 

Standart 

sapma 
0.648 0.192 4.272 0.241 0.600 
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Tablo 3.29. VERİ 5.2’e ait istatistiksel değerler 

 

Veri  %   

Kazaya Karışan 

Kamyon Sayısı 

Şerit Başına 

Düşen YOGT 

Kamyon 

Yüzdesi 

Şerit 

Genişliği 

Kamyon 

seyahati 

kaza_kam_say ln(YOGT_ser) kam_yüz ser_gen ln(ѵ) 

Eğitim 

Verileri 
70 

Minimum 0.000 0.379 18.104 3.000 11.587 

Maksimum 4.000 1.737 50.000 4.000 14.675 

Ortalama 0.162 0.878 35.799 3.258 12.886 

Standart 

sapma 
0.481 0.289 7.071 0.283 0.601 

Doğrulama 

Verileri 
15 

Minimum 0.000 0.464 22.395 3.000 11.736 

Maksimum 4.000 1.729 48.428 4.000 14.703 

Ortalama 0.211 0.964 36.538 3.366 13.037 

Standart 

sapma 
0.545 0.377 8.091 0.301 0.574 

Test 

Verileri 
15 

Minimum 0.000 0.696 32.154 3.000 11.798 

Maksimum 5.000 1.197 42.838 3.500 14.749 

Ortalama 0.294 0.932 37.702 3.077 13.025 

Standart 

sapma 
0.694 0.135 3.377 0.181 0.625 

 

 

 

Tablo 3.30. VERİ 5.3’e ait istatistiksel değerler 

 

Veri %   

Kazaya Karışan 

Kamyon Sayısı 

Şerit Başına 

Düşen YOGT 

Kamyon 

Yüzdesi 

Şerit 

Genişliği 

Kamyon 

seyahati 

kaza_kam_say ln(YOGT_ser) kam_yüz ser_gen ln(ѵ) 

Eğitim 

Verileri 
80 

Minimum 0.000 0.379 18.104 3.000 11.587 

Maksimum 4.000 1.737 50.000 4.000 14.703 

Ortalama 0.171 0.872 36.250 3.264 12.914 

Standart 

sapma 
0.495 0.303 7.358 0.292 0.605 

Doğrulama 

Verileri 
10 

Minimum 0.000 0.891 29.287 3.000 11.890 

Maksimum 4.000 1.370 40.193 3.500 14.672 

Ortalama 0.202 1.131 33.324 3.363 12.885 

Standart 

sapma 
0.552 0.176 3.966 0.223 0.549 

Test 

Verileri 
10 

Minimum 0.000 0.696 32.154 3.000 11.798 

Maksimum 5.000 1.197 42.838 3.000 14.749 

Ortalama 0.326 0.884 38.634 3.000 13.095 

Standart 

sapma 
0.722 0.108 2.550 0.000 0.632 
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3.2.1.1.1. VERİ 5.1 Grubuna Ait YSA Bulguları 

 

Yukarıda bahsedildiği gibi VERİ 5.1 grubunda % 60 eğitim, % 20 doğrulama ve % 

20 test verisi kullanılmıştır. Farklı nöron sayıları, aktivasyon fonksiyonları, öğrenme 

algoritmaları, öğrenme (g) ve momentum (h) katsayıları kullanılarak en düşük hata 

değerlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Tablo 3.31’de, yapılan denemelerden elde edilen en 

düşük hata değerlerine sahip sonuçlardan birkaçı örnek olarak gösterilmiştir.  

 

 

Tablo 3.31. VERİ 5.1’e ait YSA bulguları 

 
YSA 

modelleri 

Ara 

Katman 

Sayısı 

Nöron 

Sayısı 

Aktivasyon 

Fonksiyonu 

Öğrenme 

Kuralı 
g h OKH OMH 

Eğitim Doğr. Test Eğitim Doğr. Test 

YSA601 1 3 tansig-tansig traingdm 0.50 0.50 0.216 0.320 0.420 0.313 0.363 0.403 

YSA602 1 5 tansig-tansig traingdm 1.00 0.10 0.225 0.322 0.420 0.327 0.360 0.398 

YSA603 1 10 tansig-tansig traingdm 1.00 0.50 0.204 0.317 0.409 0.269 0.342 0.365 

YSA604 1 15 tansig-tansig traingdm 0.25 0.10 0.202 0.316 0.406 0.258 0.339 0.356 

YSA605 1 3 tansig-tansig trainlm 0.10 0.10 0.201 0.314 0.403 0.250 0.328 0.358 

YSA606 1 5 tansig-tansig trainlm 0.25 0.50 0.201 0.313 0.400 0.248 0.327 0.359 

YSA607 1 10 tansig-tansig trainlm 0.25 1.00 0.199 0.315 0.398 0.255 0.342 0.373 

YSA608 1 15 tansig-tansig trainlm 0.50 0.25 0.197 0.318 0.394 0.253 0.350 0.386 

YSA609 1 10 logsig-tansig trainlm 0.50 0.50 0.201 0.315 0.402 0.249 0.333 0.359 

YSA6010 1 15 logsig-tansig trainlm 0.50 0.50 0.201 0.315 0.402 0.251 0.336 0.362 

YSA6011 
2 10-15 

tansig-

tansig-tansig 
trainlm 1.00 1.00 0.197 0.318 0.395 0.253 0.348 0.370 

YSA6012 
2 5-10 

logsig-

tansig-tansig 
trainlm 1.00 1.00 0.201 0.315 0.399 0.261 0.344 0.369 

YSA6013 
2 3-5 

purelin-

tansig-tansig 
trainlm 0.50 0.50 0.200 0.318 0.401 0.249 0.332 0.360 

YSA6014 

2 5-10 

tansig-

purelin-

tansig 

trainlm 0.50 0.25 0.199 0.317 0.393 0.251 0.346 0.378 

 

 

 

Denemeler sonucunda, ara katmandaki nöron sayısı arttıkça daha düşük hata 

değerlerine ulaşıldığı ve momentumlu gradyant düşürme (traingdm) öğrenme kuralına göre 

Levenberg-Marquardth (trainlm) öğrenme kuralının daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 

Levenberg-Marquardth öğrenme kuralı uygulanırken modelde ezberleme durumunun 

olduğu gözlenmiştir. Bu durum, eğitim ve doğrulama hata değeri aynı anda azalırken belli 

bir iterasyondan sonra eğitim hatası azalırken doğrulama hata değerinin artması sonucu 

meydana gelmiştir. Böyle bir durum olduğunda eğitimin durdurulması gerekmektedir 
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(Cansız ve Easa, 2011). Bu sebepten, ezberleme durumunun gözlendiği Levenberg-

Marquardt öğrenme kuralında doğrulama kontrolü 6 iterasyon olarak seçilmiştir. 

Yapılan denemelerde, girdi katmanı ile ara katman arasında tanjant sigmoid, 

logaritmik sigmoid ve doğrusal fonksiyonları dönüşümlü olarak ve ara katman ile çıkış 

katmanı arasında ise sadece tanjant sigmoid fonksiyonu kullanılmıştır. Ara katman ile çıkış 

katmanı arasında tanjant sigmoid fonksiyonun dışındaki diğer fonksiyonlar da denenmiş 

ancak hedefe ulaşmayı sağlayacak iyi sonuçlar elde edilemediğinden sadece tanjant 

sigmoid fonksiyonun kullanılması uygun görülmüştür. Denemelerde bir ve iki ara katmanlı 

durum ayrı ayrı değerlendirilmiştir. İki ara katman durumunun değerlendirilmesi sonuçları 

çok fazla değiştirmemiştir. Tablo 3.31’den görüldüğü üzere eğitim takımı için kendi içinde, 

doğrulama takımı kendi içinde ve test takımı kendi içinde olmak üzere sonuçlar birbirlerine 

çok yakındır. Her bir modelde kullanılan öğrenme ve momentum katsayılarının 

değişiminin model sonuçlarına çok az da olsa değiştirdiği görülmektedir. Öğrenme ve 

momentum katsayıları 0.10, 0.25,0.50 ve 1.00 arasında değişimli olarak kullanılmış ve en 

düşük hata değerlerine ulaşılan durumlar tabloya eklenmiştir. Buna göre, en düşük hata 

değerine sahip olan modelin seçilmesine dikkat edilmiştir. En düşük hata değerlerine iki 

ara katmanlı YSA yapısına sahip, birinci ara katmanda 5 ve ikinci ara katmanda 10 

nöronun kullanıldığı YSA6014 modelinde ulaşılmıştır. 

 

3.2.1.1.2. VERİ 5.2 Grubuna Ait YSA Bulguları 

 

VERİ 5.2 grubunda verinin % 70’i eğitim, % 15’i doğrulama ve % 15’i test verisi 

olarak seçilmiştir. Yapılan YSA denemelerinde yine Levenberg-Marquardth (trainlm) 

öğrenme kuralının daha düşük hata değeri sonuçları verdiği ve ara katmandaki nöron sayısı 

arttıkça hata değerlerinde azalma olduğu belirlenmiştir. VERİ 5.1’e göre VERİ 5.2’de hata 

değerlerinde çok az olmakla beraber bir artış olduğu gözlenmektedir. VERİ 5.2’de de  

Levenberg-Marquardth öğrenme kuralı uygulanırken modelde ezberleme durumunun 

olduğu gözlenmiş ve doğrulama kontrolü 6 iterasyon olarak seçilmiştir. Tablo 3.32’de, 

VERİ 5.2’ye ait en düşük hata değerine sahip YSA modellerinin birkaçı gösterilmiştir. En 

düşük hata değerlerine tek ara katmanlı YSA yapısına sahip ve ara katmanda 15 nöronun 

kullanıldığı YSA7010 modelinde ulaşılmıştır. 
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Tablo 3.32. VERİ 5.2’ye ait YSA bulguları  

 
YSA 

modelleri 

Ara 

Katman 

Sayısı 

Nöron 

Sayısı 

Aktivasyon 

Fonksiyonu 

Öğrenme 

Kuralı 
g h OKH OMH 

Eğitim Doğr. Test Eğitim Doğr. Test 

YSA701 1 3 tansig-tansig traingdm 1.00 0.10 0.224 0.298 0.488 0.287 0.335 0.394 

YSA702 1 5 tansig-tansig traingdm 1.00 1.00 0.224 0.288 0.479 0.288 0.332 0.396 

YSA703 1 10 tansig-tansig traingdm 0.50 1.00 0.221 0.291 0.471 0.286 0.343 0.401 

YSA704 1 15 tansig-tansig traingdm 0.50 1.00 0.217 0.287 0.459 0.266 0.336 0.399 

YSA705 1 3 tansig-tansig trainlm 0.25 1.00 0.217 0.285 0.459 0.267 0.334 0.399 

YSA706 1 5 tansig-tansig trainlm 1.00 0.50 0.218 0.280 0.457 0.277 0.337 0.410 

YSA707 1 10 tansig-tansig trainlm 0.10 1.00 0.215 0.286 0.456 0.271 0.344 0.413 

YSA708 1 15 tansig-tansig trainlm 0.50 1.00 0.216 0.288 0.459 0.272 0.337 0.401 

YSA709 1 10 logsig-tansig trainlm 0.25 0.25 0.217 0.284 0.461 0.257 0.325 0.391 

YSA7010 1 15 logsig-tansig trainlm 0.50 0.25 0.216 0.284 0.459 0.252 0.321 0.392 

YSA7011 2 10-15 
tansig-

tansig-tansig 
trainlm 0.50 0.10 0.213 0.285 0.454 0.266 0.328 0.417 

YSA7012 2 5-10 
logsig-

tansig-tansig 
trainlm 0.50 0.50 0.217 0.284 0.459 0.257 0.323 0.394 

YSA7013 2 3-5 
purelin-

tansig-tansig 
trainlm 0.25 0.25 0.217 0.287 0.460 0.283 0.341 0.408 

YSA7014 2 5-10 

tansig-

purelin-

tansig 

trainlm 0.50 1.00 0.214 0.288 0.461 0.253 0.318 0.391 

 

 

 

3.2.1.1.3. VERİ 5.3 Grubuna Ait YSA Bulguları 

 

VERİ 5.3 grubunda verinin % 80’i eğitim, % 10’u doğrulama ve % 10’u test verisi 

olarak seçilmiştir. Yapılan YSA model denemelerinde VERİ 5.1 ve VERİ 5.2 ile benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. VERİ 5.3’e ait hata değerlerinin ise VERİ 5.1 ve VERİ 5.2’den 

biraz daha fazla olduğu belirlenmiştir. VERİ 5.3’de de, VERİ 5.1 ve VERİ 5.2’de olduğu 

gibi Levenberg-Marquardth öğrenme kuralı uygulanırken modelde ezberleme durumunun 

olduğu gözlenmiş ve doğrulama kontrolü 6 iterasyon olarak seçilmiştir Tablo 3.33’de, 

VERİ 5.3’e ait en düşük hata değerine sahip YSA modellerinin birkaçı gösterilmiştir. En 

düşük hata değerlerine tek ara katmanlı YSA yapısına sahip ve ara katmanda 15 nöronun 

kullanıldığı YSA808 modelinde ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 



119 

 

Tablo 3.33. VERİ 5.3’e ait YSA bulguları 

 
YSA 

modelleri 

Ara 

Katman 

Sayısı 

Nöron 

Sayısı 

Aktivasyon 

Fonksiyonu 

Öğrenme 

Kuralı 
g h OKH OMH 

Eğitim Doğr. Test Eğitim Doğr. Test 

YSA801 1 3 tansig-tansig traingdm 1.00 0.50 0.241 0.298 0.521 0.303 0.328 0.435 

YSA802 1 5 tansig-tansig traingdm 0.50 0.25 0.237 0.294 0.519 0.298 0.324 0.423 

YSA803 1 10 tansig-tansig traingdm 0.50 1.00 0.237 0.296 0.523 0.298 0.314 0.418 

YSA804 1 15 tansig-tansig traingdm 0.25 0.25 0.234 0.294 0.509 0.295 0.303 0.426 

YSA805 1 3 tansig-tansig trainlm 1.00 1.00 0.231 0.292 0.499 0.278 0.303 0.449 

YSA806 1 5 tansig-tansig trainlm 0.10 1.00 0.221 0.288 0.499 0.264 0.310 0.430 

YSA807 1 10 tansig-tansig trainlm 0.50 0.25 0.220 0.287 0.503 0.266 0.312 0.433 

YSA808 1 15 tansig-tansig trainlm 0.10 0.10 0.227 0.288 0.490 0.260 0.313 0.425 

YSA809 1 10 logsig-tansig trainlm 0.10 0.10 0.226 0.289 0.493 0.270 0.310 0.445 

YSA8010 1 15 logsig-tansig trainlm 0.5 0.25 0.221 0.289 0.497 0.268 0.308 0.431 

YSA8011 2 10-15 
tansig-

tansig-tansig 
trainlm 0.25 0.25 0.229 0.289 0.504 0.264 0.310 0.422 

YSA8012 2 5-10 
logsig-

tansig-tansig 
trainlm 0.50 0.50 0.228 0.288 0.499 0.271 0.303 0.428 

YSA8013 2 3-5 
purelin-

tansig-tansig 
trainlm 0.50 0.50 0.224 0.286 0.502 0.269 0.320 0.440 

YSA8014 2 5-10 

tansig-

purelin-

tansig 

trainlm 0.25 0.50 0.223 0.288 0.493 0.257 0.311 0.430 

 

3.2.1.2. II. YSA Yapısında Kullanılan Veri Grubu ve Bulguları 

 

II. YSA uygulamasında tüm veride eğim ve eğrilik değişmiş ve 100 m altı silinmiş 

veri seti olan VERİ 5 seti dikkate alınmış ve tüm değişkenler analiz sürecine katılarak 

sonuçlar elde edilmiştir. Eğitim setinde daha fazla verinin kullanılmasının daha iyi 

sonuçlar ortaya çıkarmasından dolayı, II. YSA analizinde VERİ 5 seti, sadece % 80 eğitim, 

% 10 doğrulama ve % 10 test olarak bölünerek tek grup şeklinde (VERİ 5.4) çalışma 

yapılmıştır. VERİ 5.4 grubundaki değişkenlerin açıklayıcı özellikleri Tablo 3.35’de 

verilmiştir. 

I. YSA analizinde denenen her durum II. YSA analizinde de uygulanmıştır. 

Levenberg- Marquardth öğrenme kuralının, momentumlu gradyant düşürme öğrenme 

kuralına göre daha yüksek R
2
 değeri çıkarmasından dolayı bu öğrenme kuralının 

kullanılması uygun görülmüştür. Levenberg-Marquardth öğrenme kuralı uygulanırken 

modelde ezberleme durumunun olduğu gözlenmiş ve doğrulama kontrolü 6 iterasyon 

olarak seçilmiştir. Tablo 3.35’de, VERİ 5.4’e ait en düşük hata değeri ve en yüksek R
2
 

değerine sahip YSA modellerinin birkaçı gösterilmiştir. En düşük hata değerlerine ve en 
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yüksek R
2
 değerine ise tek ara katmanlı YSA yapısına sahip ve ara katmanda 5 nöronun 

kullanıldığı YSA2 modelinde ulaşılmıştır. 

 

Tablo 3.34. VERİ 5.4’e ait istatistiksel değerler 

  Veri 

Değişkenler Eğitim Verileri (% 80) Doğrulama Verileri (%10) Test Verileri (% 10) 

  
Min. Maks. Ort. 

Std. 

Sap. 
Min. Maks. Ort. 

Std. 

Sap. 
Min. Maks. Ort. Std. Sap. 

kaza_kam_say 0,000 4,000 0,171 0,495 0,000 4,000 0,202 0,552 0,000 5,000 0,326 0,722 

ln(YOGT_ser) 0,379 1,737 0,872 0,303 0,891 1,370 1,130 0,176 0,696 1,197 0,884 0,108 

kam_yüz 18,10 50,00 36,25 7,358 29,28 40,19 33,32 3,966 32,15 42,83 38,63 2,550 

ser_gen 3,000 4,000 3,264 0,292 3,000 3,500 3,363 0,223 3,000 3,000 3,000 0,000 

ln(ѵ) 11,58 14,70 12,91 0,605 11,89 14,67 12,88 0,549 11,79 14,74 13,09 0,632 

ban_gen 1,500 3,600 2,151 0,731 1,500 3,600 2,403 0,719 1,500 2,500 1,560 0,238 

ref_gen 0,200 10,000 3,426 1,336 0,200 4,000 2,983 0,436 1,000 10,000 2,925 1,080 

top_ser_say 4,000 6,000 4,143 0,468 4,000 6,000 4,094 0,304 4,000 4,000 4,000 0,000 

boy_eg 0,000 6,840 0,678 1,422 0,000 6,840 1,016 1,715 0,000 3,780 0,237 0,815 

egrilik 0,000 1,818 0,118 0,295 0,000 1,818 0,130 0,319 0,000 1,538 0,088 0,229 

ort_kam_hız 74,80 91,99 84,16 4,617 90,60 92,97 91,98 1,054 80,370 90,600 84,84 3,559 

kav_say 0,000 3,000 0,119 0,337 0,000 1,000 0,071 0,258 0,000 1,000 0,146 0,354 

 

 

Tablo 3.35. VERİ 5.4’e ait YSA bulguları 

 
YSA 

modelleri 

Ara 

Katman 

Sayısı 

Nöron 

Sayısı 

Aktivasyon 

Fonksiyonu 

Öğrenme 

Kuralı 
g h OKH OMH 

R2 Eğ. Doğr. Test Eğ. Doğr. Test 

YSA1 1 3 tansig-tansig trainlm 1.00 1.00 0.218 0.277 0.510 0.258 0.298 0.428 0.098 

YSA2 1 5 tansig-tansig trainlm 0.50 0.50 0.210 0.286 0.493 0.246 0.294 0.411 0.127 

YSA3 1 10 tansig-tansig trainlm 0.25 1.00 0.222 0.290 0.493 0.255 0.294 0.424 0.094 

YSA4 1 15 tansig-tansig trainlm 0.25 0.10 0.224 0.289 0.477 0.277 0.331 0.436 0.088 

YSA5 1 5 logsig-tansig trainlm 0.50 0.50 0.213 0.281 0.487 0.253 0.312 0.435 0.119 

YSA6 1 10 logsig-tansig trainlm 0.25 1.00 0.208 0.274 0.533 0.246 0.279 0.430 0.121 

YSA7 1 15 logsig-tansig trainlm 0.50 0.50 0.225 0.289 0.476 0.273 0.320 0.445 0.088 

YSA8 2 5-10 
tansig-

tansig-tansig 
trainlm 0.50 0.50 0.225 0.288 0.476 0.284 0.326 0.443 0.088 

YSA9 2 10-15 
tansig-

tansig-tansig 
trainlm 1.00 1.00 0.224 0.293 0.481 0.288 0.349 0.445 0.087 

YSA10 2 3-5 
logsig-

tansig-tansig 
trainlm 0.50 0.50 0.227 0.287 0.483 0.273 0.302 0.426 0.080 

YSA11 2 3-5 
purelin-

tansig-tansig 
trainlm 1.00 1.00 0.227 0.286 0.496 0.275 0.300 0.432 0.074 

YSA12 2 5-10 

tansig-

purelin-

tansig 

trainlm 0.25 0.25 0.222 0.295 0.469 0.267 0.351 0.437 0.091 
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3.2.2. I. YSA Yapısında YSA ve Negatif Binom Regresyon Modellerinin  

          Performanslarının Değerlendirilmesi 

 

Bu karşılaştırmayı yapmak için I. YSA analizinde denenen veri gruplarına aynı 

şekilde Negatif Binom Regresyon yöntemi de uygulanmıştır. Yani, VERİ 5.1, VERİ 5.2 ve 

VERİ 5.3 grubu ayrı ayrı olarak Negatif Binom Regresyonu ile analiz edilmiştir. Sonuç 

olarak veri gruplarının YSA analizi sonucu elde edilen hata değerleri ile veri gruplarının 

Negatif Binom analizi sonucu elde edilen hata değerleri ve R
2
 değerleri birbirleri ile 

karşılaştırılmıştır. 

 

3.2.2.1. Veri Gruplarına Ait Negatif Binom Regresyon Bulguları 

 

3.2.2.1.1. VERİ 5.1 Grubuna Ait Negatif Binom Regresyon Bulguları 

 

Tablo 3.36 – 3.38’de VERİ 5.1 grubunun Negatif Binom Regresyon yöntemi ile 

analiz edilmiş eğitim, doğrulama ve test verilerine ait bulgular verilmiştir. Tablolarda 

değişkenlere ait katsayı, t istatistiği, p değerleri ve uyum iyiliği ölçütlerinin yanı sıra 

ortalama mutlak hata (OMH) ve ortalama karesel hata (OKH) değerleri de verilmiştir. 

Değişkenlerin elde edilen katsayı değerleri, tüm verinin (VERİ 5) Negatif Binom 

Regresyon analizi sonucu elde edilen katsayı değerlerine yakın ve aynı cebirsel yöndedir. 

Ancak, değişkenlerin çoğunun t-istatistik değerleri % 5 anlamlılık seviyesinde anlamlı 

değillerdir. Bu, bağımlı değişkenin düşük ortalama değerine sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu durum modeldeki her bir değişkenin standart sapma değerlerini 

etkilemektedir (Lord, 2006; Lord ve Miranda-Moreno, 2006; Zhang vd., 2006; Xie vd., 

2007). 
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Tablo 3.36. VERİ 5.1’e ait Negatif Binom Regresyonu eğitim verisi bulguları 

 

Değişken            Katsayı         t-istatistiği         p-değeri 

sabit -17.438 -10.49 <1e-3 

ln(YOGT_ser) 0.762 1.24 0.215 

kam_yüz 0.065 2.56 0.011 

ser_gen -0.157 -0.63 0.527 

LL(0) -698.258     

LL(β) -689.088 

 

  

Sapma değeri 18.34 

 

  

p-değeri <1e-3 

 

  

AIC 1386.177 

 

  

α 1.288 

 

  

OMH 0.251 

 

  

OKH 0.201     

 

 

Tablo 3.37. VERİ 5.1’e ait Negatif Binom Regresyonu doğrulama verisi bulguları 

 

Değişken            Katsayı        t-istatistiği          p-değeri 

sabit -13.965 -3.52 <1e-3 

ln(YOGT_ser) 1.297 1.28 0.433 

kam_yüz 0.030 0.42 0.675 

ser_gen -0.965 -2.23 0.026 

LL(0) -294.196     

LL(β) -290.745 

 

  

Sapma değeri 6.902 

 

  

p-değeri 0.075 

 

  

AIC 589.491 

 

  

α 1.52 

 

  

OMH 0.339 

 

  

OKH 0.307     
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Tablo 3.38. VERİ 5.1’e ait Negatif Binom Regresyonu test verisi bulguları 

 

Değişken            Katsayı           t-istatistiği          p-değeri 

sabit -18.396 -3.52 <1e-3 

ln(YOGT_ser) 2.048 1.28 0.433 

kam_yüz 0.078 0.42 0.675 

ser_gen -0.315 -2.23 0.026 

LL(0) -333.920     

LL(β) -333.118 

 

  

Sapma değeri 1.604 

 

  

p-değeri 0.659 

 

  

AIC 674.235 

 

  

α 1.833 

 

  

OMH 0.401 

 

  

OKH 0.392     

 

 

3.2.2.1.2. VERİ 5.2 Grubuna Ait Negatif Binom Regresyon Bulguları 

 

Tablo 3.39 – 3.41’de VERİ 5.2 grubunun Negatif Binom Regresyon yöntemi ile 

analiz edilmiş eğitim, doğrulama ve test verilerine ait bulgular verilmiştir. VERİ 5.1 için 

belirtilen durumlar VERİ 5.2’de de gözlenmiştir. 

 

 

Tablo 3.39. VERİ 5.2’ye ait Negatif Binom Regresyonu eğitim verisi bulguları 

 

Değişken             Katsayı               t-istatistiği        p-değeri 

sabit -17.984 -11.16 <1e-3 

ln(YOGT_ser) 1.001 1.70 0.089 

kam_yüz 0.070 2.82 0.005 

ser_gen -0.105 -0.45 0.649 

LL(0) -845.957     

LL(β) -837.759 

 

  

Sapma değeri 16.476 

 

  

p-değeri 0.001 

 

  

AIC 1683.518 

 

  

α 1.413 

 

  

OMH 0.264 

 

  

OKH 0.217     
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Tablo 3.40. VERİ 5.2’ye ait Negatif Binom Regresyonu doğrulama verisi bulguları 

 

Değişken            Katsayı              t-istatistiği        p-değeri 

sabit -11.645 -4.33 <1e-3 

ln(YOGT_ser) 1.102 1.18 0.239 

kam_yüz 0.023 1.11 0.265 

ser_gen -1.505 -0.26 0.793 

LL(0) -214.549     

LL(β) -208.880 

 

  

Sapma değeri 11.340 

 

  

p-değeri 0.01 

 

  

AIC 425.759 

 

  

α 0.983 

 

  

OMH 0.328 

 

  

OKH 0.271     

 

 

Tablo 3.41. VERİ 5.2’ye ait Negatif Binom Regresyonu test verisi bulguları 

 

Değişken            Katsayı               t-istatistiği        p-değeri 

sabit -21.759 -3.23 0.001 

ln(YOGT_ser) 2.995 1.24 0.216 

kam_yüz 0.099 0.98 0.324 

ser_gen -0.253 -0.30 0.765 

LL(0) -265.925     

LL(β) -264.785 

 

  

Sapma değeri 2.281 

 

  

p-değeri 0.516 

 

  

AIC 537.569 

 

  

α 1.389 

 

  

OMH 0.431 

 

  

OKH 0.446     
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3.2.2.1.3. VERİ 5.3 Grubuna Ait Negatif Binom Regresyon Bulguları 

 

Tablo 3.42 – 3.44’de VERİ 5.3 grubunun Negatif Binom Regresyon yöntemi ile 

analiz edilmiş eğitim, doğrulama ve test verilerine ait bulgular verilmiştir. 

 

 

Tablo 3.42. VERİ 5.3’e ait Negatif Binom Regresyonu eğitim verisi bulguları 

 

Değişken            Katsayı              t-istatistiği        p-değeri 

sabit -16.631 -11.62 <1e-3 

ln(YOGT_ser) 1.112 2.08 0.038 

kam_yüz 0.061 2.72 0.006 

ser_gen -0.447 -2.14 0.032 

LL(0) -996.572     

LL(β) -987.960 

 

  

Sapma değeri 17.223 

 

  

p-değeri 0.001 

 

  

AIC 1983.921 

 

  

α 1.348 

 

  

OMH 0.276 

 

  

OKH 0.230     

 

 

 

Tablo 3.43. VERİ 5.3’e ait Negatif Binom Regresyonu doğrulama verisi bulguları 

 

Değişken            Katsayı              t-istatistiği       p-değeri 

sabit -62.012 -2.22 0.026 

ln(YOGT_ser) 6.382 1.42 0.157 

kam_yüz 0.567 1.64 0.101 

ser_gen -6.274 -1.73 0.083 

LL(0) -140.776     

LL(β) -138.031 

 

  

Sapma değeri 5.489 

 

  

p-değeri 0.139 

 

  

AIC 284.062 

 

  

α 1.211 

 

  

OMH 0.322 

 

  

OKH 0.289     
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Tablo 3.44. VERİ 5.3’e ait Negatif Binom Regresyonu test verisi bulguları 

 

Değişken            Katsayı               t-istatistiği        p-değeri 

sabit -25.129 3.24 0.001 

ln(YOGT_ser) 4.778 1.56 0.119 

kam_yüz 0.168 1.26 0.207 

ser_gen . . . 

LL(0) -189.476     

LL(β) -188.099 

 

  

Sapma değeri 2.754 

 

  

p-değeri 0.252 

 

  

AIC 382.198 

 

  

α 1.358 

 

  

OMH 0.461 

 

  

OKH 0.477     

 

 

 

Veri 5.3’de, eğitim verisi için Negatif Binom Regresyon analizi ile elde edilen 

değişken katsayıları tüm veri için (VERİ 5) elde edilen sonuçlar ile uyuşmaktadır. Ancak, 

doğrulama veri setinde değişkenlerin katsayı değerlerinde artış olduğu, test veri setinde ise 

şerit genişliğinin etkisi olmadığı görülmektedir. Test veri setinde şerit genişliği tüm 

homojen yol grubu için değişmediğinden model sonucuna etkisi olmamaktadır. 

 

3.2.2.2. I. YSA Yapısında Veri Gruplarında YSA ve Negatif Binom Regresyon  

             Sonucu Elde Edilen Hata Değerlerinin Karşılaştırılması 

 

Tablo 3.45’de I. YSA yapısında üç veri grubuna ait hem YSA’da hem de Negatif 

Binom Regresyonda elde edilen hata değerleri verilmiş ve veri gruplarında en düşük hata 

değerlerini veren YSA model bulguları gösterilmiştir. Buna göre, VERİ 5.1’de YSA6014, 

VERİ 5.2’de YSA7010 ve VERİ 5.3’de ise YSA808’e ait hata değerleri tabloya 

eklenmiştir. Burada YSA 6014 modeli, iki ara katmanlı YSA modeli olup, birinci ara 

katmanda 5 ikinci ara katmanda 10 nöron kullanılmıştır. Tüm girdi ile birinci ara katman 

arasında tanjant sigmoid, birinci ara katman ile ikinci ara katman arasında doğrusal ve 

ikinci ara katman ile çıktı arasında ise tanjant sigmoid aktivasyon fonksiyonu denendiği bu 

modelde Levenberg-Marquardth (trainlm) öğrenme kuralının en iyi sonucu verdiği 

görülmüştür. YSA 7010 modeli, bir ara katmanlı YSA modeli olup, ara katmanda 15 nöron 
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kullanılmıştır. Girdiler ile ara katman arasında logaritmik sigmoid ve ara katman ile çıktı 

arasında tanjant sigmoid aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Bu modelde de Levenberg-

Marquardth (trainlm) öğrenme kuralının en iyi sonucu verdiği görülmüştür. Ve son olarak 

YSA808 modeli ise, bir ara katmanlı YSA modeli olup, ara katmanda 15 nöron 

kullanılmıştır. Modelde katmanlar arasında sadece tanjant sigmoid aktivasyon fonksiyonu 

kullanılmıştır. Diğer iki modelde olduğu gibi yine Levenberg-Marquardth (trainlm) 

öğrenme kuralının en iyi sonucu verdiği görülmüştür.  

 

 

Tablo 3.45. YSA ve Negatif Binom Regresyon bulgularının performans karşılaştırması 

 

Veri grubu Hata Kriteri Eğitim Doğrulama          Test 

  

 

NB YSA NB YSA NB YSA 

VERİ 5.1 
OKH 0.201 0.199 0.307 0.317 0.392 0.393 

OMH 0.252 0.251 0.339 0.346 0.401 0.378 

VERİ 5.2 
OKH 0.217 0.216 0.272 0.284 0.445 0.459 

OMH 0.264 0.252 0.328 0.321 0.431 0.392 

VERİ 5.3 
OKH 0.230 0.227 0.289 0.288 0.477 0.490 

OMH 0.276 0.260 0.322 0.313 0.461 0.425 

 

 

Tablo 3.45’den görüldüğü üzere, üç veri grubunda da eğitim veri setinde, YSA hata 

değerleri Negatif Binom Regresyon hata değerlerinden düşük çıkmaktadır. Yani, YSA 

eğitim performansı olarak Negatif Binom Regresyondan daha iyidir.  Ancak, VERİ 5.3 

hariç, VERİ 5.1 ve VERİ 5.2 veri gruplarında doğrulama ve test veri setlerinde Negatif 

Binom Regresyondaki hata değerlerinin, YSA hata değerlerinden çok az farkla yüksek 

olmasıyla beraber iki yöntemin de hata değerlerinin birbirine çok yakın değerlerde olduğu 

görülmektedir. VERİ 5.3 veri grubunda, eğitim ve doğrulama veri setlerinde YSA hata 

değerleri Negatif Binom Regresyondaki hata değerlerinden düşüktür. Test veri setinde ise 

YSA ortalama mutlak hata değerinin Negatif Binom ortalama mutlak hata değerinden 

düşük olmasına karşın, ortalama karesel hata değerleri olarak ise Negatif Binom 

Regresyonun ortalama karesel hata değerinin YSA’dan daha yüksek olduğu görülmektedir. 

VERİ 5.3’de % 10’luk bir dilime sahip olan test verilerinde şerit genişliği sabit olması 

dolayısıyla Negatif Binom Regresyonu sırasında şerit genişliği yöntem içinde etkisiz 

eleman olmuş ve bu şekilde hata değerleri hesaplanmıştır. Oysa ki YSA’da şerit genişliği 

verisi test setinde sabit olsa dahi buna gelen farklı ağırlık değerleri ile sürecin içinde 
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olmuştur. Bu sebepten, Negatif Binom Regresyonun test verisinde elde edilen hatalar ile 

YSA test verisinde elde edilen hataların farklı olduğu düşünülmektedir. 

Tüm veri için yani VERİ 5.3’ün tümü için hem YSA hem de Negatif Binom 

Regresyonu uygulanmış ve hata değeri sonuçları Tablo 3.46’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 3.46. VERİ 5.3  grubunun tümüne ait YSA ve Negatif Binom Regresyon sonucu 

                    elde edilen hata değerlerinin karşılaştırması 

 

  Hata Kriteri NB YSA 

VERİ 5.3 
OKH 0.299 0.282 

OMH 0.261 0.259 

 

 

Tablo 3.46’ya göre VERİ 5.3’de eğitim, doğrulama ve test verileri ayrı ayrı hem 

Negatif Binomda hem de YSA’da hesaplandıktan sonra elde edilen sonuçlar birleştirilip 

tüm veri için hata değerleri hesaplanmıştır. Buna göre, YSA yönteminin hem ortalama 

karesel hata hem de ortalama mutlak hata yönünden Negatif Binom Regresyondan çok az 

farkla daha düşük hata sonuçları verdiği belirlenmiştir.  

  

 

 

           Şekil 3.2. VERİ 5.3 grubunda YSA808 modelinin eğitim sürecinde eğitim,  

                            doğrulama ve test veri setlerinin ortalama karesel hata değeri değişimi 
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Şekil 3.2’de VERİ 5.3 grubunda YSA808 modelinin Levenberg-Marquardt (trainlm) 

öğrenme kuralı ile eğitim sürecinde eğitim, doğrulama ve test veri setlerinin ortalama 

karesel hata değimi gösterilmiştir. Eğitim, 11. iterasyonda durdurulmuştur. En iyi 

doğrulama performansı ise 5. iterasyonda yakalanmıştır. Şekil 3.2’de elde edilen sonuçlar 

kabul edilebilir özellikler göstermektedir. Çünkü, eğitim, doğrulama ve test veri seti 

hataları benzer özelliklerde hata azalımı sergilemekte ve 5. iterasyonda herhangi bir 

ezberleme durumu (doğrulama hatasının azalma durumundan artışa geçmesi) meydana 

gelmemektedir. Ayrıca, ortalama karesel hata yüksek değer ile başlayıp, daha küçük 

değerlere doğru azalmaktadır. Bu durum ağın öğrenmesinin devam ettiğini göstermektedir 

(Kunt vd., 2011, Cansız ve Easa, 2011). En iyi doğrulama performansı 0.0073833 olarak 

belirlenmiştir. Şekil 3.3’de ise VERİ 5.3 grubunda YSA 808 modelinin eğitim sürecinde 

parametrelerin değişimi grafikleri verilmiştir. Buna göre gradyant değeri 0.301 ile 

0.0008936 arasında ve mu (Marquardt parametresi) ise 0.001 ile 0.000001 arasında 

değişmektedir. 

      

 

 
 

                        Şekil 3.3. VERİ 5.3 grubunda YSA 808 modelinin eğitim sürecinde  

                                         Parametrelerin değişimi 
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                  Şekil 3.4. VERİ 5.3 grubunda YSA 808 modeli için eğitim, doğrulama ve test 

                                   setleri için kazaya karışan kamyon sayısının gözlenen ve beklenen 

                                   değerlerinin dağılımı 

 

 

 

 
 

                  Şekil 3.5. VERİ 5.3 grubunda YSA 808 modeli için tüm veride gözlenen ve 

                                   beklenen kazaya karışan kamyon sayısının karşılaştırılması 
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Şekil 3.4’de, VERİ 5.3 grubunda YSA 808 modeli sonucu elde edilen kazaya karışan 

kamyon sayılarının gözlenen değerleri ile beklenen değerleri dağılımını ve Şekil 3.5’de, 

VERİ 5.3 grubunda YSA 808 modeli için tüm veride gözlenen ve beklenen kazaya karışan 

kamyon sayısının YSA ve Negatif Binom Regresyon modelleri yönünden karşılaştırılması 

gösterilmiştir. Çıktı değeri yani kazalara karışan kamyon sayısının gözlem değeri, daha 

önce belirtildiği gibi yaklaşık % 86’sı sıfır, % 10’u bir, % 3’ü iki ve % 1’i ise üç ve üzeri 

kamyon sayısından oluşmaktadır. Dolayısıyla, kazaya karışan kamyon sayısının ortalaması 

çok düşüktür. Kaza analizlerinde bağımlı değişkeninin ortalama değerinin düşük olması, 

geliştirilen modelin gözlemlenen kaza verilerine ne kadar iyi uyduğunu belirleyen R
2
 

değerinin (determinasyon katsayısının) düşük olmasına neden olur (Miaou, 1996). 

Genellikle, yüksek kaza ortalama değerleri, modelin kalitesini göz önüne almaksızın 

yüksek R
2
 değerleri vermektedir. Bu sebepten dolayı, yüksek kaza ortalama değerlerine 

sahip kentsel bölgelerde R
2
 değerleri, düşük ortalama değerlere sahip kırsal bölgelere göre 

daha yüksek çıkmaktadır (Brüde ve Larson, 1993). Düşük R
2
 değerinin varlığı, model 

uyumunun kötü olduğu anlamına gelmemektedir (Cox ve Wermuth, 1992). Bu sebeplerden 

ötürü, kaza analizi çalışmalarında- ki kazalar, Poisson veya Negatif Binom dağılımını takip 

eden kesikli ve rasgele olaylardır- tek dikkate alınacak değer R
2
 olmayıp, R

2
’nin yanı sıra 

AIC kriteri, BIC (Bayesian Information Criteria) kriteri, sapma değeri, vb. gibi uyum 

iyiliği değerlerine ve bağımlı değişken frekansının dağılım olasılığını doğru takip edip 

etmediğine dikkat edilmelidir. Ayrıca, kaza analizlerinde dikkat edilmesi gereken diğer 

hususlar ise, seçilen modeldeki tahmin edilen parametrelerin beklenen yönde cebirsel 

işarete ve yüksek t-istatistiği değerlerine sahip olmasıdır (Miaou, 1996). Bu sebeplerden, 

bu çalışmada da YSA ve Negatif Binom Regresyon modelleri karşılaştırılırken R
2
 

değerinin yanı sıra – ki Şekil 3.5’den görüldüğü üzere R
2
 değeri her iki modelde düşük 

olmasına rağmen YSA’nın R
2
 değeri (0.081), Negatif Binom’un R

2
 değerinden (0.071) çok 

az farkla yüksektir- ortalama mutlak hata ve ortalama karesel hata değerlerine de dikkat 

edilmiştir. Buna göre, sonuç olarak daha önce de bahsedildiği gibi I. YSA yapısında YSA 

ve Negatif Binom Regresyon karşılaştırıldığında, en düşük hata değerlerine VERİ 5.3 

grubunda YSA808 modeli için elde edilmiştir. Eğitim ve doğrulama veri setlerinde YSA 

daha düşük hata değerlerine sahipken, test verisinde Negatif Binom daha düşük hata 

değerlerine sahip olarak bulunmuştur. VERİ 5.3’ün tümü için değerlendirildiğinde ise 

YSA’nın Negatif Binomdan daha düşük hata değerine sahip olduğu görülmüştür.  
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3.2.2.3. II. YSA Yapısında VERİ 5.4 Grubunun Tahmin Performansının 

             Değerlendirilmesi 

 

II. YSA analizinde, VERİ 5.4 grubunda kamyon kazaları ile trafik ve karayolu 

geometrik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için dikkate alınan tüm değişkenler 

analiz sürecine katılmıştır. Buna göre, trafik ve karayolu geometrik özelliklerini gösteren 

10 değişken ile kamyon seyahati girdi değişkeni olarak, kazaya karışan kamyon sayısı da I. 

YSA yapısında olduğu gibi çıktı değişkeni olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, II. YSA 

yapısında 11 girdi değişkeni ve 1 çıktı değişkeni şeklinde ağ yapısı oluşturulmuştur.  

II. YSA yapısında da I. YSA yapısındaki gibi analiz sürecinde dikkate alınan ve en 

iyi modelin belirlenmesi için dönüşümlü olarak kullanılan parametreler aynen 

kullanılmıştır. Momentumlu gradyant düşürme (traingdm) öğrenme kuralına göre, 

Levenberg- Marquardth’in (trainlm) daha yüksek R
2
 değerleri vermesinden dolayı bu 

öğrenme kuralının kullanılması tercih edilmiştir. Tablo 3.35’de, II. YSA yapısında VERİ 

5.4'e ait YSA bulguları verilmiş, en yüksek R
2
 ve en düşük hata değerlerine tek ara 

katmanlı ve ara katmanda 5 nöronun olduğu YSA2 model yapısında ulaşılmıştır. Buna 

göre, tüm değişkenlerin dikkate alındığı (11-5-1) şeklinde ağ yapısına sahip YSA2 modeli 

en iyi model olarak seçilmiştir. 

Şekil 3.6’da VERİ 5.4 grubunda YSA2 modelinin Levenberg-Marquardth (trainlm) 

öğrenme kuralı ile eğitim sürecinde eğitim, doğrulama ve test veri setlerinin ortalama 

karesel hata değimi gösterilmiştir. Eğitim, 18. iterasyonda durdurulmuştur. En iyi 

doğrulama performansı ise 12. iterasyonda sağlanmıştır. Şekil 3.6’da görüldüğü üzere, 

eğitim, doğrulama ve test veri seti hataları benzer özelliklerde hata azalımı sergilemekte ve 

12. iterasyonda herhangi bir ezberleme durumu meydana gelmemektedir. Ayrıca, ortalama 

karesel hata yüksek değer ile başlayıp, daha küçük değerlere doğru azalmakta ve ağın 

öğrenmesi devam etmektedir. En iyi doğrulama performansı 0.0073134 olarak 

belirlenmiştir. Şekil 3.7’de ise VERİ 5.4 grubunda YSA2 modelinin eğitim sürecinde 

parametrelerin değişimi grafikleri verilmiştir. Buna göre gradyant değeri 0.635 ile 

0.0010779 arasında ve mu (Marquardt parametresi) ise 0.001 ile 0.000001 arasında 

değişmektedir. 
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                        Şekil 3.6. VERİ 5.4 grubunda YSA2 modelinin eğitim sürecinde eğitim,  

                                         doğrulama ve test veri setlerinin ortalama karesel hata değeri 

                                         değişimi 

 

      

 
 

                         Şekil 3.7. VERİ 5.4 grubunda YSA2 modelinin eğitim sürecinde 

                                          parametrelerin değişimi 
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                  Şekil 3.8. VERİ 5.4 grubunda YSA2 modeli için eğitim, doğrulama ve test 

                                   setleri için kazaya karışan kamyon sayısının gözlenen ve beklenen 

                                   değerlerinin dağılımı 

 

 

 

 
 

                  Şekil 3.9. VERİ 5.4 grubunda YSA2 modeli için tüm veride gözlenen ve 

                                   beklenen kazaya karışan kamyon sayısının karşılaştırılması 
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Şekil 3.8’de, VERİ 5.4 grubunda YSA2 modeli sonucu elde edilen kazaya karışan 

kamyon sayılarının gözlenen değerleri ile beklenen değerleri dağılımı ve Şekil 3.9’da, 

VERİ 5.4 grubunda YSA2 modeli için tüm veride gözlenen ve beklenen kazaya karışan 

kamyon sayısının karşılaştırılması gösterilmiştir. Şekil 3.9’dan görüldüğü üzere YSA2 

modelinin R
2
 değeri 0,0127’dir. R

2
 değerinin düşük çıkması daha önce açıklandığı gibi, 

düşük kaza ortalama değerine sahip kaza çalışmalarında beklenen bir durumdur. 

VERİ 5 seti VERİ 5.3 grubunda 4 girdi değişkeni ile yapılan analiz sonucunda yani I. 

YSA analizinde R
2
 değeri 0,081 iken bu değer, II. YSA analizinde 0,0127 değerine 

çıkmıştır. Bu durum, YSA analizinde modele girdi değişkenin eklenmesinin tahmin 

performansını bir miktar yükselttiğini göstermiştir. Yani, II. YSA analizindeki sonuç I. 

YSA’ya göre bir miktar artmıştır, ancak çok farklı bir artış olmamıştır. Bu durum, 

istatistiksel analiz sonucu seçilen anlamlı değişkenlerin modele katkılarının daha çok 

olduğunu, diğer değişkenlere göre anlam seviyeleri düşük olan değişkenlerin ise etkilerinin 

daha az olduğunu da göstermiştir. Böylece, 4 değişken ile % 8,1’ lik bir tahmin 

performansı elde edilirken, 11 değişken ile sadece % 12,7’lik bir tahmin performansı 

sağlanmıştır.  

 



 

 

 

4. SONUÇLAR 

 

Dünya genelinde trafik kazaları sorunu her zaman gündemini koruyan bir konudur ve 

trafik kazalarını önlemek ve maddi ve manevi zararlarını azaltmak için birçok çalışma 

yapılmaktadır. Özellikle, diğer araç kazalarına göre kıyaslandığında, çarpışma şiddetleri ve 

dolayısıyla ölüm oranı daha yüksek olan kamyon kazaları daha da önemli hale 

gelmektedir. Bu tez çalışmasında, Türkiye’de yük taşımacılığının % 88,7’sinin karayolu 

taşımacılığına yüklenmesi sebebiyle, yollardaki kamyon yüzdesinin fazla olması ve 

dolayısıyla yollarda fazla miktarda bulunan kamyonların karıştığı kazalar sonucu, yüksek 

miktarlarda ölüm ve ciddi yaralanmalar meydana gelmesi dikkate alınmıştır. Çalışma alanı 

olarak, diğer yol sınıflarına göre daha güvenli olduğu düşünülen ancak üzerindeki yoğun 

kamyon trafiği ve yüksek hız limitleri sebebiyle kazaya karışma oranının yüksek olduğu 

kırsal bölgelerden geçen çok şeritli bölünmüş yollar dikkate alınmış ve kamyon kazaları ile 

trafik ve yol geometrik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu 

bağlamda, Türkiye’nin başkenti Ankara ile önemli limanlarımızdan olan Mersin limanı 

arasındaki bağlantıyı sağlayan, kesim numarası D750–07’den D750–15’e kadar olan 

Ankara-Aksaray-Ereğli bağlantısındaki bölünmüş devlet yolları dikkate alınmış ve söz 

konusu kesimlerdeki 2008-2011 yıllarındaki kamyon kazaları incelenmiştir.  

Çalışmada, kazaya karışan kamyon sayısı bağımsız değişken olurken, şerit başına 

düşen Yıllık Ortalama Günlük Trafik, kamyon yüzdesi, şerit genişliği, banket genişliği, 

toplam şerit sayısı, refüj genişliği, boyuna eğim, yatay kurp eğriliği ve literatürden farklı 

olarak, kırsal bölgelerden geçen yollar için hız ve kavşak durumunun önemli olduğu 

düşünülerek, diğer bağımsız değişkenlerin yanında ortalama kamyon hızı ve kavşak sayısı 

da analiz sürecinde bağımsız değişkenler olarak dikkate alınmıştır. Seçilen, 301 km 

uzunluğundaki yol güzergahı homojen yol bölümlerine ayrılmış ve kazaya karışan kamyon 

sayısı ile trafik ve yol geometrik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine çalışılmıştır. 

Bu ilişkinin belirlenmesinde Poisson Regresyon, Negatif Binom Regresyon ve Sıfır Değer 

Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon (ZINB) yöntemleri olmak üzere üç istatistiksel 

yöntemin yanı sıra Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş ve söz konusu kamyon kazalarının azaltılması için dikkat 

edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. 



137 

 

1. Kesikli ve rasgele olaylar olan kazalar için kullanılması uygun olan Poisson 

Regresyon istatistiksel yöntemi SPSS çalışma ortamında veriye uygulanmış ve 

veride aşırı yayılım olduğu yani kazaya karışan kamyon sayısının varyansının 

ortalamadan büyük olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla Poisson Regresyonun ön 

şartı olan bağımlı değişkenin ortalamasının varyansına eşit olması kuralı ihlal 

edilmiştir. Veride aşırı yayılım olması sebebiyle, aşırı yayılıma müsaade eden 

Negatif Binom Regresyonu yine SPSS ortamında veriye uygulanmıştır. Poisson 

ve Negatif Binom Regresyon için katsayı tahmininde en çok olabilirlik 

yönteminden yararlanılmış ve uyum iyiliği değerlendirilmesi olarak Akaike 

Bilgi Kriteri (AIC) ve sapma değerinden faydalanılmıştır. Buna göre; veride aşırı 

yayılıma müsaade eden Negatif Binom Regresyonun düşük AIC değerleri ile 

Poisson Regresyondan daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir. 

2. Veride tüm değişkenlerin olduğu gibi kullanıldığı ve bu şekilde istatistiksel 

analizlerin yapıldığı durumun (VERİ 1) yanı sıra,  boyuna eğimin % 2’den az 

olması durumunda sıfır olarak değerlendirilmesi (VERİ 2), boyuna eğimin % 

2’den az ve kurp yarıçapının 1.746 m’den büyük olması durumunda boyuna 

eğimin ve yatay kurp eğriliğinin sıfır olarak değerlendirildiği (VERİ 3), tüm 

veride kısa yol bölümlerinin (100 m. altı) veriden çıkarıldığı durum (VERİ 4) ve 

tüm veride eğim, eğrilik değişmiş ve 100 m. altı silinmiş duruma ait veri seti 

(VERİ 5) ayrı ayrı istatistiksel model sürecinde değerlendirilmiştir. Buna göre; 

literatürde bahsedilen boyuna eğimin % 2’den az olmasının ve yatay kurp 

yarıçapının 1.746 m’den fazla olmasının kamyonların kazaya karışma oranında 

önemli bir etkisinin olmadığı kanıtlanmıştır. Ayrıca, kısa yol kesimlerinin (100 

m ve altı) veriden çıkarılmasının analiz sonucu elde edilen değişkenlerin t-

istatistiği değerlerini arttırdığı yani model değişkenlerinin anlamlılıklarını 

arttırdığı gözlenmiştir. 

3. VERİ 1-5’e Poisson ve Negatif Binom Regresyonu uygulanması sonucu, model 

katsayılarının cebirsel işareti yönünden mantıksal işarete sahip, katsayıları 

yönünden % 5 anlamlılık seviyesinde anlamlı ve en düşük AIC değerine sahip 

model belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre, Negatif Binom Regresyonla 

çözümlenmiş olan VERİ 5 setindeki Model 1, kamyonların kazaya karışma 

oranını belirlemede en iyi model olarak seçilmiştir. Negatif Binom Regresyon 

sonucu en düşük AIC değerine sahip Model 1’de, şerit başına düşen Yıllık 



138 

 

Ortalama Günlük Trafik, kamyon yüzdesi ve şerit genişliği % 5 anlamlılık 

seviyesinde anlamlı değişkenler olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, çok şeritli 

bölünmüş kırsal yollarda şerit başına düşen Yıllık Ortalama Günlük Trafiğin 

artışının kamyonların kazaya karışma oranını 4,73 kat arttırdığı,  kamyon 

yüzdesinin artışının kamyonların kazaya karışma oranını 1,08 kat arttığı, şerit 

genişliğinin artışının ise kamyonların kazaya karışma oranını 1,58 kat azalttığı 

belirlenmiştir.  

4. Veride bağımlı değişkende sıfır değerlerin fazlalığı göz önünde 

bulundurulduğunda, veriye Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon 

(ZINB) istatistiksel yönteminin uygulanmasının ve sonuçların 

karşılaştırılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Aşırı sıfır değerlerin 

varlığında kullanılması tercih edilen ZINB yöntemi VERİ 1-5 setlerindeki tüm 

model tipleri için ayrı ayrı uygulanmıştır. ZINB uygulaması STATA istatistik 

programı ortamında yapılmıştır. Poisson ve Negatif Binom Regresyonda olduğu 

gibi model parametreleri en çok olabilirlik yöntemiyle tahmin edilmiştir.  

ZINB’de uyum iyiliği kriteri olarak AIC değerine dikkat edilmiş ve Negatif 

Binom Regresyonu ile arasında seçimi yapmak için Vuong testinden 

yararlanılmıştır.  Buna göre, denenen tüm veri setlerinde ve tüm model tiplerinde 

ZINB’nin AIC değerlerinin Negatif Binomdan daha düşük olduğu görülmüştür. 

Ancak, Vuong testi sonucuna göre, t-istatistiği tüm modellerde 1.96’dan 

küçüktür. Dolayısıyla, kırsal bölünmüş yolda kamyonların kazaya karışma 

oranını belirlemede ZINB ile Negatif Binom Regresyonu arasında istatistiksel 

bir farkın olmadığı görülmüştür. 

5. Seçilen VERİ 5 setindeki Model 1 için, her üç istatistik yöntem ile model 

performans değerlendirilmesi yapılmıştır. Bunun için, gözlemlenen kazaya 

karışan kamyon sayısının rölatif frekansları ile istatistiksel yöntemlerle tahmin 

edilen kazaya karışan kamyon sayılarının rölatif frekansları karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak gözlemlenen rölatif frekans değerlerine, Negatif Binom ve 

ZINB’nin tahmin ettiği rölatif frekansların Poisson Regresyondan daha yakın ve 

doğru olduğu görülmüştür. Bunun yanında, Vuong testinin sonucuyla tutarlı 

olarak, Negatif Binom ile ZINB’nin tahmin sonuçlarının da birbirine çok yakın 

olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, veride sıfır değerlerin çokluğunda ZINB 

alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Ancak ZINB, Negatif Binom kısmı ve 
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ağırlıklı kısım olmak üzere iki kısımdan oluşan bir yöntemdir.  Ağırlıklı kısmın 

ise yorumlanması yani, model parametrelerinin katsayılarına bakarak, 

kamyonların kazaya karışma oranındaki etkilerinin pozitif ya da negatif yönde 

olup olmadığını söylemek zordur. Bu sebepten, kazaya karışan kamyon sayısının 

rölatif frekanslarını tahmin etme performansı yönünden ZINB ile hemen hemen 

aynı olan Negatif Binom Regresyon yöntemi, en iyi yöntem olarak seçilmiştir. 

6. Çok şeritli bölünmüş kırsal yollardaki kazaya karışan kamyon sayısını tahmin 

etmede istatistiksel yöntemlere alternatif olarak, önceden belirli sınırlamalara 

gerek duymayan bir yöntem olan YSA yönteminden faydalanılmıştır. Literatürde 

kırsal çok şeritli bölünmüş yollardaki kamyon kazalarının YSA yöntemi 

kullanılarak modellenmesini yapan bir çalışmaya şu ana kadar rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada, iki farklı yapıda YSA uygulanmış ve ilkinde istatistiksel 

yöntemlerle YSA yönteminin performans kıyaslanması (I. YSA yapısı), 

ikincisinde ise tüm değişkenler ile YSA performansının belirlenmesi (II. YSA 

yapısı) hedeflenmiştir. Buna göre, I. YSA yapısında istatistiksel yöntemlerde 

seçilen en iyi modeldeki değişkenler dikkate alınmış ve YSA analizinde VERİ 5 

seti Model 1’e ait değişkenler kullanılmıştır. Buna göre; şerit başına düşen Yıllık 

Ortalama Günlük Trafik, kamyon yüzdesi, şerit genişliği ve bunların yanı sıra 

yine literatürde ilk kez olarak kamyon seyahati girdi değişkeni olarak, kazalara 

karışan kamyon sayısı ise çıktı değişkeni olarak belirlenmiştir. Böylece, 

gözlenen çıktı değerleri (gözlenen kazaya karışan kamyon sayısı) ve beklenen 

çıktı değerleri (tahmin edilen kazaya karışan kamyon sayısı) ile ortalama karesel 

hata ve ortalama mutlak hata değerleri hesaplanmış ve Negatif Binom 

Regresyonu sonucu elde edilen hata değerleri ile karşılaştırılmıştır. II. YSA 

yapısında ise VERİ 5 setindeki tüm değişkenler ile analiz yapılmıştır. Buna göre, 

şerit başına düşen Yıllık Ortalama Günlük Trafik, kamyon yüzdesi, şerit 

genişliği, banket genişliği, refüj genişliği, toplam şerit sayısı, boyuna eğim, 

eğrilik, ortalama kamyon hızı, kavşak sayısı ve kamyon seyahati girdi değişkeni, 

kazalara karışan kamyon sayısı ise çıktı değişkeni olarak belirlenmiştir. II. YSA 

yapısında farklı parametreler kullanılarak en yüksek R
2
 ve en düşük hata 

değerleri bulunmaya çalışılmıştır. YSA yönteminin uygulaması MATLAB 

ortamında yazılan program ile sağlanmış ve Negatif Binom regresyon yöntemine 
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göre YSA yöntemi ile daha düşük hata değerleri ve daha yüksek R
2
 değerleri 

elde edilmiştir.  

7. I. YSA yapısında hem YSA’da hem de Negatif Binom’da VERİ 5 seti, eğitim, 

doğrulama ve test verisi setleri olarak ayrılmıştır. Bu ayırma işlemi de üç 

aşamada yapılmış, eğitim verisi % 60 ile başlayıp, % 20 doğrulama ve % 20 test 

verisi olarak VERİ 5.1 seti,  % 70 eğitim, % 15 doğrulama ve % 15 test verisi 

olarak VERİ 5.2 ve son olarak % 80 eğitim, % 10 doğrulama ve % 10 test verisi 

olarak VERİ 5.3 seti oluşturulmuştur. Öğrenme kuralı olarak momentumlu 

gradyant düşürme (traingdm) ve Levenberg-Marquardth (trainlm), ayrıca farklı 

öğrenme ve momentum katsayıları ile farklı aktivasyon fonksiyonları 

kullanılarak her veri setinde birçok model denenmiştir. Levenberg-Marquardt’de 

daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Eğitim setindeki verinin artışının model 

performansını geliştirdiği ve Negatif Binom Regresyondan daha düşük hata 

değerleri elde edildiği gözlenmiştir. Buna göre, % 80 eğitim verisine sahip olan 

VERİ 5.3 ‘de YSA 808 modeli en düşük hata değerlerine sahip model olarak 

seçilmiştir. Sonuç olarak, 3 farklı veri grubu seçilmesinin ve bu veri gruplarında 

verinin eğitim, doğrulama ve test olarak ayrılmasında kullanılan yüzdelerin 

önemi ve eğitimde kullanılan verinin fazla olmasının performansı artırdığı ortaya 

çıkarılmıştır. 

8. VERİ 5.3 seti YSA 808 modeline göre eğitim ve doğrulama veri setlerinde YSA,  

Negatif Binoma göre daha düşük hata değerlerine sahipken, test verisinde 

Negatif Binom daha düşük hata değerlerine sahip olarak bulunmuştur. VERİ 

5.3’ün tümü için değerlendirildiğinde ise YSA’nın Negatif Binomdan hem 

ortalama karesel hata hem de ortalama mutlak hata yönünden çok az farkla daha 

düşük hata değerine sahip olduğu görülmüştür. YSA’da kazaya karışan kamyon 

sayılarının gözlenen değerleri ile beklenen değerleri arasında düşük R
2
 değerleri 

bulunmuştur. Bu durum, düşük ortalama değerlerine sahip kaza verileri için 

beklenen bir sonuçtur ve kaza analizlerinde R
2
’nin düşük olması model 

uyumunun kötü olduğu anlamına gelmemektedir. Bu sebepten, YSA ile Negatif 

Binom Regresyon arasında model performanslarını değerlendirilirken hata 

değerlerine de bakılmıştır. Sonuç olarak, YSA yönteminin çok şeritli bölünmüş 

kırsal yollarda kazaya karışan kamyon sayısını tahmin etmede alternatif bir 

yöntem olarak kullanılabileceği ve kamyon kazaları çalışmalarında istatistiksel 
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yöntemlerin yanı sıra farklı yöntemlerle de modelleme yapılabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

9. II. YSA yapısında en iyi sonuçlar (11-5-1) ağ yapısına sahip YSA2 modelinde 

elde edilmiştir. Buna göre, tüm değişkenlerin (11 adet) girdi değişkeni olarak 

kullanıldığı II. YSA yapısında, 4 değişkenin girdi değişkeni olarak kullanıldığı I. 

YSA yapısına göre az farkla daha yüksek R
2
 değerleri elde edilmiştir. Bu durum, 

YSA’da girdi değişkenin artırılmasının modelin tahmin performansını 

arttırdığını göstermekle beraber, istatistiksel analiz sonucu seçilen anlamlı 

değişkenlerin modele katkılarının daha çok olduğunu, diğer değişkenlere göre 

anlam seviyeleri düşük olan değişkenlerin ise etkilerinin daha az olduğunu da 

göstermiştir. 

10. Seçilen yol güzergahı, Türkiye için stratejik öneme sahip ve 2014 yılı itibariyle 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından üzerinde birçok yerin kaza kara noktası 

olarak belirlendiği bir yol güzergahıdır. Dolayısıyla, bu tez çalışmasının 

literatüre katkısının yanı sıra söz konusu yol güzergahında kazaları önlemek ve 

şiddetlerini azaltmak adına yapılacak iyileştirme çalışmalarında 

faydalanılabilecek bir kaynak olduğu düşünülmektedir. 

Bu tez çalışmasında çok şeritli bölünmüş kırsal yollar için kamyonların kazaya 

karışma oranı tahmininde % 5 anlamlılık seviyesinde, tüm değişkenler arasından şerit 

başına düşen Yıllık Ortalama Günlük Trafik, kamyon yüzdesi ve şerit genişliği anlamlı 

değişkenler olarak bulunmuştur. Diğer değişkenlerin kamyonların kazaya karışma oranına 

etkileri olmakla beraber daha düşük anlamlılık seviyelerinde anlamlı olmaktadırlar. Buna 

göre; söz konusu özelliklere sahip kırsal yollarda, öncelikle bu yollardaki şerit başına 

düşen trafik hacminin ve kamyon yüzdesinin artışının kamyonların kaza olasılığını 

artırdığından yola çıkarak, şerit başına düşen trafik hacminin ve kamyon yüzdesinin 

azaltılması gerekmektedir. Bu durum güzergahta, bariyerlerle ayrılmış özel kamyon 

şeritleri oluşturularak sağlanabileceği gibi esas olarak karayolunun yük taşımacılığındaki 

payının diğer taşıma türleri ile dengeli olarak paylaştırılması ile sağlanabilir. Yani, sadece 

karayolu ile uzun mesafelerde yük taşımacılığının tercih edilmesi yerine, demiryolu ve 

denizyolu taşımacılığı ile yüksek taşımacılık güvenliği altında büyük miktardaki yüklerin 

uzun mesafelere taşınmasını ve karayolu taşımacılığı ile bu yüklerin kısa mesafelere 

taşınmasını birleştiren kombine taşımacılığın tercih edilmesi ile yollardaki trafik hacmi ve 

kamyon yüzdesi azaltılmış olur. Diğere taraftan, şerit genişliğinin artışının kamyonların 
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kaza olasılığını azalttığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, şerit genişliği kamyon boyutları için 

uygun duruma getirilerek, şerit içinde ilerleyen bir kamyonun şerit dışına taşmadan 

güvenle ilerleyişi sağlanarak kamyonların kaza olasılığı azaltılabilir.   

Ayrıca, bu araçların sürücüler tarafından, dikkatsiz ve hızlı bir şekilde kullanılmaları, 

aşırı yüklenmeleri, sürücülerin araç kullanma süreleri, yol kenarı kamyon tesisleri gibi 

durumlar dikkate alınarak ve sürekli olarak denetimleri yapılarak kamyon kazalarının 

azaltılması sağlanabilir. 

 

 

 



 

 

 

5. ÖNERİLER 

 

Trafik kazaları rasgele ve karmaşık olaylar olup sürücü, yol, çevre ve insan faktörüne 

bağlı olarak meydana gelmektedir. Verinin yeterli ve kaliteli olması durumunda kazalara 

neden olan faktörlerin belirlenmesi daha kolay ve doğru olabilmektedir. Otomobil 

kazalarına göre kıyaslandığında kamyon kazaları daha da rasgele olaylardır. Dolayısıyla, 

kamyon kazaları analizlerinde verinin önemi, yeterliliği, kalitesi daha da ön plana 

çıkmaktadır. Verideki eksiklikler, modelde aşırı yayılımın olmasına neden olur. Aşırı 

yayılım da modelde tahmin edilen parametrelerin anlamlılık seviyelerinin düşmesine neden 

olur. Bunu önlemek, kamyon kazaları ile değişkenler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için 

aşağıdaki hususlar ve ayrıca kamyonların kazaya karışma olasılığının tahmininde 

kullanılabilecek diğer yöntemler de önerilmektedir. 

1. Otomobil kazalarına göre kıyaslandığında kamyon kazalarının rasgeleliği daha 

yüksek olduğu için, daha fazla veri ile yani aynı özelliğe sahip daha fazla yol 

güzergahına ait veri kullanılarak kamyonların kazaya karışma oranı ile trafik ve 

yol geometrik özellikleri arasında daha kuvvetli ilişkiler elde edilebilir. 

2. Mevcut veri ile kamyon kaza analizinde, veriye hava şartları, sürücü bilgileri, 

kazanın oluş vakti (gece-gündüz), sosyoekonomik ve demografik veriler, arazi 

kullanımı gibi bağımsız değişkenler ekleyerek model geliştirilebilir.  

3. Bu çalışmada rasgele ve kesikli olayların tahmininde kullanılan istatistiksel 

yöntemlerden Poisson, Negatif Binom ve Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom 

Regresyon yönteminin yanı sıra Yapay Sinir Ağları yöntemi ile kamyonların 

kazaya karışma durumu değerlendirilmiştir. I. YSA yapısında, istatistiksel 

yöntemler sonucu elde edilen en iyi modelin değişkenleri YSA’da kullanılmış ve 

YSA ile istatistiksel yöntemlerin performansının karşılaştırılması yapılmış, 

YSA’nın alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. II. YSA 

yapısında ise, tek başına YSA’nın performansının değerlendirilebileceği, tüm 

değişkenler ile kazaya karışan kamyon sayısının tahminin yapılabileceği model 

çalışmaları yapılmıştır. Bu tez çalışmasında kullanılmayan (hava durumu, sürücü 

bilgileri, çevre şartları gibi) ancak kamyon kazalarında etkisi olduğu düşünülen 

veriler de eklenerek YSA modelinin tahmin performansı geliştirilebilir. 
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4. Bu çalışmada, çok şeritli bölünmüş kırsal yollarda kamyonların kazaya karışma 

olasılığı dikkate alınmıştır. Çalışma, diğer yol sınıflarında da denenerek, farklı yol 

sınıflarında kamyonların kaza olasılığı modellenebilir.  

5. Kamyonların kaza olasılığı çalışmalarında istatistiksel yöntemlerin yanı sıra 

denenen YSA modeli göstermiştir ki, farklı yöntemlerle de modelleme 

yapılabilmektedir. Bu sebepten, yapay arı kolonisi ya da yapay karınca kolonosi 

algoritmaları kullanılarak model tahminleri geliştirilebilir. 

6. YSA çalışması sonucu elde edilen bulgulardan Akıllı Ulaşım Sistemleri için 

faydalanılabilir. 

7. Kaza analizlerinin doğruluğu ve anlamlılığı verinin kalitesine ve yeterliliğine 

bağlı olduğu için, kaza veri envanter sisteminin geliştirilmesi üzerine bir çalışma 

yapılabilir. Bu, kaza anında tutulan kaza tespit tutanakları bilgilerinden, trafik ve 

yol geometrik özellikleri, çevre, sürücü bilgilerine kadar tümünü birlikte içinde 

barındıracak bir sistem olmalıdır. Böylece her yol güzergahına ait düzenli bir bilgi 

veri sistemi olursa, bu güzergahlar için yapılacak analizlerde, kazalar ve kazaları 

etkileyen faktörler arasında daha kuvvetli bağlara sahip ilişkiler kurulabilir ve 

önlemler alınabilir. 
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