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GİRİŞ

«Karayolu güvenliğine ilişkin veri kalitesinin iyileştirilmesi ölümlü ve yaralanmalı 
kazaların sayısını azaltmak için temel teşkil eder."

Fas'ın Marakeş kentinde 10-12 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen 6'ncı IRTAD 
(Uluslarası Yol Trafik ve Kaza Veritabanı) konferansında 40'ın üzerinde ülkeden katılan 
karayolu güvenliği uzmanlarınca kabul edilen Marakeş Bildirgesi'nin mesajı bu şekilde.



%100 
YAŞAM

Kaynak: Güney Avustralya İdaresi, Planlama, 
Ulaştırma ve Altyapı Dairesi

GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMININ HAYATA GEÇİRİLEBİLMESİ İÇİN 
İYİ, EKSİKSİZ VE ZAMANINDA VERİ AKIŞI GEREKLİDİR.

KANITA DAYALI MÜDAHALELER VE
SONUÇ ODAKLI BİR YÖNETİM;

• Etkili güvenlik politika ve 
stratejilerinin tasarlanması,

• Etkili hedefler belirlenmesi,

• Müdahale önceliklerinin 
belirlenmesi,

• Uygulanan program ve politikaların 
etkisinin izlenmesi



Marakeş Bildirgesi (2017)

• Karayolu güvenliğine ilişkin güvenilir veriler, karayolu güvenliğine ilişkin sorunların 
ve bu sorunların büyüklüğünün anlaşılarak değerlendirilebilmesi ve izlenebilmesi 
açısından olduğu kadar güvenliğe ilişkin iddialı ve ulaşılabilir hedeflerin 
belirlenebilmesi, etkili güvenlik politikalarının hayata geçirilmesi ve etki düzeylerinin 
ölçülebilmesi açısından da oldukça önemlidir. Karayolu güvenliğine ilişkin veri 
kalitesinin iyileştirilmesi veriye dayalı politika kararlarının kalitesini de arttırır.

• Raporlanan kaza ve can kayıplarının gerçek durumun gerisinde olması önemli bir 
sorun olmakta ve bütün ülkelerin bu soruna eğilmesi gerekmektedir. Bu 
doğrultuda, Polis'ten elde edilen veriler diğer kaynaklardan elde edilen verilerle 
karşılaştırılmak suretiyle veri kalitesinin artırılması gerekmektedir.
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Marakeş Bildirgesi (2017)
• Karayolu güvenliğine ilişkin analizler ve karar süreçlerinde tam olarak ne tür veriye ihtiyaç duyulacağının açıkça 

ortaya konması gerekir.  Karayolu güvenliğine ilişkin analizler için asgari düzeyde karayolu güvenliği verilerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Karayolu güvenliğine ilişkin bu verilerin üç farklı başlık altında toplanması 
önerilmektedir:

1. Yol kullanıcı türü, yer ve zamana göre can kayıpları ile yaralanmaların sayısı dahil olmak üzere nihai sonuca ilişkin 
veriler,

2. Araçlar, yol altyapısı ve kaza sonrası bakım ile yol kullanıcılarının davranışlarına odaklı Güvenlik Performans 
Göstergeleri'ne dair veriler. Bu sonuncu hususla ilişkili olarak asgari Güvenlik Performans Göstergeleri aşağıdaki 
gibidir:

• sürat
• emniyet kemeri ve çocuk koltuklarının kullanımı
• iki veya üç tekerli motorlu araç sürücülerinin kask kullanımı
• alkollü araç kullanımı

3. Nüfus, motorlu araç kullanım oranı (motorizasyon) ve yol tipi ve yol kullanıcılarının türüne göre trafik hacmi ile 
ulaştırma araçlarının kullanımına göre kişisel hareketlilik ve kültürel arkaplan bilgilerini içeren risk maruziyeti
bağlamına dahil veriler.
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Marakeş Bildirgesi (2017)

• Can kayıplarına ilişkin veriler yol güvenliğiyle ilgili sorunların anlaşılabilmesi için tek başına 
yeterli değildir. Yol güvenliği konusunun daha eksiksiz olarak anlaşılabilmesi için yaralanmalı 
kaza verileri de oldukça önemlidir. IRTAD, 'trafik kazalarında yaşanan ciddi yaralanmaların' 
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'ndan (ICD) elde edilebilecek MAIS3+ (Azami Kısaltılmış 
Yaralanma Ölçeği) kapsamında 3'ncü Seviye veya üzeri ciddi yaralanmalar kapsamında 
tanımlanmasını desteklenmektedir. Farklı tür ve seviyelerde yaralanmaların, hayat kalitesi ve 
sağlık kayıpları üzerindeki etkilerinin yaşam boyu engellilik durumuna örnek teşkil edecek 
şekilde daha ayrıntılı çalışılması önerilmektedir.

• Ulusal (Lider) Kurum Karayolu Güvenliğine ilişkin verileri ulusal ve bölgesel/il bazında 
birleştirilerek incelemeli ve yayınlanmasını sağlamalıdır. Bu kurum karayolu güvenliği 
performansını temel göstergelere dayalı olarak takip edebilecek ve karayolu güvenliği stratejisini 
tasarlayarak uygulanmasından sorumlu taraflara yapılan müdahalelerin etkisi ve kaydedilen 
ilerlemenin objektif bir değerlendirmesini sunabilecek imkan ve kabiliyette olmalıdır.
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Marakeş Bildirgesi (2017)

• Kimi ülkelerde, Karayolu Güvenliği konusunda lider kurum veya ilgili bakanlık 
himayesinde veri toplama ve analizinden sorumlu bir Karayolu Güvenliği Gözlem Evi
uygulaması da söz konusudur. Karayolu güvenliği görünümünün iyileştirilmesi ve politika 
eylemlerinin teşvik edilmesi açısından bu model iyi bir çerçeve sunmaktadır.

• Örn. aşırı hız, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri veya kask kullanmama, trafik 
kurallarına uyulmaması, dikkat dağınıklığı, yorgunluk vb. gibi karayolu güvenliği 
açısından başlıca risk etmenleri düzenli olarak izlenerek takip ve analiz edilmelidir. Bu 
izleme ve analiz çalışmalarının sonuçları düzenli aralıklarla halkın da erişimine sunularak, 
mümkünse mevcut yol güvenliği stratejilerinin benimsenmesi ve daha güvenli 
yaklaşımların desteklenmesinde kullanılmalıdır.
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IRTAD (Uluslarası Yol Trafik ve Kaza Veritabanı)

• IRTAD, Uluslararası Ulaştırma Formunun (ITF) karayolu güvenliği 
konusunda daimi çalışma grubudur.

• 40 ülkeyi temsil eden 70 üyesi bulunmaktadır

• Türkiye ITF/OECD üyesi olmakla birlikte IRTAD'a üye değildir

PEKİ, NEDEN? TÜRKİYE NEDEN IRTAD ÜYESİ DEĞİL?
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ANALİZLERDE CEVAPLANMASI GEREKEN 
SORULARA İLİŞKİN ÖRNEKLER

• Kazaların, can kayıplarının ve yaralanmaların sayısı ve yeri?
• Belirli kaza türlerine göre ne tür ciddi yaralanmalar meydana 

gelir?
• Kazaların nedenleri nelerdir?
• Hangi sorunlar en acildir?
• Gelecekteki finansal ihtiyaçlar ve insan gücü ihtiyaçları nelerdir?
• En uygun maliyetli politika önlemleri hangileridir?
• Belirli sonuçlara ulaşabilmek adına politika önlemlerinin etkisi 

nedir?



ANALİZLERE YARDIMCI VERİLER

POLİTİKA 
AMAÇLARI

(1)

ÇIKTILAR

(2)

KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞTIRMA VE HAREKETLİLİK)

(4)

BAĞLAMSAL UNSURLAR

(5)

(3)
POLİTİKA 

FAALİYETLERİ



(1) KARAYOLU GÜVENLİĞİ POLİTİKALARININ 
AMAÇLARI NEDİR?

• 31 Temmuz 2012 tarih ve 28370 sayılı Karayolu Güvenliği Stratejisi ve 
Eylem Planı'nda belirtilen amaçlar aşağıdaki gibidir:
– Karayolu güvenliğini artırmak
– Trafikte yaşanan can kayıpları 2020'ye kadar %50 oranında azaltmak

POLİTİKA AMAÇLARI, HANGİ ÇIKTILARIN ÖLÇÜLECEĞİNİ VE HANGİ 
POLİTİKA EYLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ BELİRLEMEKTEDİR



(2) VERİLERİN ÇIKTILARI ÖLÇEBİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR

Amaç: KARAYOLU GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
– Kaza sayısı

• Yayaların da dahil olduğu kaza sayısı ve kaza mahalleri
• Bisiklet sürücülerini içeren kaza sayısı ve kaza mahalleri
• Yaş grubuna göre kazaların sayısı ve mahalli

– Yaralananların sayısı ve yaralanmaların türü
– Ciddi yaralanmaların sayısı ve türü
– Maddi zarar

Amaç: CAN KAYBI ORANLARINI %50 ORANINDA AZALTMAK
– Trafikte yaşanan can kayıplarının sayısı ve mahalli

• Kaza mahallinde yaşanan can kayıpları
• Kazayı müteakip 30 gün içerisinde hastanede yaşanan can kayıpları



(3) HANGİ POLİTİKA ALANLARINDA VERİ 
İHTİYACIMIZ VAR?

1. Karayolu güvenliği konusunda farkındalık arttırmaya yönelik eğitim ve kampanyalar
2. Sürücü eğitimleri, ehliyet kursları
3. Rehabilitasyon ve yeniden ehliyet alınması veya iadesi
4. Araç ve araç içi ekipmanın güvenlik standartları
5. Altyapı güvenlik standartları
6. Güvenli tutum ve davranışlar ile yasalara uygun hareket tarzının temin edilmesi

1. Aşırı Hız
2. Emniyet kemeri kullanımı
3. Çocuk koltuklarının kullanımı
4. Kask
5. Alkol/uyuşturucu etkisi altında direksiyon başına geçmek
6. Dikkat dağınıklığı

7. Acil durum müdahale ve kaza sonrası bakım
8. Karayolu güvenliği yönetimi



HER BİR POLİTİKA ALANI VE MÜDAHALE İÇİN 
HANGİ KONUDA VERİ İHTİYACIMIZ VAR?

ÇIKTILAR

(2)

KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞIM VE HAREKETLİLİK)

(4)

(3)
POLİTİKA 

EYLEMLERİ

1. Her bir politika eyleminden gelen 
girdiler
2. Politika eylemi ve yol güvenliği 
sisteminin işleyişi arasındaki ilişki, diğer 
bir deyişle, sistemin etkilenen kısmı 
hangisi, nasıl etkileniyor ve ne ölçüde 
etkileniyor?

Ayrıca, karayolu güvenliği 
sisteminin işleyişi ve elde 
edilen çıktılar arasında ne 
tür bir ilişki bulunmaktadır?



ÖRNEK (1): ÇOCUK KOLTUKLARININ KULLANIM ORANINI 
ARTIRMAYA YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME KAMPANYALARI

ÇIKTILAR

(2)

KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞIM VE HAREKETLİLİK)

(4)

(3)
POLİTİKA 

EYLEMLERİ

İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ VERİLER:
• Çocuk koltuklarının kullanımına 

ilişkin temel durum 
değerlendirmesi/ölçümü

• Çocuk koltuklarının kullanımına 
ilişkin kampanya öncesi durum

• Çocuk koltuklarının kullanımı ve 
çıktılar arasındaki ilişki

Kampanya öncesi ve sonrası ölçüm 
yapılabilir

VE FAKAT; yaşanan can kayıpları 
ve yaralanmaları veyahut çocuk 
koltuklarının kullanımını 
inceleme raporu ve tarihle 
ilişkilendirmemiz mümkün mü?



ÖRNEK (2): DAHA İYİ EHLİYET KURSLARI VE SÜRÜŞ EĞİTİMLERİNİN 
EHLİYETE HAK KAZANILMASINA İLİŞKİN DAHA SIKI KURALLARA TABİ 

TUTULMASI

ÇIKTILAR

(2)

KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞIM VE HAREKETLİLİK)

(4)

(3)
POLİTİKA 

EYLEMLERİ

İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ VERİLER:
• 'Daha iyi' ehliyet kursları ve 

sürüş eğitimleri ne demek ve 
bunu nasıl ölçebiliriz?

• Ehliyete hak kazanılmasına 
ilişkin kuralların 'sıkılığını' nasıl 
ölçebiliriz?

• 'Daha iyi' eğitim ve kurslar ile 
'daha' katı kurallarının sürüş 
davranışları üzerindeki etkisi 
nedir?

• 'Daha iyi eğitim' ve ehliyet 
verilirken uygulanacak daha 
'katı kurallar' ile çıktılar 
arasında nasıl bir ilişki vardır?

'Daha iyi' bir eğitim ve 'daha katı kurallar' 
sırasıyla eğitim saati ve geçti/kaldı yüzdeleri esas 
alınarak tanımlanabilir.
Neticesinde daha iyi sürüş becerileri ve daha 
olumlu davranışlar söz konusudur.
ANCAK, sürüş becerileri ve tutum ve davranışları 
çıktılarla ilişkilendirebilecek miyiz?



ÖRNEK (3): HIZ TAHDİTLERİNİN UYGULANMASI

ÇIKTILAR

(2)

KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞIM VE HAREKETLİLİK)

(4)

(3)
POLİTİKA 

EYLEMLERİ

İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ VERİLER:
• Yol ağında uygulanan hız 

sınırlamaları
• Gerçekleşen süratler
• Aşırı hıza kesilen cezaların 

sürate etkisi?
• Sürüş hızının çıktılara etkisi?

Teoride de olsa, hiç değilse, yol ağının 
farklı kesimlerinde uygulanan hız 
sınırlarını bilmekteyiz.
Hızın çıktılara etkisini de biliyoruz.
ACABA, yol ağının belirli kesimleri hız 
sınırlamalarının uygulanması açısından 
önceliklendirilebilir mi?



(4) KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞIM VE HAREKETLİLİK)

YOL GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ULAŞTIRMA VE HAREKETLİLİK)

Altyapı

KURUMLAR/KURULUŞLAR
1. İçİşleri Bakanlığı

a. EGM
b. Jandarma

2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
a. KGM

3. Sağlık Bakanlığı (Acil Durum Hizmetleri)
4. MEB (Ehliyet Kursları)
5. Belediyeler, TBB
6. Yol Güvenliği Koordinasyon Kurulu
7. Noterlikler (araç alım-satım)
8. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
9. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
10. TCDD (daha güvenli hemzemin geçitler)
11. STK ve sektör kuruluşları

Araçlar
• Motorlu
• Motorsuz

ALTYAPI
• Yollar
• Trafik işaretleri
• Üstgeçitler
• Kaldırımlar
• AUS
• Yol fen yapıları
• Aydınlatma
• İşaretleme
• Köprüler
• Tüneller
• ...

YOL 
KULLANICILARI

• Motorlu araç 
sürücüleri

• Yayalar
• Bisikletliler
• Engelliler

Kurallar/düzenlemeler
• Hız sınırları
• Alkol sınırları
• Emniyet kemeri 

kullanımı
• Öncelik
• ...

TUTUM VE DAVRANIŞ
• Emniyet kemeri 

kullanımı
• Kask kullanımı
• Çocuk koltuklarının 

kullanımı
• Aşırı Hız
• Alkollü araç kullanma
• İstiap haddinin 

aşılması
• Sürüş tarzı
• Sürüş saati (mola ve 

dinlenme)
• Araç kontrolleri (yola 

uygunluk)
• Yol geçişi
• Kurallara uyma
• Gündüz farları



KARAYOLU GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ 
TANIMLAMAK İÇİN GEREKEN VERİLER

TOPLUMSAL
MALİYET

ÇIKTILAR
Kaza, Yaralanma, 

Can Kaybı

İŞLETME KOŞULLARI
Bakım, Altyapı Özellikleri 

Trafik Hacimleri

POLİTİKA ÇIKTILARI
Hız kameraları

Yol Güvenliği Performans Göstergeleri

VERİ SINIFLARI
1. Kaza verileri 7. Gündüz farları

2. Kullanım verileri (araç/km, seyahat sayısı ve süreleri) 8. Araç filosu (yaş, kapasite, tip, ...)

3. Sürücü ve yayaların bireysel özellikleri (sürüş tarzı, 
yaya geçitlerini kullanma, ...)

9. Yol ağı ve ilgili altyapı özellikleri (yol türü, kapasitesi, 
mahal, ilgili diğer özellikler)

4. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı 10. Kaza sonrası bakım ve travma yönetimi (hız ve kalite)

5. Hız (yol türüne göre)

6. Koruyucu unsurların kullanımı (emniyet kemeri, kask, 
çocuk koltukları, hava yastığı, ...)



ÖRNEK - YOL AĞINA İLİŞKİN VERİ İHTİYACI
• Dijital yol ağı veritabanı oluşturabilmek için iki tür 

performans göstergesine ihtiyaç vardır:

1. Yol ağına ilişkin performans göstergeleri

2. Yol tasarımına ilişkin performans göstergeleri



YOL AĞINA İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Meskun Mahal Dışında İşlevsel Sınıflandırma (Kaynak: Hakkert vd. 2007)

Yol sınıfları AAA AA A BB B C

Otoyol A sınıfı yollar -1 A sınıfı yollar -
2

Kırsal dağıtıcı 
yollar - 1

Kırsal dağıtıcı 
yollar - 2

Kırsal erişim 
yolları

İşlevsel yol 
sınıfı

Trafik akışı olan geçiş yolları Dağıtıcı yol Erişim yolu

Tek yönde 
bölünmüş yollar

Bölünmüş yollar Ayrılmış şeritli 
gidiş-geliş 
yollar

Duble yollar Ayrılmış şeritli 
gidiş-geliş 
yollar

Bölünmüş 
yollar

Şerit 
düzenlemesi

2X2 veya üzeri 2X1, 2X2 1X2, 1X3, 1X4 2X1, 2X2 1X2, 1X3, 1X4 1X2, 1X1

Engelsiz bölge Çok geniş veya 
emniyet bariyeri

Geniş veya 
güvenlik 
bariyeri

Geniş veya 
güvenlik 
bariyeri

Orta Orta Küçük

Kavşak Farklı seviye Farklı seviye Farklı seviye Göbek Göbek



YOL AĞINA İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Şehir içi bağlantılar

Şehiriçi Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5
Tip 1 (> 200,000) AAA AAA AA dolaylı dolaylı
Tip 2 (100,000 –
200,000)

AA AA BB dolaylı

Tip 3 (30,000 – 100,000) BB BB B
Tip 4 (10,000 - 30,000) B B
Tip 5 ( < 10,000) C

FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) tarafından geliştirilmiş olan 
yöntem kullanılmak suretiyle) yol ağı güvenlik performansı yukarıdaki veriler ışığında 
değerlendirilmektedir



YOL AĞI TASARIM PERFORMANS GÖSTERGESİ

Yolun özellikleri Değerler

Sürat 50, 60, 70, ...

Bariyer noktaları/kalitesi Sağ, sol, orta CEN onaylı

Refüj genişliği 0-4m, 4-10m

Sabit engel mesafesi/yerleşimi 0-3m, 3-7m/Sağ, sol, vs.

Banket Sağ, sol, vs.

Banket konumu Sağ, sol, vs.

Banket tipi Hafif, dik

Kavşak (sinyalize, dönel) Trafik lambaları

Kesişen kavşaklar Uzun, kısa

Kavşak erişimi E/H



(5) BAĞLAMSAL UNSURLARA İLİŞKİN VERİLER

• Nüfus
• Şehirlere/kentsel alanlara göç
• Tüketici tercihleri (örnek araba satışı)
• Farklı ulaşım modlarının kullanım payı
• Teknolojik gelişmeler (örnek ITS)

BU VERİLER GELECEK İÇİN PLAN YAPMAK ADINA GEREKLİDİR



TÜRKİYE’DEKİ KARAYOLU GÜVENLİĞİ 
VERİLERİ



ELE ALINMASI GEREKEN MESELELER
• Tanımların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekir
• Farklı kaynaklardan alınan verileri birleştirmek zordur
• Kurumlar arası veri paylaşımı
• Verilerin kalitesi ve güvenilirliği
• Adli kaza soruşturmalarını yürütmek için gerekli veri eksikliği
• Finansal ve insan kaynakları verileri mevcuttur ancak erişim 

zordur
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• Mavi noktalar yerleşim 
yeri dışında kalan kazaları 
göstermektedir

• Kırmızı noktalar yerleşim 
yerlerindeki kazaları 
göstermektedir

• Görüldüğü üzere, yerleşim 
yerlerinin ortasında fakat 
yerleşim yeri dışı alanlarda 
çok sayıda kaza olmuştur

• Bu mümkün mü?



VERİLERİ BİRLEŞTİRMEK ZORDUR
• Örneğin aşağıdakilerle ilgili verileri birleştirmek:

– Eğitimlerin kazalar üzerindeki etkisini değerlendirmek için sürücü 
eğitimi ve kazalar ile ilgili veriler,

– Araç içi koruyucu sistemlerin etkisini değerlendirmek için araç 
filolarının ve can kaybı oranlarının özellikleri ile ilgili veriler,

– Para cezalarının kazalar ve can kaybı oranları üzerindeki etkisini 
değerlendirmek için para cezası ve emniyet kemeri kullanımı ile 
ilgili veriler

• Bu, şu anda mümkün DEĞİLDİR ve kesinlikle oldukça zordur



KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMI
• Sıcak nokta analizleri kullanılarak acil müdahale 

hizmetlerinin konumları iyileştirilebilir



VERİLERİN KALİTESİ VE GÜVENİLİRLİĞİ
• Trafikte yaşanan can kayıpları ile ilgili bu örneği göz önünde bulundurun

Kaza Olur

Olay Yerinde 
Hayatını 

Kaybeder

Yaralı 
Hastaneye 
Götürülür

Taburcu Edilir

30 gün 
İçerisinde 
Hayatını 

Kaybeder

• Hastaneler can kayıplarını Sağlık Bakanlığı ve 
EGM’ye bildirir

• Sağlık Bakanlığı/EGM verileri TÜİK’e sunar
• EGM/TÜİK kazaya karışanlarla hayatını 

kaybedenlerin kimlik bilgilerinin 
karşılaştırarak trafikte can kaybı rakamlarını 
belirler

• Hollanda’da, trafikteki can kayıpları aşağıdaki 
veriler birleştirilerek belirlenir:

• Polis kaza tutanakları
• Olağandışı ölümlere ilişkin mahkeme 

verileri
• Belediye ölüm kayıtlarından elde 

edilen ölüm nedenleri

Kayıtlı Tahmini

TR 7300 9782

NL 621 648

IN 31282 27-36b

F 3477 3585
Kaynak: WHO (2016) Küresel Durum Raporu



ADLİ KAZA SORUŞTURMALARINI YÜRÜTMEK 
İÇİN GEREKLİ VERİ EKSİKLİĞİ

• Türkiye’de TÜM kazaların %90’ında kazaların nedeni 
sürücü hatası olarak gösterilmekte, %8’inde ise yayalar 
gösterilmektedir

• Avrupa Birliği’nde, yollar ve yol kenarı unsurlar, TÜM 
kazaların %30’unu oluşturur

• Bu nedenle, kazaların nedenlerini soruşturmak ve 
anlamak için daha fazla detay gerekmektedir



SONUÇ OLARAK
• Güvenli sistem yaklaşımını uygulayabilmek ve karayolu 

güvenliğini sürekli olarak geliştirebilmek için veriler ön 
gerekliliktir

• Verilere yatırım yapmak, Türkiye adına en iyi yatırımlardan 
biri olacaktır

• Eksiksiz, zamanında ve güvenilir veriler toplayabilmek için 
sistemin geliştirilmesi ve yenilenmesi, hem pahalı değildir 
hem de çok zaman harcamayı gerektirmez 


