
1



TRAFİKTE %100 YAŞAM PROJESİ

KURUMSAL ÇERÇEVE ANALİZİ

ANKARA
14 KASIM 2019
Sevinç YAMAN

(Takım Lideri Yardımcısı)

2



SUNUŞ PLANI

1. GİRİŞ

2. MEVCUT KURUMSAL ÇERÇEVENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. SAPTAMALAR / ÇIKARIMLAR
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AMAÇ

Karayolu trafik kazaları ve bunların önlenmesine ilişkin karşılaşılan 
sorunların, uygulanmakta olan politikaların, mevcut kurumsal yapıların 
ve kapasitenin  değerlendirilerek derinlemesine bir analizinin yapılması 

suretiyle

a) Karayolu güvenliğinin mevcut durumuna ilişkin kapsamlı bir 
resmin ortaya konması ve

b) Mevcut karayolu güvenliği politikası uygulamalarında yer alan 
boşlukların tespit edilmesi 
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YÖNTEM
• Mevzuat İncelemesi 

• Kurumsal Kapasite Analiz Soru Seti

1. Liderlik

2. Strateji

3. Kurumsal Kapasite ve Yönetişim

4. İnsan Sermayesi

5. Beceriler

6. Hesap verebilirlik gibi alt kategoriler..

• Kurumsal ziyaretler/ Yüz yüze  görüşmeler
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KURUMSAL ANALİZ GÖRÜŞMELERİ
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KURUMSAL ANALİZ GÖRÜŞMELERİ
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KURUMSAL ANALİZ GÖRÜŞMELERİ
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SORU ÖRNEKLERİ: LİDERLİK

• Karayolu trafik güvenliği ile ilgili kurumunuz öncülüğünde belirlenen gündeme
kurum çalışanları ve kilit paydaşlar dâhil olup destek sağlıyor mu?

• Kurumunuz liderleri kurum çalışanlarının ve ilgili paydaşların fikirlerini beyan 
etmesini ve önerilerde bulunmasını teşvik ediyor mu?
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SORU ÖRNEKLERİ: STRATEJİ

• Kurumunuzun tanımlanmış bir değerler kümesi var mı? Kurumunuzun bu değerler 
doğrultusunda hareket ettiğini düşünüyor musunuz?

• Karayolu trafik güvenliği ile ilgili kurumunuzun izlediği strateji ve politikaların kurum 
geneline iyi bir şekilde anlatıldığını düşünüyor musunuz?

• Karayolu trafik güvenliği açısından kurumsal hedeflere ulaşma stratejinizin açık ve 
net olduğunu düşünüyor musunuz?
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SORU ÖRNEKLERİ: KURUMSAL KAPASİTE VE YÖNETİŞİM

• Kurumunuz karayolu trafik güvenliği ile ilgili amaç ve görevlerini yerine getirirken 
ilgili paydaşlar, hizmet kullanıcıları ve hizmet sağlayıcıları ile etkili bir koordinasyon 
sağlayabiliyor mu?

• Karayolu trafik güvenliği alanındaki koordinasyonun daha iyi sağlanması içi 
önerileriniz nelerdir?

• Kurumunuzun izlediği karayolu trafik güvenliğine ilişkin süreçler etkin zaman 
kullanımı ve iş akışı bakımından iyi tanımlanmış mı?
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SORU ÖRNEKLERİ: İNSAN SERMAYESİ / BECERİLER

• Karayolu trafik güvenliği faaliyetlerinizin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen personel 
profilinizin ve sayısının bu iş için uygun ve yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

• Kurum çalışanları, karayolu trafik güvenliğine ilişkin amaçları gerçekleştirmeye yönelik 
yürütülen faaliyetlerin gerektirdiği beceri ve yeteneğe sahip mi?

• Kurum bünyesinde çalışan kişiler çalışmalarına katkı sağlayacak uygun eğitimleri zamanında 
alıyor mu?

• Kurum, hedeflerini gerçekleştirmek için doğru teknolojiyi kullanıyor mu?

• Kurum hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda yenilikçi olabiliyor mu ve yeniliklere uyum 
sağlayabiliyor mu?
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GÖRÜŞME YAPILAN KURUMLAR

• İçişleri Bakanlığı  / Emniyet Genel Müdürlüğü 

• Jandarma Genel Komutanlığı 

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Karayolları Genel 
Müdürlüğü

• Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ( Tehlikeli Madde Ve 
Kombine Taşımacılık  Düzenleme Genel Müdürlüğü )

• Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ( Karayolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü )

• Milli Eğitim Bakanlığı ( Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğü )

• Milli Eğitim Bakanlığı ( Temel Eğitim Genel Müdürlüğü )

• Sağlık Bakanlığı (Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü)

• Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ( Sanayi Ürünleri Güvenliği 
Ve Denetime Genel Müdürlüğü)

• Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı / Türk Standartları 

Enstitüsü 

• Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ( Engelli Ve 

Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü)

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( Mekânsal Planlama Genel 

Müdürlüğü )

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Genel Müdürlüğü)

• Türkiye İstatistik Kurumu ( Ulaştırma İstatistikleri Grubu)

• Ankara Büyükşehir Belediyesi ( Ulaşım Dairesi 

Başkanlığı)

• Türkiye Belediyeler Birliği ( Çevre Ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

• Trafik ve Yol Güvenliği Derneği

• Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu
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ARKA PLAN: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ TRAFİK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

• Politikası trafik denetimlerini etkinleştirerek can ve mal kayıplarının 
önlenmesini sağlamak,  

• Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Hedeflerine Ulaşmak

04.07.1934 tarih 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
04.06.1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
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SORUMLULUKLAR EGM

1. YÖNETİM

1.1 Koordinasyon X

1.2 Mevzuat X

1.3 Fon ve Kaynak Tahsisi ?

1.4 Tanıtım X

1.5 İletişim X

1.6 Ar-Ge X

1.7 Bilgi Transferi X

2. MÜHENDİSLİK

3. DENETİM X

4. EĞİTİM X

5. KAZA SONRASI MÜDAHALE
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DEĞERLENDİRMELER: EGM / TRAFİK HİZMETLERİ  BAŞKANLIĞI

• Saha deneyimi çok, sorunun büyüklüğü konusunda farkındalığı en  yüksek kurum

• Trafik Yönetiminde Lider; Karayolu Trafik Güvenliği Sekretaryasını yürütmekte

• 2011-2020 Eylem Planında  en çok faaliyet / hedef belirlemiş kurum

• Trafikte 23.086.900 aracın trafikte denetlenmesinden 23000 trafik polisi sorumlu

• Her bir polise 1000’den fazla araç düşmekte 

• Sınırlı mevzuat, insan kaynağı ve mali kaynak
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DEĞERLENDİRMELER: EGM / TRAFİK HİZMETLERİ  BAŞKANLIĞI

• Şehir merkezlerinde duran ve akan trafiğin  denetimi

• Denetim çeşitleri ( ağır taşıt denetimi, okul taşıtları, tehlikeli madde, 
yük vs,  lastik, reflektör, takograf, çerçeve, kuyruk, ışık, aşırı yük vb. )

• Trafik eğitimleri ve farkındalık kampanyaları ( Kırmızı düdük, trafik 
dedektifleri, vs.)

• Hiyerarşik yapı; disiplin hakim
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DEĞERLENDİRMELER: EGM / TRAFİK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

• 2012’den buyana artan araç sayısına paralel bir kapasite artışı planlaması

• 23000 polise 27 ayrı başlık altında eğitim verilmekte; kaza biriminde çalışanlara 
bilirkişilik ve kaza araştırma eğitimi dahil

• Trafik eğitimleri yaygınlaştırılmakta ( Çocuk trafik parkları, eğitim tırları)

• Kurumlarla İşbirliği çalışmaları; Yaralıları  sınıflandırmak için ( hafif yaralı/ ağır yaralı ) 
Sağlık Bakanlığı ile bir protokol yapma aşamasında,  ÖSYM(YÖK) ile temaslar
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TEMEL MESELELER: EGM / TRAFİK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 

• Ağır iş yükü; Geleneksel olarak polisin çalışma alanında olmayan işlere dahil olma (Örn; Eğitim,  
kampanya, tanıtım faaliyetleri )

• Sadece denetim üzerinde yoğunlaşarak profesyonelleşme ve  kurumsal kapasiteyi  buna göre 
dizayn etme ihtiyacı
• ADR denetimi gibi 15 spesifik başlıkta Denetim;   (ADR, emisyon, ağır taşıt, kaçak hayvan…..)

• Sorumluluk paylaşımı; diğer kurumların polisin yürüttüğü operasyonlara desteğinin  azlığı (e.g. 
MEB, Çevre Bk., Tarım Orman Bk)

• Denetimin dışında çözümlerin halihazırda mevcut olmaması bu durumun polise ilave yükler 
getirmesi; Diğer kurumlardan daimi olarak gelen spesifik denetim talepleri ……

• Kurumlar arası  iletişiminin güçlendirilmesi için uygun mekanizmaların yetersiz oluşu  (Örn. Egzoz 
emisyon denetim mevzuatı hazırlama sürecine katılamama)  
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TEMEL MESELELER: EGM / TRAFİK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI  

• Polisin denetim faaliyetleri hakkında medyanın da öncülük ettiği yanlış algılar

• Yargı personelinin  trafik ihlal cezalarını iptal etmesi polisin denetim fonksiyonunu 
olumsuz etkilemekte (Örn: Cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili cezalar)

• Emniyetin Kurumlar arası veri paylaşımında ilişkin yanlış algı (Örn. ÖSYM Protokolü veya 
KGM protokolü )

• Adli kaza analiz raporu hazırlanması konusunda uzmanlık açığı (Farklı disiplerin dahil 
olması)

• Kamu kurumları ve paydaşlar arasında etkin koordinasyon mekanizmalarının bulunmayışı
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1 Eylül 1997 Yılında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan Değişiklik
24 Aralık 2017 tarihli 696 Karar sayılı Kanun Hükmünde Kararname

ARKA PLAN: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI / TRAFİK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

• EGM ile  benzer faaliyetler; trafik uygulama, denetim ve eğitim   işlevleri

• EGM’nin sorumluluk alanı dışında kalan;  otoyol, devlet yolu, il yolu, mahalle yolu ve köy 
yollarının toplamı 381000 km’ den sorumlu
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DEĞERLENDİRMELER: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/ TRAFİK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

• Hiyerarşik yapı; disiplin hakim

• Sorumlu olduğu bölgelerde trafik yoğunluğu kentsel bölgelere göre daha az)

• EGM ve Jandarma arasındaki görev sınırları yavaş yavaş aşılıyor,  (Trafik Kazaları 
Denetim Yönergesi birlikte kullanılmakta),Trafik ihlallerinde ceza/tutanak yetkisi 

• Kaynak sorunu bulunmamakta, yıllık düzenli personel alımı,
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DEĞERLENDİRMELER: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI / TRAFİK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

• 10 yıldan beri lisans /ön lisans (4 yıllık) seviyesinde personel alımı

• Meslekte  (4-8) yıl hizmet yılını doldurmuş olmak,  ihtisas sınavı ile seçilmek,  
üzerine trafikle ilgili değişik eğitimler almak, gönüllülük esası

• 4000 jandarma trafik personeli;  denetim alanı genişledikçe personel ihtiyacı 
artmakta

• Personel sayısını arttırdıkça sorumluluk alanının da genişlemesi (Örn. İzmir
İstanbul Otobanının bir bölümü)
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DEĞERLENDİRMELER: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/ TRAFİK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

• Sürekli bilgi tazeleme eğitimleri/ mesleki bilgi beceri hizmet içi eğitimler (Tehlikeli Mal 
Taşımacılığı, (ADR), dijital takograf )

• İllerde  iyi çalışan jandarma trafik timlerine  ödül

• Yeni Teknolojiler 

• Üst yönetimin ihtiyaçların karşılanması konusunda duyarlı ( Uyuşturucu test kitlerinin 
alımı, teknik kapasitenin güçlendirilmesi, helikopterle trafik denetimi, emniyet kemeri 
simülasyon aracı vs. )

• Trafik kazası canlandırma timlerinin kurulması planı
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TEMEL MESELELER: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/ TRAFİK HİZMETLERİ 
DAİRE BAŞKANLIĞI

• Halkla ve kamu kuruluşları ile ilişkilerinin güçlendirilmesi, sosyal medya kampanyalarında
profesyonelleşme

• EGM ve Jandarma, tam anlamıyla bir bütünlük sağlanamaması, aynı işlev,  farklı kurumsal mevzuat, 
EGM ile ortak bir veri tabanı bulunmamakta

• Trafikle ilgili birimler Şube Md. düzeyinde, trafik personel sayısı az 

• Kırsal alanda kaza yerine ulaşma süresi 1.5-2 saat, kaza yeri ölüm hastane ölümlerine göre daha fazla

• Kaza verileri mevcut;  analiz yapılamamakta;   bazen veriler de analize uygun  olmamakta

• Tüm paydaşları bir araya getirecek bir lider yapı
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11.02.1950 tarih ve 5539 Sayılı KGM’nin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun- Mülga
25.06.2010 tarihli 6001 sayılı KGM’nin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
13.10.1983 Tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

ARKA PLAN: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / KARAYOLLARI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ/ KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

• Kendine ait Kuruluş Kanunu, Kendi bütçesi, Planlaması

• Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri 

yapmak, işaret standartları belirlemek önlemleri almak ve aldırmak,

• Hız sınırlarını  belirlemek ve işaretlemek,

• Takograf denetimi yapmak / trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlemek
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DEĞERLENDİRMELER: KGM/ KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

• Güçlü bir teşkilat yapısı, kurumsal gelenek, yüksek aidiyet duygusu, kendine ait vakıf ve 
burs sistemi 

• Ayrıntılı bir görevlendirme yapısı ve kurumsal kapasite

• Akademi ile işbirliği, teknolojik yenilikleri takip (AR-GE;  Yollar Türk Milli Komitesi  
faaliyetleri

• Kurumdan yükselme, liyakat,  ekip çalışması, dış paydaşlarla diyalog ve işbirliği) 

• Yeni başlayan mühendislere 4 ay oryantasyon eğitimi, işçi personele meslek içi eğitim 
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DEĞERLENDİRMELER: KGM / KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

• 28000 İşçi+ Memur;  100000 yüklenici firma elemanı: Toplam 128000 kişi 

• Trafik güvenliğinde tasarruf olmaz ilkesi; Her yıl %10 bütçe artışı

• Yol bakımı ve trafik birimlerinin öncelikli konumu   (Birimler trafik güvenliği perspektifinden 
denetlenir öneriler sunulur)

• Altyapı ile birlikte güvenli sistem yaklaşımının diğer unsurlarının birlikte devreye sokulması

• Boyut ve gabari denetimi + sayısal takograf denetiminde teknik kapasite yetersiz 

• Dünyada karayolu altyapısından  kaynaklı  kaza oranı  %25;  Türkiye’de   %1 / Yeni bir değerlendirme 
kriteri ihtiyacı
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TEMEL MESELELER: KGM / KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI: 

• Uygun olmayan köprülü kavşaklar talepleri (Görsel kirlilik, çevresel sorunlar)

• Çok sayıda ve standart dışı işaretlemeler, yol kullanıcılarının işaretlere hakim olmayışı

• Yol kenarı tesisleri, meskûn mahal geçişleri, şehir geçişleri sıkıntılı

• Hızların artırılması talepleri, hızın yolun yapısına  uygun belirlenmesi 

• Koordinasyon: Mevzuat değişikliği yaparken güvenli sistemin diğer paydaşlarının  birbirinin görüşünü 

alması

• Akıllı ulaşım sistemlerine geçişteki gecikmeler

• 2008 / 96 / EC Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifinin uygulamaya konulması

• Lider kuruluş, eşgüdüm kurullarının eşgüdüm ihtiyacını karşılayamaması
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ARKA PLAN: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TEHLİKELİ MAL  VE KOMBİNE 
TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKNİK MUAYENE VE DENETİM 

DAİRE BAŞKANLIĞI

• Tehlikeli malların uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun taşınması 

• ADR mevzuatına uygun denetimler; muayene, uygunluk belgesi, sertifikasyon test işlemleri, 
sürücülerin eğitimi, denetim planlaması, koordinasyonu, takibi

1 Kasım 2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

22 Mart 2010, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa 
Anlaşması (ADR) . 
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DEĞERLENDİRMELER: TEHLİKELİ MAL  VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ/ TEKNİK MUAYENE VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

• Tehlikeli Madde taşımacılığının yönetiminde, farkındalığın artırılmasında önder

• Karayolu trafik güvenliğinin ilgili paydaşlarıyla birlikte çalışma kültürü, ortak akılla hareket 
etme

• Yenilikçi, yeniliklere  uyum sağlama kapasitesi yüksek 

• Personel az ve kariyer eğilimi çok yüksek değil

• Merkezde 3-5 personel,  13 Bölge müdürlüğünde  350 Denetim elemanı 

• EGM, Jandarma, TSE ile yakın teşriki mesai
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TEMEL MESELELER: TEKNİK MUAYENE VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

• Benzer denetim işlevlerinin farklı şekilde iki ayrı kurum tarafından yerine getirilmesi (Örn; Çevre 
Bakanlığının TPED formu, Ulaştırma Bakanlığının ADR formu) 

• Denetim sorumluluğunun  paylaşılması (TSE, Jandarma ve Trafik Hizmetleri, EGM gibi.)

• ADR denetimlerine ilişkin EGM ve Jandarma veri kalitesinin artırılması, öncesi sonrası değerlendirmelerinin 
yapılabilmesi  için önemli

• Sınırlı bütçe imkanları  ( Örn. taşra teşkilatlarının güçlendirilmesi vs.) 

• Etkili koordinasyon yapabilecek bir yapı
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ARKA PLAN: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / KARAYOLLARI DÜZENLEME GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

• Karayolu taşıtları/araçlarının fenni/teknik muayenelerini yapmak ve/veya yaptırmak

• TÜVTÜRK (Faaliyet alanının belirlenmesi ve denetim ‘de KDGM)

• periyodik araç muayenesi,

• yola elverişlilik muayenesi, 

• tadilat sonrası muayene ve 

• egzoz gazı emisyon ölçümü 

1 Kasım 2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
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DEĞERLENDİRMELER: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / KARAYOLLARI 
DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

• 10 personel, araç muayene dahil (TÜVTÜRK çalışanları)  4300 kişi 

• 210 sabit, 74 seyyar, 5 Motosiklet ve 14 traktör muayene merkezi 

• Her yıl 12 milyon araç muayenesi

• Deneyimli personel, sürekli gelişim imkanı, kurumsal motivasyon 

• Muayene istasyonlarında:   Meslek liseliler, MYO mezunları, makine ve otomotiv mühendisleri 

• TÜVTÜRK’ ün ciddi eğitim ve sınavlarından geçme zorunluluğu
• Kusur tabloları için işbirliği;  Ulaştırma Bakanlığı, TÜVTÜRK, Sanayi ve Teknoloji Bak. TSE ve 

EGM ile
• EGM ve Jandarma ile veri paylaşım protokol süreci, paydaşlarla ve akademi ile işbirliği
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TEMEL MESELELER: KARAYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

• Önkoşullar (Vergi borçları, sigortası,geçiş ücreti, para cezası vs.), Muayene istasyonlarının genel yaptırım 

yeri olarak görülmesi, ANA AMAÇDAN SAPMA !!!!

• Farklı paydaşların karayolu trafik güvenliğinde sorumluluk alması ( Örn. Maliye Bakanlığı)

• Etkili koordinasyon, birlikte çalışma kültürü, kanun değişikliklerinde son dakika görüş sorulması

• Denetimlerde dağınık bir yapı,  karmaşa 

• Yetki belgelerinin denetimi konusunda ilgili kurumların kapasitesinin artırılması ( Örn. EGM ve Jandarma) 

• Merdiven altı (yetkisiz) değişiklikler için sahada verimli  denetim

• Ağır kusurlu araç denetiminde boşluk

• Modifiye araçların muayene istasyonlarında detaylı muayenesinin pek mümkün değil (bu araçların EGM ve 
Jandarma tarafından denetimi)
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ARKA PLAN:  TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ / ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ 
MERKEZİ BAŞKANLIĞI

• Her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak İmal, Tadil 
Montaj  Yönetmeliği;

– tadilatı yapılan araçlara, ambulanslara uygunluk belgesi , 

• tip onayı belgelendirmesi, 

• tadilatı gerçekleşen araçların muayenesi

• atık taşıma araçlarının kontrolü,

• ambulans ve acil sağlık araçları kontrolü, ADR taşıt  uygunluk kontrolleri 

18.11.1960 tarih ve 132 sayılı Kanun

15.07.2018 tarihli 4 Numaralı  Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile 
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
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DEĞERLENDİRMELER:  TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ / ULAŞIM VE LOJİSTİK 
SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

• Tüzel kişiliğe haiz, özel hukuk hükümleri

• Merkez birimlerde 120,  taşrada 250- 300 uzman 

• Modifiye edilen araçların etkin denetimi için 81 ilde kontrol merkezleri

• Etkin koordinasyon: Noterler, Ulaştırma ve Altyapı Bak., EGM, Otomotiv ve Sanayi 
Dernekleri arasında etkin koordinasyon 
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DEĞERLENDİRMELER: TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ/ULAŞIM VE LOJİSTİK 
SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

• Yenilikçi ve teknolojilere açık ( Örn. ESC testleri için en son teknolojiler)

• Katılımcı liderlik anlayışı 

• Derinleşme ve kariyer yapma eğilimi, nitelikli personel, başarılı performansların 
ödüllendirilmesi

• Oryantasyon ve hizmet içi eğitimler 

• Performansı bağımsız bir otorite  tarafından ölçülüyor ( Sanayi Bk., TÜRKAK )
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TEMEL MESELELER:
TSE/ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI 

• Standartların  üst norm olarak kabul edilmemesi ( AB , BM Regülasyonları vs. kabul edilmesi)

• Modifiye araçlar, standart dışı montajlar, eklentiler RİSK!!! Şehirlerarası yolcu otobüslerinde tip 
onayı alınmadan yapılan montajlar,  CİDDİ GÜVENLİK RİSKLERİ!!!

• Kontrol ve denetlemede mevzuat veya uygulamadan kaynaklanan boşluklar / çakışmalar / 
dublikasyonlar

(Örn. UKOME kararları ile Araçların İmal Tadil Montajı hakkındaki yönetmeliğinin  işlevsiz 
hale gelmesi, LPG’li araç denetimi) 

• Koordinasyon eksikliği, iletişim kopukluğu, yetki karmaşası (Okul Servis araçları Yönetmeliği 
hazırlanırken TSE’nin dahil edilmemesi gibi)
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TEMEL MESELELER: TSE/ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ 
BAŞKANLIĞI

• Araç muayene sürecinde kusur tanımının esnek yorumlanması (ağır kusur olması gereken 
kusurun hafif kusur olarak nitelendirilebilmesi) RİSK !!!!

• Engelli erişimine uygun olmadan üretilen araçların yasal hale getirilmesi

• Araçlarda olması gereken erişebilirlik standartlarının muayene öncesinde ve sonrasında 
değiştirilmesi, ticari kaygılar

• Hız denetim cihazlarının standartları; kalibrasyonu 

• Kısıtlı bütçe ve personel,  

• Ek yatırımlara ihtiyaç; Otomobil test merkezi yatırımının gerçekleşememesi

• Eşgüdüm toplantılarına uzman girdisi eksikliği; mekanizmaların olmayışı

• Yol işaretlerinde standart/sızlık
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ARKA PLAN: SANAYİ BAKANLIĞI/ SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

• Sanayi ürünlerinin, ürün güvenliği ve teknik mevzuata uygunluğu/ piyasa gözetimi ve denetimi 

• Veri toplamak /ürün güvenliği bilgi sistemi oluşturmak / verileri değerlendirmek / rapor hazırlamak ve 
yayımlamak,

• Laboratuvar kurulmasını desteklemek / düzenlemeler yapmak,

• Denetim sırasında alınan numunelerin testlerini yapmak veya yaptırmak

• Paydaşlarla spesifik konularda işbirliği (Örn. Erişebilirliğe ilişkin standartlar  el kitapları ve kontrol listeleri)

13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
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DEĞERLENDİRMELER: SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

• Otomotiv sektörü en kapsamlı teknik düzenleme mevzuatına sahip

• 4703 sayılı kanun kapsamındaki ürünlerin %70’ inin piyasa gözetimi ve denetimi yapılmakta

• Kurum personeli ve sektör temsilcilerinin görüşleri / Kalifikasyon; master doktora teşvik  / yurtiçi ve yurtdışı görev 

• Doğru teknoloji, tabletlerle denetim,  elektronik imza ile tutanak sonlandırılması

• Toplam 700-800 denetçi /130 otomotiv/ makine denetçisi

• 7 personel Otomotiv sektöründe mevzuat, denetim ve planlama işlerini yapmakta

• Türkiye 145 BM  Araç Aksam Regülasyona taraf

• Kontrol listeleri  ile denetim , Uygunsuz ise numune alınarak aksamların TSE’de testleri yapılmakta / Risk analizleri

• Yan sanayi ürünleri için uygunluk testleri / Standartların gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı
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TEMEL MESELELER: SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

• Modifiye edilen araçların Muayenesi / Riskli bir alan /  Sorumluluk almama 

• Ağır kusur hafif kusur tablolarının geliştirilmesi  (Örn. Yangın alarmı Sisteminin olmayışı hafif 
kusur kategorisinde)

• Test yapma kapasitesinde eksiklik ( Örn: emniyet kemerleri  test edilebilmekte, ancak çocuk 
koruma sistemleri ( izofix test alanına girilememesi) ve kasklar test edilememekte )

• Mevzuatların  geç uygulanması ve ertelenmesi talepleri 
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ARKA PLAN: SAĞLIK BAKANLIĞI / 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

• acil hastalanma ve yaralanma hallerinde bilgisizlik ve ihmal ve uygun olmayan taşıma 
koşullarından kaynaklanan ölümlerin önlenmesi ve sakatlıkların azaltılması için 

• hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin ve olağanüstü durumlarda gerekli Acil Sağlık 
Hizmetlerinin verilmesi

• Günün 24 saati 112 ücretsiz telefon

3152 sayılı 14.02.1985 tarihli İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Kanunu
112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

13.10.1983 Tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
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DEĞERLENDİRMELER: SAĞLIK BAKANLIĞI / 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

• En tanınan birimlerden biri / hiyerarşi yok/ Çok Dinamik / Bakanla direkt iletişim

• Yüksek saha deneyimi ve farkındalık

• Yeterli kaynaklar 

• Yoğun bir çalışma ortamı / Mesai kavramı yok / Motivasyon yüksek / Manevi olarak tatmin 
olma

• Medyaya karşı duyarlılık /  Yanlış anlamaların önüne geçmek ve toplumu doğru bilgilendirmek 
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DEĞERLENDİRMELER: 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI  

• Merkez ve taşrada düzenli ve zamanında hizmet içi eğitim (Örn; 
İnsanlara Yaklaşım, saha tecrübesi ile öğrenme oranı yüksek) 

• Sık sık eğitim tatbikatları, olay yerine hızlı intikal

• Olay yerinde ve hastane ortamında veri kayıtlarına özen 

• Ambulans ekiplerine sürüş, müdahale vb. 5 çeşit  eğitim/ 3 yılda bir 
yenileme

• 26 ülkeye eğitim 
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DEĞERLENDİRMELER: 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

• En doğru teknoloji  (Ambulans araçları, yazılımları, çağrı merkezleri )

• Merkezde 8-9  personel / Yeterli 

• Ambulanslarda:  5000 kişi Ülke genelinde 34000 personel 

• 5500 Ambulans / Dünya sıralamasında  önde

• 17 helikopter, 4 Uçak ve 6 Deniz ambulansı 
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DEĞERLENDİRMELER: 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

• Teknik kapasiteyi artırma  ve  yeni teknolojileri kullanma

• İleri Mobil Lokasyon, BTK ile kaza anında konum alınması için görüşmeler

• Derinleşme ve kariyer yapma imkanı yok / sirkülasyon ( Genelde hastane kadroları )

• Paydaşlarla işbirliği ; EGM, İller idaresi, Türkiye Belediyeler Birliği, Bilişim ve Teknoloji 
Kurumu (BTK), İtfaiye/AFAD, Kamu hastaneleri Gn. Md ve Jandarma 

• Veri paylaşımına açıklık

• Acil Sağlık Otomasyon Sistemi ( ASOS) (Veri girişinin anlık takibi)  

• Profesyonel İlk yardım eğitimleri
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TEMEL MESELELER: 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI:

• Ambulans sürücülerinin ehliyetlerinin denetlenmesi (Suça karışmış, alkol kullanan, ceza 
puanları yüksek) ve EGM veya Nüfus vatandaşlık işleri ile işbirliği

• İlk yardım sertifikalı olmak, İlk yardım eğitimi aldıktan sonra sürücü belgesi verilmesi

• Sürat vakaya giderken olmalı, vaka ambulansa taşındıktan sonra olmamalı ( Ambulanslar 3. 
derece Yoğun bakım ünitesi seviyesinde) 

• Ambulansın boş yere meşgul edilmesi 

• Farklı tip ambulans sisteminin Türkiye’de  henüz olmaması, vakaya göre ambulans sevk 
edilmesi operasyonellik açısından önemli

• Emniyet şeridinde araç kullanımı davranışı yaygın bir durum
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TEMEL MESELELER: 12 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

• Trafik kuralı ihlali yaparak kazaya sebebiyet verenlere veya ambulansı boşyere meşgul edenlere

• Koordinasyon ve ortak çağrı sisteminin daha etkin çalışması / Polis-Ambulans- İtfaiyenin eş zamanlı 
intikali, 

• Geçiş önceliğine ilişkin mevzuatın netleştirilmesi

• Çakar lambalı sivil araçlar, ambulansın önceliği algısını azaltmakta

• Kurumsal kapasite ve performansı artırmak için bilimsel kaza sıcak nokta analizleri

• 112 İstasyon lokasyonları için Optimum Operasyonel Planlama;  Teknolojinin etkin kullanımı;  Akademi ile 
işbirliği

• Lider bir yapı; paydaşları toplayacak koordine edecek 
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ARKA PLAN: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  / TRAFİK SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

• Sürücü kurslarına ilişkin mevzuatı güncelleme, sınav organizasyonları, sürücü 

kurslarının  kontrol ve denetlemesi

08.02.2007 tarihli 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
29.05.2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 

Yönetmeliği
13.10.1983 Tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
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DEĞERLENDİRMELER: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  / TRAFİK SÜRÜCÜ 
EĞİTİMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

• Sürücü eğitimlerini 35500 kişi veriyor

• Denetleme :  Genel Müdürlükte çalışan 100-150 kişi + Taşradaki denetçiler

• İl ve ilçelerdeki öğretmenler (taşrada 20 -30 bin öğretmen) eğitim ve sınavların 

tamamlanmasında  görev alır  (Ücretli teşvik; 300 tl ücret )

• 3 çeşit denetim; Ders denetimi, personel ataması genel denetimi, ve direksiyon sınavları 

denetimi 

• AB müktesebatı; 10-15 yıl öncesine göre önemli ilerlemeler 
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DEĞERLENDİRMELER: TRAFİK SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

• Direksiyon sınavında görev alacak öğretmen ve yöneticiler için 96 + 12  saatlik eğitim 

• Bu hakkın geçerliliği 1 yıl,  bir yıl sonra tekrardan sınav 

• Eğiticileri eğitimi ise 220 saat,  12 saat süren ölçme değerlendirme sınavı 

• Başarı oranları %100 den %70’lere inmiş daha da inmesi için çalışılıyor

• Uygulama eğitimi 16 saat verilmekte, 21 saate çıkarılması düşünülmekte

• Sınava 8 giriş hakkı, her başarısız sınavdan sonra 2 saat eğitim ( Örn. 8. Kez girecekse 16 saat 

daha eğitim)

• Eğitim planlamasında bir çok aydaşla İşbirliği ( Üniversiteler, STKlar, Belediyeler, Rektörlükler, 
Bakanlıklar, Diyanet işler Bşk, RTÜK, EGM, Liseler,  İlkokullar )
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DEĞERLENDİRMELER: TRAFİK SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

• Teorik sınav : E- Tablet, anlık sınav sonucu

• Uygulama sınavı; 2 saat simülatör aracında, 14 saat trafikte

• E-Trafik Sınav Modülü; Elektronik ortamda kursların denetimi. Denetim raporları 
kontrol listesi şeklinde. Modülde ilgili yerler doldurulduktan sonra modül otomatik 
kendi rapor oluşturmakta

• E- Trafik modülüne ilişkin bir Whatssup grubu  ile il ilçeler yarıştırılıyor
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TEMEL MESELELER: TRAFİK SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI:

• Trafik eğitimlerinin 18 yaşından çok çok  önce verilmesi 

• MEB sürücü kurslarında İlk Yardım Eğitimlerinin 81 ilde layıkıyla verilmesi;  Sağlık 
Bakanlığı ile bu konuda işbirliği 

• Trafik adabı konusunda eğitim ve farkındalık 
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TEMEL MESELELER: TRAFİK SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

• Her il ve ilçede direksiyon sınavları farklı ( Konya'daki sınav Rize'ye göre daha kolay ; 
İstanbul'da ise akan trafikte )

• İl ve ilçelerdeki sınavlara Ankara'daki kadar müdahale edilememekte

• İstatistiki veri paylaşımında yaşanan sıkıntılar 

• Trafik Direksiyon hocası olmak için yüksek okul mezunu olma şartının kalkması;  lise mezunu

• Master doktoralı çalışanlara ihtiyaç duyulmakta

• Direksiyon sınavlarının tam olarak akan trafikte yapılması  

• Direksiyon eğitimlerinin süresinin artırılması (16 saatten 21 saate çıkarılması )
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ARKA PLAN: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

• Ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek trafikle ilgili plan ve projeleri gerçekleştirmek ( 
Örn. Kavşak düzenlemelerini, köprülü kavşaklar)

• Mevcut sinyalizasyon şebekesinin  yönetimi 

• Şehir yatay, düşey ve sinyalizasyon sistemlerini kurmak ve bu sistemlerin bakım onarım hizmetlerini yürütmek

• Çocuk Trafik Eğitim tesislerini açmak ve işletmek

• Okul Servis araçlarına özel izin belgesi vermeK

• Nazım plana uygun arazi kullanım  ve ulaşım  ulaşım planı ön çalışmalarını yapmak

• UKOME sekretaryası görevi

• Resmi kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmek, gerektiğinde UKOME genel kuruluna 
sunmak

5283 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı Kanun, 
09/06/2016 gün ve 1075 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Ankara 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Esas ve 
Usullerine dair Yönetmelik
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TEMEL MESELELER: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ULAŞIM DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI  

• Yetki alanlarının genişletilmesi /Kurumsal kapasite artışının buna paralel şekilde gelişmemesi, 
Trafik kazalarının %80’i büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde gerçekleşmesi

• 37000 km’lik Ankara Büyükşehir yollarında kavşaklar, trafik levhaları, sinyalizasyon işlerinin 
yapılması için finansman ve nitelikli personel açığı

• Ulaşım planlama çalışmalarının karayolu trafik güvenliği açısından değerlendirilememesi, 
kapasite eksikliği

• Yoğun olarak üst makamdan ve vatandaşlardan gelen talepler

• Daireler arasında entegrasyon eksikliği: Sanat Yapısı olarak değerlendirilen yapıların  ( köprülü 
kavşak, üst geçit , tünel vs.)  projelendirmesi EGO genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesinde (Mavi 
Masa Alo 153 ile  Mavi Masa’ya bildirilen talepler ) yapımı ise Fen İşleri Dairesinde. 
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TEMEL MESELELER:  ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ULAŞIM DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

• Hız kesici kasisler konusundaki yoğun talepler / standartların dışına çıkılması

• Şehir içi yol hiyerarşisinin tanımlı olmaması trafik güvenliğinde hız yönetiminin etkin 
yapılamaması

• Mevcut yol projeleri insan/yaya odaklı olmak yerine otomobil odaklı; yaya güvenliği 
ve yürümenin ulaşım modu olarak devreye sokulamaması
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TEMEL MESELELER: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

• Şehir içi ulaşım  modları arasında bağlantıların sağlanamaması nedeniyle toplu taşımanın 
tercih edilmemesi

• İç ve dış paydaşlarla etkili koordinasyon ve  veri paylaşımı eksikliği ( Örn. Şehiriçi kaza sıcak 
noktaları veri  paylaşımı; TSE ile standartlarla ilgili çalışma) 

• UKOME’nin karayolu trafik güvenliği alanında çok da  etkin olmaması

• İş akışı ve süreçlerde netlik gereksinimi

• Kavşak geçiş üstünlüğünün netleştirilmesi (Levhalamalar, sinyalize kavşaklarla  ilgili yaşanan 
sıkıntılar, açılan davalar)
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ARKA PLAN: TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB)

• Tüm belediyeler TBB’nin doğal üyesi

• Belediyelerin hak ve menfaatlerini korumakla mükellef, gerekirse dava açar

• Yurtdışında Türkiye Belediyelerini temsil eder

• Yerinde ve bölgesel eğitim verir,  en iyi uygulama örnekleri sunar

• Belediyelerin kapasitelerinin gelişmesine yardımcı olur,  ilgili paydaşlarla işbirliği yapar

• Belediyeler arasında gerektiğinde dayanışmayı teşvik eder, koordinasyonu sağlar

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945, Kamu yararına bir dernek, 57 yıl dernek 
statüsünde 

21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsü
26.05.2005 tarih ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
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TEMEL MESELELER: TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB)

• Belediyelerde trafik ulaşım plancıları veya ulaşım mühendisleri açığı

• İmar planların karayolu trafik güvenliği perspektifi açısından tam değerlendirilememesi

• Hızlı şehirleşmeye paralel  nitelikli insan gücü yetiştirilememesi ve sürecin iyi yönetilememesi

• Belediyelerde karayolu trafik güvenliği alanında bir çerçeve ve disiplin açığı 

• UKOME gibi Koordinasyon kurullarının işlevinin zayıflaması

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Trafik güvenliği işinin dışında kalması

• Belediyelerdeki uzmanlıkların  siyasetin etkisinde kalması
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ARKA PLAN: AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMET BAŞKANLIĞI/ ENGELLİ VE YAŞLI 
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ERİŞEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

• Engellilerin ve yaşlıların yapılı çevrede, toplu ulaşım ve bilgiye erişim hizmetlerinde 
karşılaştıkları  engellerin kaldırılması için çalışmalar yürütür

• Ulusal mevzuatın ve standartların belirlenmesi, gerektiğinde revize edilmesi çalışmalarını 
yürütür, modeller geliştirir

19.02.2014 tarih ve 6518 sayılı  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun 

20.07.2013 tarihli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği
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DEĞERLENDİRMELER: ERİŞEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

• Kurum içi paydaş iletişimi güçlü 

• Personel fikirlerini açıkça beyan edebilmekte, Genel Müdür bütün 
uzmanları toplantılara dahil etmekte

• Erişebilirlik dairesinde 18 Kişi olmak üzere Bakanlıkta 162 kişi, 81 
ildeki 11 kişilik denetleme komisyonlarını da dahil 891 kişi 
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DEĞERLENDİRMELER: ERİŞEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

• Kurumun değerleri amaçları dış paydaşlara kolayca iletilebiliyor; işin bir sosyal hizmet olması

• Değerler kümesi; BM Engelli hakları Sözleşmesi

• Kurum politikaları iyi tanımlanmış ve net,  

• İlgili paydaşlar, hizmet kullanıcıları ve sağlayıcıları arasında etkin koordinasyon 

• Kalifikasyona önem verilmekte; master, doktora 

• Yeniliklere açık,  çalışanlar çalışmalarına katkı  sağlayacak eğitimleri almakta
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DEĞERLENDİRMELER: ERİŞEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

• Yeni başlayan personele rehberlik eğitimi, görev ve sorumlulukların açıklanması

• Her ilde valiliklerde izleme ve denetleme komisyonları ( Çevre; Ulaştırma, İçişleri, Sanayi 
Bak, Aile BK + 4 STK+ 2 Kişi Engelli konfederasyonundan)

• Denetim,  İzleme ve Denetleme Formları ile yapılmakta, rehber niteliğinde

• Komisyon, Erişebilirlik anlamında eksiklik olduğunda İl Müdürlüğü ceza kesilebilmekte

• Standartlarla ilgili çalışma TSE ile birlikte yürütülmekte

• Yapı, denetim , uygulama yönetmeliği devrimsel nitelikte; binaların inşaat sürecinde 

erişebilirliğin dikkate alınması (BEST PRACTICE)
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TEMEL MESELELER: ERİŞEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

• Erişebilirlik konusu kamu kurumlarının öncelik sıralamasında 5 veya 10. sırada, 

• Erişebilirlik hk. toplumsal farkındalık düzeyi düşük (Engelli yerine araç ve ya rampa 
önlerine araç park edilmesi)

• Minibüslerin, toplu taşıma araçları henüz  erişebilir değil

• Erişebilirlikle ilgili standartlar henüz gelişim aşamasında ( Ör. Zemin kayganlığı standardı)  

• İl müdürleri ceza kesme konusunda istekli değil

• Rampa, asansörler, kaldırımlar, sesli ikazlar konularında kamu kurumları ek bütçe talebi 

• Hedeflere ulaşmak için kaynak yetersiz 
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TEMEL MESELELER:  ERİŞEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

• Kampanyalar kaynak yetersizliğinden yapılamamakta ( Örn. Park etme Engel Koyma 
kampanyası ) Konut tadilat desteği sağlanamamakta

• STK ‘ların bu alanda etkinliği yetersiz

• Üretilen araçların erişebilirliğine ilişkin mevcut mevzuatta değişikliğe gidilmesi
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TEMEL MESELELER: ERİŞEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

• Etkin bir performans  izleme değerlendirme  mekanizması bulunmayışı

• Bütçe gerektiren hususların Eşgüdüm kurulu kararıyla alınamaması

• UKOME çalışmalarına erişebilirliğin dahil edilememesi

• Kaza sonrası engelli kalanlara ilişkin  istatistiki veri eksikliği

• Toplu taşıma araçlarının erişebilir olması 

• Teknik personel ihtiyacı, fiziki şartların iyileştirilmesi

• Lider bir kuruluş 
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SAPTAMALAR/ ÇIKARIMLAR

Finansman, İnsan Sermayesi ve Yetkinlik 

• Finansman ihtiyacı ( Kampanyalar,  denetim laboratuvarları, denetim birimleri, erişebilirlik
tadilatları vs. )

• Daha fazla kalifiye personel, karayolu güvenliği kariyerinde uzmanlaşma/derinleşme  

• Performansların bağımsız bir dış otorite tarafından yapılamaması,  istisnalar; TSE, Belediye.

• Sadece iç denetim mekanizmaları 
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SAPTAMALAR/ ÇIKARIMLAR

• Güvenli sistem yaklaşımının tam olarak kavranamaması. Bu çerçevede;

a) Karayolu trafik güvenliği konusunda çalışanların yaptıkları işle  karayollarında meydana 
gelen can kaybı ve yaralanmalar arasında bağlantı kurması ( Örn. Kaskların ve çocuk 
koruma koltuklarının labaratuar testlerinin yapılmasını…… etkileri)

Araç donanımlarının can kaybı ve yaralanmalara etkisi, izofix girişleri, bir aracın yaya
dostu olup olmaması, NCAP donanımları

a) Karayolu  trafik güvenliği ile ilgili konuların çalışma ve stratejik planlarına dahil etme 
(MEB, Sanayi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler,  vs.)

• Denetimin tek çözüm olarak görülmesi,  PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKMEKTE!!!!!
Denetim aşamasına gelmeden sistemin diğer unsurlarının devreye girerek meselenin 
halledilmiş olması  
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SAPTAMALAR/ ÇIKARIMLAR
• Koordinasyon  eksikliği : çok disiplinli, birden çok kamu kuruluşunu içeren konuları birlikte 

çalışma deneyiminin eksik olması
(Son dakika mevzuat görüşü alınması,  ilgili paydaşlara haber verilmeden geliştirilen 

mevzuat, Örn. Emisyon denetimi mevzuatına EGM’nin dahil edilmemesi, Servis Araçları 
Yönetmeliğinde TSE’nin katkısının alınmaması). 

• Sorumluluğun güvenli sistemde rol alan kurumlar arasında orantılı paylaşılmaması:
(EGM eğitim  ve kampanya faaliyetleri, Belediye trafik parklarıyla ilgili fon araması vs.)

• Fazla sorumluluk: İş yükünün planlama, mevcut durum analizi yapmaya veya uzun vadeli 
düşünmeye engel olması (EGM, 112 Acil Hizmetler)

• Denetim Boşluğu : (Örn.Modifiye edilen araç denetimleri; (TSE mi TÜVTÜRK mü?), Dijital 
takograf denetimleri, Bazı aksamların ticari amaçla muayeneye gelirken takılması, 
muayeneden sonra  çıkarılması, Araç muayenesinden ağır kusurlu olarak trafiğe tekrar çıkan 
araçlar
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SAPTAMALAR/ ÇIKARIMLAR

• Benzer  işlerin bir çok kurum tarafından yapılabiliyor olması: Mevzuatların buna izin 
vermesi,  dublikasyon

(TSE den uygunluk belgesi alan LPG’li aracın  TÜVTÜRKTE tekrar muayene edilmesi ; 
TÜVTÜRK’ün Ambulans muayenesi sırasında TSE Onay belgesini dikkate almaması, 
Sanayi Bakanlığı’nın da TSE’nin ortak standart belirleyebilmesi) 

• Uzman/ Uzmanlık Açığı: Kurumların karayolu güvenliğine ilişkin programları uygulama 
kapasitesindeki uzmanlık açığı ( Belediyeler, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı, MEB vb.)
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SAPTAMALAR/ ÇIKARIMLAR

• Performansı izleme ve değerlendirme tam olarak yapılamamakta ( Örn. 2015’den sonraki AB ‘ye 
uyumlu geliştirilen sürücü eğitimlerinin trafik kazalarının azalmasına etkisi, ADR denetimlerinin 
etkisi, Erişebilirlik eğitimlerinin etkisi vs., kampanyaların )

• Veri paylaşım mekanizmaları yetersizliği:  (Sıcak nokta verileri, Ambulans Şöförlerine ilişkin veri 
ihtiyacı)

• Çıkarılan mevzuatların birbirini işlevsiz hale getirmesi (Örn; UKOME’nin servis araçları için aldığı 
uygunluk kararının, TSE’nin İmal Tadil Montaj Yönetmeliğini işlevsiz hale getirmesi)

• İletişim kopukluğu  (Bir kurum tarafından yapılan yerine getirilen bir işlevin nasıl hangi şartlar altında, 
hangi yasal çerçeveye dayanarak  yapıldığının başka kurumlara net bir şekilde anlatılamaması)

• Eşgüdüm kurulların işlevi ya da işlevsizliği

• Karayolu trafik güvenliği alanında lider güçlü bir yapı ihtiyacı
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DAHA GÜVENLİ KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN

HEPİMİZİN LİDERLİĞİ ŞART!

Teşekkür ederim
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