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EĞİTİMİN AMAÇLARI
• Güvenli Sistem Yaklaşımının 

Tanıtılması

• Verilerin öneminin vurgulanması

• Etkili politika oluşturma sürecinin 

başlatılması

• Verilerin karayolu güvenliği 

politikalarını nasıl 

destekleyebileceğinin anlatılması

• Etkili bir veri yönetim 
sisteminin gösterilmesi

• Veri kalitesi ve bütünlüğünün 
nasıl sağlanacağının 
öğrenilmesi

• Analiz ve tartışmalarla verilere 
ilişkin önemli sorunların 
çözülmesi

• Yerel ihtiyaçların belirlenmesi



EĞİTİMİN İÇERİĞİ
1.Gün - Büyük Resim

– Güvenli Sistem Yaklaşımı 
– Verilerin Önemi
– Politika analizi
– Karayolu güvenliği politikasının veri ihtiyaçları

2. Gün - Veri Sistemleri ve Veriler

– STAR yaklaşımının tanıtılması
– Veri kalitesi ve bütünlüğü
– Trafik Kazası Veritabanı Yönetim Sistemi (RADMS)

3. Gün - Türkiye’de RADMS oluşturulması

– Önemli Veri Sorunlarının çözülmesi
– RADMS oluşturulurken üzerinde durulması gereken hususlar 
– RADMS’nin uygulanması



TRAFİKTE %100 YAŞAM – TÜRKİYE’DE 
KARAYOLU GÜVENLİĞİ

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir

Faydalanıcı kurum Emniyet Genel Müdürlüğüdür

Haziran 2017 – Mayıs 2020 tarihleri arasında yürütülmektedir



PROJE HEDEFLERİ
• Türkiye'de kaza sayısının ve bu kazalardan kaynaklanan can kaybı ve yaralanma sayısının 

azaltılmasına yönelik karayolu güvenliğinin artırılması.

• Türkiye'nin karayolu güvenliğini artırma çabalarını AB politikalarıyla ve Brasilia 
Deklarasyonuyla mümkün olan en geniş ölçüde uyumlu hale getirme ve özellikle:
– Güçlü finansmana sahip lider kuruluşların ve ilgili koordinasyon mekanizmalarının belirlenmesi 

ve/veya güçlendirilmesi.
– 2011-2020 Karayolu Güvenliği On Yıllık Eylem Planına ilişkin olarak Küresel Planın Uygulanması.
– Karayolu polis stratejilerinin ve trafik denetim önlemlerinin iyileştirilmesi.
– Karayolu trafik kazalarında meydana gelen sistematik ve konsolide veri toplama kalitesinin 

artırılması ve trafik kazalarını, ölümleri ve yaralanmaları önlemek için kanıta dayalı yaklaşımların 
desteklenmesine ilişkin araştırmaların ve sonuçlarının paylaşımının teşvik edilmesi.

• Toplum bilincinin ve desteğinin artırılması.



1. Kurumsal Çerçeveyi Yeniden Oluşturmak ve Uzun Vadeli bir Karayolu Güvenliği Stratejisi Geliştirmek

2. Stratejilerin Daha İyi Uygulanması ve Denetimin artırılması için EGM Karayolu Güvenliği Hizmetlerinin 
Kurumsal Kapasitesini İyileştirmek

3. Karayolu Güvenliği İstatistiklerinin Üretilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak

4. EGM Karayolu Güvenlik Hizmetleri için Halkla İlişkiler, İletişim ve Savunuculuk Faaliyetlerini İyileştirmek

PROJENİN DÖRT BİLEŞENİ BULUNMAKTADIR
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ÖNEMLİ ÇIKTILAR
• Türkiye'deki mevcut karayolu güvenliğine ilişkin genel durum değerlendirmesi ve analizi
• 2012 - 2020 Ulusal Yol Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planının Değerlendirilmesi
• 2021 - 2030 Ulusal Yol Güvenliği Stratejisi, Eylem ve Yatırım Planı
• Kurumsal ve yasal çerçeve
• Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarına, ölümlere ve yaralanmalara ilişkin maliyet 

hesaplamaları
• Kapasite geliştirme
• Karayolu güvenliğini artırmak için verilerin toplanmasına, onaylanmasına ve analizinin 

iyileştirilmesine yönelik öneriler
• İletişim ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve karayolu güvenliği konularında farkındalığın 

artırılması



Türkiye’de Karayolu Güvenliği (2018)
• 6.675 insan hayatını 

kaybetmiş,

• 307.071 insan yaralanmıştır.

• 1,2 milyondan fazla trafik 
kazası kaydedilmiştir

• Bunun Türkiye ekonomisine 
maaliyeti : 66.3 milyar TL’dir. 
(GSYH’nın 1.78’i)

• Aşırı hızdan kaynaklı 697.239 
para cezası verilmiştir

• Araç/motorsiklet sürücüleri, 
ölümcül/yaralanma 
kazalarının %89.64'ünde 
hatalı kabul edilmiştir



ULUSAL KALKINMA PLANI (2019 - 2023)

• Trafik kazalarından kaynaklanan ölümler, yaralanmalar ve hasarlar en aza indirilecektir.
– Karayolu kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve karayolu güvenliğini trafik sistemindeki tüm 

aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören Güvenli Sistem Yaklaşımı benimsenecek ve ilgili kurumsal yapı 
oluşturulacaktır.

– Karayolu ağındaki darboğazlar ortadan kalkacak, kaza kara noktaları iyileştirilecek ve toplam 2.872 km 
bölünmüş yol inşa edilecektir.

– Trafik güvenliğinde aktif olan mevcut kurum ve kuruluşlar arasında en üst düzeyde koordinasyon ve veri 
paylaşımı sağlanacaktır.

– En yüksek trafik güvenliği seviyesini sağlamak için, karayolu teknolojilerindeki gelişmeler kullanılarak 
denetimler yapılacak ve karayolu kullanıcılarının trafik güvenliği farkındalıkları arttırılacaktır.

– Elektronik Hız Yönetim Sistemleri, anlık hız yönetimi yerine ortalama hız yönetimine dayalı olacaktır.

• Ulusal ölçekte mekansal planlar ve ulaştırma planları bütüncül bir şekilde ele alınacak, kentsel lojistik 
planları, makro ölçekte mekansal strateji planları, çevre planları ve lojistik master planları koordineli 
olarak hazırlanacak ve uygulanacaktır. 
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GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMI



GÜVENLİ SİSTEM

İnsanların insan hatasına 
rağmen ölmediği bir sistem.

Job and Sakashita (2016)
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TEHLİKELİ SİSTEM

İnsanların insan hatası 
olmadan ölebileceği bir sistem  
(örneğin mayın tarlası, çığ 
alanı).

Job and Sakashita (2016)
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GÜVENLİ OLMAYAN SİSTEM

İnsanların insan hatası sonucu 
ölebilecekleri bir sistem.

Job and Sakashita (2016)
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GÜVENLİ OLMAYAN SİSTEMDEN GÜVENLİ 
SİSTEME GEÇİŞ
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GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMI PARADİGMA DEĞİŞİMİ ANLAMINA GELİR VE KARAYOLU GÜVENLİĞİNİ 
GELİŞTİRMEK İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR SUNAR

• Güvenli Sistem Yaklaşımı 90'lı yıllarda Hollanda ve İsveç'te geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

• Uluslararası toplum, güvenli sistem yaklaşımının kullanılması gerektiği konusunda hemfikirdir.

• Bu yaklaşımın büyük sonuçlar getirdiğine dair önemli kanıtlar vardır.

• Bu yaklaşım, BM On Yıllık Eylem Planına dayanmaktadır.

• Türkiye güvenli sistem yaklaşımını benimsemiştir

TEHLİKELİ 
SİSTEM

GÜVENLİ 
OLMAYAN 

SİSTEM

GÜVENLİ 
SİSTEM



GÜVENLİ SİSTEM İLKELERİ

1. İnsanlar yanılabilir, insanlar hata 
yapabilir

2. “Mağduru suçlamak” yerine insan 
hatalarını “affetmeye” dayalıdır

3. İnsan vücudu kırılgandır, vücut 
kuvvete dayanıklı olacak şekilde 
tasarlanmamıştır

4. Karayolu güvenliğini geliştirme 
sorumluluğu TÜM paydaşlar arasında 
paylaşılmalı, karayolu güvenliğini 
geliştirmek sadece bir kurumun 
sorumluluğunda olmamalıdır

18

ZERO 
VISION

Kaynak: Planlama, Taşımacılık ve Altyapı Bakanlığı, Güney 
Avustralya



GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMI TEMEL TAŞLARI

1. Güvenli yollar ve yol kenarları - öngörebilir ve hataları telafi 
edebilir. Tasarımı güvenli hızları teşvik eden ve hataları 
önlemeye yardımcı olan kendi kendini açıklayan yollar.

2. Güvenli hızlar - Yolların işlevine ve güvenlik seviyelerine 
uygun sürüş hızlarına işaret eder. İnsanlar hız sınırlarının 
mantığını kavrar ve uyum göstererek buna göre hareket 
ederler.

3. Güvenli araçlar - Bir kaza durumunda, kazaları önler ve 
yolcular, yayalar ve bisikletliler dahil olmak üzere tüm 
karayolu kullanıcılarının korunmasını sağlar.

4. Güvenli karayolu kullanıcıları - uyanık ve ayık olan ve 
karayolu kurallarına uyan karayolu kullanıcılarına işaret eder. 
Güvenliği iyileştirmek için çaba sarf ederler ve güvenlik 
iyileştirmeleri talep ederler.

+ Kaza sonrası müdahale - Hayat kurtarmak ve ciddi 
yaralanmaları önlemek için hızlı olmalı ve yeterli ekipmana 
sahip olunmalıdır.
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BAŞARILI UYGULAMA GEREKLİLİKLERİ:
• GÜVENLİ SİSTEM İLKELERİNİN UYGULANMASI

• KANIT TEMELLİ MÜDAHALELER

• VE SONUÇ ODAKLI YÖNETİM

1. Yeterli finansman ve kaynak
2. Sağlam bir bilgi tabanı
3. Araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi
4. Faaliyetlerin sürekli izlenmesi ve 

değerlendirilmesi
5. Tutarlı ve destekleyici mevzuat
6. Kurumlar arası politika ve eylem 

koordinasyonu
7. Farkındalığı artırmak için tanıtım
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Kaynak: Planlama, Taşımacılık ve Altyapı Bakanlığı, Güney 
Avustralya
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GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMINI KABUL 
ETMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

1. Ölümlerin kaçınılmaz olarak görülmesi (“hareketliliğin bedeli”)

2. “Mağdur suçludur” zihniyeti

3. Yetersiz finansman

4. Eski tasarım standartları veya standartların eksikliği

5. Daha iyi yollar daha yüksek hızlara sebep olabilir

6. Yüksek gelirli ülkelerde gösterilen başarı ve başarısızlıkların 
uygulanabilirliği ve uygunluğuyla ilgili sorular

7. Kusurlu modeller ve güvenlik tanımları, eksik veriler
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GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMI ÇALIŞMALARI

GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMI TRAFİK ÖLÜMLERİNİN YÖNETİMİ İÇİN BİR ÇERÇEVE 
SAĞLAR
• İsveç, İngiltere ve Hollanda ölümleri %90 oranında düşürmeyi başardılar. 
• Avustralya, son 30 yılda ölümleri %50 azalttı, 1987'den beri ölümler 

17/100.000'den 5.4/100.000'e düştü.
• Moldova’da 9 yılda ölümler 15,1/100,000'den 9,7/100,000’e düştü (2009 -

2018)

PLANLAMAYA ŞİMDİ BAŞLAYIN!
• İsveç, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler bu rakamlara on yıllar sonucu 

ulaşabilmiştir.
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GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMINA İLİŞKİN KÖTÜ/YANLIŞ 
MODELLER, TANIMLAR VE SINIRLI VERİLER

YETERLİ ODAĞA SAHİP OLMAYAN DÜŞÜK KALİTELİ 
MÜDAHALELER

ÖĞRENME EKSİKLİĞİ 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME OLMAMASI
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VERİLERİN ÖNEMİ
«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.



Verilerin Önemi

DSÖ Karayolu Trafik Yaralanmasının Önlenmesi 

Hakkında Dünya Raporu.

• Doğru, güvenilir veri toplamanın önemi 

vurgulanmıştır

• Karayolu güvenliği sorununun büyüklüğünün 

tespit edilmesi amaçlanmıştır

• Ülkelerin kanıta dayalı karayolu güvenliği 

politikaları geliştirmelerini sağlayan veri 

sistemlerine duyduğu ihtiyaç vurgulanmıştır.
Kaynak: DSÖ (2004). DSÖ Karayolu Trafik Yaralanmasının 
Önlenmesi Hakkında Dünya Raporu.

“Küresel karayolu güvenliğinin 

iyileştirilmesi” hakkında 58/289 sayılı BM 

Kararı
• DSÖ raporunda yer alan tavsiyelerin 

uygulanması teşvik edilmiştir



Karayolu güvenliğine yönelik halk 
sağlığı yaklaşımı için veri kullanımı

Güvenilir ve doğru veriler 
aşağıdakilere yardımcı olur:

• Sorunların, risk faktörlerinin ve öncelikli 
alanların belirlenmesi

• Stratejilerin oluşturulması, hedeflerin 
belirlenmesi ve performansların 
izlenmesi

En önemli karayolu trafik yaralanmaları 
sorunlarına yönelik süreklilik sahibi ve 
verilere dayalı bir yönetim sistemi 
olmadan, kaza risklerinde veya 
kazaların ciddiyetinde kayda değer ve 
sürdürülebilir azalmaların sağlanması 
oldukça zordur.

Sorunların 
tanımlanması

Risk faktörleri 
ve 

önceliklerin 
belirlenmesi

Strateji 
oluşturulması

Hedeflerin 
belirlenmesi 

ve 
performansla
rın izlenmesi

Kaynak: DSÖ (2010). Veri sistemleri: karar vericiler ve uygulayıcılar için karayolu güvenliği el kitabı



Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

karayolu güvenliğini arttırma konusundaki kararlılığı 

nedeniyle 3 Nisan 2013 tarihinde ödül almıştır.

Veriler siyasi irade oluşturulmasına yardımcı 
olabilir

Güvenilir ve doğru veriler ayrıca 
karayolu güvenliğine şu konularda 
öncelik verilmesi adına siyasi irade 
oluşturulmasına yardımcın olabilir:

• Karayolu trafiğindeki yaralanmaların 
doğası ve boyutunun belgelenmesi;

• Kaza ve yaralanmaları önleyen 
müdahalelerin etkilerinin gösterilmesi;

• Etkili önlemler ile sosyo-ekonomik 
maliyetlerin nasıl azaltılabileceği 
hakkında bilgi sağlanması.



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. 

28



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:   
• hız  
• 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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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
• Kaza verileri eksiktir
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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

Yaralı 
Hastaneye 
Kaldırılır 

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 27-36k

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 


