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SUNUM AKIŞI - TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMLİ VERİ 
SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ

1. Veri unsurlarına ilişkin tanımların uyumlaştırılması

2. Farklı kaynaklardan elde edilen verilerin birleştirilmesi

3. Dijital varlık kaydı sisteminin oluşturulması

4. Verilerin doğrulanması

5. Verilerin paylaşılması
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1. VERİ UNSURLARINA İLİŞKİN 
TANIMLARIN UYUMLAŞTIRILMASI
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ELE ALINMASI GEREKEN MESELELER

• Tanımların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekir
• Farklı kaynaklardan alınan verileri birleştirmek zordur
• Kurumlar arası veri paylaşımı
• Verilerin kalitesi ve güvenilirliği
• Kaza oluşum zinciri soruşturmalarını yürütmek için gerekli 

veri eksikliği
• Finansal ve insan kaynakları verileri mevcuttur ancak erişim 

zordur
• Kaza verileri eksiktir



TANIMLAR VERİ KALİTESİNİ NASIL ETKİLER
1. Tanımlar, hangi kazaların karayolu kazaları olarak sayıldığının ve  yaralanma 

ve kaza şiddetinin sınıflandırmasının belirlenmesine yardımcı olarak verilerin 
kaliteli olmasına etki eder

2. Tanımlar tutarlı olmadığında, planlama sürecinde faydalı olabilecek verileri 
bir araya getirmek zorlaşır

3. Karayolu trafik kazaları ile ilgili bazı tanımlar, motorsuz araç kazalarını ve 
çiftlik alanlarında, özel mülk yolları ya da yüzey kaplamasız yollarda 
gerçekleşen kazaları kapsamaz 

4. Sağlık kurumları, polis ve sigorta şirketleri tarafından benimsenen tanımların, 
raporların ve kodlamaların farklılıklar göstermesi, bireysel veri kaynaklarının 
asıl durumu eksik bir şekilde yansıtmasına sebep olur
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TANIMLARDAKİ TUTARSIZLIKLARIN SEBEBİ
1. Sağlık Bakanlığı, zaman aralığı tanımı içermeyen Uluslararası Hastalık 

Sınıflandırmasını kullanmaktadır (Trafik Polisi ise kazadan sonraki 30 gün içinde 
gerçekleşen ölümleri de kaydeder)

2. Klinik eğitimleri olmayan polis memurları, yaralanmanın şiddetini belirlemekle 
görevlidir

3. İç yaralanmalar kaza yerinde belirgin olmayabilir ve ambulansta veya hastanede 
daha net anlaşılabilir

4. Hastanelerdeki çalışmaları takip edecek özel bir trafik görevlisinin olmaması 
(operasyonel uygulama)

5. Tutarsız operasyonel uygulamalar (örn. Hız sınırları)
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2015 ÖNCESİ

• 2015 yılına kadar karayolu trafik 
ölüm rakamları sadece kaza 
yerinde ölenleri kapsamaktaydı

2015 VE SONRASI

• 2015 yılından bu yana trafik 
kazalarında meydana gelen 
ölümlere ilişkin rakamlar, trafik 
kazasının meydana gelmesinden 
sonraki 30 gün içerisinde 
hastaneye gönderilen yaralıların 
hayatını kaybetmesini de 
kapsamaktadır
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TÜRKİYE’DEKİ KARAYOLU TRAFİK ÖLÜMLERİNE
İLİŞKİN TANIMLARIN DEĞİŞİKLİK GÖSTERMESİ

Kaynak: TÜİK



• Trafik kazası: Karayolu üzerinde 
hareket halinde olan bir veya 
birden fazla aracın karıştığı ölüm, 
yaralanma ve zararla sonuçlanmış 
olan olaydır.

• Ölü: Kaza yeri:  Kaza yerinde polis 
ve jandarma tarafından tespit 
edilen ölen sürücü, yolcu ve 
yayalardır.

• Kaza sonrası: Kaza sonrası sağlık 
kuruluşlarına sevk edildikten 
sonra kazanın sebep ve tesiriyle 
otuz gün içinde ölen sürücü, yolcu 
ve yayalardır.
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TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL TANIMLAR

Kaynak: TÜİK



KARAYOLU TRAFİK ÖLÜMÜ TANIMI

Uluslararası: “intiharlar hariç olmak üzere, yaralanmalı karayolu 
trafik kazası sebebiyle olay esnasında veya 30 gün içinde ölen 

kişi”.

Türkiye: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden 
fazla aracın karıştığı kaza sebebiyle… olay yerinde...veya trafik 

kazalarında yaralanan ve sağlık tesislerine gönderilen ve kazanın 
etkileri nedeniyle kazayı takiben 30 gün içinde ölen.
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Kaynak: DSÖ (2010). Veri sistemleri: karar vericiler ve uygulayıcılar için karayolu güvenliği el kitabı Kaynak: TUİK



TÜRKİYE’DEKİ TANIM

• Karayolu üzerinde hareket halinde 
olan bir veya birden fazla aracın 
karıştığı kaza sebebiyle… olay 
yerinde...veya trafik kazalarında 
yaralanan ve sağlık tesislerine 
gönderilen ve kazanın etkileri 
nedeniyle kazayı takiben 30 gün 
içinde ölen.

SAĞLIK TANIMI

• ICD-9’a göre, bir trafik kazası 
sonucu gerçekleşen tüm ölümler, 
süre önemi olmaksızın, trafik 
kazası ölümü olarak kabul edilir 
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SAĞLIK SEKTÖRÜ VE POLİS KAZA VERİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Kaynak: TÜİK Kaynak: WHO (2018) Global status report on road safety 2018



ULUSLARARASI SINIFLANDIRMALAR
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Epidemiyoloji, sağlık yönetimi ve klinik 

amaçlar için standart teşhis aracı.



TÜRKİYE’DEKİ YARALANMA 
TANIMI

• Yaralı: Kaza sonucu 
ölmemiş, ancak hafif veya 
ağır yara almış kişidir.
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YARALANMA ŞİDDETİNE İLİŞKİN TANIMLARI

Kaynak: TÜİK

Kaynak: WHO (2018) Global status report on road safety 2018



TANIMLARIN VERİ KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ 
DEĞERLENDİRMEK İÇİN GEREKLİ SORULAR
1. Trafik kazası tanımları hangi durumları kapsamaz ve bu durum ne 

tür bir önyargı yaratır?
2. Polis, yaralanma şiddetini belirlemek durumunda mıdır ve 

yaralanma ciddiyetine ilişkin tanımlar,
3. polis memurları tarafından anlaşılıp uygulanması bakımından 

yeterince açık mıdır?
4. Polisin bildirdiği yaralanma şiddetinin doğruluğunu değerlendirmek 

için hastane verileriyle karşılaştırmalar yapılmış mıdır?
5. Çeşitli sektörler tarafından kullanılan tanımlar birbiriyle uyumlu 

mudur?
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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?

Kaynak: TÜİK



• Yerleşim yeri: Azami hızı en fazla 
50 km ile sınırlı araç trafiğine açık, 
polis ve jandarmanın görev alanı 
içinde yer alan ve karayolu 
trafiğine etkileri tespit edilmiş 
idari taksimatla belirlenmiş olan il, 
ilçe, köy veya mezra gibi yerlerdir.

• Yerleşim yeri dışı: Karayolu Trafik 
Kanununda belirtilen hız sınırı ile 
araç trafiğine açık olan, polis ve 
jandarmanın görev alanı içinde yer 
alan ve yerleşim yeri özelliği 
taşımayan yerlerdir.

17

YERLEŞİM YERİ/YERLEŞİM YERİ DIŞI TANIMLARI

Kaynak: TÜİK



Kaynak: TÜİK

HIZ SINIRI TANIMLARI 

Araç tipi 
Yerleşim yeri 

içi (km) 

Yerleşim yeri dışı 

Otoyol/Otoban 

(km) 

Şehirlerarası iki 

yönlü yollar 

(km) 

Bölünmüş yollar 

(km) 

Araba (M1), (M1G) 50 90 110 120 

Minibüs (M2) 50 80 90 100 

Otobüs (M2-M3) 50 80 90 100 

Kamyonet (N1), (N1G) 50 80 85 95 

Panel Van (N1) 50 85 100 110 

Kamyon (N2-N3) 50 80 85 90 

Çekici (N2-N3) 50 80 85 90 

Motosiklet (L3) 50 80 90 100 

Motosiklet (L4, L5, L7) 50 70 80 80 

 



19



20



Kaynak: TÜİK

HIZ SINIRI TANIMLARI 

https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=https://www.hirstsigns.co.uk/content/images/thumbs/0000057_30-mph-speed-limit-sign_550.jpeg&imgrefurl=https://www.hirstsigns.co.uk/30-mph-speed-limit-sign&docid=jE1AMvJ-leiq6M&tbnid=-vKSn3uv-LrqeM:&vet=10ahUKEwiC483YyIHnAhXE5eAKHR38Ad4QMwjBASgBMAE..i&w=550&h=550&hl=en&bih=751&biw=1536&q=30MPH SIGN&ved=0ahUKEwiC483YyIHnAhXE5eAKHR38Ad4QMwjBASgBMAE&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=https://www.hirstsigns.co.uk/content/images/thumbs/0000057_30-mph-speed-limit-sign_550.jpeg&imgrefurl=https://www.hirstsigns.co.uk/30-mph-speed-limit-sign&docid=jE1AMvJ-leiq6M&tbnid=-vKSn3uv-LrqeM:&vet=10ahUKEwiC483YyIHnAhXE5eAKHR38Ad4QMwjBASgBMAE..i&w=550&h=550&hl=en&bih=751&biw=1536&q=30MPH SIGN&ved=0ahUKEwiC483YyIHnAhXE5eAKHR38Ad4QMwjBASgBMAE&iact=mrc&uact=8


Kaynak: TÜİK

HIZ SINIRI TANIMLARI 

Araç tipi 
Yerleşim yeri 

içi (km) 

Yerleşim yeri dışı 

Otoyol/Otoban 

(km) 

Şehirlerarası iki 

yönlü yollar 

(km) 

Bölünmüş yollar 

(km) 

Araba (M1), (M1G) 50 90 110 120 

Minibüs (M2) 50 80 90 100 

Otobüs (M2-M3) 50 80 90 100 

Kamyonet (N1), (N1G) 50 80 85 95 

Panel Van (N1) 50 85 100 110 

Kamyon (N2-N3) 50 80 85 90 

Çekici (N2-N3) 50 80 85 90 

Motosiklet (L3) 50 80 90 100 

Motosiklet (L4, L5, L7) 50 70 80 80 
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Kaynak: TÜİK

STRATEJİK PLANLAMADA ZORLUKLAR
Ehliyet Geri Alım Nedenleri



Karayolları Trafik Kanunu

• Madde 78/1-b:

Üç tekerlekli yük motosikletleri hariç, elektrikli 
bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerde 
sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, 
yolcuların ise koruma başlığı kullanması 
zorunludur.

(kanun, "kaskların sabitlenmesini zorunlu kılmamakta" 
ve çocukların taşınmasını yasaklamamaktadır)

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU TANIMLARI



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



KARAYOLU TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN ÖNERİLEN 
TANIM

“Kamusal bir yolda veya halkın erişim hakkına sahip 
olduğu özel bir yolda hareket halindeki en az bir karayolu 

aracının dahil olduğu çarpışma veya olay”.
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Kaynak: DSÖ (2010). Veri sistemleri: karar vericiler ve uygulayıcılar için karayolu güvenliği el kitabı



2. FARKLI KAYNAKLARDAN ELDE 
EDİLEN VERİLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ 
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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



TRAFİK POLİSİ

• Trafik kazalarının özellikleri

• Kişisel yaralanmaların özellikleri

• Nedensel faktörler

• Kurallara uyum/ihlal/ceza verileri

• Yasal işlemler

• Hastane/tıbbi verilerin takibi

ULAŞIM

• Yolların durumu, tasarımı ve inşası

• Araçların yola elverişliliği ve sicili

• Farklı araç tiplerini kullanma 
kapasitesinin oluşturulmasına yönelik 
sürücü eğitimi ve testi

• Kaza sıcak noktaları, yüksek riskli rotalar 
vb. (CBS)
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FARKLI SEKTÖRLERİN VERİ GEREKSİNİMLERİ



SAĞLIK
• Can kaybı kayıt verileri (ölüm belgesi)
• Hasta kayıtları
• Travma kayıtları
• Ölümcül ve ölümcül olmayan yaralanmalar
• Sağlığın teşvik edilmesine yönelik 

çalışmaları destekleyen risk faktörleri
• Tedavilerin ve önleyici çalışmaların etkinliği
• Uygun müdahalelerin planlanması

DİĞER SEKTÖRLER

• Sigorta

– Kim sorumludur

– Yükümlülük

– Yaş, cinsiyet, araç tipi vb.

– Kaza Sayısı

– Kaza maliyeti (hasar ve yaralanma)
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FARKLI SEKTÖRLERİN VERİ GEREKSİNİMLERİ



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

ÖLÜMCÜL VE ÖLÜMCÜL OLMAYAN TRAFİK 
YARALANMALARI İÇİN VERİ KAYNAKLARI



VERİLERİ BİRLEŞTİRMEK ZORDUR

• Örneğin aşağıdakilerle ilgili verileri birleştirmek:
– Sürücü 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



Karayolları Trafik Kanunu

• Madde 31/1-a

• M1, M1G, N1, N1G, N2 ve N3 sınıfı 
araçlarda 150 cm’den kısa ve 36 kg’ın 
altındaki çocukların taşınması 
sırasında çocuk emniyet sistemlerinin 
kullanılması zorunludur.

• Çocuk emniyet sistemleri olmayan 
M1, M1G, N1, N1G, N2 ve N3 sınıfı 
araçlarda üç yaşın altındaki çocuklar 
taşınamazlar

• Çocukların taksilerde seyahatleri 
sırasında, çocuk emniyet sistemleri 
kullanmaları, yok ise arka koltukta 
oturmaları zorunludur

• M2 ve M3 sınıfı araçlarda seyahat 
eden üç ve üzeri yaştaki çocukların, 
emniyet kemeri ya da çocuk emniyet 
sistemleri kullanması zorunludur.

VERİ BİRLEŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN 
ZORLUKLAR



Source: Child Restraint Use - An observational study. Conference: Protection of Children in Cars, 11th International Conference December 5 – 6, 2013 in Munich, Germany (as part of the Road Safety 10 Project)
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3. DİJİTAL VARLIK KAYDI SİSTEMİNİN 
OLUŞTURULMASI
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DEĞERLENDİRMELER

• Gelişim, Çalışma Grubu tarafından 
yürütülmelidir

• Neyin gerekli olduğunu belirlemek için 
bir durum analizi yapılmalıdır

• Bir eylem nasıl seçilir

• Kalite ve etkinlik nasıl sağlanır

DEĞERLENDİRMELER

• Ne gerçekleştirilebilir?

• Minimum veri öğelerini karşılar mı?

• Veri öğeleri iyi tanımlanmış mı?

• Sistem gereksinimleri nelerdir?

• Siyasi irade var mı?

• Verilerin kullanılabilirliği ve 
güvenilirliği nasıl sağlanır
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TEMEL DEĞERLENDİRMELER



VERİ KAYITLARININ KALİTELİ OLMASININ 
SAĞLANMASI

Sisteme giren verilerin 
kalitesi; ortaya çıkan 
analizlerin kalitesi ve bir 
ülkenin etkili bir eylem 
planı geliştirme kabiliyeti 
üzerine doğrudan etki 
etmektedir. 



DURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. Paydaş analizi

2. Veri kaynaklarının, 
sistemlerinin ve 

kalitesinin 
değerlendirilmesi

3. Son kullanıcı 
değerlendirmesi

4. Çevre analizi



YENİ BİR KAYIT SİSTEMİ TASARIM SÜRECİ

1. Adres kalitesi 
sorunları

•Veri sistemi 
sadece sisteme 
girilen veriler 
kadar 
güvenilirdir

2. Minimum veri 
öğelerini 

tanımlayın

•Kaza, Yol, Araç, 
Kişi

3. Veri yakalama 
özelliklerinin 
tanımlanması

•Bilgi toplama 
ve sisteme 
aktarma süreci

4. Sistem 
gereksinimlerinin 

ve kaynakların 
tespit edilmesi

•Kaza, Yol, Araç, 
Kişi

5. Veri toplama 
araçlarının 

belirlenmesi

•Kağıt, 
elektronik, 
mobil

6. Proje zaman 
çizelgesi 

oluşturulması

•Zaman bağlı 
gelişme eylem 
planı

7. Veri yönetim 
planının 

geliştirilmesi

•Sistemin nasıl 
çalışması 
gerektiğinin 
tanımlanması

8. Uygulama •Test etme ve 
dağıtma



MİNİMUM VERİ GEREKSİNİMLERİ



OLASI EK VERİ GEREKSİNİMLERİ

Ek veriler şunları içerebilir: trafik akışları, ortalama araç hızları, ihlal ve ceza 
verileri, uyumluluk verileri, sağlık verileri vb.



4. VERİLERİN DOĞRULANMASI

42



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



VERİ TEMİZLİĞİ

• Veri doğrulama işlemi; verilerin gerekli kalitede, doğru 
ve kullanışlı olmalarını sağlamak için temizlenmesi 
sürecidir.

• Bu soruların herhangi birinin cevabı “Hayır” ise, veriler 
anlamsız hale gelir ve güvenilir değildir



VERİ TEMİZLİĞİ

• Veri kalitesini artırmak için kötü verilerin kaldırılması



Örnek türler:

• Veri türü doğrulaması: Verilerin belirli 
alanlara doğru girildiğinden emin 
olmak

• Aralık ve kısıtlama doğrulaması: 
Belirli bir aralıktaki verilerin (örneğin, 
doğum tarihleri veya CBS konum 
referansındaki basamak sayısı) doğru 
olup olmadığını kontrol etmek

• Veriler elektronik ortamda 
kaydedildiğinde, verileri doğrulayacak 
kağıt belgeler olmadığı için, veri 
doğrulaması sorunlu olabilir

• Elektronik veri toplama, 
uygulanmadan önce kapsamlı bir 
şekilde test edilmelidir
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VERİ KALİTESİ GELİŞTİRME İLE İLGİLİ KONTROL 
LİSTESİ

• Değişkenler minimum veri kümesine eklenmeli veya minimum veri kümesinden 
çıkarılmalı mıdır?

• Mevcut tanımlar değiştirilmeli midir?
• Raporlama gereksinimleri değiştirilmeli midir?
• Mevcut veri toplama araçları basit ve hızlı bir şekilde veri toplanmasına olanak tanıyor 

mu? Bunların gözden geçirilmeleri gerekiyor mu?
• Belge gereksinimleri ve veri toplama ve  veri giriş prosedürleri nasıl basitleştirilebilir?
• Polis memurları trafik kazası verilerini toplama konusunda yeterince eğitimli mi? Veri 

toplayıcılar ve/veya veri girişinden sorumlu olanlar için daha fazla eğitim gerekli mi?
• Kaza yeri tanımı nasıl iyileştirilebilir?
• Hangi kalite güvence önlemleri dikkate alınmalıdır?

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



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

Doğrulama



3. VERİLERİN PAYLAŞILMASI
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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



VERİLERE ERİŞİM SAĞLANMASI

• Paydaşlar karayolu güvenliği verilerini erişim 
sağlayabildikleri taktirde kullanabilir

• Veri paylaşımı paydaşların şunları 
gerçekleştirmesini sağlar:

– risk faktörlerini ve risk alanlarını tanımlamak 
(örn. karayolu güvenliği sorunlarını 
belirlemek)

– uygun müdahaleleri belirlemek
– karayolu güvenliği hedeflerine ulaşım 

aşamasında kaydedilen ilerlemeyi izlemek
– müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek



MEKANİZMALAR

• Aylık/üç aylık/yıllık istatistiksel raporlar

• İstatistik yıllığı

• Haber Bültenleri

• Web siteleri/çevrimiçi arama yapılabilen 
veri tabanları

• Konferanslar/çalıştaylar

• Özelleştirilmiş raporlar (örneğin, 
karayolu kullanıcı türü, bölgesel / yerel
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DAĞITIM MEKANİZMALARI



PAYDAŞLAR

• Ulusal karayolu güvenliği politikalarını 
geliştirenler
– İçİşleri Bakanlığı

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

– Karayolları Genel Müdürlüğü

• Trafik Polisi EGM ve Jandarma

• Sağlık Bakanlığı

• Belediyeler

• Trafik mühendisleri

PAYDAŞLAR

• Filo operatörleri

• Diğer Bakanlıklardan ortaklar
– Milli Eğitim Bakanlığı

– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

– Adalet Bakanlığı

• Medya ve pazarlama dağıtım ortakları

• STK'lar

• Karayolu kullanıcıları
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KİMLER VERİYE İHTİYAÇ DUYAR



VERİLERİN PAYLAŞILMASI



PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI


