


“TRAFİKTE %100 YAŞAM – TÜRKİYE’DE 
KARAYOLU GÜVENLİĞİ”

Veri Sistemleri Eğitimi
4. Oturum – Karayolu Güvenliği Veri 

Yönetim Sistemi (KGVYS) Uygulanarak ve 
Kullanılarak Politikaların Desteklenmesi

ANKARA
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SUNUM AKIŞI – KGVYS UYGULANARAK VE 
KULLANILARAK POLİTİKALARIN DESTEKLENMESİ

1. Sistemin yönetilmesi için yönetim ve operasyon planı

2. Eğitim ve kapasite geliştirme

3. KGVYS kullanılarak politikaların desteklenmesi
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1. SİSTEMİN YÖNETİLMESİ İÇİN 
YÖNETİM VE OPERASYON PLANI
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VERİ YÖNETİMİ PLANI

DMP

Projenin 
tanımı

Sahiplenme, 
roller ve 

sorumluluklar

Teknik 
özelliklere 

ilişkin 
standartlar 

ve 
protokollerVerilerin 

toplanması, 
düzenlenmes
i ve yönetimi

Yasal ve etik 
yönler

Veri 
paylaşımı
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Yol Haritası
• Veri sisteminin amacı

• Sistem sahibi/yöneticisi

• Yazılım platformu, güvenlik, test desteği, 
yedekleme

• Toplanacak verilerin tanımlanması

• Diğer veri kaynaklarına bağlantılar

• Veri koruma protokolleri

• Analiz ve raporlama için erişim

• Dağıtım (biçim, sıklık, kitle)

• Maliyetler



VERİ YÖNETİM PLANI - SORULAR

1. Veri toplama, girişi, işleme ve kullanım prosedürleri belirtiliyor mu? 

2. Roller ve sorumluluklar uygun bir şekilde belirlenmiş ve tahsis edilmiş 
mi?

3. Sistem için yeterli personel var mı ve bu personel sistemi işletecek 
yetilere sahip mi?

4. Hangi kalite güvence önlemleri uygulanmaktadır?

5. Veri yedekleme ve güvenlik için gerekli hükümler mevcut mu?
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2. EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME
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EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME

• Personel şunlar için 
gereklidir:
– Politika analizi
– Sistem geliştirme
– Veri toplama ve veri girişi
– Yönetim sürecinin gözetimi
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– Süreçler ve protokoller

– Kullanıcıların eğitimi

– Analiz ve Rapor 
oluşturma

– Bakım



EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME-ÖRNEK 

• Politika Analizi: anlayış 
geliştirmek
– Neden Karayolu Güvenliği 

Politikasına ihtiyaç 
duyuluyor?

– Çözmeye çalıştığımız sorun 
nedir?

– Karar alıcıları desteklemek 
için ne yapmak gerekir?
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– Mevcut kanıtlar nelerdir 
ve nereden bulunabilir?

– Politika ve mevzuat 
arasındaki ilişki nedir?

– Buna ilişkin daha geniş bir 
bağlam var mı?

– Etkili çözümler nasıl tespit 
edilir?



• 1000 kişi başına düşen araç sayısı %45 artmıştır (2008-2018)

• Her motorlu araç türü için kat edilen yıllık kilometreler artmıştır

• Nüfus her yıl yaklaşık %1,2 oranında artmaktadır

• Toplam sağlık harcamalarının GSYİH'ye oranı 5,8'den 4,4'e (2008-2018) 
düşmüştür

• Ulaşım ve Depolama Sektörlerinde GSYİH %65,9 artmıştır (2015-2018)

• İnşaat Sektöründe GSYİH %40,1 artmıştır (2015-2018)
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EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME - ÖRNEK 

Karayolu trafik ölümleri %11,36 azalmıştır (2015-2018)

Kaynak: TÜİK



EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME- ÖRNEK 
• GSYİH'nın %1,73'ü trafik kazalarıyla 

mücadele etmek için harcanmıştır 
(yılda 66 milyar TL)

• Denetim ve adalet sistemi, 
Türkiye’deki en büyük ölüm sebebine 
kıyasla (HIZ) alkollü araç kullanımını 
orantısız bir şekilde 
cezalandırmaktadır.

• Uluslararası en iyi uygulama mevzuatı 
ve standartlarını uygulamak için yasal 
mevzuatta değişiklikler yapılması 
gerekmektedir.

11

• Çocukların araçlardaki güvenliğini 
önemli ölçüde etkileyen 
sosyoekonomik konular

• Güvenlik cihazlarının (örneğin, 
kasklar) faydalarının toplum 
tarafından anlaşılamaması

• Tutarsızlıklar: uygulanan hız 
sınırları; mevzuat; yasal sistem



EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME-ÖRNEK 
• Kazaların oluş nedenlerine ilişkin (kaza 

oluşum zinciri) soruşturmaları  (forensic 
crash investigations) yürütmek için 
gerekli veri eksikliği

• Trafik Kazalarına ilişkin Sınıflandırma, 
Terminoloji, Faktörler ve Aşamaların 
anlaşılması

• Olay yeri soruşturma prensiplerinin 
anlaşılması

• Kaza kanıtlarının anlaşılması ve kabul 
edilmesi

• Bir Kaza Raporunun ne anlama geldiğinin 
ve neden gerekli olduğunun bilinmesi



EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME-ÖRNEK 
Başka ne?
• Bir kazada gerçekte ne olduğunu belirlemek 

için analitik eğitimlerin daha çok geliştirilmesi 
gerekmektedir

• Modelleme yazılımının yeniden 
yapılandırılması

• Tıbbi veriler/hastane verilerini kullanarak 
doğrulama/onaylama

• Sorunun ne olduğunu, ne yapılması 
gerektiğini, çözümün nasıl uygulanacağını, 
izleme ve değerlendirme sürecini anlamak 
için verilerin kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilmesi

Kaza sonrası soruşturma, aşağıdaki 
soruları cevaplamak adına yeterli düzeyde 
kanıt sağlamalıdır: 

Ne? Nerede?
Ne zaman? Kim?
Ne ile? Kiminle? 
Neden? Nasıl?



3. KGVYS KULLANILARAK 
POLİTİKALARIN DESTEKLENMESİ
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR 
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“Uluslararası toplumda etkili bir 

karayolu güvenliği yönetimi için 

kaza verilerinden daha fazla 

veriye gereksinim duyulduğu 

gün geçtikçe daha çok kabul 

görmektedir.”

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



DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR (VERİ)
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR (VERİ)
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Geçiş İhlalleri Trafik Akışının / Karayolunun Bozulması Diğer

Veri Zorlukları
• “Geçiş ihlalleri” 2013 

yılından önce 
listelenmemiştir

• Tıbbi veriler eksiktir

• Eksik raporlama ihtimali 
yüksektir

• Yaya davranışı ile ilgili 
gözlemsel çalışmalar eksiktir
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NİCEL VERİLER

• Yayaların %28'i "yaya geçidi veya alt/ üst 
geçit dışındaki yerlerde karşıdan karşıya 
geçmek" eylemine asla yanıtını vermiştir

• % 27'si “otoyolda karşıdan karşıya 
geçmek” eylemine asla yanıtını vermiştir

• % 26'sı “otoyolda yürümek” eylemine 
asla yanıtını vermiştir. 

• 2018'de alkol tüketimine ilişkin 43 yaya 
kusuru gerçekleşmiştir

NİTEL VERİLER

• Risk alma nedenleri; zaman kaybı, 
geç kalma, yorgunluk ve can 
sıkıntısıdır

• Can kaybı ve yaralanma göz önünde 
bulundurulmamıştır

• Temel riskler; kırmızı ışıkta geçen 
sürücüler, geçiş kurallarına 
uyulmaması ve aşırı hızdır.
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR (VERİ)





DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR (VERİ)

21



DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR (VERİ)
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR (VERİ)
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR (VERİ)
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR 
(ARAŞTIRMA)
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR 
(ÇÖZÜMLER)

27



DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR 
(ÇÖZÜMLER)
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Okul Bölgeleri - Yararları

• Okul bölgeleri yayaların maruz kaldığı riskleri 

azaltabilir

• Okul bölgeleri, trafik hızlarını azaltarak 

yaralanma şiddetini düşürmeye yardımcı olabilir

• Okul geçidi gözetmenleri yaya geçidi 

hareketlerini kontrol etmeye yardımcı olabilir

• Okul geçişi gözetmenleri ve işaretli yaya geçitleri 

gibi diğer önlemler geçiş için güvenli bir ortam 

sağlar



DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR 
(ÇÖZÜMLER)
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR 
(ÇÖZÜMLER)
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA – YAYALAR (GÜVENLİK 
PERFORMANS GÖSTERGELERİ -GPG’ler VE İZLEME)
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Yaya Güvenliğini Artırmak için 
Önerilen GPG'ler:
• Kazaların ve yaralanmaların azalması
• Geçiş ihlallerinin azalması (yayalar ve 

sürücüler)
• Yayalar ve sürücülerin yaya güvenliği 

konusunda farkındalığının artması
• Güvenli yaya imkanları
• Hedefe göre belirlenmiş bir bakım 

programının uygulanması
• Yaya güvenliği teknolojilerinin kullanımını 

artırmak için Türkiye'deki araç filosunun 
yaşının küçültülmesi

İzleme için Gerekli Veriler
• Şiddet, yaş, cinsiyet, çocuk emniyet sistemi 

kullanımı/kullanılmaması vb. ile ilgili 
raporlanmış güncel ve geçmiş yaralanma 
verileri 

• Kara Nokta Analizi
• Trafik akışı ve ortalama hız verileri
• Yaya sayısı
• Varlık yönetimi verileri
• Mevcut programların değerlendirilmesi
• Tıbbi veriler
• Maliyet kazanç analizi
• Gözlemsel anketler
• Yaya güvenliği teknolojilerini içeren filo 

verileri



KGVYS KULLANILARAK POLİTİKALARIN 
DESTEKLENMESİ

Güvenli Sistemin etkin bir şekilde yönetilmesi için, sonuçlara ve güvenlik 
hedeflerinin veya sonuçlarının elde edilmesine odaklanmak gerekir. Bir dizi 
güvenlik performansı göstergesine göre karayolu güvenliği performansının 

izlenmesi, sonuç odaklılığın bir parçasıdır. Sonuçların, eğilimlerin ve bunların 
altında yatan  faktörlerin araştırılması; etkin müdahaleler için gerekli 
planlama, önceliklendirme ve kaynak tahsisi süreçleri için bilgi sağlar.

ITF (2016). Karayolu Ölüm ve Yaralanmalarının Sıfıra İndirilmesi. Araştırma Raporu
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA - ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMLERİ (VERİ) 
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“Uluslararası toplumda etkili 

karayolu güvenliği yönetimi için 

kaza verilerinden daha fazla 

veriye gereksinim duyulduğu 

gün geçtikçe daha çok kabul 

görmektedir.”

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



DESTEKLEYİCİ POLİTİKA - ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMLERİ (VERİ) 
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA - ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMLERİ (VERİ)
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Hatalı Sürücülere Kırmızı 
Düdük - Kampanya (2018)

Trafik Dedektifleri - Kampanya
(2014)

Anektodsal kanıt: Ebeveynlerin, sosyoekonomik nedenlerden dolayı çocuk emniyet 
sistemleri satın almamakta ve kullanmamaktadır (dış faktörler)



DESTEKLEYİCİ POLİTİKA - ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMLERİ (MEVCUT YÖNETMELİK/KANUN)

36

Madde 31/1-a
Çocuk bağlama sistemleri
kullanımı:

Özelliklerine ve cinslerine
göre,
Yönetmelikte nitelik ve

nicelikleri belirtilen
gereçleri, araçlarda

bulundurmamak,
kullanmamak veya

kullanılır şekilde
bulundurmamak,.

108 TL (%25 İndirimli 81 TL); 10 ceza puanı M1, M1G, N1, N1G, N2 ve N3 sınıfı araçlarda 150 cm’den kısa ve
36 kg’ın altındaki çocukların taşınması sırasında çocukların
ağırlığına uygun bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde
yer alan çocuk emniyet sistemlerinin kullanılması zorunludur.
Ancak, 135 cm’den uzun çocuklar çocuk bağlama sistemleri yerine
ön koltukta oturmamak şartıyla diğer koltuklardaki emniyet
kemerlerini kullanabilirler.
Çocuk bağlama 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. (Karayolları Trafik Yönetmeliği 150.
Madde)



DESTEKLEYİCİ POLİTİKA - ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMLERİ (MEVCUT YÖNETMELİK/KANUN)
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UN ECE R44 ya da 
R129 tip onayı

Bu ürünün ağırlık ya da 
yükseklik kategorisi

Onay ülkesi- buradaki ürün
İnglitere’deki VCA 
tarafından onaylanmıştır
(“11”)

Özel onay numarası



DESTEKLEYİCİ POLİTİKA - ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMLERİ (ARAŞTIRMA)

• Çocuk emniyet sistemi kullanımı, toplam yaralanma riskini arkaya bakan 
koltuklarda %76, öne bakan koltuklarda %34 oranında azaltır

• Çocuk emniyet sistemi kullanımı ağır yaralanma riskini arkaya bakan 
koltuklarda %92 ve öne bakan koltuklarda %60 oranında azaltır

• Çocuk emniyet sistemleri doğru kullanıldığında, 0-12 aylık bebek 
ölümlerinin yaklaşık %71 oranında azaldığı ve 12-36 aylık çocuk ölümlerinin 
%54 oranında azaldığı gözlemlenmiştir.

• Araçtan dışarı fırlayan insanların %75'i hayatını kaybetmektedir
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA - ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMLERİ (ARAŞTIRMA)
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA - ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMLERİ (ARAŞTIRMA)
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https://www.youtube.com/
watch?v=bA3ZOxT_VrU

https://www.youtube.com/watch?v=bA3ZOxT_VrU


DESTEKLEYİCİ POLİTİKA - ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMLERİ (ÇÖZÜMLER)

• ISOFIX, Grup 1 çocuk emniyet 
sistemleri için sabitleme 
sistemlerini belirleyen 
Uluslararası Standartlar 
Teşkilatının ISO 13216 kodlu 
standardıdır. Araçlar için 
üretilecek standart bağlantı 
noktalarını tanımlar ve uyumlu 
çocuk emniyet koltuklarının hızlı 
ve güvenli bir şekilde 
sabitlenmesini sağlar
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA - ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMLERİ (ÇÖZÜMLER)
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DESTEKLEYİCİ POLİTİKA - ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMLERİ (GPG’ler ve İZLEME)
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Araçlarda Yolculuk Eden Çocuk Güvenliğinin 
Artırılması için Önerilen GPG’ler:
• Araçlarda yolculuk eden çocuk yaralanmalarının 

azalması
• Uygun çocuk koruma sistemlerinin kullanımının artması
• Trafik denetiminin artması
• Çocuk yolcuların güvenliği ve çocuk koruma sistemlerini 

ile ilgili farkındalığın artması (ebeveynler, trafik polisi, 
paydaşlar için)

• ISOFIX'in kullanılabilirliğini artırmak için Türkiye'deki 
araç filosu yaşının azalması

• Türkiye'de satılan tüm çocuk koruma sistemleri için 
R129 standardını karşılama zorunluluğu

İzleme için Gerekli Veriler
• Şiddet, yaş, cinsiyet, çocuk koruma sistemi 

kullanımı/kullanılmaması vb. ile ilgili 
raporlanmış güncel ve geçmiş çocuk 
yaralanma verileri 

• Farkındalık programlarının değerlendirilmesi
• Tıbbi veriler
• Maliyet kazanç analizi
• Gözlemsel anketler
• ISOFIX bulunup bulunmadığı ile ilgili filo 

verileri
• Trafik denetimi faaliyetlerine ilişkin çıktı 

rakamları
• Kurallara uyum ile ilgili veriler


