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v

Önsöz

Karayolu kazaları, önemli bir kamu sağlığı sorunu ve dünya genelinde ölüm ve 
yaralanmaların önde gelen nedenlerinden biridir. Her yıl, çoğunluğu düşük ve orta 
gelir grubundaki ülkelerde yaklaşık 1.3 milyon kişi, karayolu kazalarında hayatını 
kaybetmekte; milyonlarca kişi ise yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Kişiler, 
aileler ve toplumlar açısından çok büyük sosyal bedeller oluşturmasının yanı sıra, yol 
kazalarında meydana gelen yaralanmalar, sağlık hizmetleri ve ekonomilere de ağır bir 
yük bindirir. Birçoğu zaten ekonomik kalkınmayla uğraşan ülkelere bedeli, gayrisafi 
yurtiçi hasılalarının %1 – 2’si kadar olabilmektedir. Motorlu taşıtların sayısı arttıkça, 
karayolu kazalarının ve yol açtığı yaralanmaların önlenmesi, özellikle gelişmekte 
olan ülkeler için giderek daha büyük bir sosyal ve ekonomik zorluk haline gelecektir. 
Mevcut trendlerin devam etmesi durumunda, karayolu trafik kazalarının yol açtığı 
yaralanmalar, önümüzdeki yirmi yıl içerisinde dünyanın çoğu yerinde artış gösterecek 
ve bu durumdan en çok etkilenenler, zarar görmeye en açık vatandaşlar olacaktır.

Uygun ve hedeflenen eylemin acilen gerçekleştirilmesi gereklidir. 2004 yılında 
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası işbirliğiyle yayımlanan Karayolu trafik 
yaralanmalarının önlenmesine yönelik Dünya raporu, karayolu güvenlik yönetimi 
iyileştirmelerini ve sanayileşmiş ülkelerin etkin karayolu güvenliğinde, kazaların 
yol açtığı ölüm ve yaralanma sayısında kayda değer bir düşüş meydana getirmeyi 
başarmış özel eylemleri belirlemiştir. Rapora göre; emniyet kemeri, kask ve çocuk 
koltuğu kullanımı, binlerce hayat kurtarmıştır. Hız sınırının uygulanmaya başlaması, 
daha güvenli bir altyapının oluşturulması, araç kullanırken kandaki alkol yoğunluğu 
sınırına ilişkin yaptırımlar ve araç güvenliği konusundaki iyileştirmelerin tümü, 
test edilmiş ve etkinliği tekrar tekrar kanıtlanmış müdahalelerdir. Karayolu trafik 
yaralanmalarının önlenmesine ilişkin Dünya raporu, karayolu trafiğinde yaralanma 
sorununun büyüklüğüne ilişkin doğru ve güvenilir verilerin toplanmasının 
önemini de belirleyerek, ülkelerin kanıt güdümlü karayolu güvenliği politikaları 
geliştirmesine olanak sağlanması için gerekli bilgileri toplamak için veri sistemlerinin 
uygulanmasının gerekliliğinin altını çizmiştir.

Uluslararası toplumun artık karayolu güvenliğinde iyi uygulamaların teşvik 
edilmesine önayak olması gereklidir. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler Genel Meclisi, 14 
Nisan 2004 tarihinde küresel karayolu güvenliği krizine daha fazla ilgi ve kaynağın 
aktarılmasını teşvik eden bir karar geçirmiştir. ‘Küresel karayolu güvenliğinin 
iyileştirilmesine ilişkin’ 58/289 no.’lu Karar, karayolu güvenliğinde uluslararası 
işbirliğinin öneminin altını çizmiştir. Sırasıyla 2005 ve 2008 yıllarında geçen iki 
yeni karar (A/58/L.60 ve A/62/244), Birleşmiş Milletler’in bu konuya bağlılığını 
doğrulayarak, Üye Ülkeleri, karayolu trafik yaralanmalarının önlenmesine ilişkin 
Dünya raporu kapsamında geçen tavsiyeleri uygulamaya teşvik etmiştir.
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2009 Aralık ayında, Karayolu Güvenliği Konulu İlk Küresel Bakanlar Konferansı, bu 
çağrıları Moskova Deklarasyonu’nun benimsenmesiyle bir araya getirerek, ulusal veri 
toplama sistemlerinde ve verilerin uluslararası ortamda karşılaştırıldığında yapılacak 
iyileştirmeler de dahil olmak üzere, karayolu güvenliğinin artırılması için bir dizi 
önlem alınmasına karar vermiştir.

Bu kararların ve Moskova Deklarasyonu’nun uygulanmasına katkıda bulunmak 
üzere; Dünya Sağlık Örgütü, Küresel Karayolu Güvenlik Ortaklığı, Otomobil ve 
Toplum Vakfı FIA ve Dünya Bankası, politika yapıcı ve uygulayıcılar için bir dizi 
kılavuz hazırlamak için işbirliğine girişmiştir. Karayolu kazaları veri sistemlerinin 
geliştirilmesine ilişkin bu kılavuz da bunlardan biridir. Kılavuzlardan her biri, 
Karayolu trafik yaralanmalarının önlenmesine ilişkin Dünya raporu kapsamında 
belirtilen tavsiyeler uyarınca, karayolu güvenliğinin belirli bir yönünü geliştirme 
konusunda adım adım uygulanabilecek bir kılavuz görevi görmektedir. Bu adımlar 
birçok yaşamı kurtararak, dünya genelindeki karayolu trafik kazalarının sarsıcı 
yükünü azaltabilir. Herkesi bu kılavuzları kullanmaya çağırıyoruz.

Etienne Krug 
Müdür 
Şiddet ve Yaralanmaları Önleme ve Sakatlık Departmanı
Dünya Sağlık Örgütü

Andrew Pearce 
İcra Müdürü 
Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı

David Ward 
Genel Müdür
FIA Otomobil ve Toplum Vakfı

Anthony Bliss 
Yol Güvenliği Baş Uzmanı
Enerji, Ulaşım ve Su Departmanı
Dünya Bankası
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Yönetici Özeti

Karayolu ulaşımı, kalkınma açısından hayati öneme sahiptir. Ne yazık ki, güvenliğe 
yeterince özen gösterilmemesi, karayolu ulaşım sistemlerinin, büyük miktarda can 
ve mal kaybına yol açacak biçimde gelişmesi anlamına gelmiştir. Karayolu trafik 
kazalarının büyüklüğü konusunda farkındalık yaratmak ve politika yapıcıları 
harekete geçirmek için güvenilir ve doğru verilere ihtiyaç vardır.

Sorunların, risk faktörlerinin ve öncelikli alanların tespit edilmesi ve bir strateji 
belirlenerek, hedeflerin koyulması ve performansın değerlendirilmesi için de 
güvenilir ve doğru verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Önde gelen karayolu trafiği 
yaralanma sorunlarının mevcut, veri merkezli teşhisi, uygun eylemleri ve kaynak 
tahsisini mümkün kılmaktadır. Bu olmadan, kaza riskine maruz kalma veya kazaların 
şiddetine ilişkin kayda değer ve sürdürülebilir bir azalma sağlanması mümkün 
olmayacaktır.

Karayolu güvenliğine ilişkin veriler çoğu ülkede her gün toplansa da, karayolu 
güvenliği uygulamalarında bu verilerin kullanılabilir olması için, bilgisayarlı bir veri 
tabanı sisteminde kodlanması, işlenmesi ve analiz edilmesi gerekir. Bu kılavuzun 
amacı, karayolu güvenliği yönetimini bilgilendirmek için kullanılabilecek, karayolu 
kazalarında yaralanmalara ilişkin güvenilir veriler ortaya koyan veri sistemlerinin 
oluşturulmasına ilişkin, uygulamaya dönük rehberlik sağlamaktır.

Kılavuz, iyi verilerin toplanmasının karayolu güvenlik yönetimi açısından neden 
önemli olduğu ve etkin bir planlama ve denetim için ne tür verilerin gerekli olduğu 
konusunun tartışılmasıyla başlayıp, durumsal bir değerlendirme yürütmek suretiyle, 
kullanıcıları ilgili paydaşları, mevcut veri kaynaklarını ve sistemlerini (ve bunların 
güçlü ve zayıf taraflarını), son kullanıcıların ihtiyaçlarını, ilgili politik faktörleri ve 
kaynak kullanılabilirliğini tespit etmeye yönlendirmektedir. Kılavuz daha sonra 
bir çalışma grubunun oluşturulması için gerekli adımları tasvir ederek, en iyi eylem 
planını seçmek için durumsal değerlendirme yapmaktadır.

Kılavuzda aynı zamanda veri kalitesini yükseltme ve mevcut sistemlerin 
performansını güçlendirmeye ilişkin bir dizi strateji açıklanmakta ve her ülke ve yetki 
alanı için geçerli olacak tek bir yaklaşımın olmadığı göz önünde bulundurularak, 
yeni bir sistemin planlanması, tasarlanması ve uygulanması için gerekli adımlar 
tanımlanmaktadır. Minimum veri unsurunu ve tanımını bünyesinde barındıran 
ortak bir veri seti öne sürülmektedir. Son olarak kılavuz, karayolu güvenliği 
verilerini nasıl yaygınlaştıracağı ve bu verilerin kullanılma olasılığını nasıl en yüksek 
düzeye getireceği ile verileri karayolu güvenliğini artırmak, sonuçları takip etmek 
ve müdahalelerin etkisini değerlendirmek konusunda nasıl kullanacağı hususunda 
kullanıcıyı yönlendirmektedir.

Bu kılavuzda kullanılacak materyalin hazırlanmasında, yazarlar dünya genelinde 
yürütülmüş durum çalışmalarından faydalanmıştır. Mümkün olduğu her durumda, 
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Yönetici Özeti

düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerden elde edilen örnekler kullanılarak, çeşitli 
hususlar vurgulanmıştır. Kılavuzun odağında ulusal düzeydeki veri sistemlerinin 
olmasına karşın, sunulan stratejiler yerel düzeyde de uygulanabilir. Bu kılavuzun 
modüler yapısının, ülke özelindeki ihtiyaç ve sorunlara kolayca uyarlanabilmesini 
sağlayacağını ümit ediyoruz.
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Kılavuz serisinin arka planı

Dünya	Sağlık	Örgütü	(WHO),	2004	yılı	Dünya	Sağlık	Gününü	karayolu	
güvenliğine ithaf etmiştir. Bu güne ilişkin etkinlikler, trafik yaralanmaları hakkında 
farkındalık yaratmak, yeni karayolu güvenlik programlarını desteklemek ve mevcut 
girişimleri iyileştirmek amacıyla 130’u aşkın ülkede gerçekleştirilmiştir. Aynı gün, 
WHO	ve	Dünya	Bankası,	Karayolu trafik yaralanmalarının önlenmesine yönelik 
Dünya raporunu yayınlayarak, giderek artan karayolu kazalarındaki yaralanmalara 
dikkat çekmiştir. Bu raporda, karayolu kazalarının önlenmesine, karayolunda 
yaralanmaların yarattığı etkiye, karayolu kazalarının ana nedenleri ve risk faktörlerine 
ve kendini ispatlamış, etkin müdahale stratejilerine ilişkin temel kavramlar ayrıntılı 
bir biçimde tartışılmaktadır. Çalışma, karayolu güvenliği kaydını iyileştirmek isteyen 
ülkelerin takip edebileceği altı önemli tavsiyeyle sona ermektedir.

1 . Ulusal karayolu güvenliği çalışmalarını yönetmesi için hükümet içerisinde bir merciin belirlenmesi.

2 . Karayollarında yaralanmalara ilişkin sorun, politika, kurumsal ortam ve kapasite değerlendirmesi.

3 . Ulusal karayolu güvenlik stratejisi ve eylem planının hazırlanması.

4 . Sorunun ele alınması için maddi ve insani kaynakların tahsis edilmesi.

5 . Karayolu trafik kazalarının önlenmesi, yaralanmaların ve sonuçlarının en aza indirgenmesi için belirli faaliyet-
lerin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerin etkisinin değerlendirilmesi.

6 . Ulusal kapasite ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinin desteklenmesi.

Karayolu trafik yaralanmalarının önlenmesine yönelik Dünya raporu

Raporda, ülkelerce trafik kazaları yaralanmalarını önlemek için alınan her türlü 
önlemin bilimsel kanıtlara dayalı olması, kültürel açıdan uygun ve yerel olarak test 
edilebilir olması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak, rapordaki beşinci tavsiye de, 
halihazırda denenmiş ve test edilmiş ve çoğu ülkede düşük maliyetle uygulanabilecek 
birtakım ‘iyi uygulamalar’ olduğundan bahsedilmektedir. Bunların arasında, aşağıda 
belirtilen unsurlar gibi, karayolu trafik kazalarına ilişkin bazı risk faktörlerini ele alan 
stratejiler bulunur:

•	 Motorlu taşıtların tüm yolcuları için emniyet kemeri ve çocuk koltuğu monte 
edilmesi ve kullanılması;

•	 Motosiklet kullananların kask takmasının gerekli olması;
•	 Kanda düşük alkol yoğunluğu sınırlarının getirilmesi ve yaptırımların 

uygulanması;
•	 Hız sınırlarının belirlenmesi ve uygulanması;
•	 Güvenliği artırmak için mevcut yol altyapısının yönetilmesi.
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Dünya Sağlık Gününden bir hafta sonra, 14 Nisan 2004’te Birleşmiş Milletler Genel 
Meclisi, karayolu güvenliği çalışmalarına daha fazla özen gösterilmesi çağrısında 
bulunan bir karar geçirmiştir. Bu karar ile Birleşmiş Milletler sisteminin, küresel 
karayolu güvenliği krizinin önüne geçmeye yönelik çalışmalara destek vereceği 
kabul	edilmiştir.	Bu	karar	aynı	zamanda	WHO	ve	Dünya	Bankası’na	Karayolu trafik 
yaralanmalarının önlenmesine yönelik Dünya raporunu yayımlama konusundaki 
girişimlerinde tavsiyelerde bulunmuş ve Birleşmiş Milletler Bölgesel Komisyonlarıyla 
işbirliği	içerisinde	çalışan	WHO’yu,	Birleşmiş	Milletler	sistemi	içerisindeki	karayolu	
güvenliği konularında koordinatör olarak çalışmaya çağırmıştır.

Birleşmiş	Milletler	Genel	Meclisi’nin	verdiği	yetkiye	dayanarak,	WHO,	Birleşmiş	
Milletler ve artık ‘Birleşmiş Milletler Karayolu Güvenliği İşbirliği’ olarak bilinen 
diğer uluslararası karayolu güvenliği örgütlerinin bir ağ oluşturmasına yardımcı 
olmuştur. Bu grubun üyeleri, ortak çabaları için ortak hedefler üzerinde anlaşmış 
olup, öncelikle Karayolu trafik yaralanmalarının önlenmesine yönelik Dünya 
raporunun altı tavsiyesine odaklanmaktadır.

Bu	işbirliğinin	doğrudan	bir	sonucu,	WHO,	Dünya	Bankası,	Otomobil	ve	Toplum	
Vakfı FIA ve Küresel Karayolu Güvenlik Ortaklığı’ndan (GRSP) oluşan gayriresmi 
bir konsorsiyumun oluşturulması olmuştur. Bu konsorsiyum, Karayolu trafik 
yaralanmalarının önlenmesine yönelik Dünya raporunda yayımlanan kilit hususları 
kapsayan bir dizi ‘iyi uygulama’ kılavuzunu oluşturmak için çalışmaktadır. Bu proje, 
WHO	ve	Dünya	Bankası’na	dünya	genelindeki	karayolu	güvenliği	uygulayıcıları,	
özellikle de düşük ve orta gelir grubunda bulunan ülkelerdeki uygulayıcılardan, 
raporun tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik rehberlik için gelen taleplerden ortaya 
çıkmıştır.

Kılavuzlar, en geniş anlamıyla hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve karayolu 
güvenlik uygulayıcıları için hazırlanmıştır. Ulaşılabilir bir biçimde ve yaygın bir 
formatta hazırlanan kılavuzlar, her bir tavsiyeyi doğru uygulama olarak belirlenmiş 
bir biçimde uygulamak için pratik adımlar sunarken, aynı zamanda bunlara ilişkin 
tüm rol ve sorumlulukları açıkça ortaya koymaktadır. Öncelikle düşük ve orta gelir 
düzeyindeki ülkeler için hazırlanmış olsa da, kılavuzlar birçok ülkeye uygulanabilir ve 
çeşitli düzeylerdeki karayolu güvenlik performanslarına uyarlanabilir. Her bir kılavuz, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden durum çalışmaları içerir.

Karayolu trafik yaralanmalarının önlenmesine yönelik Dünya raporu, karayolu 
güvenliğine, karayoluna, taşıtlara ve kullanıcıya hitap eden kapsamlı bir sistem 
yaklaşımını savunmaktadır. Raporun başlangıç noktası, karayolu trafiği yaralanma 
olaylarını etkin bir biçimde önlemek için, hükümetler, endüstri, sivil toplum 
kuruluşları ve uluslararası ajanslar arasında sorumluluk paylaşımı gerektiğidir. Buna 
ek olarak, karayolu güvenliğinin etkin olması için, ulaşım, sağlık, politika yapma ve 
yasal yaptırım da dahil olmak üzere, ilgili tüm sektörlerin kararlılığı ve sağlayacağı 
girdiler gereklidir. Bu kılavuzlar aynı zamanda raporun görüşlerini de yansıtmak 
suretiyle, bir sistemler yaklaşımını savunur ve karayolu güvenliğinin birçok disiplin 
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genelinde izlenmesi gerektiği ilkesinden hareketle birçok sektörden uygulayıcılara 
yönelik hazırlanmıştır.

Veri sistemleri kılavuzunun arka planı

Kılavuz	neden	hazırlandı?

Karayolu trafik yaralanmalarının önlenmesine yönelik Dünya raporu, hükümetleri 
karayolu güvenliğine ilişkin sorunları, politikaları ve kurumsal ortamları 
değerlendirmeye çağırmaktadır. Bu rapor, etkin karayolu güvenliği yönetiminin, 
iyi verilerin toplanmasını, analiz edilmesini, yorumlanmasını ve uygulanmasını da 
içeren sistematik bir yaklaşım üzerine kurulacağı öncülüne dayanarak işlemektedir. 
Gerçekte ise, karayolu trafiği veri toplama sistemleri, karayolu trafik kazalarında 
yaralanmaların çoğunluğunun meydana geldiği düşük ve orta gelir düzeyindeki 
ülkelerde	pek	gelişmemiştir.	WHO’nun	Karayolu güvenliği küresel durum raporu 
(2009) karayolu trafik kazalarındaki yaralanmaların önlenmesi ve kontrol altına 
alınmasına ayrılmış bir kılavuza ihtiyaç olduğunu doğrulamıştır.

Her ülkenin, karayolu kazası verilerini toplamak, depolamak, analiz etmek, dağıtmak 
ve uygulamak için bilimsel ve tutarlı bir sistem uygulaması oldukça önemlidir. Bu 
kılavuz, ülkelere bu konuda destek olmak üzere tasarlanmıştır.

Kılavuz	kimler	için	hazırlandı?

Bu kılavuz, karayolu güvenliği alanında çalışan uzmanlar için uygulamaya 
yönelik tavsiyeler sağlar ve bu kişilere, veri merkezli karayolu güvenliği yönetimi 
yoluyla karayolu trafik kazalarında yaralanmaları azaltmaya yönelik nihai amaç 
doğrultusunda, karayolu kazası verilerini sistematik bir biçimde toplamak, işlemek, 
analiz etmek ve kullanmak için ulusal veya yerel mekanizmalar geliştirme veya 
mevcut mekanizmaları iyileştirme noktasında yardım etmeyi amaçlamaktadır. 
Kılavuz öncelikle düşük ve orta gelir düzeyine dahil ülkelerde karayolu güvenliği veri 
yönetiminden sorumlu orta düzey yöneticileri karar verme konusunda yönlendirmeyi 
amaçlamakta olup, veri sistemlerini destekleyen politika yapıcılar, politikacılar, sivil 
toplum kuruluşları ve araştırmacılar için de faydalı olabilir.

Tavsiye edilen adım ve süreçlerin, kaynakların sınırlı olduğu ortamlarda 
uygulanabilmesini sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Kılavuzun bağlantılı 
veri kaynaklarıyla ‘altın standart’ bir kaza veritabanı oluşturma adımlarını 
tanımlamasına karşın, bunun her zaman mümkün olduğu bilinmekte olup, kılavuz 
mevcut verilerle daha sağlam bir sistem oluşturulması için neler yapılabileceği 
konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.
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Kılavuz	neleri	kapsar?

Çoğu ülkede – başta emniyet teşkilatı ve hastaneler olmak üzere – kazazedelerle 
ilgilenen merciler trafik kazaları hakkında bilgi toplar. Ancak, birçok yetki 
bölgesinde, bu mercilerin etkin bir karayolu güvenliği faaliyeti tanımlaması için 
bu verileri kullanmasına izin verecek mekanizmalar mevcut değildir. Trafik kazası 
yaralanmalarının azaltılması, karayolu güvenliği verilerinin sadece toplanmayıp, aynı 
zamanda sistematik bir biçimde işlenmesini, analiz edilmesini ve düzeltici faaliyetler 
gerçekleştirmesi için ilgili paydaşlara dağıtılmasını gerektirir. Bu kılavuz, bir yetki 
bölgesinin trafik kazalarında yaralanma sorununu ortaya çıkarabilecek, kanıt tabanlı 
müdahaleler seçebilecek ve karayolu trafiği önleme ve karayolu güvenliğini teşvik 
etme konularında ilerlemeyi denetleyebilecek veri sistemlerinin geliştirilebilmesi için 
uygulamaya yönelik rehberlik sağlar.

Modül 1 karayolu güvenliği veri sistemlerinin neden gerekli olduğunu açıklar 
ve veri merkezli güvenlik yönetimi için kavramsal bir çerçeve oluşturarak, karayolu 
güvenliğiyle ilişkili çeşitli sektörlerin hangi verilere ihtiyaç duyduğunu açıklar.

Modül 2 kullanıcıyı bir ülkenin karayolu güvenliği verilerine ilişkin konumunu 
değerlendirme süreci boyunca yönlendirir ve paydaşların, veri kaynaklarının ve 
kullanımdaki veritabanlarının belirlenmesini kapsayarak, veri kalitesi, kaynakların 
kullanılabilirliği ve politika ortamını değerlendirmenin yanı sıra, bunun sonucunda 
ortaya çıkan değerlendirmenin kullanımı konusunda rehberlik sağlar.

Modül 3 mevcut karayolu kaza verisi sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik 
rehberlik sağlar ve yeni bir karayolu kaza verisi sisteminin tasarımı ve 
uygulanması için gerekli adımları ana hatlarıyla anlatır. Konular, paydaşların 
harekete geçirilmesini, amaçların tanımlanmasını ve kullanıcı gereksinimlerinin, 
veri kalitesini yükseltme/sürdürme stratejileri ile sistem performansını yükseltme/
sürdürme stratejilerinin belirlenmesini içerir. Minimum veri unsurları tanımlanmıştır. 
Modüller öncelikle polis kayıtlarından elde edilen bir kaza veritabanı uygulanmasına 
odaklanırken, aynı zamanda mevcut diğer veri kaynaklarını (örneğin, hastaneler) 
kullanmak için atılacak adımları belirler.

Modül 4 karayolu güvenliğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler için veri 
kullanımını araştırır. Müdahale ve politikalar geliştirmek ve önleyici önlemleri 
değerlendirmek için, verilerin ve karayolu güvenliği göstergelerinin dağıtımını ve veri 
sistemi çıktılarının kullanımını kapsar.

Bir dizi ülkeden elde edilen durum çalışmaları da kılavuza dahil edilmiştir.

Kılavuz	nasıl	kullanılmalıdır?

Kılavuzun kural koyucu olmaktan ziyade, özel ihtiyaçlara uyarlanabilir olması 
amaçlanmıştır. Her bir modül, okuyucuların, karayolu güvenliği veri sistemleri 
konusunda kendi ülkelerinin/bölgelerinin hangi düzeyde olduğunu görmesine ve 
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gelişim için en büyük potansiyeli sunan önlemleri almasına yardımcı olacak araçlar 
içerir. Yine de, tüm manuel kullanıcıların durumunu ve seçeneklerini bünyesinde 
barındıran bir karar şeması geliştirmek mümkün değildir. Karayolu güvenliği veri 
sistemlerinin oldukça çok hedefi, veri kaynağı, tasarımı ve kullanımı mevcuttur. Bu 
kılavuzu kullananların, ilkelerini yerel konumlarına uygulayarak, en doğru kararı 
vermesi gerekecektir.

Kullanıcıların, kılavuzun tamamını okuması tavsiye edilir. Ancak, her bölüm, 
duruma göre, bazı ülkelerle diğer ülkelerden daha fazla ilgili olabilir. Kılavuzun 
genel olarak ulusal düzeyde veri sistemlerinden bahsetmesine karşın, yerel düzeyde 
iyi veri toplama sistemleri kullanılmadıkça, ulusal verilerin güvenilir olmayacağı 
bilinmektedir. Burada ulusal bir karayolu güvenliği veri sisteminin tasarlanması veya 
geliştirilmesi için sunulan ilke ve stratejilerin yerel yetki bölgelerinde de uygulanması 
gerekir.

Bu	kılavuzdaki	sınırlamalar	nelerdir?

Bu kılavuzun karayolu güvenliği veri sistemini tasarlamak veya iyileştirmek 
için kullanılması, karayolu trafik kazalarındaki ölümlere, bu ölümlere yol açan 
çarpışmalara, bu çarpışmaların özelliklerine ve olasılıkla, ölümlü olmayan yol 
kazalarına ilişkin daha güvenilir verilerin elde edilmesini sağlayacaktır. Güvenlik 
performansı göstergeleri ve giderlerine ilişkin verilerin tespit edilmesi için farklı 
sistemler gereklidir. Bu verilerin daha önemsiz olmamasına karşın, kılavuzda bu 
konuda bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu kılavuzun ‘en ileri düzeyde’ ayrıntılı bir çalışma olması amaçlanmamıştır. 
Kılavuzun içerdiği referanslar, kılavuzun geliştirilmesinde faydalı olduğu veya daha 
derinlemesine bilgiler sağlayabileceği görülmüş referanslardır. Benzer bir biçimde, 
işlemleri, iyi uygulamaları ve uygulamaya ilişkin sınırlamaları göstermek için 
kullanılan durum çalışmalarının ayrıntılı olmasından çok, ana metinde öne sürülen 
bir düşünceyi desteklemesi amaçlanmıştır.

Kılavuz	nasıl	hazırlanmıştır?

Kılavuzun planlanması, Dünya Sağlık Örgütü’nün koordine ettiği, sağlık, ulaşım ve 
emniyet teşkilatlarından uzmanlarla fikir alışverişi içerisinde gerçekleşmiştir. Çeşitli 
disiplinlerden kılavuzun farklı bölümlerine katkıda bulunulmuş olup, kılavuzun 
bütünü Dünya Sağlık Örgütü personeli tarafından düzenlenerek, değerlendirmeye 
sunulmuştur. Kılavuzun büyük bir bölümü, çoğunluğu yüksek gelir düzeyine sahip 
ülkelerden elde edilen mevcut karayolu trafiği güvenlik verileri üzerine kuruludur. Bu 
bilgilerin ışığında, kılavuzdaki tavsiyeler, düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerin 
özelliklerini de kapsayacak biçimde düzenlenmiştir. 
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Kılavuzun	dağıtımı

Bu kılavuz, birçok dile çevrilecek olup, ülkelerin bu kılavuzu yerel dillere çevirmesi 
istenecektir. Kılavuz, Karayolu trafik yaralanmalarının önlenmesine yönelik Dünya 
raporu için kullanılan dağıtım ağı üzerinden dağıtılacak olup, çeşitli ortak kuruluşlar, 
kılavuzun uygulanması konusunda ülkelere yardımcı olmak için eğitim seansları 
düzenleyecektir.

Kılavuz	PDF	formatında	da	sunulacak	olup,	dört	ortak	kuruluşun	hepsinin	web	
sitesinden indirilebilecektir.

Bu	kılavuz,	http://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/en/index.html	
adresinden indirilebilir.

Belgeden daha fazla temin edebilmek için

Kılavuzun daha fazla kopyası, traffic@who.int adresine e-posta gönderilerek veya 
aşağıdaki adresten posta yoluyla sipariş edilebilecektir:

Department of Violence and Injury Prevention and Disability 
World	Health	Organization	
20 Avenue Appia, CH-1211 
Geneva 27, İsviçre



Karayolu güvenliği                             
veri sistemleri                                     

niçin gereklidir?

1



11.1  Veri sistemleri karayolu güvenliği için önemlidir   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

1.2  Karayolu güvenliği performansının kapsamlı bir 
değerlendirmesi için gerekli veriler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

1.3  Farklı sektörlerin rolleri ve veri ihtiyaçları  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11

Özet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

Referanslar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18



Veri sistemleri:  Karar organları ve uygulayıcılar için karayolu güvenliğ i klavuzu

3

1 
: K

ar
ay

ol
u 

gü
ve

nl
iğ

i v
er

i s
is

te
m

le
ri 

ni
çi

n 
ge

re
kl

id
ir?

Bu MODULDE, veri sistemlerinin karayolu güvenlik uygulamaları için neden 
önemli olduğu açıklanmaktadır. Karayolu güvenliğine ilişkin veriler, polis, 

ulaşım departmanları, sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri gibi çeşitli paydaşların 
yanı sıra, politika yapıcı ve uygulayıcılar tarafından kullanılmaktadır. Bir ülke 
için güvenilir veriler, siyasi liderlerin karayolu trafik kazalarında meydana gelen 
yaralanmaların önemli olduğu konusunda ikna edilmesi açısından önemlidir. 
Bu veriler, kamuoyunun genelini yasalardan ve kendi güvenliklerini iyileştirecek 
davranış değişikliklerinden haberdar etmek için medyada da kullanılabilir. Karayolu 
trafik kazası verileri, risklerin belirlenmesi, bu risklerin ele alınması için strateji ve 
müdahalelerin geliştirilmesi ve müdahalelerin etkisinin değerlendirilmesinde kilit 
öneme sahiptir.

Bu modül üç bölüme ayrılmıştır:

•	 1.1 Veri sistemleri karayolu güvenliği için önemlidir: Bu bölüm, yol güvenliği 
veri merkezli bir çalışma gerektiren kilit bir kamu politikası konusu olarak 
ele alır ve karayolu trafik kazası verilerinin çoğu ülkede her gün toplanmasına 
karşın, bu verilerin ancak iyi bir veri sistemiyle işlendiğinde, analiz edildiğinde ve 
dağıtıldığında faydalı olabileceğini vurgular. İyi bir karayolu trafik kazası verisinin 
özellikleri tartışılmaktadır.

•	 1.2 Karayolu güvenliği performansının kapsamlı bir değerlendirmesi için 
gerekli veriler: Bu bölümde, karayolu güvenliğinin performansını tüm yönleriyle 
değerlendirmek için (kaza istatistiklerinin ötesinde) hangi verilerin gerekli 
olduğunu kısaca açıklar.

•	 1.3 Farklı sektörlerin rolleri ve veri ihtiyaçları: Bu bölümde, hukuki yaptırım, 
ulaşım ve sağlık sektörlerinin karayolu güvenliğindeki rolü ve bunlara ilişkin veri 
gereksinimleri tartışılır.

1.1  Veri sistemleri karayolu güvenliği için önemlidir

Karayolu ulaşımı, kalkınma açısından oldukça önemlidir. İnsanların ve malların 
taşınmasının sağlanması, eğitim, sağlık, istihdam ve ekonomik pazarlara erişimi 
güçlendirir. Çok taraflı kalkınma bankaları düşük ve orta gelir düzeyine sahip 
ülkelerde her yıl yol yapım ve onarımına milyarlarca dolar yatırarak, ekonomik 
büyüme ve istihdam yaratmaktadır (1). Ne yazık ki, güvenliğe gereken özen 
gösterilmediği durumlarda, karayolu ulaşım sistemlerinin verimliliğini en üst düzeye 
çekme çabası, önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açmıştır.

Karayolu trafik kazaları sonucu her yıl 1.3 milyon kişi hayatını kaybetmekte olup 
(standart terminolojinin tanımı için, bkz. Kutu 1.1), 20 ila 50 milyon arası kişi 
daha ölümcül olmayan yaralanmalar geçirmektedir (2). Bu kaza ve yaralanmaların 
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Bu kılavuz uluslararası platformda görüşmelerde kullanılan ve çoğu UNECE Ulaşım İstatistikleri Sözlüğünden (4. 
Basım, 2009) ve Dünya Karayolu Trafik Kazaları Yaralanmalarının Önlenmesi (DSÖ, 2004) adlı çalışmadan alınan 
yaygın terimlerinin açıklamalarını kullanmaktadır.

Karayolu: Kamu trafiğine açık, esas olarak karayolu motorlu taşıtlarına yönelik inşa edilmiş, ray ve havayollarının 
dışında kalan stabil bir hattı kullanan iletim hatlarıdır (üzerinde seyahat edilen yol). 

Bu tanıma kaplanmış yollar ile stabil bir hatta sahip çakıl yollar gibi diğer yollar da dahildir. Karayolları tanımına 
ayrıca sokaklar, köprüler, tüneller, destek yapıları, kavşaklar, geçitler ve köprülü kavşaklar da dâhildir. 

Karayolu ağı: Verili bir bölgedeki tüm karayollarıdır.

Karayolu taşıtı: Karayollarında kullanılmak üzere üretilmiş çalışan ya da tekerlekler üzerinde hareket eden bir 
taşıttır.

Karayolu motorlu taşıt: Normalde insan ya da mal taşımak ya da mal ya da insan taşımak üzere tasarlanmış (yol 
üzerinde) hareket ettirilen ve tek güç kaynağı içerisinde monte edilmiş bir motor olan karayolu taşıtıdır.

Karayolu trafiği: Bir karayolu taşıtının verili bir karayolu ağı içerisindeki her tür hareketidir.

Karayolu ulaşımı: Verili bir karayolu ağında karayolu taşıtı kullanılarak mal ve/veya yolcuların bir yerden bir yere 
taşınmasıdır.

Karayolu trafik kazası: Kamuya ait ya da kamu kullanımına açık bir karayolunda en az bir hareketli karayolu 
taşıtını içeren çarpışma ya da kazadır.

Bu tanıma şunlar da dahildir: karayolu taşıtları arasındaki çarpışma; karayolu taşıtları ile yayalar arasındaki çar-
pışma; karayolu taşıtları ile hayvanlar ya da sabit nesneler arasındaki çarpışma ve yalnızca tek bir karayolu taşıtının 
dahil olduğu çarpışma. Bu tanıma karayolu taşıtları ile demir yolu taşıtları arasındaki çarpışmalar da dahildir. Çok 
sayıda taşıtın dahil olduğu kazalar, takip eden kazaların çok kısa süre içerisinde cereyan etmesi koşuluyla tek bir 
kaza olarak değerlendirilirler. 

Yaralanma: İnsan vücudunun aniden kısa bir süre boyunca kabul edilemez düzeyde enerjiye maruz kalmasından 
kaynaklı olarak ortaya çıkan fiziksel hasardır. Yaralanma çok fazla miktarda enerjiye maruz kalmaktan kaynaklı 
olarak vücutta oluşan akut lezyon ya da yaşamsal unsurların yokluğundan kaynaklı olarak ortaya çıkan fonksiyon 
bozulması şeklinde görülebilir.

Karayolu trafik kazasından kaynaklı yaralanma (ya da ölüm) vakası: Karayolu trafik kazasından kaynaklı olarak 
sürekli bir fiziksel hasara (yaralanma vb.) maruz kalan insandır.

Karayolu kullanıcısı: Motorsuz ya da motorlu bir ulaşım türü kullanıcısı olarak karayolu sisteminin herhangi bir 
kısmını kullanan insandır.

Karayolu trafik kazasından kaynaklı ölüm vakası: İntiharlar hariç tutulmak üzere, bir kaza sonrasında hemen 
ya da yaralanma vakalarının meydana geldiği bir kazadan 30 gün sonra hayatını kaybeden insandır.

30 günlük eşiği uygulamayan ülkeler için 30 gün tanımına uygun karşılaştırmaların yapılabilmesi amacıyla değişim 
katsayıları tahmin edilmiştir.

Yaralanma vakası içeren kaza: En az bir kişinin yaralanmasına veya ölmesine yol açan her tür karayolu trafik 
kazasıdır.

Ölüm vakası içeren kaza: Bir kişinin hemen ya da kazanın olduğu tarihten itibaren 30 gün içerisinde ölmesiyle 
sonuçlanan her tür karayolu trafik kazasıdır.

Kaynak: (3, 4, 5)

KUTU 1.1 : Kutu 1.1: Standart Terminoloji
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aileler ve toplum için yok edici ekonomik ve sosyal bedelleri vardır. Ulaşım, hukuki 
yaptırım, sağlık ve diğer sektörlerdeki politika ve programların karayolu ulaşımı 
güvenliği üzerinde doğrudan bir etkisi vardır ve bu durum, karayolu güvenliğini 
kritik bir kamu politikası sorunu haline getirir. Savunuculuk çalışmaları ve verilerdeki 
gelişmeler sayesinde, hükümetler ve uluslararası toplum, karayolu trafik kazalarında 
meydana gelen yaralanmaların, hemen harekete geçilmesini gerekli kılan bir kriz 
durumu olduğunu kabul etmektedir.

Pek çok insanın karayollarını daha güvenli hale getirmek için yapılması gerekenlere 
ilişkin bir fikri vardır ve genellikle bu fikirler kişisel deneyimlere ya da kulaktan 
dolma bilgilere dayanmaktadır, bunlarda karayollarına ilişkin asıl önceliklerin yanlış 
yorumlanmasına yol açabilmektedir. 

Bunun aksine güvenilir ve detaylı veriler pratisyenlere sorunları, risk faktörlerini ve 
öncelik alanlarını tespit etme, bu doğrultuda bir strateji geliştirme, hedefler belirleme 
ve bu hedeflere yönelik performansı denetleme imkanı sağlar (Bkz (6) ve Şekil 
1.1). Bu bilgi toplama, harekete geçme ve daha sonra değerlendirme döngüsü tüm 
karayolu güvenliği stratejileri için olmazsa olmazdır; bunlara karayolu güvenliğine 
ilişkin Güvenli Sistem yaklaşımı da dahildir (bkz. Şekil 1.2). Başlıca karayolu 
sorunlarına ilişkin sürekli devam eden ve verilere dayalı olarak ilerleyen bir tespit 
ve idare mekanizması olmadan kaza riskine maruz kalma ve kazaların ciddiyetini 
azaltma konusunda hiçbir kayda değer ve sürdürülebilir azaltma sağlamak mümkün 
değildir. 

Şekil 1.1  Karayolu güvenliğine ilişkin kamu sağlığı yaklaşımına yönelik veri 
kullanımı

Sorunun 
tanımlanması

Risk
faktörlerinin ve 

önceliklerin 
belirlenmesi

Strateji 
geliştirilmesi

Hedefler 
belirlenmesi ve
performansın 

izlenmesi

Kaynak: (6, 7).
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Şekil 1.2  Güvenli Sistem Modeli 

Kaynak: (8)

Daha güvenli
ulaşım

Dikkatli ve Uyumlu yol kullanıcıları

Daha güvenli araçlar 

Sisteme kabul
(taşıt ve yol kullanıcıları için 

giriş/çıkış koşulları) 

Kaza ve risklerin 
anlaşılması

Daha güveli hız düzeyleri 
(daha düşük hız düzeyleri

insan hatalarını daha fazla tela� 
eder)

İnsanın �ziksel güce karşı 
toleransı

Daha güvenli karayolu ve 
yol kenarları 

(insan hatalarını daha 
fazla tela� eder)

Eğitim ve yol 
kullanıcılarını 

desteklemeye yönelik 
bilgiler 

Karayolu kurallarının 
uygulanması

*  Güvenli Sistem yaklaşımı ifadesi, Sıfıra doğru: İddialı karayolu güvenliği hedefleri ve Güvenli Sistem yaklaşımı (9) adlı 
çalışmada da belirtildiği gibi karayolu güvenliği idaresine yönelik oldukça geniş kategoride stratejileri ifade etmektedir. 
Güvenli Sistem yaklaşımı birçok ülkedeki stratejileri etkilemiş olsa da, terimin kendisi herhangi bir ülkenin karayolu 
güvenliği programını doğrudan ifade etmemektedir. 

Güvenilir ve doğru veriler aynı zamanda aşağıdaki yöntemlerle karayolu güvenliğini 
öncelik haline getirmek üzere siyasi iradenin oluşturulmasını da sağlayabilir:

•	 Karayolu trafik kazalarından kaynaklı yaralanmalar sorununun yapısını ve 
büyüklüğünü belgelemek;
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•	 Kaza ve yaralanma vakalarını engelleyen girişimlerin etkinliğini ortaya koymak;
•	 Etkin bir önleme mekanizması vasıtasıyla sosyo-ekonomik maliyetlerde yaratılacak 

düşüşler hakkında bilgi sağlamak.

Sorunların tespit edilebilmesi ve kaynakların daha etkin bir biçimde hedeflenmesi 
için güvenilir verilerin kullanılması karayolu güvenliğine yönelik Güvenli Sistem 
yaklaşımının temel unsurlarından biridir – Güvenli Sistem yaklaşımı giderek 
karayolu ulaşım sisteminin tüm kullanıcılar için daha güvenli hale getirilmesine 
yönelik en etkili yol olarak kabul edilmektedir. 

Bu yaklaşım insan hatasını daha iyi telafi edebilecek bir karayolu ulaşım sistemi 
geliştirme ve sürekli olarak insan hatasını engellemeye odaklanmaktansa insan 
vücudunun incinebilirliğini dikkate almayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım karayolu 
güvenliğinin karayolu ulaşım sisteminin tasarımı yapan kişilerle bu sistemin 
kullanıcılarının ortak sorumluluğu olduğuna ilişkin bir anlayışı gerekli kılmaktadır. 
Bu yaklaşımın hedefi hataların temel kaynakları ile bu hatalara sebebiyet veren 
tasarım kusurlarının belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik adım atılması 
yoluyla ölüm ve ciddi yaralanma vakalarının azaltılmasıdır (4,9). Yol kullanıcıları, 
taşıtlar ve karayolu ağı/çevresi konularına geniş bir yelpazede yer alan girişimler ve 
hız yönetimi ile taşıt ve karayolu tasarımına karayolu güvenliğine ilişkin geleneksel 
yaklaşımlara nazaran daha büyük bir önem atfederek bütünlüklü bir yaklaşımla 
değinilmiştir.

Karayolu trafik kazaları veri sistemlerinin kalitesi

Karayolu trafik kazalarına ve yaralanma vakalarına ilişkin temel bilgi her gün pek 
çok ülkede toplanmaktadır. Polis memurlara kayıtlara geçen kazalarla ilgili raporlar 
düzenlemektedir. Sigorta şirketleri müşterilerinin yaptıkları kazaları listelemektedir. 
Sağlık çalışanları tedavi ettikleri karayolu trafik kazası yaralanma vakalarına ilişki 
tıbbi verileri kayıt altına almaktadır. Bu bilgileri belgelendirmenin başlıca amacı 
genellikle kendine ait özel bir görevi yerine getiren bir kuruma yardımcı olmaktır 
– soruşturma, kanunların uygulanması, sağlık hizmeti sağlanması. Bu bilgiler teker 
teker kurumlar için faydalı olabilirse de, riskleri tespit etmek, girişimleri seçmek, 
düzgün bir biçimde düzenlenip bilgisayarlı veri tabanı sistemine aktarılıp, işlenip, 
incelenip dağıtılmayan sonuçları bir bütün olarak ölçmek amacıyla kullanılamaz. 

Bu kılavuzda karayolu trafik kazaları veri sistemi terimi karayolları trafik kazalarına 
ilişkin bilgilerin toplanması ve yönetilmesi sürecine dâhil olan insanları, süreçleri, 
donanım ve yazılımı ifade etmektedir. Karayolu trafik kazaları veri sistemleri 
ilgili bilgileri bir bütün olarak analize imkan sağlayacak ve veri temelli eylemleri 
kolaylaştırabilecek bir şekilde işlemelidir. Asgari düzeyde iyi bir karayolu trafik kazası 
veri sistemi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

•	 Ölümle sonuçlanan kazaların neredeyse tamamını, ciddi yaralanma vakaları ile 
sonuçlanan kazaların ise önemli bir kısmını içermelidir;
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•	 Nedenlerin tespit edilebilmesi ve karşı tedbirlerin alınabilmesine yardımcı olmak 
üzere taşıt, yol kullanıcısı ve karayolu/çevre hakkında yeterince detay sağlamalıdır;

•	 Kaza yerine ilişkin doğru bilgileri içermelidir;
•	 Kanıta dayalı kararların alınabilmesine imkan sağlamak amacıyla güvenilir çıktıları 

uygun bir zaman dilimi içerisinde tedarik etmelidir.

Pek çok ülkede karayolu trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanma 
vakalarını saymak için bir tür mekanizma bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
Karayolu güvenliği küresel durum raporu (2), dünya çapında karayolu güvenliğinin 
durumunu ortaya koymak amacıyla birkaç temel gösterge ile standartlaştırılmış 
bir metodoloji kullanmıştır. Değerlendirmeye tabi tutulan 178 ülkeden biri hariç 
hepsi karayollarında meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm vakalarının sayısını 
bildirmiştir. Ayrıca çoğu ülke, bilginin miktarındaki önemli farklılıklara karşın ölüm 
vakalarını içermeyen trafik kazaları ile ilgili de bilgi verebilecek durumdaydı. Ne var 
ki, ölüm ve yaralanma vakalarını saymak (bu sayıların doğrulukları bir tarafa) sadece 
başlangıçtır.

Özet trafik kazası istatistikleri sorunun büyüklüğünü tanımlamak ve program ve 
politikaları izlemek açısından faydalı olabilir ancak kanıta dayalı girişim ve idare için 
daha detaylı bilgilere ihtiyaç vardır. Karayolu güvenliği küresel durum raporunda (2) 
pek çok ülke karayolu trafik kazalarının dağılımı yani başka bir deyişle eğilim verileri 
hakkında veri sunmamıştır. Bazı ülkeler farklı sektörler tarafından kaydedilen ölüm 
sayıları arasındaki çelişkilere kimi sektörler arasında veri aktarımının kullanılmasına 
dikkat çekmiştir. Bu raporun sonuçları uluslararası karayolu güvenliği uzmanlarının 
yıllardır elde edilen tecrübelere dayanarak ileri sürdüğü görüşleri destekliyordu. Pek 
çok ülkenin yukarıda listelenen kriterlere uygun hale gelmek için ve nihayetinde 
karayolu trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanma vakalarını azaltmak 
için karayolu trafik kazalarına ilişkin veri sistemini geliştirmek (ya da yeni bir sistem 
kurmak) üzere önlemler alması gerekmektedir. 
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1.2  Karayolu güvenliği performansının kapsamlı bir şekilde 
değerlendirmeye tabi tutulması için veri gereksinimleri

Uluslararası toplumda etkin bir karayolu güvenliği yönetiminin yukarıda tanımlanan 
trafik kazası verilerinden daha fazla veriye ihtiyaç olduğu konusunda giderek artan 
bir kabul vardır. Kaza istatistikleri karayolu güvenliğinin genel durumuna ilişkin 
bütünlüklü bir resim ortaya koymamaktadır. Kaza verileri polis kayıtlarından elde 
edilemeyecek olan nüfus büyüklüğü, ya da karayollarındaki taşıt sayısı gibi bilgiler 
ışığında değerlendirilmelidir. Kaza verileri nüfus içerisindeki kask kullanımı ya da 
aşırı hız gibi risk faktörleri ile ilgili de bilgi sağlamaz, dolayısıyla karayolu güvenliği 
ile ilgili diğer veriler performansı izlemek ve başarılı sonuçlar elde etmek için oldukça 
önemlidir. (8)

Karayolu güvenliği yönetimi tüm kurumlar ile bu kurumların stratejilerini ve 
girişimlerini ve bu strateji ve girişimlerin sonuçlarını içerir (10). Sonuçlar ya da 
çıktılar farklı ancak birbiriyle ilişkili düzeylerde ortaya çıkar (Bkz. Şekil 1.3). 
En görünür sonuçlar çeşitli kurumlar tarafından uygulamaya konan politika ve 
programlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan çıktılardır: bunlar gelişigüzel alkol 
testleri, kask kullanımı artırmaya yönelik kampanyalar, mevzuat, hız kameralarının 
kurulması vb’dir. Bu çıktılar, politikalar ve programlar aracılığıyla karayolu trafiği 
sisteminin nasıl işlediği de belirlenir: örn. kask takan insan oranı, ortalama seyahat 
hızları, sisteme kabul edilen taşıtın güvenliliği (bunlar aynı zamanda orta dereceli 
çıktılar ya da güvenlik performansı göstergeleri olarak da bilinir).

Bu ‘operasyonel koşullar’, karayolu güvenlik pratiğinin önlemeyi amaçladığı karayolu 
trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanma vakalarının, ya da nihai 
çıktıların görülme ihtimalini doğrudan etkilemektedir. Son olarak etkin bir karayolu 
yönetiminin nihai sonucu karayolu trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve 
yaralanma vakalarıyla ilişkilendirilen toplumsal maliyetlerin (örneğin tıbbi maliyetler, 
mallara gelen hasar) düşürülmesidir. 

Karayolu güvenlik performansının gerçekten anlaşılması için bu çıktıların her 
biri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Kapsamlı bir karayolu güvenliği 
veri sistemi dolayısıyla aşağıdaki unsurları kapsayan bir veri toplama ve analiz 
mekanizmasını içermelidir (8):

•	 Nihai çıktılar – en azından ölüm ve ciddi yaralanma vakalarını ve bunlara 
sebebiyet veren kazaların biçimini içermelidir;

•	 Maruz kalma önlemleri – Kazalara ilişkin veriler ve kazalara alınacak önlemlere 
ilişkin göstergelerin anlaşılması amacıyla örneğin demografik veriler, ehliyetli 
sürücü sayısı, trafik yoğunluğuna ilişkin veri, altyapı faktörleri;

•	 Orta dereceli çıktılar – örneğin ortalama trafik hızı, emniyet kemeri ve kask 
kullanma oranları, alkollü araç kullanma, taşıt ve altyapı güvenlik düzeyleri;
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•	 Karayolu trafik kazalarında görülen yaralanma vakaları ile özdeşleştirilen sosyo-
ekonomik maliyetler;

•	 Çeşitli uygulama çabalarını da içeren çıktılar.

Ne var ki çok az sayıda ülke karayolu planlamasında kullanılabilecek bu tip bilgilere 
sahiptir. Karayolu güvenliği küresel durum raporu araştırmasına karışan 178 ülkenin 
yalnızca %22’si karayolu trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakaları, ölümle 
sonuçlanmayan yaralanmalar, ekonomik etki ve seçilmiş bir dizi başka orta vadeli 
çıktı hakkında bir tür veri sağlayabilmiştir (2).

Şekil 1.3  Karayolu güvenliği yönetiminin çıktıları

Kaynak:  (10, 11, 12, 13)

Veri

Veri

Veri

Veri

Karayolu güvenlik yönetimi fonksiyonları

Müdahaleler

So
nu

çl
ar

Ko
or

di
na

sy
on

M
ev

zu
at

Ta
nı

tım

İz
le

m
e 

ve
de

ğe
rle

nd
irm

e

Ar
&G

e 
ve

 
Bi

lg
i T

ra
ns
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ri

Toplumsal
Maliyetler 
(doğrudan 

ya dadolaylı)
Çarpışmalar, 

yaralanma ve ölüm 
vakaları

(nihai çıktılar)
Karayolu trafik sistemi 

içerisindeki operasyonel 
koşullar 

(Orta dereceli çıktılar) 

Çıktılar
(Uygulamaya konan girişimler)

Fi
na

ns
m

an
,

ka
yn

ak
 

da
ğı

tım
ı

Tıbbi maliyetler:
Maddi müdahalelere ilişkin maliyetler, 
üretkenlik kayıpları, tra�k sıkışıklıkları 
(kayıp zaman), hayat / hayat kalitesi kaybı

Çıktı göstergeleri: 
Çarpışmalar, yaralanmalar, ölümler
(bunlarla birlikte maruz kalma verisi)

Güvenlik performansı göstergeleri: 
Hız, alkol, çocuk koltuğu, kask, karayolu 
altyapısı, taşıt güvenliği, travma yönetimi.

Süreç/uygulama göstergeleri: 
Karayolu güvenliği politikaları, girişimlerin 
hayata geçirilmesi.
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1.3  Farklı sektörlerin rolleri ve veri ihtiyaçları

Ulaşım, hukuki yaptırım ve sağlık sektörlerinin çalışmaları, söz konusu çalışmalar 
açık bir şekilde ‘karayolu güvenliği çalışması’ olarak değerlendirilsin ya da 
değerlendirilmesin, karayolu trafik kazaları riskini ve bu kazaların sonuçlarını 
doğrudan etkilemektedir. Bu sektörlerin günlük işlevlerini yerine getirebilmeleri 
amacıyla karayolu güvenliği ile ilgili çok çeşitli verilere ihtiyaçları vardır. Karayolu 
güvenliği veri sistemleri hakkında duruma ilişkin bir değerlendirme çalışması 
yürütebilmek için bu sektörlerin işlevlerini, ihtiyaçlarının neler olduğunu ve hangi 
verilere sahip olabileceklerini anlamak faydalı olacaktır.

Hukuki yaptırım

Polisin rolü günlük hayatın her alanında ve her yerde yurttaşların kişisel güvenliğini 
sağlamaktır; karayolu üzerindeki seyahatte bu kapsama dahildir. Bu koruma 
karayollarının güvenli ve uygun kullanımını yöneten mevzuatın uygulanması yoluyla 
sağlanmaktadır. Çoğu ülkede bir trafik kazasında kişisel yaralanmanın bulunması ya 
da kaza hakkındaki bilginin polis açısından kritik öneme sahip olması durumunda 
kazanın polise bildirilmesi zorunludur. Dolayısıyla hem ulusal düzeyde hem de yerel 
ve bölgesel mahkemeler düzeyinde karayolu trafik kazalarının sayı ve niteliklerine 
ilişkin veri tabanına sahip olan oluşum çoğu kez polistir. Buna ek olarak polislere 
tüm trafik kazalarını kanunların çiğnenip çiğnenmediğini tespit etmek ve varsa 
kusurları belirlemek üzere inceleme sorumluluğu da verilmiştir. Sonuç olarak polis 
genel olarak kazaya karışan taşıt ve sürücü ile taşıtın çarpışmadan önceki hareketi, 
kazaya karışan yol kullanıcıları ve aynı zamanda hava ve yol yüzeyi gibi çevresel 
koşullar hakkında bilgi toplarlar. Polis memurları kazadan sonra hastaneye kaldırılan 
hastaların durumlarını takip etme sorumluluğuna da sahip olabilirler. 

Pek çok mevzuatta karayolu 
trafik kazaları ile ilgilenmek 
polis memurlarının çok yönlü 
görevlerinin yalnızca tek bir 
kısmını oluşturup suç, şiddet ve 
kamusal güvenliğe ilişkin görevler 
buna eklenmektedir. Dolayısıyla 
polis memurlarının zamanının ve 
dikkatinin dağılımı konusunda 
genellikle farklı öncelikler 
bulunmaktadır. Bir memur bir trafik 
kazasına müdahale ettiğinde veri 
toplamaya ilişkin öncelikli hedef 
karayolu güvenliğini artırmak 
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üzere veri toplamak değildir. Memur bunun yerine tutanakları düzenlemeyi, 
hukuki gereksinimleri yerine getirmeyi ya da merkez tarafından istenen evrak 
işlerini yapabilir. Polis memurlarının genellikle kaza raporu yazmaları ve veri 
toplama formlarını doldurmaları gerekmektedir. İyi bir karayolu trafik kazası veri 
sistemi, veri toplayıcı unsurlar olarak polis memurlarının öncü rol kabul edilmeden 
oluşturulamaz. Güvenli karayolu güvenliği verileri sağlamak için gerekli kritik 
stratejilerden biri elde edilen toplam verinin bizzat polisin yürüttüğü yaptırım 
çalışmaları açısından oluşturacağı faydayı ve dikkatli ve bütünlüklü bir veri toplama 
faaliyetinin kara yolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma vakalarını nasıl 
azaltabileceğini göstermek üzere polisle birlikte çalışma yürütmektir (Bkz. Vaka 
çalışması 1.1 ve Modül 3).

Polis ve aslında iç güvenlik ve adalet bakanlığı ile mevzuat aparatı trafik kazalarının 
sebepleri ve büyüklüğünü ortaya koyabilecek verilere ihtiyaç duymaktadır. Bu 

Addis Ababa şehrinin Trafik Polisi Departmanı 2002 
yılından beri karayolu trafik kazaları yaralanmaları 
verileri yönetimi kapasitesini artırmak üzere çalışma 
yürütmektedir. Yürütülen faaliyetler arasında şunlar 
yer almaktadır:

• Kolay kullanılabilir bir veri toplama formunun 
oluşturulması;

• Bilgisayar temelli bir veri analizi sisteminin 
oluşturulması;

• Trafik polislerini veri yönetimi konusu hakkında 
eğitmek;

• Küçük bir araştırma merkezinin geliştirilmesi;

• Karayolu güvenliği konusunda kilit konumdaki ilgili 
unsurlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi.

Projenin başlangıç safhasında trafik polisinin kaza 
mahallinde verileri kaydetmek üzere kullanacağı 
standart bir form bulunmuyordu. Elde edilen bilgiler 
manuel olarak dosyalanan bir kayıt defterine işleni-
yordu. Standart bir veri toplama formunun geliştirilmesi 
ve polis memurlarının bu formu nasıl kullanacakları 
konusunda eğitilmeleri bu projenin temel faaliyetlerini 
oluşturuyordu. Polis tarafından kullanılan kayıt defteri 
ve diğer ülkelerden (Kenya, Hindistan ve Güney Afrika) 
elde edilen örnekler ile DSÖ tarafından yayınlanan 
Yaralanma İzleme Kılavuzları temel alınarak bir taslak 
form oluşturuldu. 

Taslak form pilot bölgelerde kullanıldı, gözden geçi-
rildi ve uyarlandı. Formda Etiyopya’nın ulusal dili olan 
Amharca kullanıldı. 

Toplanan veriler aşağıdaki konuları kapsıyordu:

• Çarpışma yeri ve bölgesi;

• Kaza sırasındaki hava koşulları;

• Kazaya karışan taşıtlar ve diğer yol kullanıcıları;

• Aracın sigorta durumu;

• Araç muayene durumu;

• Kaza mahallinde yaralanan ya da hayatını kaybeden 
kişi sayısı;

• Hayatını kaybeden kişilere ilişkin demografik bilgiler 
(adı, yaşı, cinsiyeti, mesleği);

• İlk yardımın sağlanıp sağlanmadığı.

Buna ek olarak, daha önceden manuel olarak yapılan 
veri giriş, işleme ve analiz işlemleri de bilgisayar orta-
mına aktarıldı. Veri girişi ve analizi için Amharca bir 
veri tabanı da oluşturuldu. Addis Ababa Trafik Polisi 
Departmanı’nın deneyimleri temelinde trafik verileri 
yönetim sistemi ülkenin başlıca 6 bölgesini kapsayacak 
şekilde genişletildi ve 22 trafik polisi (Addis Ababa’dan 
10, diğer bölgelerden 12) bilgisayarlı veri giriş, işleme, 
analiz ve raporlama konularında eğitildi.

           KA ÇALIŞMASI 1.1 : Karayolu trafik kazalarından kaynaklı yaralanma 
vakalarına ilişkin veri toplama faaliyetlerinin polis 
tarafından güçlendirilmesi, Etiyopya
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özellikle de alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, aşırı hız, kask, emniyet 
kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik teçhizatlarının kullanımı gibi mevzuat ve 
yaptırım vasıtasıyla azaltılabilecek risk faktörleri açısından gereklidir. Yeterli veri 
polisin daha fazla yaptırım uygulanmasını gerekli kılan alanları ve bölgeleri tespit 
etmesine yardımcı olabilir. 

Özetle polis, şu gerekçelerle veriye ihtiyaç duymaktadır:
•	 Trafik kanunu ihlallerini takip etmek;
•	 Duruşmalar ile para ya da hapis cezaları gibi sonuçlarıyla hukuki süreçlerin listesini 

tutmak;
•	 Hız tuzaklarının ya da kameralarının nereye yerleştirilmesi gerektiği, alkol 

testlerinin nerede ve ne zaman yapılırsa en iyi sonucun elde edilebileceği gibi 
yaptırıma ilişkin istihbarata dayalı bir yaklaşımı mümkün kılmak.

Ulaşım

Ulaşım sektörünün rolü insanların ve malların güvenli bir şekilde ulaştırılmasını 
mümkün kılacak etkili bir sistemi oluşturmaktır. Dolayısıyla sektör aşağıdaki 
konulardan sorumludur:

•	 Güvenli ulaşımı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen karayollarının koşulları, 
tasarımı ve yapımı;

•	 Taşıtların yola uygunluğu ve tescili;
•	 Sürücülerin farklı taşıt türlerini karayolu üzerinde güvenli bir şekilde idare etme 

yeteneğini test etmek veya oluşturmak üzere bir sınav sisteminin oluşturulması.

Ulaşım sektörünün faaliyetleri karayolu ağının yol kullanıcıları tarafından doğru bir 
şekilde kullanılmasını teşvik ederek karayolu güvenlik sisteminin güvenli ve etkin 
bir biçimde işletilmesini 
sağlamaya odaklanmaktadır. 
Ulaşım sektörü tehlikeli 
bölgelerin (yer yer hassas 
bölge ya da kör nokta 
olarak da adlandırılır) tespit 
edilmesi, bu bölgelerdeki 
kazaların incelenmesi ve 
nihayetinde uygun karşı 
önlemlerin belirlenmesi için 
verilere ihtiyaç duyar. Buna ek 
olarak kaza verilerinin analizi 
mühendislik standartlarının 
yükseltilmesi için tehlikeli 
yolları ve karayolu 
tasarımındaki sorunları 
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Görünür ve kısa vadeli sonuçları elde edebilmek 
üzere etkin önlemlere ihtiyaç duyan kaza mahallerini, 
karayollarını veya bölgeleri belirlemek üzere coğrafi 
kriterleri kullanan “coğrafi bilgi sistemleri” kullanılarak 
yaralanma yapıları hakkında çok fazla şey öğrenilebilir. 

Mexico City Eyaletindeki Karayolu Trafik Kazalarının 
Mekansal Analizi projesi Mexico City’deki trafik kaza-
larının büyüklüğü ve dağılımını tespit etmek ve bunları 
önlemek üzere girişimlerin tasarlanmasına katkıda 
bulunmuştur. Meksika Sağlık Bakanlığı Ulusal Kaza 
Önleme Merkezi tarafından koordine edilen ve finans-
manı sağlanan proje Meksika Ulusal Otonom Üniversite 
bünyesindeki Coğrafya Enstitüsü’nden bilim insanları 
ile işbirliği içerisinde geliştirildi. Proje aynı zamanda 
Ulusal İstatistik, Coğrafya ve Bilgi Enstitüsü ile Federal 
Bölge Kamu Sağlığı Bakanlığı tarafından sağlanan 
verileri de kullandı. 

Projenin ilk safhasında Mexico City’deki karayolu tra-
fik kazalarında meydana gelen yaralanma vakalarına 
ilişkin verilere sahip olan kamu kurumları belirlendi. 
Veriler coğrafi bilgi sistemini desteklemek üzere yapı-
landırılan bir ilişkisel veri tabanı oluşturmak üzere 
seçildi ve işlendi. 

Bir sonraki aşama ise karayolu trafik kazalarının 
bölgesel olarak yoğunlaşması ve dağılımı ile bu kaza-
ların kazanın doğası, risk faktörleri ve sosyo-ekonomik 
faktörler gibi temel karakteristiklerini ortaya koyan 
haritalandırma modellerinin tasarlanmasını ve hayata 
geçirilmesini içeriyordu. 

Veriler ArcGIS9 ya da ArcView 03 yazılımları kullanılarak 
işlenmiştir. En tehlikeli alanlar, koridorlar ve kavşaklar 
kör nokta, hiyerarşik alansal kümelenme ve karayolu 
ağı analizi (yoğunluk ve civar bölgelerin durumu) yön-
temleri kullanılarak belirlendi ve bu da karayolu trafik 
kazalarının haritasını çıkarmak mümkün hale gelmiştir. 

Veriler metin, tablo ve haritaları kullanan ve sonuçlarla 
tavsiyeleri içeren Mexico City Eyaletindeki Karayolu 
Trafik Kazalarının Alansal Teşhisi projesini hayata 
geçirmek üzere kullanıldı. Rapor, her ne kadar veriler 
yalnızca bir yılla ilgili olmasına rağmen, karayolu trafik 
kazalarından kaynaklı yaralanmaların önlenmesine 
yönelik durum analizini, incelemeleri ve epidemiyolojik 
gözetimi de destekler. 

Bu projenin sonucunda karayolu trafik kazalarının 
tespit edilmesi ve coğrafi olarak haritalandırılmasına 
yönelik interaktif bir coğrafi bilgi sistemi oluşturuldu. 
Sistem kullanıcıya gerçek zamanlı olarak veri girme 
ve içeriği güncelleme imkanı tanır. Herhangi bir yer-
deki mevcut duruma ilişkin koşulları ortaya koyan 
fotoğraflar sisteme yüklenebilir. Sistemin hassaslığı o 
kadar yüksektir ki, sokak/kavşak düzeyinde, karayol-
ları bakımındansa harita koordinatları düzeyinde bilgi 
sağlayabilir. Kullanıcılar sistem aracılığıyla raporlar, 
tematik haritalar ve grafikler düzenleyebilir. 

           KA ÇALIŞMASI 1.2 :  Yaralanmalara yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS),  
Mexico City

ANAHTAR

–1 Meydan 1 2 >3

Karayolu trafik kazası 
yoğunluklarının dağılımı Belediye 

sınırları

Karayolları
Belediyeler

Otobüs durağı

Metro istasyonu

Belediye sınırları
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tespit etmek üzere de kullanılabilir. Böylesi bilgileri de edinmenin yollarından biri, 
Vaka Çalışması 1.2’de de gösterildiği üzere, Coğrafi Bilgi Sisteminin uygulamaya 
konmasıdır. Pek çok ülkede ulaşım sektörü var olan veri sistemlerinde iyileştirmelere 
ya da veri sistemlerinin oluşturulmasına ön ayak olmakta ve elde edilen sonuçların 
başlıca kullanıcısı olmaktadır.

Özetle ulaşım sektörü aşağıdaki sebeplerle verilere ihtiyaç duymaktadır:

•	 Farklı türde trafik kazalarının yoğun bir şekilde görüldüğü yerlerde kazanın 
ciddiyeti ve kazalara sebep olan çevresel faktörlere göre kaza mahallinin, zaman 
aralığının ve karayolu türünün/sınıfının tespit edilmesi;

•	 Karayolu trafik kazalarına sebep olan ve önlemek üzere düzeltici tedbirlerin 
alınması gereken insani faktörlerin belirlenmesi;

•	 Kazalara dahil olma riski görece daha fazla olan taşıtların ve taşıtların kazaya 
sebebiyet veren teknik/mekanik faktörlerin tespit edilmesi;

•	 Yüksek riskli bölgelerde gerekli uygulamaların yapılması ve etkilerin takip 
edilmesi;

•	 Uygun politika ve mevzuatların planlanması ve savunuculuk faaliyetlerinin 
yapılması.

Sağlık

Sağlık sektörünün karayolu trafik kazaları ile ilgili amacı yaralanmaları önlemek ve 
yaralanmaların meydana geldiği durumlarda yaralanmanın ciddiyetini ve sonuçlarını 
asgari düzeye indirmektir. Hastane öncesi bakım, hastanedeki acil servis odası 
ve yatılı hasta bakımı ile fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon sağlık sektörünün 
sorumluluğudur. Fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon sosyal hizmetlerden sorumlu 
başka bir kurum tarafından da yürütülebilir. 

Sağlık sektörü genelde çoğu çeşit yaralanma ile ilgili verileri kayıt altına alır, bu 
yelpaze yaralanma riskinden ölüme kadar her unsuru kapsar. Ölümcül trafik kazası 
yaralanmaları hakkındaki veriler ‘doğum ve ölüm kaydı’ verilerinden (tıp doktorları 
tarafından ölüm vakalarının sebeplerinin de işlendiği ölüm sertifikalarından) ya da 
bunların bulunmadığı durumlarda sözlü otopsi araştırmalarından elde edilebilir 
(14). Ölüm vakası içermeyen trafik kazalarına ilişkin bilgi hastanelere ait yatılı hasta 
kayıtları ve travma kayıtlarında (Bkz. Vaka Çalışması 1.3) tutulmakta olup ambulans 
ve diğer acil servis hizmetlerinden de elde edilebilir. Bazı sağlık kurumları süregelen 
ve sistematik bilgi toplama sistemi için yaralanma takip sistemi geliştirmiş olup bu 
sistemlerden de karayolu trafik kazalarındaki yaralanma vakalarına ilişkin veri elde 
edilebilir – daha detaylı bilgi için kaynakça (5)’e bakınız. Genellikle hastane ya da 
sağlık kuruluşlarına intikal etmeyen küçük yaralanmalar sayılması en zor yaralanma 
tipleri olup genellikle kamuoyu nezdinde yapılan anketler neticesinde bunlar 
hakkında bilgi edinilebilir (15).
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Yaralanma vakalarını yönetme için gerekli sağlık hizmetleri hakkındaki bilgiler, 
hastaları tedavi etme maliyeti ve sonuçlar ya süregelen bir faaliyet çerçevesinde ya da 
örnek anketler vasıtasıyla elde edilebilir. Bu veriler hastanelere personel yerleştirilmesi 
ile doktor ve hemşire eğitimi ve trafik kazalarının neticesinde hastaneye kabul 
edilme ve burada rehabilitasyon görme için ayrılacak fon miktarı gibi konulara yön 
verebileceği için özellikle politika yapıcılar için büyük önem taşımaktadır.

Kimin, ne zaman, nerede ve niçin yaralandığına ilişkin temel epidemiyolojik verilere 
ek olarak sağlık sektörü ile akademi içerisindeki ortakları kask kullanımı ya da 
emniyet kemeri takma gibi göstergelere ilişkin risk faktörü analizi gerçekleştirebilir. 
Bu sağlık sektörüne sağlık alanındaki iyileştirmeler ile yaralanmaların önlenmesine 
yönelik girişimler ve genel kamuoyuna verilecek mesajlar konusunda hedefi 
daha iyi belirleme olanağı sağlayabilir. Sağlık sektörü ile ortakları aynı zamanda 
yaralanmaların önlenmesi ile yönetilmesi konusunda da araştırmalar yapmakta olup 

2003 yılında Arjantin Sağlık Bakanlığı “yaralanma 
izleme ve takip sistemini” kurdu. Sistem hastanelerin 
acil servis departmanlarındaki “izleme üniteleri” yara-
lanma vakaları ile ilgili olarak yaralıya müdahale eden 
doktor ya da hemşire tarafından doldurulan standart 
bir veri toplama formu aracılığıyla veri toplamaktadır. 
Bu veriler elektronik olarak Sağlık Bakanlığı’na aktarılır. 

Hastanelerin sisteme katılımı gönüllülük temelinde-
dir, haliyle veriler bütüncül bir ulusal resim ortaya 
koyamamaktadır. Ne var ki sisteme katılan hastane-
ler birbirleriyle karşılaştırılabilir ve zamanla sistem 
tarafından toplanan bilgi yaralanmalar hakkında fay-
dalı bir profil ortaya koyabilir. Sistem aynı zamanda 
özellikle dikkat edilmesi gereken yerel durumları 
düzeltmek üzere biçimlendirilebilir ve hastane per-
soneli otomatik olarak güncellenen veri ve analizlere 
istedikleri zaman erişebilirler. 

Arjantin’deki ölüm vakası içermeyen trafik kazalarının 
analizi 2007 ve 2008 yılında izleme sistemi kullanıla-
rak yapıldı. Sistem yaralı kişinin cinsiyeti, yaşı, araç tipi, 
kask kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ile kandaki 
alkol miktarı gibi bilgileri kaydeder. 2007 yılında 33 
izleme ünitesinde toplam 12844 trafik kazası kay-
dedilmiş olup 2008 yılında ise 25 izleme ünitesinde 
11564 adet kaza sisteme girilmiştir. Kazalardan en çok 
etkilenen grup genç insanlar olurken yaralıların %67’si 
de erkekti. Motosiklet ve bisiklet sürücüleri toplam 

yaralıların %70’ini oluştururken bunların yalnızca %5’i 
kaza sırasında kask kullanmaktaydı. Yaralananların 
%1’inden daha azı kaza sırasında emniyet kemeri kulla-
nırken %11’inde alkol kullanımına dair kanıtlar görüldü.

Sağlık Bakanlığı karayolu güvenlik verilerinin kalitesini 
ve kullanımını artırmak için Sağlık Bakanlığı, Ulusal 
Karayolu Güvenliği Kurumu ve tüm eyaletlerden dele-
geler de (epidemiyoloji, sağlık hizmetleri ve polis) 
dahil olmak üzere ilgili ortaklarla birlikte ulusal çapta 
bir atölye düzenleyecek. Atölye ölüm istatistikleri ile 
hastane ve polis verilerinin karayolu trafiği yaralanma 
takip sistemine entegrasyonu ve karayolu güvenliğine 
ilişkin girişimlerin planlanması amacıyla mevcut izleme 
ve takip sistemi tarafından elde edilen verilerin kul-
lanımı üzerine yoğunlaşacak. Tüm bilgi sistemlerini 
ortak tanımlayıcılar ve tanımlarla tek bir tutarlı sistem 
içerisine entegre etmeye yönelik web tabanlı yeni bir 
bilgi sistemi denenmeye başlanmış olup standart ope-
rasyon prosedürleri kılavuzu ile birlikte bu atölyede 
hayata geçirilecektir.

2007 yılına ait analiz Sağlık Bakanlığının internet 
sitesinde yayınlanmış ve karayolu trafik kazalarında 
meydana gelen yaralanma vakalarının önlenmesine 
yönelik olarak çalışmalar yürüten ulaşım kurumları ve 
örgütleri ile paylaşılmıştır (Bkz: www.msal.gov.ar/htm/
site/sala_situacion/boletin_BEP37_Completo.pdf). 

           KA ÇALIŞMASI 1.3 :  Yaralanma takip sistemi, Arjantin
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bu çalışmalara çeşitli girişimlerin etkisini ortaya koyan çalışmalar da dâhildir. Bu 
veriler karayolu güvenliği konusuna daha fazla vurgu yapılmasını desteklemek ve kaza 
sonrası bakımı da içeren karayolu güvenliğine ilişkin kanıta dayalı Güvenli Sistem 
yaklaşımına yönelik girdi sağlamak üzere tüm sektörler için faydalı olacaktır.

Özetle sağlık sektörü şu gerekçelerle verilere ihtiyaç duyar:
•	 Ölümcül ve ölümcül olmayan karayolu trafik kazalarında meydana gelen 

yaralanma vakalarının büyüklüğünün tahmin edilmesi;
•	 Sağlık iyileştirme programlarının hedeflerinin belirlenmesi amacıyla risk 

faktörlerinin tanımlanması;
•	 Yaralanma yönetimi ve yaralanmaların iyileştirilmesi süreçlerinin etkinliğinin 

değerlendirilmesi;
•	 Travma sonrası bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik etkili bir plan 

hazırlanması;
•	 Uygun politika ve mevzuata yönelik uygun planlama ve savunuculuk 

faaliyetlerinin yürütülmesi.

Diğer sektörler

Sigortacılık sektörü hasarların maliyeti ile trafik kazalarına karışan müşterilerin 
(ya bu müşterilerin kendisi ya da karşı taraf için) tıbbi tedavi masraflarının 
karşılanmasına yönelik finansal güvence sunar. Hatasızlık sigortasının bulunmadığı 
durumlarda sigorta şirketleri kazadan esas olarak kimin sorumlu olduğunu yani 
masrafların hangi tarafın sigortası aracılığıyla karşılanacağını belirlemelidir. Pek 
çok ülkede sigorta şirketleri bağımsız incelemeler yapmaz, bunun yerine polisin 
bulgularını kullanır; bu yönteme de vaka dosyasının tamamının ya da bir kısmının 
satın alınması dahildir. Sigorta şirketleri tarafından aktif bir biçimde tutulan bilgiler 
(yaşları, cinsiyetleri, araç türü, kaza mahalli ve kişi ya da mallara gelen zarar) temel 
olarak kendi müşterileri ile ilgilidir.

Bir ülkedeki sigorta şirketleri özellikle de yalnızca maddi hasarın bulunduğu 
kazaların sayısı hakkında detaylı ve bütüncül bir veriye sahiptir çünkü bu bilgileri 
sigorta primlerini belirlemek üzere kullanırlar. Ne var ki şirketler genel olarak bu 
verileri ticari bakımdan hassas bilgi olarak değerlendirir, haliyle bu bilgiler genellikle 
karayolu güvenliği konusundaki diğer ilgili paydaşların kullanımına açık değildir.
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Özet

•	 Karayolu güvenliği kritik bir kamu politikası konusudur. Karayolu trafik 
kazalarının büyüklüğü konusundaki bilinçliliği artırmak ve politika yapıcıları 
eyleme geçilmesi gerektiği konusunda ikna etmek için iyi verilere ihtiyaç vardır.

•	 Etkin bir karayolu güvenliği yönetimi kullanıcıların doğruluk, karayolu güvenliği 
problemlerinin tanımlanması, risklerin belirlenmesi, strateji belirlenmesi ve 
girişimlerin geliştirilmesi, hedeflerin belirlenmedi ve performansın takip edilmedi 
için güvenebilecekleri verileri gerekli kılar.

•	 Karayolu güvenliği ile ilgili veriler her gün pek çok ülkede elde edilmekteyse de 
bu veriler düzgün bir şekilde kodlanıp, işlenip bilgisayar temelli bir veri tabanı 
sisteminde işlenmedikçe karayolu güvenliği pratiğine yön verme konusunda etkisiz 
kalacaktır.

•	 Karayolu trafik kazaları verileri sistemi bilgiyi hem toplam düzeyde analiz etmeye 
hem de veriye bağlı eylemi kolaylaştırmaya imkan sağlayacak şekilde işlemelidir. İyi 
bir karayolu trafik kazaları verileri sistemi asgari düzeyde şu özellikleri içermelidir:

 ▷ Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının neredeyse tamamını, ciddi şekilde 
yaralanmalarla sonuçlanan trafik kazalarının ise önemli bir kısmını kayıt altına 
almalıdır;

 ▷ Kazaların nedenlerinin belirlenmesi ve bunlara karşı alınacak önlemlerin 
belirlenmesi sürecine yardımcı olmak amacıyla araç, yol kullanıcısı ve kara yolu 
çevresi ile ilgili yeterli miktarda detay içermelidir;

 ▷ Trafik kazalarının yeri ile ilgili tam doğru bilgileri içermelidir;
 ▷ Kanıta dayalı karar alma mekanizmalarını işletmek amacıyla uygun bir zamanda 
güvenilir çıktılar sunmalıdır.

•	 Karayolu güvenliği performansının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve 
takip edilmesi, yalnızca trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanma 
vakalarını (nihai sonuçlar) değil, aynı zamanda maruz kalma ölçülerini (örn. trafik 
yoğunluğu, ehliyetli sürücü sayısı), orta dereceli sonuçları (örn. emniyet kemeri 
kullanımı), çıktıları (örn. trafik kurallarının ihlal edilmesine yönelik yapılan atıf 
sayısını, emniyet kemeri takma kampanyası ile kapsanan nüfusu) ve karayolu trafik 
kazalarında meydana gelen yaralanma vakaları ile özdeşleştirilen sosyo-ekonomik 
maliyetleri içermelidir.

•	 Pek çok sektör günlük faaliyetlerini yerine getirmek üzere karayolu güvenliği 
ile ilgili verilere ihtiyaç duymaktadır. Konuyla ilgili başlıca sektörlerin (hukuki 
yaptırım, ulaşım, sağlık) her birinin rollerinin ve veri ihtiyaçlarının anlaşılması, bir 
durum değerlendirmesi yapmak için faydalı temel bilgi niteliğindedir. 
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Modül 1’de trafik kazalarında meydana gelen yaralanma vakalarının etkin 
bir şekilde önlenmesi ve kaynakların etkin bir biçimde hedeflenmesi için 

iyi veri sistemlerine niçin ihtiyaç olduğunu açıklamıştır. Modül 2 ise kullanıcılara 
ülkelerinde hali hazırda hangi veri ve sistemlerin kullanılabilir olduğunu ve bunların 
eksik yanlarının neler olduğunu nasıl değerlendirmeleri gerektiği ile ilgili rehberlik 
sunmaktadır. Bu bilgi uygun eylemlerin seçilmesi ve siyasi liderlerin veri sistemlerinin 
gelişimini, güçlendirilmesini ya da uyarlanmasını desteklemeye ikna edilmesi 
için önem arz etmektedir. Bu sayede trafik kazalarında meydana gelen yaralanma 
vakalarının gerçek boyutunun değerlendirilmesi ile karşı tedbir ve stratejilerin 
geliştirilmesi ve değerlendirilmesine imkan tanıyacaktır.

Bu modüldeki bölümler aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

•	 2.1 Durum değerlendirmesi yapmaya niçin ihtiyaç vardır? Mevcut verilerle ilgili 
durumun kapsamlı ve iyi planlanmış bir şekilde değerlendirilmesi daha gelişkin 
bir karayolu güvenliği veri sisteminin gerekliliğini savunabilmenin ve atılacak 
adımlarla ilgili bilgi temelli bir karar alma süreci işletebilmenin ön koşuludur.

•	 2.2 Durum değerlendirmesi yapmanın adımları: Bu bölümde karayolu 
güvenliği ile ilgili paydaşların saptanması; veri kaynakları ve sistemleri ile bunların 
özelliklerinin belirlenmesi; veri kalitesinin değerlendirilmesi; son kullanıcılarının 
ihtiyaçlarının tespit edilmesi; süreci hızlandıran ya da sürece engel olan siyasi 
faktörlerin saptanması konuları ile ilgili rehberlik sunulmaktadır.

•	 2.3 Eylemleri öncelikli hale getirmek için durum analizinin kullanılması: Bu 
bölümde daha sonraki adımlarla ilgili temel bir rehberlik sunulmakta olup daha 
detaylı öneriler Modül 3’te yer almaktadır.

2.1 Durum değerlendirmesi yapmaya niçin ihtiyaç vardır?

Karayolu güvenliği veri sistemlerini geliştirmeye ya da hayata geçirmeye başlamadan 
önce iyi planlanmış ve kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapmak gerekmektedir. 
Bütünüyle yeni bir sistem yaratmaktansa mevcut veri sistemleri üzerinde 
iyileştirmeler yapmak genellikle daha tercih edilebilirdir; dolayısıyla hali hazırdaki 
sistemin ve bununla ilgili sınırlılıkların tam olarak anlaşılması kritik öneme sahiptir. 

Durum değerlendirmesinin başlıca hedefleri aşağıdaki hususların tespitidir:

•	 Karayolu güvenliğine ilişkin verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı sürecine 
dâhil olan kişi ya da kurumlar;

•	 Hali hazırda kullanılan veri kaynakları ve sistemleri, güçlü yönleri ve sınırlılıkları;
•	 Son kullanıcıların ihtiyaçları;
•	 Karayolu güvenliği veri sistemlerinin geliştirilmesini kolaylaştıran ya da engelleyen 

siyasi faktörler.
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Durum değerlendirmesi vasıtasıyla elde edilen bilgiler, daha gelişmiş bir karayolu 
güvenliği veri sisteminin gerekliliğinin savunulması ve uygun eylemin seçilmesi 
açısından kritik öneme sahiptir (bkz. Bölüm 2.3 ve Modül 3).

2.2 Durum değerlendirmesi yapmanın adımları

Bu bölüm karayolu güvenliği verilerinin durumuna ilişkin kapsamlı bir resim ortaya 
koymak üzere tasarlanmış bir dizi adımı ortaya koymaktadır. Bu adımlar ulusal ya da 
yerel düzeyde hayata geçirilebilir. Durum değerlendirmeleri genellikle fazla zaman 
alan bir işlem olup, karayolu güvenliği ile ilgili çok fazla ilgili paydaşın mevcut olması 
durumunda karmaşık bir hal alabilir; dolayısıyla bir danışmandan ya da akademik bir 
enstitüden yardım almak sürecin işleyişine yardımcı olabilir.

Durum değerlendirmesi yapma sürecinin adımları şunlardır:
•	 İlgili taraflara ilişkin analiz
•	 Veri kaynaklarının ve mevcut sistemlerin değerlendirilmesi
•	 Son kullanıcıların ihtiyaçların değerlendirilmesi
•	 Çevresel analiz

Modül 1’de karayolu güvenliği performansını izlemek için gerekli olan temel bilgi 
türleri özetlenmiştir: Bu bilgiler:
•	 Nihai sonuçlar (örn. karayolu trafik kazalarından kaynaklı olarak ortaya çıkan 

ölüm ve ciddi yaralanma vakaları);
•	 Maruz kalma ölçüleri (örn. demografik veriler, araç filosu ve trafik yoğunluğu ile 

ilgili bilgiler);
•	 Orta dereceli sonuçlar (örn. kask kullanma oranları, düşük trafik hızları)
•	 Sosyo-ekonomik maliyetler;
•	 Kurumsal gönderi çıktısı

Zaman	ve	kaynakların	el	verdiği	durumlarda	durum	değerlendirmesi	veri	kaynakları	
ve sistemleri ile bunların her biri ile ilgili son kullanıcı gereksinimlerini kapsamalıdır. 
Ne var ki böylesi bir girişim her zaman mümkün olmayabilir. Pek çok hükümet 
çalışmalarına nihai sonuçlar üzerinde odaklanarak karayolu güvenliği verileri 
iyileştirme hedefiyle başlamaktadır. Bu kılavuzda yer alan durum değerlendirmesine 
yönelik yer alan öneriler (bu Modül) ve takiple ilgili eylemler (Modül 3), bu 
gerçeği göz önünde bulundurarak nihai sonuçlarla ilgili verilere odaklanır ve 
maruz kalma ölçülerine değinir. Bunlar nihai sonuç verilerinin yorumlanması 
bakımından faydalı olacak yardımlar sunacaktır. Orta dereceli sonuçlarla ilgili 
verilerin değerlendirilmesine yönelik öneriler bu dizide yer alan diğer kılavuzlarda 
(kask, alkollü araç kullanma, hız yönetimi, emniyet kemerleri ve çocuk koltukları) ve 
SafetyNet karayolu güvenliği performans göstergeleri kılavuzu'nda bulunabilir (1).
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Dünya Bankası Küresel Karayolu Güvenliği Hizmeti yakın zamanlarda karayolu 
güvenliği yönetimi kapasitesini değerlendirmek üzere kullanılacak detaylı adımların 
taslağını ortaya koyan kılavuzlar yayınlamıştır. Bu kılavuzlar bu kılavuzda da 
açıklanan durum değerlendirmesine yönelik adımları tamamlayıcı nitelikte olan 
kontrol listelerini ve stratejileri içermektedir (2).

2.2.1	Birinci	adım:	İlgili	paydaşlar	ile	ilgili	analiz

İlgili paydaşlara ilişkin analizin başlıca işlevi, potansiyel ortaklar ile ilk aşamada veri 
sisteminin geliştirilmesine ya da hayata geçirilmesine karşı koymuş olabilecek kişiler 
de dâhil olmak üzere karayolu güvenliği hakkındaki verilerin toplanmasından ve/
veya kullanımından çıkarı olan örgüt ya da bireylerin tespit edilmesidir.

Karayolu güvenliği verileri ile en çok ilişkili olan ilgili paydaşlar polis, sağlık 
kuruluşları ve ulaşım kurullarıdır. Bu sektörler içerisinde karayolu güvenliği özellikle 
aşağıdaki konular bakımından öneme sahiptir:
•	 Trafik mevzuatını uygulayan ve karayollarında meydana gelen trafik kazalarını 

inceleyen trafik polisi;
•	 Karayolu trafik kazalarında yaralanan kimselerde ilgilenen travma uzmanları 

ve diğer doktorlar ile yaralanmaların önlenmesi ile ilgili çalışma yürüten 
epidemiyolojistler ve kamu sağlığı uzmanları;

•	 Faaliyet alanları trafik kazalarının artmasına sebep olan yollardaki kusurları ve 
trafik yapısındaki hataları tespit etmeyi ve iyileştirmeyi de kapsayan yol yapımı ile 
ilgilenen ulaşım ve inşaat mühendisleri.

Diğer ilgili paydaşlar arasında ulusal istatistik kurumunun temsilcileri, sigorta 
endüstrisi, karayolu güvenliği alanında faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri, 
akademik kurumlar, karayolu yapımına ve karayolu bakımına yönelik girişimlere 
destek veren uluslararası yardım kuruluşları, otomobil endüstrisi, medya ve daha 
iyi karayolu güvenliği veri sistemlerini kullanıma sokabilecek ya da bunların 
oluşturulmasını sağlayabilecek politika yapıcı unsurlar yer almaktadır.

İlgili paydaş analizinin ikinci işlevi tüm paydaşların oynadıkları rollerin ve 
yürüttükleri faaliyetlerin incelenmesidir. Dikkatli bir analiz tüm önde gelen 
paydaşların etkisini ve çıkarlarını (örn. fayda, değişim ve olumsuz sonuç bakımından 
sahip oldukları beklentiler) içermelidir çünkü böylece bu beklentilere uygun bir 
şekilde yaklaşmak için gerekli yöntemler belirlenmesi sağlanabilir. Destekçilerin 
ve muhaliflerin saptanması ve dahası bu kişilerin benimsedikleri pozisyonların 
ardında yatan sebeplerin anlaşılması, ilgili tüm kişilerin memnuniyetinin sağlanması 
açısından büyük önem arz etmektedir. 

Paydaş analizinin üçüncü işlevi programın başarıya ulaşması için tüm paydaşların, 
özellikle de aşağıdaki noktalar dikkate alınarak sürece nasıl dâhil edileceğinin 
belirlenmesini sağlamaktır:



26

Durum değerlendirmesinin yapılması

•	 Sürece katılımlarının yapısı (örn. akıl hocası ya da danışman veya işbirlikçi ortaklar 
olarak);

•	 Sürece katılımlarının biçimi (örn. bir çalışma grubunun üyesi olarak veya 
danışman olarak);

•	 Sürece katılımlarının şekli (örn. bireysel ya da bir grubun temsilcisi olarak).

Paydaş analizinin sonuçları (kontrol listesi için bkz: Kutu 2.1) potansiyel 
ortaklarınızın ve muhaliflerinizin kimler olduğu, olası çıkar çatışmaları ve süreç 
içerisinde ortaya çıkabilecek bir dizi zorlukla ilgili net bir resim sunmalıdır. 
Paydaşların erken bir evreden itibaren sürece olumlu bir şekilde katıldıklarından 
emin olmak için bir çalışma grubu oluşturmak faydalı olabilir. Mevcut veri toplama 
mekanizmasında yer alan ve yapılacak her tür değişiklik sonucunda günlük 
faaliyetleri önemli düzeyde etkilenecek olan kimselerin de sürece dâhil olduğundan 
emin olun. Kilit konumdaki paydaşlarla (örn. her birinin parçası olduğu verilerin 
ve sistemlerin iyi anlaşılması, son kullanıcı ihtiyaçlarının tespit edilmesi vb.) iyi 
bir ilişki kurmak durum değerlendirmesine yönelik diğer adımların atılmasını 
kolaylaştıracaktır.

• Hukuki yaptırım, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki tüm paydaşları tespit ettiniz mi?

• Diğer tür paydaşları (örn. sigorta endüstrisi, STK’lar, akademik kurumlar, otomobil endüstrisi) tespit 
ettiniz mi?

• Karayolu güvenliği ile ilgili her bir paydaşın yürüttüğü faaliyetleri ve üstlendikleri rolleri tespit ettiniz mi?

• Kilit konumdaki destekçi ve muhalif paydaşların kimler olacağını tespit ettiniz mi?

• Destekçilerin, muhaliflerin, veri toplama mekanizmalarında görevli kişilerin ve bunları kullananların 
yer aldığı bir paydaş toplantısı düzenlediniz mi?

KUTU 2.1 : Paydaş analizi için kontrol listesi

2.2.2		 İkinci	adım:	Veri	kaynaklarının,	sistemlerin	ve	kalitenin	
değerlendirilmesi

Karayolu trafik kazaları veri sistemleri üzerine düşünürken, hali hazırda hangi 
bilgilerin kim tarafından toplandığını ve bu bilgilerin nasıl yönetildiğini, kapsamını 
ve niteliğini bilmek önem taşımaktadır. Farklı kurumlar röportaj ve/veya doğrudan 
gözlem ve ölçme gibi çeşitli yöntemler kullanarak aynı karayolu trafik kazası 
hakkında bilgi toplayabilmektedir. Hali hazırda bu verileri sektörler bünyesinde veya 
sektörler arasında bir araya getirmek üzere kurulmuş olan mekanizmalar bulunabilir. 
Çoğu durumda tamamıyla yeni bir sistem oluşturmaktansa mevcut sistem üzerinde 
değişiklikler yapmak daha etkin bir yöntemdir.

Durum değerlendirmesinin bu aşamasında ortaya çıkan sorunları tek bir kişinin 
hatta tek bir kurumun yanıtlayabilmesi pek mümkün değildir, dolayısıyla bir paydaş 
çalışma grubuna ihtiyaç olabilir.
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Veri kaynaklarının değerlendirilmesi

İlk adım karayolu trafik kazaları ile ilgili hali hazırda hangi bilgilerin toplanmakta 
olduğunu saptamaktır (Bkz. Kutu 2.2). Her bir veri kaynağı için aşağıdaki hususlar 
tanımlanmalıdır.
•	 Hangi bilgi ya da değişkenler toplanmaktadır? (özelliklede spesifik kaza yeri verisi, 

yol kullanıcısı türü ve ulaşım tipi);
•	 Verinin formatı (yalnızca basılı mı yoksa elektronik olarak da mevcut mu? Nasıl 

kodlanmış?);
•	 Verileri depolamak (basılı raporların konduğu bir dosya dolabından karmaşık bir 

elektronik veri tabanına kadar değişiklik gösterebilir) ve işlemek (el ile doldurulan 
irsaliyelerden bilgisayar tabanlı analizlere kadar değişiklik gösterebilir) üzere 
kullanılan sistem.

Pek çok ülkede polis kayıtları karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma 
vakaları ile ilgili başlıca (ve çoğu zaman yegâne) bilgi kaynağını oluşturur. İlk 
önce polis verilerinin bir envanterini çıkarın, daha sonra ölüm belgesi ve tıbbi 
değerlendirme verilerini dikkate alın ve en son hastane ve sigorta kayıtlarını 
inceleyin. Bu kaynakların her biri kendilerine has güçlü yönlere ve sınırlılıklara 
sahiptir (Bkz. Tablo 2.1).

Ölümcül trafik kazalarına yönelik veri kaynakları arasında şunlar yer almaktadır:

• Ölüm belgeleri ya da diğer 
tür ölüm kayıtları

• Polise ait kaza raporları

• Otopsi / Patoloji raporları

• Sözlü otopsi çalışmaları

• Sigorta kayıtları

• Medya raporları

Ölümcül olmayan trafik kazalarına yönelik veri kaynakları arasında şunlar yer almaktadır:

• Polise ait kaza raporları

• Kaza ve acil servis kayıtları

• Travma girdileri

• Hastane yatılı hasta ve 
taburcu verileri

• Ambulans kayıtları

Diğer veri kaynakları arasında ise şunlar yer almaktadır:

• Araç ve sürücü sigorta 
şirketi kayıtları

• Anketler ve bilimsel 
araştırmalar

KUTU 2.2 : Ölümcül ve ölümcül olmayan karayolu trafik kazalarına 
           yönelik veri kaynakları 

Mevcut rutin veri sistemlerinin sistematik olarak bir merkezde toplanması söz konu 
değilse anket ve bilimsel çalışmalardan elde edilen bilgilerin değerlendirilmesine 
çok daha fazla dikkat edilmelidir. Bu kaynaklardan elde edilen bilgiler genel olarak 
karayolu trafik kazaları veri sistemine temel oluşturacak kadar detaylı ve güvenilir 
değilse de karayolu güvenliğinin mevcut durumunun ‘fotoğrafını çekmek’ ya da 
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ölüm kayıtları veya polis verileri gibi diğer kaynaklar kullanılarak yapılan tahminleri 
geliştirmek üzere kullanılabilir. Karayolu trafik kazaları bu anketlerin başlıca konusu 
olabilir veya daha genel anketlerde karayolu güvenliği ile ilgili sorular bulunabilir. 
Bu kaynaklar arasında tekrarlanan ulusal anketler (örn. ulusal düzeydeki nüfus ya da 
sağlıkla ilgili anketler, gelir ve gider ile ilgili ulusal anketler), sözlü otopsi çalışmaları, 
topluluk tabanlı anketler ya da karayolu güvenliğinin belli konuları hakkındaki 
bilimsel çalışmalar yer alabilir (Bkz. Vaka çalışması 2.1).

Eğer geleneksel yollar aracılığıyla elde edilen verilere erişmeniz zorsa 

gazete raporları durumla ilgili genel bir değerlendirme yapmanıza imkân 

sağlayabilir, çünkü birçok ciddi kaza haberi gazetelerde ya da televizyonlarda 

yayımlanmaktadır. Ne var ki bu bilgiler kısıtlı ya da önyargılı olabilir. Yine de 

gazetelerde yer alan haberleri incelemek karayolu uygulayıcılarına kamuoyunu 

daha iyi bilgilendirmek amacıyla bu haberlerin doğruluğuna ve kapsamına etki 

etme noktasında önemli bir fırsat sağlayabilir (3).

Tablo 2.1    Karayolu trafik kazası verilerinin temel kaynakları

Kaynak Veri	türü Gözlemler

Polis Trafik kazaları ile ölü ve yaralıların sayısı

Kazaya dâhil olan yol kullanıcıları

Ölenlerin yaşları ve cinsiyetleri

Kazaya dâhil olan taşıtlar

Kazaların sebeplerine ilişkin polisin 
değerlendirmesi

Güvenlik ekipmanlarının kullanımı (örn. 
kask)

Kazaların gerçekleştiği bölge ve yerler

Kovuşturmalar

Detayların düzeyi 
ülkeden ülkeye değişiklik 
göstermektedir.

Polis raporlarına ulaşılamıyor 
olabilir.

Raporların eksik şekilde 
düzenlenmesi genel bir 
sorundur

Tam bölge bilgisi (örn. 
haritadaki koordinatları) 
bulunmayabilir.

Devamı bir sonraki sayfada ...
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Kaynak Veri	türü Gözlemler

Sağlık kuruluşları 
(hastanelerdeki yatılı 
hasta kayıtları, acil servis 
kayıtları, travma kayıtları, 
ambulans ya da acil durum 
teknisyenlerinin raporları, 
sağlık kliniği raporları, aile 
hekimi kayıtları)

Ölümcül ve ölümcül olmayan raporlar

Ölenlerin yaş ve cinsiyetleri

Tedavi giderleri

Alkol ya da uyuşturucu kullanımı

Detay düzeyi hastaneden 
hastaneye farklılık 
göstermektedir.

Ölüm sebebi düzgün bir biçimde 
tespit edilmemiş olabilir, bu 
da analiz için karayolu trafik 
kazası yaralanmaları verisinin 
kullanımını zorlaştırır.

Popülasyon havzasını 
tanımlamak zordur.

Ölüm kayıtları Ölümcül yaralanmalar

Ölenlerin yaş ve cinsiyetleri

Kazaya dahil olan yol kullanıcısı tipi

Ölüm sebebi düzgün bir biçimde 
tespit edilmemiş olabilir, bu 
da analiz için karayolu trafik 
kazası yaralanmaları verisinin 
kullanımını zorlaştırır.

Nüfus yeterince kapsanmamış 
olabilir.

Sigorta şirketleri Ölümcül ve ölümcül olmayan 
yaralanmalar.

Taşıtlara gelen hasar

Hak talebi maliyetleri

Bu bilgiler genellikle ticari 
olarak hassas bilgi şeklinde 
değerlendirir, dolayısıyla bu 
bilgilere erişmek zordur.

Ulaşım şirketleri de dâhil 
olmak üzere diğer özel ve 
resmi kurumlar

Çalışanlar arasında meydana gelen 
ölümcül ve ölümcül olmayan kazalar

Hasar ve kayıplar

Sigorta talepleri

Hukuki meseleler

Operasyonel veri

Bu veriler şirketlerin 
planlamasına ve operasyonuna 
özgü olabilir.

Hükümet kuruluşları 
ve ulusal planlama ve 
kalkınmaya yönelik veri 
toplayan özel kuruluşlar

Nüfus tahminleri

Gelir ve gider verileri

Sağlık göstergeleri

Maruz kalma verisi

Kirlilik verisi

Enerji tüketimi

Okuryazarlık düzeyleri

Bu veriler karayolu trafik 
kazalarında meydana gelen 
yaralanmalar bakımından 
tamamlayıcı nitelikte olup önem 
arz etmektedir.

Tüm bilgilerin toplandığı ve 
bu doğrultuda ilgili raporların 
hazırlandığı merkezi bir 
kurumun varlığına ek olarak 
istatistiki çıkarımlar, ekonomik 
anketler ve kalkınma planları 
gibi farklı bakanlık ve örgütler 
tarafından toplanan bilgilerdir.

Özel çıkar grupları 
(araştırma enstitüleri, 
savunucu sivil toplum 
kuruluşları, kazazede 
destek örgütleri, ulaşım 
birlikleri, danışmanlık 
firmaları, karayolu 
güvenliği faaliyetlerine 
katılan kurumlar ve 
diğerleri)

Trafik kazaları ve ölümcül ve ölümcül 
olmayan yaralanma sayıları

Kazaya dahil olan yol kullanıcıları

Ölenlerin yaş ve cinsiyetleri

Kazaya dahil olan taşıtlar

Sebepler

Kazaların bölgeleri ve yerleri

Sosyal ve psikolojik etkiler

Risk faktörleri

Farklı örgütlerin farklı çıkarları 
mevcuttur. Veri toplama ve 
araştırma yöntemleri düzgün 
olmayabilir.

Kaynak:  (4)'e dayanarak hazırlanmıştır.

Önceki sayfadan devam ...
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Topluluk	anketleri

Uganda’da kentsel ve kırsal bölgelerdeki yaralanma 
istatistiklerini karşılaştırmak üzere bir topluluk anketi* 
yapıldı. Topluluk sağlığı çalışanları örnekleme pro-
sedürü ile seçilen haneleri temsil eden yetişkinlerle 
görüşmek üzere standart bir anket formu (5) kullandı. 
Bir kırsal bölgede yaklaşık 1600 hane ile Kampala’nın 
beş bölgesinden birinde yaklaşık 2300 hane ankete 
dâhil edildi.

Ölümcül yaralanma oranları her iki bölgede oldukça 
yüksekti: kırsal bölgede 100000 kişi başına 92 ölüm 
vakası görülürken kentsel bölgede bu sayı 217’ydi. 
Karayolu trafik kazaları kırsal bölgede %18 ile ikinci 
büyük ölümcül yaralanma sebebi olurken %35 ile baş-
lıca sakat kalma sebebi olarak ortaya çıktı. Kentsel 
bölgede karayolu trafik kazaları ölümcül yaralanmala-
rın başlıca sebebini (%46) oluştururken, sakat kalmaya 
sebep olan yaralanmaların %39’unu meydana getiri-
yordu. Karayolu trafik kazaları 20 yaştan büyük kişiler 
arasında tüm yaş grupları içinde en önemli ciddi yara-
lanma sebebini meydana getiriyordu (6).

Diğer	konular	hakkında	yapılan	nüfusa	dayalı	anket-
lerdeki	yaralanmalarla	ilgili	sorular

Yaralanmalar ve şiddetle ilgili 15 soruluk bir bölüm 
2003 Mozambik Nüfus ve Sağlık Anketi’ne eklendi. 
Bu bölümde ölümcül ve ölümcül olmayan yaralanma-
lar, bunlarla ilişkilendirilen sakatlıklar ve yaralanmış 
hastaların tedavi arama şekilleri hakkında sorular yer 
almıştır. Sonuç karayolu trafik kazalarında meydana 
gelen yaralanma vakalarının ülkede yaralanmadan 
kaynaklı ölümlerin başlıca sebebi olduğunu ortaya 
koymuştur. Aynı zamanda nüfusun yaklaşık %12’si 
hanelerinde yaşayan birinin anket yapılmadan önceki 
30 gün içerisinde karayolu trafik kazasından kaynaklı 
bir yaralanmaya maruz kaldığını belirtmiştir. Anket 
karayolu trafik kazalarında ortaya çıkan yaralanma 
vakalarının ciddi bir kamu sağlığı meselesi olduğunu ve 

erkekler arasında yaralanmadan kaynaklı ölüm vakala-
rının %42’sini kadınlarda ise %24’ünü oluşturduğunu 
göstermiştir (7). 

2005 yılında genel yaralanmalarla ilgili bir dizi soru 
Kamboçya Nüfus ve Sağlık Anketi’ne dâhil edildi. 
Sonuçlar trafik kazalarının son 12 ayda yaralanmala-
rın (%46) ve yaralanmadan kaynaklı ölümlerin başlıca 
sebebi olduğunu ortaya koydu. Anket ayrıca karayolu 
trafik kazalarına dâhil olan kimselerin cinsiyetleri, yaş-
ları, oturdukları yer ve yaşadıkları şehir ile karayolu 
trafik kazalarından kaynaklı olarak ortaya çıkan fiziksel 
sakatlanmalara ilişkin bilgileri de içeriyordu (8).

Sözel	otopsi	çalışmaları

Sözel otopsi hayatını kaybeden kimsenin yakınları ve/
veya bakıcıları ile ölümün olası sebeplerini ortaya koya-
bilecek işaret ve semptomları veya diğer ilgili bilgileri 
edinmek üzere yapılandırılmış bir anket kullanılarak 
gerçekleştirilen bir görüşmedir (9). Sözel otopsi ölüm 
kayıtlarının ve tıbbi sertifikasyon sisteminin bulunma-
dığı ülkelerde ölüm sebeplerini tespit etmede kullanılan 
birincil bilgi kaynağı haline gelmiştir (10). 

Rutin ölüm kayıtlarının tutulmadığı Hindistan’daki 
Andhra Pradesh eyaletinde yer alan 45 köyün sakinleri 
ile ilgili ölüm oranlarına ilişkin verileri elde etmek ama-
cıyla sözel otopsi yöntemi kullanılmıştır (11). Sonuçlar 
tüm yaş grupları için yaralanmaların en büyük ikinci 
ölüm sebebi olduğunu ve tüm ölümlerin %13’ünün 
yaralanmalardan kaynaklı olarak ortaya çıktığını 
göstermektedir. 

* Topluluk anketi nüfus içerisinden bir grubun söz gelimi bir anket 
aracılığıyla görüşlerinin alındığı nüfusa dayalı bir çalışmayı ifade 
eder. Topluluk anketinin nasıl geliştirileceği ve yapılacağı ile ilgili 
daha fazla bilgi edinmek için Dünya Sağlık Örgütü yaralanma ve 
şiddet hakkında topluluk anketi yürütme rehberini inceleyeniz 
ya da aşağıdaki linki kullanarak örnek bir anket indiriniz: http://
whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546484.pdf 

           KA ÇALIŞMASI 2.1 :  Anketlerden elde edilen karayolu trafik kazaları 
yaralanma verileri, Mozambik, Kamboçya, Uganda ve 
Hindistan
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Veri sistemlerinin değerlendirilmesi

Polis kayıtlarını, yaralanma takip sistemlerini ya da hastane verilerini ve ölüm 
kayıtları ile ilgili bilgileri işlemek için kullanabilecek elektronik sistemler mevcutsa 
atılacak bir sonraki adım, ulusal düzeydeki sistemlerden başlayarak bu sistemlerin 
özelliklerini tanımlamaktır. Bu birincil bir değerlendirme ya da Modül 3’te ifade 
edildiği haliyle derinlemesine bir değerlendirme aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Buradaki amaç aşağıdaki unsurları anlamaktır:
•	 Sistemin yetki alanı
•	 Verinin hangi süreçler vasıtasıyla sisteme aktarıldığı
•	 Sistemin güçlü ve zayıf yönleri
•	 Verilerin erişilebilirliği

Verilere erişim genellikle problemli bir konudur, çünkü verileri toplayan 

kurumlar özel hayatın gizliliği, müşterilerin çıkarlarından taviz verilmesi, 

kontrolü kaybetme korkusu ya da verileri paylaşmaları halinde performansları 

hakkında yargıda bulunulacağı korkusuyla bu bilgileri verme konusunda isteksiz 

olabilirler. İletişim için resmi ve gayri resmi mekanizmalar keşfedilmelidir. Gayri 

resmi mekanizmalar ahlaki olarak ikna etme, karşılıklı ödünler vererek anlaşmaya 

varma ya da ilgili paydaşların sürece dâhil olması aracılığıyla işletilebilir. Resmi 

mekanizmalar içinse, sürece katkı sağlayacak kurumların kaygılarına cevap ver-

mek amacıyla bilgi paylaşımını kolaylaştırmak üzere oluşturulmuş yasal araçlar 

ve altyapı kullanılabilir. Bilgiye erişimle ilgili konuların anlaşılması, durum değer-

lendirmesinden sonra atılacak adımların tespit edilmesi bakımından kilit öneme 

sahiptir.

Bu sistemlerin ve bunların işlevselliğin daha iyi anlaşılması (kazalardan 
sonra kazazedelerin durumunu takip etmekle mükellef olan) hem polis 
hem de sağlık çalışanları için raporlama gereksinimlerinin tespit edilmesi, 
veri toplayıcılar, veri yöneticileri ve kullanıcıları ile karayolu güvenliği 
veri sistemlerinin güçlü yönleri ve sınırlılıkları hakkında tartışmalar 
yürütmek vasıtasıyla mümkün olabilir. Kutu 2.3’te mevcut veri sistemlerinin 
özelliklerini belirlemek üzere kullanılabilecek kontrol listesi bulunmaktadır.
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Her bir veri sistemi için aşağıdaki noktalar tespit edilmelidir:

• Nüfusun ne kadarı ve hangi coğrafi bölge (yetki alanı) kapsanmaktadır?

• Veri sistemi nüfusun tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsayacak şekilde kaza sayılarını içeriyor?

• Nüfusun kapsanması/bütünlüğü ile ilgili herhangi bir tahmin mevcut mu?

• Hangi olaylar kapsanıyor (örn. ölüm vakaları, ölümcül olmayan yaralanmalar, sadece maddi hasarın 
bulunduğu kazalar)?

• Hangi tanımlar kullanılıyor?

• Hangi değişkenler dâhil edilmiş?

• Veriler kaza mahallinden veri tabanına hangi şekilde aktarılıyor (raporlama gereksinimleri de dâhil)?

• Diğer veri tabanları ile olan mevcut ve potansiyel bağlantılar nelerdir?

• Diğer kurum ve sektörlerle resmi /gayri resmi veri paylaşım mekanizmaları nelerdir?

• Veriler hangi formatta depolanıyor (kaza düzeyinde kayıtlar, özel talimatlara göre tedarik edilen çizel-
geler, ya da yalnızca çizelge haline getirilmemiş sonuçlar halinde)?

• Veriler ne derecede erişilebilir?

• Sorumlu kurumlar ve kilit konumdaki irtibat kurulacak kişi ve kurumlar hangileri?

• Finansman mekanizmaları neler?

KUTU 2.3 :  Veri sistemlerini değerlendirmek üzere kullanılabilecek 
           kontrol listesi

Veri kalitesinin değerlendirilmesi

Karayolu güvenlik sistemlerinin çıktısı karayolu güvenliğine ilişkin girişimlerin ve 
politikaların tanımlanması ve kaynak dağılımının belirlenmesi için kullanılacaktır. 
Dolayısıyla sisteme girişi yapılan verinin kalitesini anlamak önem taşımaktadır.
Veri kalitesi verilerin toplanması ve yönetilmesi sürecinden etkilenmektedir (12). 
Kaliteyi etkileyebilecek faktörler arasında şunlar yer almaktadır:

•	 Hangi olayların sisteme dâhil edileceğini, hangilerinin çıkarılacağını ve yaralanma 
ve kazaların nasıl sınıflandırılacağını belirleyen tanımlar;

•	 Kazaların otoritelere yönelik olarak ya da otoriteler tarafından raporlanması 
/ eksik raporlanması – bu konu sayıların doğruluğunu, dolayısıyla da veri 
sisteminin istatistiki çıktılarının yollardaki gerçek durumu ne ölçüde doğru bir 
şekilde yansıttığını etkilemektedir;

•	 Eksik veriler – Bazı alanlara ya da kaza türlerine ilişkin bilgiler sistematik olarak 
noksansa veri analizi problemli bir hale gelebilir;

•	 Hatalar – ölçme ve müdahale hataları, veri kaydı, kodlaması ve girişinde yapılan 
hatalar verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini etkiler.

Tespit edilen tüm veri kaynakları bu unsurlara göre değerlendirilmelidir. 
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Kutu 2.4 tanım ve eksik raporlama düzeylerine (bkz. Aşağıdaki tartışma) ilişkin 
değerlendirmeye ek olarak her bir veri kaynağının tüm kazaları ne ölçüde 
yansıttığının ve kayıt altına alınan verilerin güvenirliğinin değerlendirilmesine 
yönelik soruları içeren bir kontrol listesini içerir.

Veriler ne kadar güvenilir ve gerçeği ne kadar yansıtıyor?

• Sistem bütün kazaları (ya da eğer tanımlayıcı kıstas yaralanma ise yaralanmaları) içeriyor mu?

• Eğer içermiyorsa bazı olayların sisteme dâhil edilmemesi ne tür önyargılar yaratıyor?

• Bu durum verilerin kullanımını nasıl etkiliyor?

• Kayıt altına alınan olaylarla ilgili veriler eksiksiz ve doğru mu? Bu doğrultuda hangi doğrulama prose-
dürleri kullanılıyor?

• Veri eksikliği hangi sıklıkta görülüyor?

• Belli değişkenler ya da kazalarla ilgili veriler sürekli olarak noksan mı – örn. kayıt altına alınan ve 
alınmayan verilerle ilgili olarak herhangi bir önyargı söz konusu mu?

Bu sorulara yanıt vermek için pek çok istatistiki teknik mevcuttur. Bkz (12).

KUTU 2.4 : Veri kalitesinin değerlendirilmesine yönelik kontrol listesi

Veri kalitesi tanımlardan nasıl etkilenir?

Tanımlar, veri kalitesini, hangi olayların yol kazası sayıldığını belirleyerek ve 
yaralanmaların ve çarpışmanın şiddetinin sınıflandırmalarını belirleyerek etkiler. Yol 
kazalarında ve ölümcül ve ölümcül olmayan trafik kazalarında standart tanımların 
evrensel olarak uygulanabilirliği mevcut değildir. Bu yol güvenlik verilerinin 
uluslararası karşılaştırılabilirliği için çıkarımlar içerir. Ayrıca, bir ülke içindeki yargı 
ve sektörler veya kurumlar aynı tanımları kullanmadığında, planlama için yararı olan 
yol güvenliği verilerini derlemek zorlaşır.

Trafik kazalarında bazı tanımlar motorsuz araçları, ve çiftlik yolları, garaj yolları veya 
toprak yollar gibi özel yollar üzerinde meydana gelen kazaları dışarıda bırakmaktadır. 
Bu tür bir haric tutma, hayvan sürme ve motorsuz ulaşımın norm kabul edildiği 
düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanan kazalar ve yaralanmaların sayısında, gerçeği 
yansıtmayarak düşük tahminlere neden olabilir ve trafiğin önemli bir kısmı 
otoyollarda değildir. 



34

Durum değerlendirmesinin yapılması

Trafik kazası/çarpışması için tavsiye edilen tanım "kamunun erişme 

hakkı bulunan kamuya ait yollarda veya özel bir yolda hareketli halde 

en az bir karayolu aracını içeren bir çarpışma veya olay" dır.

Taşıma İstatistik 2009 UNECE Ulaşım İstatistikleri 2009 Sözlüğüne göre, 'yol 

aracı’ hem motorlu ve hem de motorsuz çalışan araçlar veya tekerlekler üzerinde 

hareket eden araçları içerir ve ' yol' tanımı çakıllı yollar (13) gibi stabilize asfaltsız 

yolları da içerir. Bazı ülkelerde olay nerede olmuş olursa olsun bakılmadan trafik 

kazaları ile ilgili tüm bilgiyi toplamaya başlanmış, ve bu nedenle otoyol dışı örneğin 

özel çiftlik yolları gibi yollar da olaylara dahil edilmiştir. Yargı bu durumu seçerek 

veya tanımları iyileştirerek dikkate almayı isteyebilir. 

Yaralanma ve çarpma şiddetinin sınıflandırması da tutarsız tanımlara tabidir. 
Yaralanma şiddeti çarpma sonucu yaralanan kişide devam eden fiziksel hasarın 
ölçüsüne tekabül eder. Sağlık profesyonelleri ya da polis memurları tarafından 
kullanılabilen yaralanma şiddeti kategorileri aralığı / hafif / orta, orta, ciddi / ağır ve 
ölümcül tanımlarını içerir. Bu kategorilerin tanımları ülkeler ve sektörler arasında 
değişkenlik gösterir.

Bilimsel sınıflamalar sağlık çalışanlarının ayırdığı bu kategoriler kolayca 
anlaşılmayabilir veya klinik eğitim veya travma tedavi uygulama bilgisi olmadan 
trafik yaralanma şiddetini belirlemek için çağrıda bulunulan polis memurları 
tarafından uygulanamayabilir. Yaralanma şiddeti de zaman içinde değişebilir, 
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örneğin olay gerinde görünemeyen iç yaralanmalar, hastaneye giderken hayatı tehdit 
edebilir. Yaralanma şiddeti üzerine tek uluslararası kabul görmüş bir sınıflandırma 
bulunmazken, bir trafik kazasının ölümcüllüğünün tanımı konusunda uluslararası 
bir görüş birliği vardır. 

Bir trafik kazasının ölümcüllüğüne dair tavsiye edilen tanım "herhangi 

bir kişinin, hemen ölmesi ya da intihar haricinde, bir trafik kazası 

yaralanması sonucu 30 gün içinde ölmesidir" (13, 14).

Araştırma, çarpışma sonucu ölümlerin çoğunun kazadan insanların yaralanma-

larını sürdürmeleri sebebiyle kazadan 30 gün içinde gerçekleştiğini göstermiştir. 

Sadece olay yerinde veya yedi gün içinde ölümler sayıldığında ise, tüm trafik ölüm-

lerin önemli bir bölümü (14) göz ardı edilmiş olur. Ülkeler bu tanımı benimseyerek 

konuya yönelik adımlar atmalı, ya da en azından ilgili dönüşüm teknikleri (Bkz. 

15 ve Kutu 2.5) kullanarak bildirilen trafik kazalarına bağlı ölümleri 30-günlük 

tanımıyla ayarlamalıdır. 30-günlük tanımın yasal gerekliliği olarak, yaralı bir kişi 30 

gün içinde yaralarından ötürü ölürse yaralanma şiddeti seviyesi, ve muhtemelen 

çarpışma şiddeti seviyesinin, ölümcül olarak güncelleştirilmesi gerekir. İşlevsel 

olarak, bu özel bir polis memuru tarafından bir takibi ya da hastane veya toplum-

dan düzenli bildirim almak için ayarlamaları gerektirir.

Çarpışma şiddeti, bir kaza sonucu olan en ciddi yaralanma ile belirlenir, yaralanma 
şiddeti hakkında yargıda bulunmak için polis memurları gerekir. Şekil 2.1 yaralanma 
şiddeti ve çarpma şiddeti arasındaki ilişkiyi gösterir. 
Veri kalitesinde tanımlarının etkisini değerlendirirken şu aşağıdaki soruları irdelemek 
önemlidir: 
•	 Bir trafik kazasının tanımında hangi olaylar içerilmez? ve bu ne tür bir yanlılık 

meydana getirir? Bu yaratır? Tanım sebebiyle verilerde yer almayan kazaların 
sayısını tahmin edebilen olmuş mudur? 

•	 Polisin yaralanmaların ciddiyetini tespit etme zorunluluğu var mı? Bu işlem 
yalnızca kaza mahallinde mi yoksa kazazedenin sağlık kuruluşlarındaki durumu 
takip ediliyor mu? Yaralanma ciddiyetine ilişkin tanımlar polisin anlayabileceği ve 
uygulamaya koyabileceği kadar açık mı? Polis yaralanmaların ciddiyetini belirleme 
konusunda eğitim alıyor mu? Polis raporlarında yaralanmaların ciddiyetine 
ilişkin yer alan bilgilerin doğruluğunun değerlendirilmesi için hastane verileri ile 
karşılaştırma yapılıyor mu?

•	 Farklı sektörler tarafından kullanılan tanımlar uyumlu hale getirilmiş mi? Uyumlu 
hale getirme olanağı var mı?
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Küresel karayolu güvenliği durum raporu rapora katkı sağlayan 178 
ülke ve bölgenin yarısından azının resmi istatistikleri için karayolu trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakala-
rına ilişkin tavsiye edilen tanımlamayı -30 gün takibi- kullandığını ortaya koymuştur (14).

Karayolu trafik kazasında hayatını kaybeden kişi ‘kazadan sonraki 30 gün içerisinde hayatını kaybeden kimse’ 
olarak tanımlanmamışsa, raporlanan ölü sayıları, kullanılan yönteme göre raporda yer alan rakamın uygun tashih 
katsayısı ile çarpılması yoluyla daha doğru hale getirilebilir. Avrupa Ulaşım Bakanları Konferansı aşağıdaki standart 
30 günlük karayolu trafik kazası ölüm vakası tashih katsayılarınin kullanılmasını önermiştir.

Karayolu	trafik	kazası	ölüm	
vakası	tanımı	için	belirlenen	
zaman	aralığı

30 gün 
toplamı

Tashih
katsayısı

Kaza mahallinde ya da 

24 saat içinde

77 % 1,30

3 gün 87 % 1,15

6 gün 92 % 1,09

7 gün 93 % 1,08

30 gün 100 % 1,00

365 gün 103 % 0,97

Bu tashih katsayıları her zaman kesin sonuç vermeyebilir. Karayolu trafik kazalarının ardından geçen hayatta 
kalma süreleri, yol kullanıcısı tipi ve kaza sonrası bakım imkânlarına erişim (ve bunların kalitesi) (15, 16, 17) 
gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin incinebilir yol kullanıcılarının karayolu trafik 
kazalarında meydana gelen ölüm vakalarının önemli bir kısmını meydana getirdiği ya da kaza sonrası bakımın nadir 
ya da kalitesiz olduğu ülkelerde, daha fazla kişi kaza mahallinde ya da kazadan sonraki 24 saat içinde hayatını 
kaybedecektir. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla ‘kaza mahallinde’ ya da ’24 saat içinde’ şeklinde bir tanım 
kullanan düşük ve orta gelirli ülkelerde zaman zaman (1.30 yerine) 1.15’lik tashih katsayısı kullanılmaktadır (15). 
Uygun tashih katsayısını belirlemek her ne kadar karmaşık ve dikkatli bir incelemeyi gerekli kılan nitelikte olsa da 
çeşitli araştırmacılar, enstitüler ve basılmış raporlar bu konuda rehberlik sağlamaktadır (Bkz. 14, 15, 16).

KUTU 2.5 : Karayolu trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakalarına 
ilişkin tanımlar ve tashih katsayıları

Diğer

1 yıl

30 gün

7 gün

24 saat

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Yüksek
Orta
Düşük

Ülke/bölge gelir düzeyine göre karayolu trafik kazasında meydana gelen ölüm vakalarını
tanımlamak üzere kullanılan zaman aralığı

Olay Mahallinde

Ülke Sayısı
Kaynak : (14)
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Eksik raporlama veri kalitesini nasıl etkiliyor?

Eksik raporlama meydana gelen tüm kazaların ya da yaralanma vakalarının veri 
sistemi içerisinde belgelenmemesini ifade eder. Karayolu trafik kazalarının, 
özellikle de hafif yaralanmaların veya yalnızca maddi hasarın meydana geldiği 
durumlarda eksik şekilde raporlanmasına ilişkin sorunlar olduğu uzun zamandır 
kabul edilmektedir (12, 18, 18). Eksik raporlama veri sisteminin istatistiki çıktılarının 
karayollarındaki gerçek durumu yansıtma noktasındaki doğruluğunun derecesini 
etkiler. Karayolu güvenliği veri sistemindeki eksik raporlama düzeyi, polis 
gelişiminin ve kaynak dağılımının daha doğru bilgiler temelinde gerçekleştirilmesine 
yönelik daha doğru tahminlerin yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla uygun 
düzenlemelerin yapılması için değerlendirilmelidir. 

Çalışma yapılan yerlerde eksik raporlama düzeyi kazanın ciddiyeti, ulaşım şekli, yol 
kullanıcısı tipi, kazazedenin yaşı ve kazanın meydana geldiği yere göre değişiklik 
göstermektedir (Bkz. Vaka Çalışması 2.2 ve (12, 20) sayılı kaynaklar). Raporlama 
oranları genellikle karayolu trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakalarında en üst 
düzeye ulaşmakta, kazanın ciddiyeti azaldıkça raporlama düzeyi de azalmaktadır (12, 
21).

Şekil 2.1 Yaralanma ve kazanın ciddiyeti: tanımlar ve ilişkiler

Yaralanmanın ciddiyeti Kazanın ciddiyeti

Ölümcül

Karayolu trafik kazası sonucunda 
hemen ya da 30 gün içerisinde 

hayatını kaybeden kişi

Ölümcül

Bir kişinin kaza mahallinde ya da takip eden 
30 gün içerisinde hayatını kaybetmesine 

sebep olan her tür kaza

Ciddi

En az 24 saat boyunca hastanede gözetim 
altında kalmayı kazalar ya da kırık, sarsıntı, 

şok ya da derin kesikler gibi uzman bakımını 
gerekli kılan yaralanmalar

Ciddi

En az bir ciddi yaralanmaya 
sebep olan ancak ölüme yol açmayan 

her tür kaza

Hafif/küçük

Çok az tıbbi bakım gerektiren ya da hiç 
gerektirmeyen yaralanmalar (örn. burkulma, 

zedelenme, yüzeysel kesikler, çizilmeler)

Hafif/küçük

En az bir hafif yaralanmaya 
sebep olan ancak ölüme yol açmayan 

her tür kaza

Yaralanma yok Sadece maddi hasar

Herhangi bir yaralanmaya sebep olmayan 
her tür trafik kazası
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Uluslararası Karayolu Trafik ve Kaza Veri Tabanı (IRTAD) Grubunun yapmış 
olduğu değerlendirme polis verilerindeki eksik raporlama düzeyini artıran bir dizi 
faktör tespit etmiştir (21):
•	 Polisin kazanın meydana geldiğinden haberi olmayabilir. Bu özellikle 

kazaya karışan kimselerin kazayı polise bildirme yükümlülüklerini bilmemeleri 
ya da kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmemesi ya da yalnızca hafif 
yaralanmaların meydana gelmesi durumunda olasıdır. Hali hazırda hiçbir 
raporlama anlaşması yoksa polis yalnızca ambulansın kaza yerine çağırıldığı 
durumlarda kazalardan haberdar olmayabilir.

•	 Kazalar bildirildiğinde polis her zaman kaza mahalline gitmemektedir. 
Polisin kaza mahalline gidebilmesi önceliklerinin çatışmasına ve bölgeye olan 
yakınlıklarına göre değişebilir.

•	 Polis kaza yerine ulaşmış fakat kazayı raporlamamış olabilir. Polis yeterli 
eğitim, uzmanlık, ilgi ya da zamanının olmaması durumunda kazanın ilgili tüm 
detaylarını raporlayamayabilir ya da yanlış bilgileri kayıt altına alabilir (örneğin, 
yaralanmanın ciddiyeti yanlış şekilde sınıflandırılabilir).

•	 Kaza mahallinde kayıt altına alınan kaza bilgileri her zaman kaza veri 
tabanına aktarılmaz, bazı durumlarda da veri girişi esnasında hatalar ortaya 
çıkabilir.

•	 Merkezde olmayan bir yerden veri işleme ve karşılaştırma işlemlerinin yapıldığı 
merkezi bir yere veri transferi esnasında veriler kaybolabilir.

Vukuat istatistikleri doğum, ölüm ve evlilik gibi olayları yasal sertifika ya da diğer 
gayri resmi yollarla kayıt altına alan vukuatlı nüfus kayıt sistemlerinden bu olaylarla 
ilgili elde edilen özetleri ifade eder. Bu olayları kayıt altına almak için hangi 
mekanizma kullanılırsa kullanılsın, bu istatistiklerin oluşturulması genellikle Sağlık 
Bakanlığı’nın teknik desteği ile ulusal istatistik kurumunun sorumluluğundadır (26). 
Bu istatistiklerin bir alt başlığı olan ölüm nedeni istatistikleri genellikle ölümlere 
Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Kitapçığında (ICD) (27) uygun olarak belli 
ölüm nedeni kodlarının verilmesi ile oluşturulur. Bu istatistikler cinsiyet, yaş ve 
coğrafi ve idari verilere göre trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakalarının 
büyüklüğünü tahmin etmek için önemli bir kaynak işlevi görebilir.

Ne var ki karayolu trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakalarının bu 
istatistiklerde raporlanma oranı aşağıda yer alan bazı faktörlerden etkilenmektedir 
(28):
•	 Kapsam – Ölüm nedeni tıbbi bir sertifikasyon ile kayıt altına alınan nüfus oranı;
•	 Bütünlük – Tıbbi olarak sertifikalandırılmış bir ölüm nedeni ile kayıt altına 

alınan ölüm sayısı;
•	 Ölüm sertifikaları ile ilgili noksan veriler;
•	 Ölüm nedeninin yanlış sınıflandırılması – doktorlar ölümün ardında yatan 

sebebi tespit etme ve doğru bir şekilde kodlama konusunda eğitilmelidir;
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Karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma 
vakalarının eksik raporlanması hakkındaki araştırma 
son yıllarda düzenli olarak artmış, bu sayede pek çok 
ülkeden çeşitli tahminler ve konunun iç yüzüne ilişkin 
görüşler alınmıştır.

Pakistan’da trafik polisinin sahip olduğu kayıtları ile 
sivil ambulans kayıtlarını karşılaştırmak üzere cap-
ture-recapture (yakalama-tekrar yakalama) yöntemi 
kullanılarak yapılan bir çalışma resmi istatistiklerde 
karayolu trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin 
yalnızca %56’sının, ciddi yaralanmaların ise yalnızca 
%4’ünün yer aldığını ortaya koymuştur (22).

Vietnam’daki Thai Nguyen City’de 200 ile 2004 yılları 
arasında kalan dönemde trafik polisi kayıtları ile has-
tane kayıtları capture-recapture yöntemi kullanılarak 
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar resmi istatistiklerin ölümcül 
bir vakanın görülmediği tüm trafik kazalarının yalnızca 
%22’si ile %60’ını içerdiğini ortaya koymuştur (23).

Eksik raporlama yalnızca düşük gelirli ülkelere özgü 
önemli bir sorun değildir. Pek çok yüksek gelirli ülkede 
trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakalarının 
raporlanma oranı %90’ın üzerinde olsa da, araştırmalar 
ölümcül olmayan yaralanmaların son derece gelişkin 
karayolu trafik kazası veri sistemlerine sahip ülkelerde 
de ciddi ölçüde eksik raporlandığını ortaya koymuştur.

Yeni Zelanda’daki bir çalışmada ise karayolu trafik 
kazalarında meydana gelen yaralanma vakalarının 
ciddiyetine ilişkin polis raporlarında yer alan bilgilerin 
doğruluğunu değerlendirmek amacıyla polis raporları 
ile hastane taburcu kayıtlarını karşılaştırılmıştır (24). 
Çalışma polisin yaralanma vakalarına ilişkin polis tara-
fından yaygın şekilde hem normalden fazla hem de 
normalden az tahminlerin yapıldığını ortaya koymuştur: 
polis kayıtlarında ‘ciddi’ olarak sınıflandırılan yaralan-
maların yarısından azı (%48) objektif bir standardın 
kullanıldığı hastane kayıtlarında bu şekilde sınıflandı-
rılmıştır; polis kayıtlarında ‘hafif’ olarak nitelendirilen 
yaralanmaların %15’i ise hastanede hayati risk taşı-
yan yaralanmalar olarak sınıflandırılmıştır. Yayaların 

yaralanmaları araç içerisinde seyahat eden kimselerin 
yaralanmalarına nazaran daha fazla küçümsenme 
eğilimi göstermiştir.

Karayolu güvenliği verilerinin pek çok unsuru hak-
kındaki kapsamlı bir araştırma Avrupa Komisyonu 
bünyesindeki DG-TREN adlı proje tarafından finanse 
edilen SafetyNet tarafından yürütülmüştür. Safety-

Net 2003 ile 2008 yılları arasında Avrupa Karayolu 
Güvenliği Gözlemi için bir çerçeve oluşturma hedefiyle 
faaliyet göstermiştir (bkz: www.erso.eu/safetynet/
content/safetynet.htm). SafetyNet tarafından yürü-
tülen çalışmalardan biri ölümcül ve ölümcül olmayan 
trafik kazalarındaki eksik raporlama düzeyinin tah-
min edilmesi ve ölümcül olmayan kazaların tahmin 
ve mukayese edilmesi amacıyla ortak bir ölçü birimi 
geliştirme hedefiyle sekiz Avrupa ülkesindeki polis ve 
hastanelerde bulunan karayolu trafik kazaları kayıtla-
rını karşılaşmıştır (25).

Hollanda’daki ulusal verileri karşılaştıran sonuçlar 
polisin (polis tarafından sınıflandırıldığı şekliyle) has-
taneye intikal eden yaralanmaları %62 oranında kayıt 
altına aldığını ortaya koymuştur. Fransa’nın Rhône 
bölgesinde polisin ölümcül olmayan trafik kazalarını 
raporlama oranının %38 olduğu ortaya konmuştur. 
Raporlama oranı yaralanmanın ciddiyeti ne göre değiş-
mekte olup genellikle yaralanmanın ciddiyeti arttıkça 
raporlama oranı da artmaktadır.

Çek Cumhuriyeti’nde yapılan çalışmada (yalnızca bir 
kentte yapılmıştır) elde edilen sonuçlar polis verilerinin 
hastane kayıtlarından daha güvenilir olduğunu ortaya 
koymuştur. Hastane kayıtlarının yaralanmalara yol 
açan kazaların sebeplerini belgelemektense yaralan-
maların tıbbi boyutu üzerine daha fazla odaklandığı 
görülmüştür. Polis raporlarında yaralanma vakalarının 
%66’sı yer alırken, hastanelerde bu oran %50’dir. Polis 
veri raporlama oranları araba ile seyahat eden yolcu-
larda %90, motosiklet sürücülerinde %86, yayalarda 
%61, bisikletçilerde ise %32’dir – bisikletçiler dışında 
her bir kategoride polis kayıtlarının oranı hastanelerden 
daha yüksektir (25).

           KA ÇALIŞMASI 2.2 :  Pakistan, Vietnam, Yeni Zelanda ve Avrupa’da eksik 
raporlamaya ilişkin tahminler
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•	 Yetersiz kodlama – Karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanmaların 
ölüm sebebi olarak kayıt altına alınması için yaralanmaların dışsal kaynağı düzgün 
bir biçimde kayıt altına alınmalıdır. Yetersiz eğitim, eski ICD versiyonlarının ya da 
standart olmayan ölüm sebebi kodlarının kullanılması sebebiyle kodlamada çeşitli 
eksiklikler meydana gelebilir.

Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü’ne Üye Devletlerin %40’ı karayolu trafik 
kazalarını kayıt altına almak üzere kullanılabilecek düzeyde hassasiyetle kodlanmış 
vukuatlı nüfus kaydı verilerini raporlamakta, çok az sayıda ülkede ölümcül olmayan 
kazalar ile ilgili ulusal veri bulunmaktadır (14). Vukuatlı nüfus kayıt sisteminin güçlü 
ve zayıf yanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz: (28, 29).

Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Kitapçığı karayolu trafik kazalarının 

sınıflandırılması için herhangi bir zaman aralığı tanımlamamaktadır. Bu da 

verili bir yıldaki vukuatlı nüfus kaydı istatistiklerinin polis istatistiklerine nazaran 

daha fazla karayolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakası içerebileceğini gös-

termektedir, çünkü bu istatistikler 30 günlük tanımlama süresinden daha sonra 

meydana gelen ölüm vakalarını da içermektedir.

Pek çok çalışma sağlık kuruluşlarına ait verilerin polise ait kaza veri tabanından daha 
bütünlüklü olduğunu ortaya koymuş olsa da karayolu trafik kazaları ile ilgili sağlık 
kuruluşları (örn. hastane) raporları da karayolu trafik kazalarını eksik raporlayabilir 
(19, 25). Ölüm sebebi istatistikleri gibi sağlık kuruluşu istatistikleri de hastalıklara 
ve sağlık durumlarına Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Kitapçığına göre (27) 
kodlar verilmelidir. Tablo 2.2 karayolu trafik kazaları ile ilgili dışsal yaralanma nedeni 
kodlarını içermektedir. Ne var ki sağlık kayıtları yaralanmanın dışsal nedeni ile 
ilgili değil yalnızca yapısı ile ilgili bilgi içermektedir (örn. kalça kırığı), dolayısıyla 
yaralanmanın karayolu trafik kazasından kaynaklı olarak ortaya çıkıp çıkmadığını 
bilmek imkânsızdır.

Sağlık kuruluşlarında karayolu trafik kazalarının eksik raporlanmasını etkileyen 
faktörler arasında şunlar yer almaktadır:

•	 Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurma ihtiyacı duymayan hafif yaralı kişiler;

•	 Sağlık kuruluşlarına erişimin olmaması;

•	 Özel hastanelerde tedavi edilen yaralanma vakaları kaydedilmemektedir, çünkü 
devlet hastanesi dışındaki hastaneler takip faaliyetlerine katılmayabilir ya da 
yaralanmalara ilişkin verileri kayıt altına almaları gerekli kılınmamış olabilir;

•	 Yaralanma sebebinin açıkça görülmemesi ya da yaralı hasta tarafından 
açıklanmaması;
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•	 Sağlık çalışanlarının eğitim, uzmanlık, ilgi ya da zamanlarının olmaması sebebiyle 
yaralanmanın tüm ilgili detaylarını kayıt altına almaması;

•	 Verilerin sağlık personeli ya da veri özetleme veya veri girmeden sorumlu olan kişi 
tarafından yanlış şekilde kodlanması.

Sağlık kuruluşlarına ait verilerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için bkz (29, 30).

Daha önceden veri kaynakları, sistemleri ve prosedürleri ile ilgili edinilen bilgi 
söz konusu eksik raporlama konuları ile ilgili fikir vermelidir. Örneğin, bu aşama 
itibariyle ölüm sertifikalarının ya da hastane kayıtlarının düzgün bir biçimde 
kodlanıp kodlanmadığını biliyor olmanız ve polis memurları tarafından kaza 
raporlarının hazırlanması esnasında izlenen prosedürler hakkında fikir sahibi 
olmanız gerekmektedir. Bir sonraki adım herhangi bir mevcut kaza veri tabanı ile 
ilgili eksik raporlama düzeyinin tahmin edilip edilmediğinin belirlenmesidir. Eğer bu 
tahmin son beş yıl içinde yapılmamışsa eksik raporlama durum değerlendirmesinin 
bir parçası olarak değerlendirilmelidir (eksik raporlama hakkında değerlendirme 
yapabilmek için Kutu 2.6’daki yöntemlere bakınız).

  Tablo 2.2 Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Kitapçığı – 10 – Trafik kazalarında 
meydana gelen yaralanma vakaları ile ilgili dışsal yaralanma sebebi 
kodları

Ulaşım	kazaları*

V01-V09 Bir yayanın trafik kazasında yaralanması

V10-V19 Bir bisikletçinin trafik kazasında yaralanması

V20-V29 Bir motosiklet sürücüsünün trafik kazasında yaralanması

V30-V39 Üç tekerlekli bir motorda seyahat eden birinin trafik kazasında yaralanması

V40-V49 Araba içerisinde seyahat eden birinin trafik kazasında yaralanması

V50-V59 Kamyonette ya da karavanda seyahat eden birinin trafik kazasında yaralanması

V60-V69 Ağır vasıtada seyahat eden birinin trafik kazasında yaralanması

V70-V79 Otobüs yolcusunun trafik kazasında yaralanması

V80-V89 Diğer taşıtlarda seyahat eden birinin trafik kazasında yaralanması

V90-V94 Deniz, nehir vb. taşıtında seyahat eden birinin trafik kazasında yaralanması

V95-V97 Hava taşıtında seyahat eden birinin trafik kazasında yaralanması

V98-V99 Diğer tanımlanmamış taşıtlarda seyahat eden birinin trafik kazasında yaralanması

* Not: ICD’nin son versiyonunda halen ‘çarpışma’ yerine ‘kaza’ terimi kullanılmaktadır.

Kaynak: (27)
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Maruz kalma verilerinin değerlendirilmesi

Aşağıdaki faktörler hakkındaki bilgiler karayolu güvenliğinin mevcut durumunun 
anlaşılması ve herhangi bir yetki alanında etkin girişimlerin geliştirilmesi için önem 
taşımaktadır:
•	 Karayolların düzeni, tasarımı ve çevresi
•	 Trafik akışları ve karakteristikleri 
•	 Araç filosu
•	 Sürücü bilgisi

Bu faktörler en yaygın olarak ulaşım sektörü tarafından takip edilir ve genellikle 
polise ait veri sistemlerinde yer almaz. Tablo 2.3’te düzenli olarak toplanması 
ve karayolu güvenliği yönetiminin kullanımına sunulması ve dolayısıyla durum 
değerlendirmesi sırasında dikkate alınması gereken ulaşıma ilişkin temel verileri 
ortaya koymaktadır. Araç ve sürücü bilgisi en yaygın olarak merkezi kayıt 
sistemlerinde toplanmakta ve saklanmaktadır. Karayollarına ilişkin veriler karayolu 
güvenliği denetim ve diğer altyapı izleme mekanizmaları tarafından toplanabilir. 

Eksik raporlamayı etkileyen faktörler zamanla değişiklik göstermektedir, zira polisin ve sağlık sektörünün 
pratikleri değişmektedir. Dolayısıyla eksik raporlama düzeyleri düzenli olarak değerlendirilmelidir. Eksik 
raporlamayı değerlendirmek birçok yöntem bulunmakta olup bunların karmaşıklık ve doğruluk dereceleri 
farklılık göstermektedir:

• Polisin olay yerine intikal ettiği olayların veri tabanına kaydedilme oranlarını tespit etmek amacıyla belli 
olaylar hakkında düzenlenmiş olan polis raporlarının sayısı ile veri tabanındaki sayılar ile karşılaştırın.

• Bir veri kaynağında (genellikle polise ait veri tabanı) kayıt altına alınmış olan trafik kazalarından 
kaynaklı ölüm ve/veya yaralanma vakalarını anketlerde elde edilen sonuçlarla karşılaştırın. Bu özel 
olarak karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanmalar üzerine yapılmış bir anket de olabilir, 
karayolu trafik kazalarındaki yaralanma vakaları ile ilgili sorular içerden genel bir anket de. Mümkünse 
farklı yaralanma ciddiyeti düzeyleri, ulaşım tipleri ve yol kullanıcısı tipleri için ayrı ayrı karşılaştırmalar 
yapmak da önemlidir. 

• Polis veri tabanındaki karayolu trafik kazasında meydana gelen ölüm ve/veya yaralanma sayılarını 
ölüm sebebi istatistikleri, hastane kabul bilgileri, kaza ve acil servis kayıtları, travma kayıtları vb. diğer 
veri tabanlarında yer alan sayılarla karşılaştırın. Mümkünse farklı yaralanma ciddiyeti düzeyleri, ulaşım 
tipleri ve yol kullanıcısı tipleri için ayrı ayrı karşılaştırmalar yapmak da önemlidir. Yerel ya da bölgesel 
düzeyde polis ve hastane kayıtları karşılaştırılırken bunların her birinde kapsanan coğrafi bölgeyi ve 
kayıtlardaki örtüşen bölümleri de dikkate almak önem taşımaktadır.

• Farklı veri tabanlarından elde edilen verileri karşılaştırmak ve veri tabanlarından birinde ya da her 
ikisinde içerilen karayolu trafik kazalarını tespit etmek için bağdaştırma ya da capture-recapture yönte-
mini kullanın. Capture-recapture yöntemi veri tabanına dâhil edilmemiş örneğin her iki veri tabanında 
da yer almayan - toplam kaza sayısını tahmin etmek üzere de kullanılabilir (22, 23 ,25).

KUTU 2.6 : Eksik raporlama değerlendirme yöntemleri 

           (Bkz 12, 21, 25)
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Trafik verileri ulusal trafik sayımı, otomatik araç sayıcı aletler, manuel trafik sayımları 
ve özel anketler aracılığıyla elde edilebilir.

Yolcu ulaşım şekilleri, aracın kat ettiği kilometre, yolcuların kat ettiği kilometre, 
çıkış-varış yeri anketlerinin sonuçları gibi maruz kalma ile ilgili veriler karayolu 
güvenliği durumunun analizi ve yorumlanması için oldukça değerlidir. Durum 
değerlendirmesi için bu bilgilerin varlığı önemli olmakla birlikte bu verilerin elde 
edilmesinin genellikle kolay olmadığını ve yüksek gelirli ülkelerin dahi bu bilgilere 
sahip olmadığını unutmayın.

2.2.3	 Üçüncü	adım:	Son	kullanıcı	ihtiyaçlarının	değerlendirilmesi

Karayolu güvenliği sistemi oluşturulurken ya da mevcut sistem üzerinde iyileştirmeler 
yapılırken son kullanıcıların ihtiyaçlarına ilişkin bir değerlendirme yapmak 
önemlidir, çünkü bu sistemin karayolu güvenliği topluluğu tarafından daha rahat bir 
şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Tablo 2.3     Ulaşımla ilgili veri unsurları

Karayolları	verileri Karayolları	verileri Araç	verileri Sürücü verileri

• Yolların sayısı, sınıfı ve 
uzunluğu

• Şerit genişliği ve refüj 
sayısına göre yol tipleri

• Şerit sayıları ve genişliği

• Yaya geçidi tipi, kavşak 
dizaynı

• Trafik kontrolü türü (işaret 
levhaları, döner kavşak, 
durma ve yol verme yerleri

• Hizalama (yatay ya da dikey 
eğrilik, bunun derecesi vb.)

• Karayolu yüzeyi (bitüm, 
beton, yüzey kaplamasız)

• Yüzey durumu (engebe, 
izler, çukurluklar)

• Şarampoller (genişlik, tür ve 
durumu)

• Drenaj

• Hız limitleri

• Tipe ve yere göre 
aydınlatma sistemleri

• Park etmeye ilişkin 
düzenlemeler

• Yere ilişkin veriler             
(x, y koordinatları, rota 
sayısı ve en yakın km 
levhası ya da ağ bağlantı 
noktası)

• Gün başına düşen araç 
sayısına göre trafik 
yoğunluğu ya da verili 
bir yerdeki kısa süreli 
sayımlar

• Trafikteki araç tipine 
göre trafiğin yapısı

• Trafik değişimi (günün 
belli bir saatine ya da 
haftanın belli bir gününe 
göre ya da aylık veya 
yıllık olarak)

• Bağlantı noktalarındaki 
dönüş yerleri

• Araç hız verisi

• Mülkiyete ilişkin 
detaylar (doğum tarihi, 
cinsiyet, ad, adres, 
satın alma yılı)

• Şasi ve motor 
numaraları ile birlikte 
araç tescil numaraları

• Motor büyüklüğü ve 
tipi (benzinli ya da 
dizel)

• Yolcu kapasitesi

• Üretim yılı ve ülkede ilk 
tescil edildiği yıl

• Gövde tipi (araba, 
karavan, pikap vb.), 
kapı sayısı, yapılan 
değişikliklere ilişkin 
detaylar

• Muayene vizesi

• Tam adı ve adresi

• Doğum tarihi ve 
cinsiyeti

• Sahip olduğu ehliyet 
türü (örneğin tam ya 
da koşullu; ayrıca 
ehliyetin uygun 
olduğu araç tipi)

• Ehliyet veriliş tarihi 
ve yeri

• Ehliyet sınavının 
geçildiği yıl

• Trafik ihlallerine 
ilişkin kayıtlar

• Temel tıbbi bilgiler



44

Durum değerlendirmesinin yapılması

Son kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirme yapmak niçin gerekli

Karayolu güvenliği bilgisinin çok sayıda kullanıcısı ve tedarikçisi bulunmaktadır. 
Kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin analiz şu sebeplerle önemlidir (31):
•	 Yolcuların bileşimini ve çeşitliliğini daha iyi anlamak için;
•	 Hedeflenen kullanıcıların bilgi sisteminde bulunmasını istediği ya da beklediği 

bilgi türlerinin daha iyi anlaşılması;
•	 Gerekli finansal ve insani kaynakların belirlenmesi ve ilgili kurumlardan bu 

kaynakların yaratılması doğrultusunda talepte bulunulması;
•	 Kullanılabilir durumdaki finansal ve insani kaynakların daha iyi kullanılması;
•	 Hedeflenen kullanıcıların ihtiyaçlarını gerektiği şekilde karşılayabilecek kullanıcı 

merkezli bir bilgi sisteminin oluşturulması.

Değerlendirilecek olan şey nedir?

Karayolu güvenliği ve son kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılan bir 
değerlendirme şu unsurları içermelidir:
•	 Kullanıcılar kimlerdir? – İlgili paydaş analizi bu grubu tespit etmenize yardımcı 

olacaktır;
•	 Kullanıcıların karayolu güvenliği bilgisine ihtiyaç duymasına neden olan koşullar 

veya durumlar;
•	 Farklı kullanıcıların bilgi sisteminde bulunmasını istediği ya da beklediği bilgi 

türleri;
•	 Kullanıcıların hali hazırda kullandıkları bilgi kaynakları;
•	 Kullanıcıların bilgiye erişmek için tercih ettikleri format;
•	 Kullanıcıların karayolu güvenlik bilgisine erişimini ve bu bilgiyi kullanım şeklini 

etkileyen faktörler.

Kullanıcı ihtiyaçları ile ilgili bilgi nasıl elde edilir?

Kullanıcı ihtiyaçları ile ilgili bilgiler potansiyel kullanıcılardan aşağıdaki yöntemler 
kullanılarak edinilebilir:
•	 Anketler
•	 Detaylı görüşmeler
•	 Odak grubu tartışmaları
•	 Kullanıcı davranışlarının gözlemlenmesi
•	 Kütüphane ya da diğer kurumlara bilgi alma talebi ile yapılan başvuruların 

incelenmesi
•	 Kütüphane raporları
•	 Çalışma gurubu ya da komite değerlendirmesi
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2.2.4	 Dördüncü	adım:	Çevresel	analiz

Karayolu güvenliği genellikle karayolu ya da ulaşım kurumunun ya da bakanlığının 
veya ulusal karayolu güvenliği konseyinin sorumluluğudur. Bu kuruluşlar karayolu 
ağındaki güvenliği denetlemekten ve tehlikeli bölgelerdeki iyileştirmeler ve güvenlik 
denetimleri gibi çeşitli önlemler vasıtasıyla güvenliği artırmaktan sorumlu olabilir. 
Bu kurumlar karayolu trafik kazaları verileri sisteminde bir değişikliği hayata 
geçirdiklerinde bilgi toplama ile ilgili sorumlulukları ya da öncelikleri polisle işbirliği 
içinde çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Karayolu güvenliğine ilişkin verileri ve 
bu verilerin son kullanıcıları üreten ya da toplayan kurumlar arasındaki diyalog ve 
işbirliği olmadan karayolu trafik kazaları verileri sistemindeki değişikliklerin başarıya 
ihtimalleri düşüktür. 

Siyasal ortam karayolu güvenliği verilerinde yapılan iyileştirmelere ve bu 
iyileştirmelerin nasıl yapılacağına yardımcı olabilir veya bunları engelleyebilir. Kutu 
2.7’deki kontrol listesi siyasal durumun genel bir fotoğrafını çıkarmaya yardımcı 
olabilir. Dünya Bankası Küresel Karayolu Güvenliği Servisi kılavuzları bu kontrol 
listesinde yer alan soruların cevaplandırılmasını kolaylaştıracak çeşitli araçlar 
içermektedir (2).

• Karayolu güvenliğinden sorumlu özel bir kurum 
var mı? Varsa hangisi ve fonksiyonu ne?

• Karayolu güvenliğine ilişkin karar alma süreç-
lerine dâhil olan başlıca hükümet birimleri 
nelerdir ve bu birimlerin her birinin görevleri 
nelerdir?

• Kurumlar arası ilişkinin yapısı nedir?

• Karayolu güvenliğine ilişkin bir strateji mevcut 
mu, bu stratejiye daha bileşeni dâhil mi?

• Ülkedeki karayolu güvenliği ile ilgili mevcut 
bütçe ne kadardır? Bütçede karayolu güvenliği 
alanında iyileştirmeler yapılmasına yönelik bir 

öncelik var mı? Karayolu güvenlik sistemi veri 
sistemi için kullanılabilecek fonlar mevcut mu?

• Ulaşım, yasal yaptırım, sağlık ve finans konu-
larında var olan karayolu güvenliği ile ilgili 
politikalar nelerdir? Bunlara ait veri bileşeni 
mevcut mu?

• Siyasi ortamdaki hangi faktörler değişikliği des-
tekleyecek, hangileri karşı çıkacak?

• Veri toplama, işleme, analiz ve dağıtımı ile veri 
kullanımının uygulamaya konması/iyileştiril-
mesi için yeterli kapasite mevcut mu?

KUTU 2.7 : Siyasal ortamın değerlendirilmesine yönelik kontrol 

           listesi

Finansal gereksinimler ve olası finansman kaynakları

Sağlam ve sürekli bir finansman olmadan bir ülkedeki karayolu güvenliği verileri 
sistemi ile ilgili hiçbir ciddi tedbir alınamaz. Pek çok ülkedeki daha gelişkin veri 
sistemlerinin uygulamaya konması da dahil olmak üzere yapılan girişimler yeterli 
finansman olmaması sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dolayısıyla karayolu 
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güvenliği verileri sistemlerine yönelik olası finansman kaynaklarını belirlemek büyük 
önem taşımaktadır. Muhtemel finansman kaynakları arasında şunlar yer almaktadır:
•	 Polis, ulaştırma bakanlığı vb. kamu kurumlarını desteklemek üzere alınan genel 

vergiler. Dolayısıyla bu veri toplama, depolama, analiz ve dağıtım faaliyetleri için 
başlıca finansman kaynağı olarak değerlendirilmelidir. 

•	 Trafik cezaları da dâhil olmak üzere karayolu güvenliği için yapılan harcamaları 
desteklemek üzere ayrılacak özel vergiler. Bu sayede polisin yürüteceği faaliyetleri 
desteklemek üzere ilave finansman kaynakları yaratılabilir. Bu yaklaşım görece 
nadir olup yalnızca ayrılan ceza paralarının ekstra gelir yaratacağının tespit 
edilmesi halinde üzerinde durmaya değerdir.

•	 Hem sigorta şirketleri hem de kamuoyu tarafından kabul edilebilir olması gereken 
sigorta primlerine eklenecek kesintiler. Bu yaklaşım faydalı olmakla birlikte 
çoğu aracın sigortasız olduğu ülkelerde etkisiz bir yöntemdir. Güney Afrika’da 
bu durum yakıt kesintisi aracılığıyla üçüncü taraf sigorta primleri uygulanarak 
aşılmıştır.

•	 Gelirlerini yakıt vergisi, araç tescil ücretleri, araç ruhsat ücretleri ve yol/köprü 
parası gibi kullanıcı harçlarından temin eden karayolu fonları. Elde edilen bu 
fonlar daha sonra özel karayolu güvenliği faaliyetleri için kullanılabilir.

•	 Kamuoyunu bilinçlendirme kampanyaları ya da polis faaliyetleri gibi faaliyetleri 
desteklemek üzere kullanılacak fonları oluşturmak için özel şirketlerin sponsorluğu 
– örneğin özel polis araçlarının satın alınması için bağış yapmak. Bu şekilde 
kullanılan fonlar polisin karayolu trafik kazası mahallerine daha etkin bir 
biçimde ulaşmasını sağlayacaktır. Tüm ülkelerde özel sektörün karayolu güvenlik 
girişimlerinin bir parçası olması teşvik edilmelidir; bu aşamada polis faaliyetleri 
desteklenmesi gereken önemli konulardan biri olarak öne çıkarılabilir.

•	 Uluslararası düzeyde yardım veren ülke ve kalkınma ajanslarından temin edilecek 
fonlar.

Hükümetler tarafından sağlanan fonlar veri toplama ve analiz etme işlemleri de dâhil 
olmak üzere tüm karayolu güvenlik faaliyetlerinin başlıca kaynağını oluşturmalıdır. 
Ne var ki hükümet fonları bu faaliyetler için nadiren yeterli olmaktadır; dolayısıyla 
yukarıda dile getirilen yöntemler bu fonları artırmak üzere değerlendirilebilir. 

2.3 Eylemleri öncelikli hale getirmek üzere durum 
değerlendirmesinin kullanımı

Durum değerlendirildikten sonra öncelikli olarak yürütülecek eylemleri belirleme 
aşamasına geçilebilir. Durum değerlendirmesinin sonuçları potansiyel ortak ve 
muhalifler de dahil olmak üzere sürece katılan tüm ilgili paydaşlar; mevcut veri 
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kaynaklarının ve sistemlerinin içeriği, işlenmesi ve kalitesi; son kullanıcıların hangi 
verilere ihtiyaç duyduğu; siyasal ortam ve kaynakların uygunluğu gibi konular 
hakkında net bir resim sunmalıdır. Bu hali hazırda yürütülen faaliyetlerin neler 
olduğu, nelerin yapılması gerektiği, eksikliklerin nerede olduğu ve bu eksiklikleri 
ortadan kaldırma isteği ve takibi gibi konuların anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Karayolu güvenliği verileri ile ilgili kimi iyi uygulamalar (tanımlar, kimi asgari veri 
unsurları) ile ilgili bir konsensüs ortaya çıkmakta ise de, bu konsensüs veri işleme 
konusunu kapsamamaktadır. Karayolu trafik kazası verileri sistemini oluşturma 
ya da geliştirmenin pek çok yolu bulunmakta olup bir bölgede işe yarayan bir 
yöntem başka bir bölgede faydalı olmayabilir. Durum değerlendirmesi ile ülkenizin 
ve yetki alanınızın durumunu karşılaştırmalı ve ilgili paydaşlarla birlikte atılacak 
uygun adımları belirlemelisiniz. Bu faaliyet Modül 3’te tanımlanan çalışma grubu 
bağlamında gerçekleştirilmelidir. 

Yaralanma ve ölüm vakalarını doğru bir şekilde sayabilecek ve risk altındaki yol 
kullanıcıları ile tehlikeli bölgeleri tespit etmeye yetecek kadar bilgi sağlayabilecek 
veri sistemlerinin oluşturulabilmesi için fon, insan kaynağı ve zaman yatırımı 
yapılmalıdır. Böylesi bir sistemin düşük ve orta gelirli ülkelerde hayata geçirilmesi 
yıllar alabilir. Ne var ki bu, böylesi bir sistemin görmezden gelinmesi gerektiği 
anlamına gelmemektedir. Düzgün bir karayolu trafik kazaları verileri sisteminin 
hayata geçirilmesi için uzun bir süre gerekeceği düşünülüyorsa, eylemlerin öncelikli 
hale getirilmesi ve güvenlik planlamasının yapılmasına yön verilebilmesi için sorunun 
kapsamına ilişkin mevcut ulusal tahmin mekanizmalarını güçlendirmek üzere orta 
dereceli tedbirler alınmalıdır.

Bazı durumlarda durum değerlendirmesi neticesinde elde ufak tefek verilerin olduğu 
ancak etkili bir sistemin bulunmadığı; bununla birlikte iyi bir karayolu trafik kazaları 
verileri sistemini hayata geçirmek için verilen siyasi ve/veya finansal desteğin yetersiz 
olduğu görülebilir. Böyle bir durumda tahminlerin doğruluğunu geliştirmek üzere, 
problem hakkındaki bilinçliliği artırmak ve veriye dayalı çözümler üretmek üzere 
gerekli olan siyasi iradeyi geliştirmek için mevcut veriler ile çalışma yürütmeye 
çalışın. Aynı zamanda bir çalışma grubu (Bkz. Modül 3) oluşturun ve düzgün bir veri 
sisteminin oluşturulması için gerekli altyapıyı oluşturmaya başlayın. Sorunun daha 
iyi anlaşılması amacıyla mevcut veri kaynaklarının bir araya getirilmesi uzun vadeli 
bir sonuç değildir.

Politika yapıcıları karayolu güvenliği veri sistemlerine daha fazla yatırım yapılması 
gerektiğine ikna etmek için mevcut veri sistemlerinin eksik yönlerini tespit etmek 
gerekmektedir. Bölüm 2.2’de değinilen eksik raporlamanın değerlendirilmesi için 
kullanılabilecek yöntemler ve genel veri kalitesi kontrolünün sonuçları bu doğrultuda 
faydalı olabilir. Buna ek olarak ulusal tahminleri güçlendirmek üzere çok sayıda veri 
kaynağını birleştirmek üzere çeşitli yöntemler kullanmak da faydalı olabilir (bunun 
nasıl yapılacağı ile ilgili bir örnek için Bkz. Kutu 2.8).
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Yol güvenliği uygulayıcıları, uzun vadede etkili yol güvenliği yönetimi için Modül 1'de listelenen konuları kapsayan 
sürdürülebilir ve kurumsallaşmış veri sistemlerine ihtiyaç olduğunu söylemektedirler, Bazı araştırmacılar birçok 
düşük ve orta gelirli ülkelerin gereksinimleri karşılayacak yeterli kalitede yol güvenliğini geliştirmesinin yıllar önce 
de yapılabileceğine inanıyorlar. Yine de az sayıda bazı ülke, bu sistemler sorunsuz işleyene kadar beklemeyi 
karşılayabilmiştir .Bu arada, uygun planlama ve kaynak tahsisini kolaylaştıracak doğru ulusal tahminlere acilen 
ihtiyaç vardır.

Harvard Halk Sağlığı Fakültesinden araştırmacılar, Dünya Bankası Küresel Yol Güvenliği Tesisi ile işbirliği içinde, 
trafik kazalarının yükü hakkında ulusal tahminler üretmek için bilgi okuma ve çoklu veri kaynaklarını harmanlamak 
için, bir metodoloji geliştirdi. Bu metodoloji 18 düşük ve orta gelirli ülkede kullanılmaktadır. Bu yöntemler artık 
Sahra-altı Afrikasında uygulama ve özellikle bilgi açısından fakir, diğer ayarlamalar için genişletilmiştir. (Yöntemler 
ve örnekler hakkında daha fazla bilgi için, www.globalburdenofinjuries.org sitesini ziyaret edin). 

Aşağıdaki şekil İran'da trafik kazalarının yükünü tahmin etmek için kullanılan veri kaynaklarını göstermektedir 
(2005): 12 viyalet için hayati kayıt verileri, adli tıp verileri (Tahran bölgesi), taburcu verileri ve acil servis verileri ile 
Demografik ve Sağlık Araştırması (32) ulusal temsilcisi:

 

Aşağıdakilerle sınıflanmıştır
Hastane Yatışı

12 vilayet, 4 hafta - sonuçlanmış
Hastane Kaydı

Acil Servis Ziyareti

12 vilayet, 4 gün - sonuçlanmış
Hastane Kaydı

Evde Tedavi
Demogra� ve sağlık araştırması

İran'da ölüm ve ölümcül olmayan durumlara ait veri kaynakları

• yaş ve cinsiyet grupları
• kentsel/kırsal
• kurumsal tedavi alınmış
 yaralama şiddeti
• kurbanın durumu (yaya,
 motorda, arabada vb.)
• çarpan araç
• yaralanma (baş, eklemler vb.)
• olay zamanı
• yolun cinsi

Ölümler 

29 vilayet,
Ölüm Kayıt Sistemi

Tahran Vilayeti

Adli Tıp 

Kaynak : (32)

Sonuçlar 2005 yılında, trafik çarpmalarının  İran'da 30 721 kişinin ölümüyle sonuçlandığını  tahmin etmiştir (aynı 
yıl için resmi polis istatistikleri 4 441 ölüm rapor etmiştir), her 100.000 kişide 44 olarak yıllık trafik ölüm oranı 
tutarına etki etmiştir. 15 ila 24 yaş arası erkekler arasında tüm ölümlerin yaklaşık yarısı (% 52) trafik kazalarına 
bağlıdır. Bu ölümlerin yanı sıra, yaklaşık 740 000 kişi bir trafik yaralanması üzerinden hastane tedavisi (yatarak 
veya ayaktan) almıştır. 

Neredeyse trafik kazası ölümlerinin üçte ikisi araç sahipleri veya yayalarda olmuştur. Aşağıdaki resimde görüle-
bileceği gibi, ölümcül olmayan hastaneye yatışların yarısı ve ölümcül olmayan trafik kazaları nedeniyle poliklinik 
ziyaretçilerinin yarısı, iki tekerlekli motorlu araç sürücüleridir. Ölümcül ve ölümcül olmayan yaralanmaların sey-
rinde görülen farklar,  ölüm tahminlerinin yanında ölümcül olmayan yaralanma tahminlerini de gösterir, amaç 
eylem için öncelikli sorunlarını tespit etmeye duyulan ihtiyaçtır.

KUTU 2.8 : Mevcut veri kaynaklarından ulusal tahminler gerçekleştirme

Devam...
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İran'da ulaşımda kurbanın durumu üzerinden trafik yaralanmalarının dağılımı

Yaya Bisiklet İki tekerli
motorlu

Araba Kamyon Otobüs Diğer
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

21 %

29 %

6 %

1 %

51 %

15 %
18 %

36 %

1 %
4 %

1 % 2 % 2 %

13 %

Yatarak ve ayakta ziyaretler

Ölümler

 Kaynak: (32)

Araştırmacılar,  doğru olarak trafik kazalarının tüm yükünü tahmin etmek için güvenilir bir mekanizması bulun-
mayan tüm ülkelerde, önyargıları ve kaynakların sınırlamaları anlamak ve düzeltmekle ilgilenen ulusal bir anlık 
görüntü  oluşturmak için mevcut veri kaynakları kullanılmasını öneriyorlar.

Bu metodolojiden kaynaklanan tahminler, trafik mühendisleri tehlikeli yerleri belirlemek ve düzeltmek için 
kullanabileceğini belirli konum verilerini içermez, ancak yaralanma şiddetinin kalıbı, yol kullanıcı katılımı ve 
yol tipi konusunda, trafik kazalarının ulusal yükünü etkili şekilde azaltabilecek yol ve kanıta dayalı stratejiler ve 
müdahaleler önermek için güvenilir bilgi sağlayabilir.

Çoklu veri kaynaklarından trafik kazaları yaralanmaları yükünün ulusal tahminlerin geliştirilmesi, yol güvenliği veri 
sistemlerinin geliştirilmesinin yanında -onun yerine değil- yapılması gereken bir şeydir.
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Özet

Bu modülde karayolu güvenliği veri toplama sisteminin mevcut durumunun nasıl 
değerlendirileceği ile ilgili genel bir özet sunulmuştur. Durum değerlendirmesinin 
dört başlıca bileşeni şunlardır:
•	 1. Adım: Karayolu güvenlik verilerinin toplanması, idare edilmesi ve kullanılması 

sürecine dâhil olan kişi ve kurumları belirleyin. Bunların rollerini, sorumluluklarını 
ve konuyla ilişkilerini tanımlayın. Kilit konumdaki ilgili paydaşlarla diyalog kurun.

•	 2. Adım: Mevcut veri kaynaklarını ve sistemlerini tespit edin. Bunların 
özelliklerini tanımlayın ve tanımlar, doğruluk, bütünlük ve eksik raporlama gibi 
konular üzerine odaklanarak veri kalitesi hakkında bir değerlendirme yapın.

•	 3. Adım: Karayolu güvenlik verilerinin son kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini tanımlayın.

•	 4. Adım: Siyasal ortamda mevcut olan karayolu güvenliği veri sistemlerinde 
yapılacak iyileştirmelere yönelik tekliflere destek verecek ya da engel olacak 
faktörleri belirleyin.
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ModÜl 1 ve 2 karayolu trafik kazalarında görülen yaralanma vakalarının 
önlenmesi ve takip edilmesi için güvenilir verilere sahip olmanın önemini 

ortaya koymuş ve bir ülke ya da bölgedeki karayolu güvenliğine ilişkin durumun nasıl 
değerlendirileceğini ortaya koymuştur. Bu modül ise mevcut karayolu güvenliği veri 
sistemlerinin güçlendirilmesi ya da yeni sistemlerin tasarlanması ya da uygulamaya 
konması için bu bilginin nasıl kullanılacağını ortaya koymaktadır. 

Bu modüldeki bölümler aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

•	 3.1 Çalışma grubunun oluşturulması: Bu bölümde hedefleri tanımlamak ve en iyi 
yaklaşımın ne olduğunu belirlemek üzere çok sektörlü bir çalışma grubunun nasıl 
oluşturulacağı ortaya konmuştur. Bu tüm ilgili paydaşların katkıda bulunacağı söz 
konusu sistemin genel koordinasyonunun sağlanması için kritik bir adımdır. 

•	 3.2 Eylem planının belirlenmesi: Uygun eylem planı hedeflere ve mevcut 
verilerin içeriğine ve kalitesine, kullanımdaki sistemlerin özelliklerine, işleyişine ve 
kullanılabilir kaynaklara bağlıdır.

•	 3.3 Tavsiye edilen asgari veri unsurları ve tanımlar: Bu bölümde ulusal bir analiz 
için kullanılabilecek ortak karayolu verilerine ilişkin asgari veri unsurlarının genel 
bir değerlendirmesini içermektedir (tanım ve veri değerlerini içeren tam liste 
modülün sonunda sunulmuştur).

•	 3.4 Mevcut sistemin iyileştirilmesi: Bu bölüm (polis verilerine bağlı) mevcut 
karayolu trafik kazası veri sisteminin veri kalitesi ve sistem performansının 
geliştirilmesi vasıtasıyla güçlendirilmesi için kullanılabilecek stratejileri 
içermektedir. Konular arasında mevcut sistemin derinlemesine incelenmesi, veri 
toplama araçları, raporlama gereksinimleri, eğitim, kalite kontrol, veri tabanı 
sistemi özellikleri, bağdaştırma ve veri yönetim planları yer almaktadır. 

•	 3.5 Yeni bir sistemin tasarlanması ve uygulamaya konması: Bu bölümde hali 
hazırda bir sistem bulunmaması ya da mevcut sistemin temel hedeflere ulaşılmasını 
sağlayacak şekilde düzeltilememesi durumunda atılacak adımlar (yeni bir sistemin 
kurulması için gerekli politik iradenin, kaynakların ve kapasitenin bulunduğu 
varsayılmıştır). 

•	 3.6 Ölümcül olmayan yaralanma vakalarına ilişkin düşünceler: Bu bölümde 
ölümcül olmayan karayolu trafik kazaları ile ilgili verilerin kullanılabilirliğinin ve 
güvenirliğinin artırılması için atılabilecek adımlar yer almaktadır.

•	 Asgari veri unsurları: Tanım ve veri değerlerinin tam listesi.
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3.1 Çalışma grubunun oluşturulması

Karayolu güvenliği veri sistemlerini geliştirmeyle ilgili kararlar çok sektörlü 
bir çalışma grubu ile görüş alışverişi içerisinde alınmalıdır. Bu grup durum 
değerlendirmesi aşamasında (Modül 2) katkı veren ortaklar olarak tanımlanan kurum 
ve bireylerden meydana gelmelidir. Karayolu güvenliği ile ilgili lider bir kurum 
mevcutsa bu da grup içerisinde temsil edilmelidir. Çalışma grubu üyeleri karayolu 
güvenliği veri toplama sistemleri üzerindeki değişiklikleri hayata geçirme konusunda 
teknik ve pratik sorumluluklara sahip olacaktır. Bu üyelerin düzenli görevleri çalışma 
grubunun parçası olarak sahip oldukları sorumluluklarla uyum içerisinde olmalıdır. 

Çalışma grubu grubun yürüteceği çalışmalarla ilgili genel bir sorumluluğa sahip 
olacak bir koordinatör belirlemelidir. Ücretli ya da ücretsiz çalışabilecek olan 
koordinatör açık bir şekilde tanımlanmış sorumluluklara sahip olmalıdır. Bu 
sorumluluklar arasında çalışma grubunun faaliyetlerinin izlenmesi, ilerlemenin takip 
edilmesi ve doğrudan çalışma grubuna dâhil olan herkesin (ve diğer kilit konumdaki 
paydaşların) sürekli bilgilendirilmesi yer almaktadır. Koordinatör bu görevlerin 
yerine getirilebilmesi için yeterli yetki, kaynak ve desteğe sahip olmalıdır. Dolayısıyla 
bu görev için en uygun kişi hali hazırda bu sorumluluklardan bazılarına sahip bir 
kişi olacaktır; örneğin ulaşım departmanı içerisindeki sorumlu teknik müdür, trafik 
polisi veri tabanından sorumlu kişi ya da lider konumdaki ulusal karayolu güvenliği 
kurumunda verilerden sorumlu olan kişi. Çoğu durumda karayolu trafik kazaları veri 
sistemi için sorumluluk sahibi olacak kişi ya da kurumun koordinatörlük görevini 
üstlenmişi en mantıklı çözüm olmaktadır.

Çalışma grubu ilk toplantısında amacını ve her bir üyenin görev ve sorumluluklarını 
belirlemelidir. Çalışma grubuna göre daha geniş aralıklarla toplantı yapacak olan 
bir danışma grubu vasıtasıyla kilit konumdaki paydaşların ve karayolu güvenliği 
verilerindeki gelişimlerle ilgisi bulunan ancak teknik sorumluluğa sahip olmayacak 
olan diğer tarafların görüşlerine başvurulabilir.

Hedeflerin belirlenmesi

Çalışma grubunun ilk görevlerinden biri karayolu güvenliği veri sistemleri için 
hedeflerin tanımlanmasıdır. Lider konumdaki ulusal kurum ve/veya ulusal strateji 
karayolu güvenliği hedefleri ile ilgili bir strateji belirlemişse, bunlar her bir hedefin 
gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi için gerekli veri gereksinimleri bakımından 
değerlendirilmeli ve üzerine tartışmalar yapılmalıdır. Daha sonra grup üyelerine 
karayolu güvenlik sistemi verilerinin temel hedeflerine ilişkin perspektiflerini 
açıklama imkânı verilmelidir. Son olarak grup ortak hedefler ve kilit öneme sahip 
sistem gereksinimleri ile ilgili bilgilendirilmelidir. Bu ortak veri unsurlarının 
belirlenmesine ve mevcut veri kaynakları ve sistemleri ile bu hedeflerin hangilerine 
ulaşılabileceğinin, hangileri içinse yeni veri kaynakları ve sistemlerinin oluşturulması 
gerektiğinin tespit edilmesine katkı sağlayacaktır.
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Modül 1 güvenilir karayolu güvenliği verilerinin sorunların, risk faktörlerinin ve 
öncelikli alanların doğru bir şekilde tespit edilmesi ve strateji geliştirilmesi, hedefler 
belirlenmesi ve performansın izlenmesi için sahip olduğu önemi ortaya koymuştur. 
Veriler etkin bir savunuculuk kampanyası yürütülmesi için de gereklidir. Bu da 
ölüm, ölümcül olmayan yaralanma ve maddi hasar içeren kazalar (nihai sonuçlar 
gibi karayolu trafik kazalarındaki yaralanma vakalarının toplumsal maliyetinin; 
nüfus büyüklüğü, araç sayısı, trafik yoğunluğu, kask kullanımı ya da aşırı hız benzeri 
güvenlik performansı göstergeleri (orta dereceli sonuçlar) gibi riske maruz kalma 
oranının ve uygulamaya konan tedbirlerin (çıktılar) tanımlanmasını sağlayan verileri 
gerekli kılmaktadır. 

Mevcut uygulamalar her ne kadar ülkelerin bu alanların her biri için amaç ve 
hedeflerin belirlenmesi gerektiğini ortaya koysa da, çok az ülke bu doğrultuda 
adım atmıştır. Pek çok ülke ölüm ve ölümcül olmayan yaralanma vakalarının 
(nihai sonuçlar) azaltılması üzerine odaklanmaktadır. Pratikte bunun anlamı karar 
alıcıların genellikle coğrafi bölge, yaş grubu, kaza çeşidi ve yol kullanıcısı tipi / ulaşım 
tipi bakımından karayolu trafik kazalarına ilişkin kesin sayılar, oranlar, eğilimler, 
yaralanmaların ciddiyeti ve maliyet gibi konularda verilere ihtiyaç duyuyor olmasıdır. 
Dolayısıyla bu modül nihai sonuç verilerine yönelik veri sistemlerinin geliştirilmesi, 
bunu yaparken de polis verilerine dayalı karayolu trafik kazası veri sistemlerine özel 
bir önem verilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Çalışma grubu örneğin nihai sonuç verileri üzerine odaklanmış yeni bir veri 
sisteminin kısa vadeli hedefleri hakkında alınan kararlardan bağımsız olarak trafik 
kazalarında meydana gelen yaralanma vakalarının etkin bir şekilde azaltılması ve 
performansın takip edilmesi (Modül 1) için gerekli veri ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
uzun vadeli bir strateji belirlemelidir. 

Karayolu trafik kazaları verileri sistemi geliştirildiğinde raporlanan yara-

lanmaların sayısı, üstelik bazen keskin bir biçimde, artabilir; zira sistem 

olayları kayıt altına alma konusunda daha etkili hale getirilmiştir. Bu açık artı-

şın yarattığı etkiye ilişkin siyasi kaygılar karayolu güvenlik verileri sisteminde 

yapılan değişikliklere karşı bir direnç geliştirilmesine sebep olabilir. Politika 

yapıcılarla yürütülecek açık bir diyalog çeşitli kişi ve kurumların söz konusu 

sonuçlara ilişkin kaygıların fon sağlama, performans değerlendirme, basında 

ilgili haberlerin yayınlanması gibi süreçleri nasıl etkileyeceği ve bu kaygıların 

nasıl ortadan kaldırılabileceğine ile ilgili düşüncelerini açıkça dile getirmesine 

imkân sağlayacaktır. Herhangi bir rakam basında çıkmadan önce eğilimdeki 

değişimlerin düzgün bir biçimde raporlanabilmesi gazeteciler detaylı şekilde 

bilgilendirilmelidir. Bu konuların altının çizilmesi ve siyasi ve toplumsal kay-

gıların asgari düzeye indirilmesi için bir medya / bilgilendirme stratejisinin 

belirlenmesi olmazsa olmazdır.
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3.2 Eylem planının belirlenmesi

Karayolu güvenlik verileri sistemleri geliştirilirken her zaman her bir ülke ya da 
bölge için doğrudur denebilecek hiçbir eylem planı bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
aşağıdaki bölümlerde karayolu güvenlik sistemlerini geliştirmek için kullanılabilecek 
stratejileri tanımlamakta ve iyi uygulamalara ilişkin örnekler sunmaktadır. 
Çalışma grubu kendi durum değerlendirmeleri bağlamında bu olası stratejileri 
değerlendirmeli (Örn. Vaka Çalışması 3.1) ve en etkili ve gerçekleştirilebilir 
yaklaşımın ne olabileceğini tespit etmelidir. Çalışma grubu daha sonra en uygun 
eylem planını belirlemelidir. 

Karayolu güvenlik veri sistemlerine yönelik insani ve finansal yatırımın siyasi 

olarak desteklenmesi yapbozun kritik bir parçasını oluşturmaktadır. Bu 

destek olmaksızın iyi bir karayolu güvenliği veri sistemini inşa etmek için gerekli 

değişiklikleri hayata geçirmek zor olacaktır. Eğer durum analizi karayolu güvenliği 

veri sistemi ile ilgili ciddi sorunları – ya da böyle bir sistemin eksikliğini – ortaya 

çıkardıysa ve fakat bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik bir destek henüz 

mevcut değilse bu durumda veri sistemlerine yatırım yapılması adına savunuculuk 

kampanyası yürütmek için değerlendirme esnasında elde edilen veriler kullanı-

labilir. Karayolu trafik kazalarından kaynaklı yaralanma vakaları ile ilgili sorunun 

büyüklüğünü tahmin etmek üzere verileri ve karayolu güvenlik verisi konusuna 

daha fazla önem verilmesi konusuna dikkat çekmek üzere veri kalitesi ile eksik 

raporlama hakkında sahip olduğunuz bilgileri kullanın. 

Nihai sonuç verilerini güçlendirmek üzere izlenecek başlıca stratejiler şunlardır:
•	 Çoğunlukla polis verilerine dayanan karayolu trafik kazası sistemlerinin veri 

kalitesinin ve sistem performansının iyileştirilmesi ya da böyle bir sistemin 
bulunmadığı durumlarda yeni bir sistemin tasarlanması ve uygulamaya konması 
(Bkz. Şekil 3.1 ve 3.3 – 3.5 sayılı bölümler);

•	 Karayolu trafik kazaları ile ilgili sağlık merkezlerine dayalı verilerin iyileştirilmesi. 
Bir gözetim sisteminin uygulamaya konması düşünülebilir. Bu özellikle ölümcül 
olmayan trafik kazası yaralanmalarına ilişkin verilerin geliştirilmesi için önem 
taşımaktadır (Bkz. 3.6 sayılı bölüm);

•	 Vukuatlı nüfus kayıt sistemlerinin özellikle de ölüm kayıtlarının geliştirilmesi. 
Gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi genellikle karayolu güvenliği ile ilgili 
paydaşların yetkisi ve kapasitesi dışındadır ancak değişiklik için savunuculuk 
yapabilirsiniz (daha fazla bilgi için Sağlık Ölçümleri Ağı tarafından sağlanan 
kaynakları	inceleyebilirsiniz,	www.who.int/healthmetrics/en/);
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•	 Kamu sağlığı ve akademik bir enstitü bünyesindeki karayolu güvenliği uzmanları 
ile karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma vakalarının büyüklüğü ve 
etkisine ilişkin daha doğru tahminler yapabilmek üzere mevcut veri kaynaklarının 
birleştirilmesi konusunda işbirliği yapılabilir (Bkz Kutu 2.6 Modül 2)

Hindistan’da yer alan Bangalore şehrinde, şehirde gide-
rek büyüyen bir sorun olan karayolu trafik kazalarında 
meydana gelen yaralanma vakaları ile ilgili bir durum 
değerlendirmesi yapılmıştır. Kullanılabilir durumda 
olan veriler yayaların, bisikletçilerin ve iki tekerlekli 
motosiklet kullanıcılarının dâhil olduğu çok sayıda kaza 
bulunduğunu ortaya koymuştur. 

Ulusal Akıl Sağlığı ve Nöroloji Enstitüsü bünyesindeki 
Dünya Sağlık Örgütü Yaralanmaların Engellenmesi ve 
Güvenliğin Desteklenmesi İşbirliği Merkezi tarafından 
koordine edilen süreç şehirdeki polis, ulaşım depart-
manı ve 25 hastaneden temsilcilerle yapılan danışma 
toplantısı ile başlatıldı. Değerlendirmenin amaç ve 
hedefleri mevcut verilerin kullanılabilirliğinin, kalitesi-
nin ve işe yararlığının değerlendirilmesi; ihtiyaç duyulan 
yeni verilerin tanımlanması; bu bilgilerin elde edilmesi 
için kullanılacak mekanizmalara karar verilmesi ve 
verilerin nasıl kullanılıp dağıtılacağının planlanması gibi 
konuları içeriyordu.

Durum değerlendirmesi kapsamında bir yıllık bir veri 
toplama aşaması bulunuyordu. Bu sürece verileri top-
layacak merkezlerin tespit edilmesi ve seçilmesi; veri 
toplamak üzere gerekli araçları geliştirmeye yönelik bir 
hazırlık aşaması ve 300 polis ve hastane çalışanının bu 
verileri kullanmak üzere eğitilmesi gibi süreçler dâhildi. 
Değerlendirmesi süresi içerisinde elde edilen bilgiler 
ölüm vakası ile ilgili problemin boyutu ve ölümcül olma-
yan yaralanmaların ciddiyeti ile yaralanmaların coğrafi 
olarak dağılımı, kazalardan en çok etkilenen kimselerin 
sosyo-demografik özellikleri ve karayolu trafik kazala-
rında risk faktörlerinin görünmesi hakkında bir tahmin 
yürütmeye imkân sağlıyordu.

Veri toplanmasına ek olarak, değerlendirme ayrıca bilgi 
toplamak üzere kullanılan süreçler hakkında da detaylı 
bir bilgi sağlıyordu. Bu durum ölümlerle ilgili verilerin 

polisin veri toplama kapasitesinde yapılacak bir dizi 
iyileştirmenin ardından polisten elde edilebileceği gibi, 
hastanelerin de standart acil durum travma formlarını 
kullanarak yaralanmalara ilişkin veri toplayabileceği 
ortaya konmuştur. Paydaşlar belirli teknolojik araçlar 
kullanılarak polis ve hastaneler bünyesindeki verilerin 
bir araya getirilmesine yönelik fırsatlar olduğunu da 
saptamıştır. Aynı zamanda programın sürdürülebi-
lirliğini sağlamak için idari destek, personel eğitimi, 
izleme ve düzenli geri bildirim gibi konuların büyük bir 
öneme sahip olduğunun altını çizmişlerdir. Dolayısıyla 
değerlendirme karayolu trafik kazalarında meydana 
gelen yaralanmaların izlenmesinin tamamıyla yeni bir 
sistem kurmadan, yalnızca mevcut sistemler üzerinde 
görece düşük miktarda kaliteli bilgiler edinmek üzere 
iyileştirmeler yapılarak da mümkün olabileceğini ortaya 
koymuştur.

Durum değerlendirmesi yapma süreci veri toplanma-
sına ek olarak verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması 
için kapasite geliştirmeye yönelik ihtiyacın da tespit 
edilmesine yardımcı olmuştur. Mevcut sistem üzerin-
deki bir dizi sınırlılıklar tespit edilmiş ve bunları ortadan 
kaldırmak üzere polis ve hastane personeli ile işbirliği 
yapılması, veri analizine yönelik mekanizmaların oluş-
turulması, paydaşlara veriler ile ilgili sistematik geri 
bildirimlerin yapılması, kaynak dağılımı ve sorumlu-
lukların atanması gibi çeşitli faaliyetler başlatılmıştır. 
Programı koordine etmek ve faaliyetleri takip edip 
değerlendirmek için gerekli mekanizmaların tespit 
edilmesi ihtiyacı da dikkate alınmıştır. Bu değerlendir-
menin ardından verilerin sürekli ve düzenli olarak temin 
edilmesini sağlamak üzere çeşitli adımlar atılmıştır. 
Veriler karayolu güvenliği ve travma sonrası bakıma 
ilişkin girişimler gibi bir dizi unsurun güçlendirilmesine 
yönelik olarak kullanılmıştır. Daha detaylı bilgi için Bkz. 
S.1.

           KA ÇALIŞMASI 3.1:  Eylem planının belirlenmesi için durum 
değerlendirmesinin kullanılması, Bangalore, Hindistan
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Şekil 3.1       Eylem planı belirlemek için durum değerlendirmesinin kullanılması

Hayır

Evet

Veri kalitesi yeterli mi?
Hayır

Evet

Verileri depolamak ve
işlemek için elektronik  bir sistem 

mevcut mu?

Mevcut sistem
gereksinimleri karşılamak üzere 

değiştirilebilir mi?

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Ulusal analiz ya da 
yerel trafik mühendisliği için 
gerekli veriler hali hazırda 

mevcut mu?

● Asgari veri unsurlarının (3.3) ve 
veri toplama pratiklerinin (3.4) 
gözden geçirilmesinin fizibileti-
sini değerlendirin.

● Yeni bir sistem tasarlayın ve 
uygulamaya koyun (3.5).

● Veri toplama ve sisteme girme 
pratiklerini geliştirin (3.4.1)

● Mevcut sistemi değerlendirin ve 
iyileştirmeler yapın (3.4.2).

Yeni bir sistem tasarlayın ve
uygulamaya koyun (3.5)

Yeni bir sistem tasarlayın ve
uygulamaya koyun (3.5)

Mevcut sistemleri iyileştirin (3,4)
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3.3, 3.4 ve 3.5 sayılı bölümlerde ağırlıkla polis verilerine dayanan karayolu trafik 
kazası veri sistemlerinin güçlendirilmesi ile ilgili tavsiyeler sunulmuştur. Şekil 3.1’de 
karayolu trafik kazası veri sistemlerini güçlendirmek ya da uygulamaya koymak 
için atılacak adımların nasıl öncelikli hale getirilebileceği örneklenmiştir. Akım 
grafiği karayolu güvenliği konusunun hali hazırda ciddi bir sağlık ve gelişim konusu 
olduğunun ve etkin bir planlama ve izleme faaliyeti için siyasi desteğe ve güvenilir 
verilere ihtiyaç duyulduğunun kabul edildiğini göstermektedir. Ölümcül olmayan 
trafik kazası yaralanmaları ile ilgili verilerin güçlendirilmesi için izlenecek stratejilere 
3.6 sayılı bölümde yer verilmiştir zira bunlar polise dayalı karayolu trafik kazası veri 
sistemlerinin kapsamını aşan önlemleri içermektedir. 

Bu modülde sunulan vaka çalışmaları özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerdeki iyi 
bir şekilde işleyen karayolu trafik kazaları sistemlerinden örnekler sunmaktadır. Bu 
örnekler geniş bir yaklaşım yelpazesinin başarılı veri sistemlerinin oluşturulmasını 
sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. Dünya Bankası Küresel Karayolu Güvenliği 
Programı kılavuzlarında karayolu güvenliği yönetim kapasitesi değerlendirmesine 
yönelik pek çok sayıda değerli örnek bulunmaktadır; okuyucuların bu örnekleri 
gözden geçirmeleri şiddetle tavsiye edilmektedir (2).

Kilit konumdaki bir paydaş olarak polis

Polis kayıtları pek çok bölgede karayolu trafik kazaları verilerinin temel kaynağını 
meydana getirmekteyse de polis bu verileri kullanan veri sistemlerinden ya da bu 
sistemler üzerinde değişiklikler yapılmasından sorumlu olamaz. Polisin kazaların 
raporlanması için kendine ait bir sisteminin bulunduğu ve polisin veri toplamayla 
ilgili bu çalışmalarının dikkate alınmadığı ya da takdir edilmediği durumlarda belli 
bir direncin nasıl ortaya çıktığı kolayca anlaşılabilir. Ulaşım ya da karayollarından 
sorumlu kurumların –belki de polise danışmadan- polisin çalışma pratikleri üzerinde 
önemli değişikliklere sebebiyet verebilecek yeni bir karayolu trafik kazaları veri 
sistemine ilişkin tekliflerde bulunması bu direnci daha da artırabilir. 

Etkin karayolu trafik kazası veri sistemleri polisin rızası olmadan başarıya ulaşamaz. 
Sistemin polislere faydalı olduğunu göstermek ve polisin bir şekilde bu sistemin 
sahibi olduğunu hissini yaratmak için izlenecek en iyi yol polisi sistem üzerindeki 
yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin planlamanın her aşamasına dâhil 
etmektir. Bu da durum değerlendirmesi, amaçların tespit edilmesi ve sistemi 
geliştirmek üzere stratejilerin seçilmesi, uygulamaya konması ve değerlendirilmesi 
sırasında polisin katılımının sağlanması anlamına gelmektedir. Veri toplama 
prosedürleri ile ilgili kararlara polisin dâhil olması özellikle veri toplama formlarının 
belirlenmesi aşamasında büyük önem taşımaktadır. 

Sık sık kaza mahallindeki birincil veri toplama işlemleri ile ilgili kapsamlı taleplerde 
bulunulmakta ancak veri sağlayıcılara herhangi bir bilgi aktarılmamaktadır. Polis, 
kendi yürüttüğü çalışma için hiçbir verimli fayda sağlamadığı halde başka kurumların 
yararına veri toplamak adına fazla çalışıyor olmaktan haklı olarak şikâyet etmektedir. 
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Dolayısıyla, pratik açıdan, trafik dairesi idarecilerine, müdürlerine hepsinden 
önemlisi kaza mahallinde incelemede bulunan kimselere ve polis memurlarına vakitli 
ve faydalı bilgiler sağlayan düzgün yapılı bir geri besleme mekanizması oluşturmak 
büyük önem taşımaktadır. 

Kaza istatistikleri ile ilgili yıllık raporlar hazırlanması etkili bir kanun yaptırım 
stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik verimli bir geri besleme mekanizması 
değildir. Geri bildirim polis kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenli 
aralıklarla sağlanmalıdır.

Kanunları uygulamaya koyacak olan paydaşlar arasındaki isteksizliğe ya 

da muhalefete yönelik atılacak adımlar (Ayrıca bkz: Vaka çalışması 3.2) 

şunlardır:

• Personele yürürlüğe konacak değişikliklerin araştırma, polislik ve mühendislik 

faaliyetleri bakımından olumlu karayolu güvenliği sonuçları yaratacak daha 

iyi bir bilgi ve analiz imkânı sunacağını ve nihayetinde ölümlerin önlenmesini 

sağlayacağını göstermek. Prosedürler, evrak işleri ve veri girişi herkese fayda 

sağlayacak şekilde düzenlenmelidir;

• Hükümet emri ya da Standart İşletim Prosedürlerinin tanımlanması yoluyla 

kurumsallaşma süreçlerini işletmek (Bkz. Vaka Çalışması 3.6);

• Kıdemli polis yönetiminin genel anlamıyla karayolu güvenliği özel olaraksa 

trafik kazası verilerinin kalitesi ile ilgili kararlığını teşvik etmek. Üst düzey 

siyasi ve idari destek yeni uygulamanın daha geniş kesimlerce kabul edilme-

sini sağlayabilir;

• Polis bünyesindeki emir konuta zincirinin en üstünde yer alan kişilerle trafik 

polisliği faaliyeti için kullanılabilecek personel ve araçları değerlendirmek;

• Polisi doğru mahal incelemeleri ve kaza analizi için kullanacağı kilit öneme 

sahip ekipmanların uygunluğunu dikkate almak;

• Polis verilerinin diğer paydaşlar tarafından karayolu güvenliğini iyileştirmek 

üzere nasıl kullanıldığını ortaya koymak; örn. polise polis verilerinin tehlikeli 

bölgeleri tespit etmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için nasıl kullanıldığını 

ortaya koyan vaka çalışmaları da dahil olmak üzere yıllık raporlar dağıtılması;

• Polise, verilerin bilgiye dayalı yaptırım amacıyla kullanılması için, doğru ve 

vakitli bir şekilde ilgili analizleri sunacak mekanizmaların oluşturulması (örn. 

ölümcül ve ciddi yaralanmaların görüldüğü trafik kazalarının nerelerde, haf-

tanın hangi günü ve günün hangi saatinde en çok görüldüğüne ilişkin eğilim 

analizleri).
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3.3 Tavsiye edilen asgari veri unsurları ve tanımlar

İster mevcut sistem üzerinde değişikler yapmaya isterse tamamıyla yeni bir sistem 
oluşturmaya karar verin, asgari veri unsurlarını (değişkenlerini) içeren veriler bütünü 
analize imkân sağlayacak uygun verilerin kayıt altına alınmasını ve farklı bölgelerde 
toplanan verilerin tutarlılığının ve uyumluluğunun azami düzeye çıkarılmasını 
sağlamak için kilit öneme sahip araçlardan birini oluşturacaktır. 

Asgari veri unsurlarını tanımlamanın ve standart tanım ve kriterler belirlemenin 
amacı, ulusal analiz ve karayolu güvenliği alanındaki iyileştirmeler için gerekli 
olan bilgileri sağlayacak şekilde karayollarında meydana gelen trafik kazalarının 
ve bunların sonuçlarının tanımlamasına yönelik veriler bütününün sağlanmasıdır 

Geçtiğimiz 30 yılda Victoria polisi ve karayolu güvenliği 
ortakları karayolu güvenliği ile ilgili uygulamaları hayata 
geçirmek ve eğitim stratejilerini belirlemek üzere tama-
men verileri dikkate almıştır.

2001 yılında ölümcül ve ciddi yaralanmaların görül-
düğü trafik kazalarına ilişkin yapılan veri analizi hızın 
trafik kazalarının yaklaşık %30’undaki travmaların 
başlıca faktörlerinden biri olduğunu tespit etmiştir. 
VicRoads hız anketi analizinden elde edilen veriler 
hız sınırının saatte 60 km olduğu bir bölgede motorlu 
taşıt kullanıcılarının çoğunun hız sınırı eşiği (başka 
bir deyişle aşılması cezaya tabi olan sınır) civarında 
seyahat ettiğini ortaya koymuştur. Pek çok ülkede bu 
tolerans düzeyi (polis tarafından hiçbir zaman açıkça 
dile getirilmese de) pratikte hız sınırı halini almıştır.

Ulaşım Kazaları Komisyonu Victoria Polisi ile işbirliği 
içinde Wipe off 5 [5 aşağı] adlı çok geniş çaplı ve sürekli 
bir eğitim kampanyası başlatmıştır, bu kampanyanın 
amacı sürücüleri hızlarını 5 km azaltmaları konusunda 
teşvik etmekti. Araştırma ortalama araç hızındaki her 
1 km’lik azalmada trafik kazası görülme sıklığının %3 
azaldığını ortaya koymuştur. İlk aşama 2001 yılının 
Ağustos ayında başlamış ve Kasım 2001’deki ikinci 
aşamayla devam etmiştir – ikinci aşama medyada çok 
daha geniş ve yoğun şekilde yer almıştır. Kampanyanın 
ikiz hedefleri özellikle hız sınırının düşük olduğu yer-
lerde dikkatsiz ve istemli aşırı hızdı.

Üçüncü aşama aşırı hız konusundaki genişletilmiş 
yaptırım stratejileri ile birlikte 2001 yılı Aralık ayında 
başlatıldı – bu aşamada mobil hız kameralarının ve 
hedefli polis operasyonlarının sayısı artırıldı. Medyada 
yer alana 60 km, 60 km demektir şeklindeki vurucu 
slogan da aynı şekilde yaygınlaştırıldı. Tüm veriler ve 
eylemler yakından takip edildi ve ortalama hızın azaltıl-
ması konusunda kısa sürede başarı sağlandı. 

Eşiğin düşürülmesine yönelik stratejinin faydaları Victo-
ria’daki trafik kazalarında 2002 (%16) ve 2003 (%11) 
yıllarında, ancak en önemlisi de beş yıllık ortalamada 
meydana gelen kayda değer düşüşle açık şekilde ortaya 
çıktı. Yaptırım eşiği bugüne kadar korundu. Victoria 
polisi bilgiye dayalı ve sonuç odaklı yaptırım stratejileri 
ile verilere bağlı hareket etmeye devam ediyor.

          KA ÇALIŞMASI 3.2 : Victoria, Avustralya’da veriye dayalı yaptırım stratejisi

10
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8

7

6

5

4
2001 2002 2003

100.000 kişilik nüfus başına meydana
gelen ölüm sayısı
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(3). Kaza verilerinin aynı oluşu özellikle yerel verilerin birleştirilmesi ve uluslararası 
karşılaştırmaların yapılması aşamasında önem taşımaktadır.

Ortak veriler kavramı kamu sağlığında iyi bilinen ve kullanılan bir kavramdır (4). 
Kavram eyalet ya da il düzeyinde karayolu güvenliğine ilişkin verilerin toplandığı 
bazı ülkelerde birbiri ile aynı veri toplama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak 
amacıyla kullanılmaktadır; Avustralya’daki Avustralya Yollarında Meydana Gelen 
Trafik Kazalarının Raporlanması için Asgari Ortak Veriler Bütünü ya da ABD’deki 
Model Asgari Eş Trafik Kazası Kriterleri ya da MMUCC örnek olarak verilebilir. 
Avrupa’da Karayollarında Meydan Gelen Kazalar Hakkında Topluluk Verileri 
(CARE) içinde bir dizi ortak veri unsuru ve tanımı ile dönüştürme kuralları yer 
almaktadır. Bu sayede birçok farklı kritere göre toplanan veriler ortak veri unsurlarına 
uygun hale getirilecek şekilde dönüştürülebilir (Ortak Kaza Verileri, ya da CADaS). 

Asgari veri unsurları aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak seçilmelidir:
•	 Veri unsurları ve değerleri karayolu trafik kazası analistleri için faydalı 

olmalıdır. Bu unsurlar bir trafik kazası meydana geldiğinde rutin şekilde 
toplanmalıdır. Kullanılmayacak olan veri toplanmamalıdır.

•	 Veri unsurları ve değerleri kapsamlı ve özlü olmalıdır. Her bir değişken altında 
ilgili açıklama ve olası veri değerlerine ilişkin tanımlama yer almalıdır (Bkz. Bu 
bölümün sonunda yer alan asgari veri unsurları).

•	 Trafik kazası analisti için sahip olduğu değerden bağımsız olarak toplanması çok 
zor olan veriler dâhil edilmemelidir. 

Asgari veri unsurlarının hayata geçirilmesine yönelik hazırlıklar esnasında tanımlar 
ve mevcut veri sisteminde yer alan değerler üzerinde yapılacak değişiklikleri 
asgari düzeyde tutmaya çalışın, çünkü bunlar zaman içinde verilerin tutarlılığı ve 
uyumluluğu ile ilgili sorunlara sebep olabilir. Tanımlar ya da veri unsurlarında 
değişiklik yapılması halinde resmi kayıtlara değişikliğin tarihini açıkça not edin ve 
geçiş sürecinde bir dizi yanlış sınıflandırma yapılmasına izin verin.

Bu kılavuzda tavsiye edilen asgari veri unsurları

Bu kılavuzda önerilen ortak veriler bütünü, Avrupa’daki karayolu trafik kazalarına 
ilişkin verilerin toplanmasıyla ilgili ortak bir çerçeve oluşturmak üzere geliştirilen 
Ortak Kaza Verileri’ne (CADaS) göre hazırlanmıştır. CADaS için seçilen ortak veri 
unsurları 25 Avrupa ülkesinde kullanılan veri kaynakları ve sistemleri üzerine yapılan 
kapsamlı araştırmalar ile paydaşların ihtiyaçları ve ulusal düzeyde yapılacak trafik 
kazası analizlerinin öncelikleri temel alınarak hazırlanmıştır (5, 6). CADaS’ta yer 
alan veri unsurları karayolu güvenliği uzmanları ile gerçekleştirilen 4 yıldan fazla 
süren görüş alışverişi neticesinde belirlenmiş olup hali hazırda Avrupa’daki CARE 
veri tabanı bünyesinde kullanılmaktadır. 

Bu kılavuza özel olarak CADaS’ta yer alan asgari veri unsurları gözden geçirilmiş ve 
yukarıda bahsedilen kriterlere uygun olarak seçilmiş, bunu yaparken küçük ve orta 
gelirli ülkelerde karşılaşılan bu ülkelere has zorluklar da dikkate alınmıştır. Sonuçta 
ortaya çıkan ortak veriler bütünü bir dizi düşük ve orta gelirli ülkedeki uzman 
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ve uygulayıcılar tarafından gözden geçirilmiş ve uyumluluk ve uygulanabilirlik 
bakımından düzeltilmiştir. Bu ortak veriler bütününün uygulamaya konması 
ülkelerin planlama ve takip amacıyla hazırlanan karayolu güvenlik verilerini 
güçlendirmelerine yardımcı olacak ve uluslararası düzeyde karayolu trafik kazası 
verilerinin tutarlılığını ve uyumluluğunu geliştirecektir. 

CADaS gibi bu kılavuzda önerilen ortak veriler bütünü de yeni bir veri toplama 
sistemine göre tamamen ya da mevcut sistemde gerekli değişiklikleri yapmak 
üzere ileriye dönük bir adım olarak kısmen uyarlanabilir. Mevcut sistem üzerinde 
herhangi bir değişiklik yapmanın gerekmeyebileceğini de unutmamak gereklidir 
– kullanımdaki pratiklere ve tanımlara bağlı olarak mevcut veriler üzerinde, bu 
kılavuzda da belirtilen format ve tanımlar doğrultusunda analiz yapabilmek için 
uygun dönüştürme işlemleri yapılarak bu ortak veriler bütününü uygulamaya koymak 
mümkün olabilir.

Bu verilerin hepsi kaza mahallinde elde edilmeyecektir. Diğer veri kaynaklarının 
kullanılabilir ve güvenilir olması durumunda bu kaynaklardan polis için kaza 
mahallinde toplanması problemli olan değişkenler temin edilebilir (örn. yol 
fonksiyonu sınıfı, araç motoru büyüklüğü vb.).

Önerilen veriler bütünü, ulusal analiz için faydalı olacak değişkenlere özellikle 
vurgu yaparak asgari veri unsurlarını belirtmektedir. Yönetimler yerel analizi, 
kanunların uygulanıp uygulanmadığının takibi ve derinlemesine kaza çalışmalarını 
kolaylaştırmak üzere ilave değişkenleri de kullanabilir. Bu veriler bütününe özel 
gereksinimler ve koşullar dâhilinde ekstra değişkenler kolaylıkla eklenebilir. 

Ortak veriler bütünü uygulamaya konmadan önce veri tabanında yer verilecek kaza 
türleri belirtilmelidir. Burada sunulan değişkenler en az bir yaralanmanın meydana 
geldiği kazalar hakkındaki bilgilerin belgelendirmesi aşamasında kullanılmak üzere 
hazırlanmıştır – maddi hasara sebep olan ancak yaralanmanın görülmediği kazalar 
veri tabanına dâhil edilmeyecektir. Eğer bir ülke yalnızca maddi hasarın görüldüğü 
kazaları da veri tabanına dâhil etmek istiyorsa değişkenler bunları tanımlamak üzere 
uyarlanabilir. 
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Tablo 3.1 asgari veri unsurlarının bir özetini sunmakta olup Tablo 3.2’de ise genel 
olarak toplanan ilave değişkenler tarif edilmiştir. Kutu 3.1’de bu değişkenlerden biri 
olan seyahatin amacı daha detaylı olarak açıklanmıştır. Her bir veri unsuruna yönelik 
detaylı bilgiler ve veri değerlerini bu modülün sonunda bulabilirsiniz.

Tablo 3.1     Asgari veri unsurları: genel bir bakış

Kaza	ile	ilgili Yol ile ilgili Araç	ile	ilgili Kişi	ile	ilgili

• Kaza kodu (kazaya 
genellikle polis 
tarafından verilen 
özel bir numara)

• Kaza verileri

• Kaza zamanı

• Kazanın meydana 
geldiği belediye / 
bölge

• Kaza yeri

• Kaza tipi

• Etki türü

• Hava koşulları

• Işık durumu

• Kazanın ciddiyetio

• Karayolu tipi*

• Karayolu 
fonksiyon sınıfı

• Hız sınırı*

• Karayolundaki 
engeller

• Kara yolu yüzey 
koşulları*

• Kavşak

• Kavşakta trafik 
kontrolü

• Viraj*

• Karayolu 
segmenti 
derecesi*

• Araç sicil 
numarası

• Araç tipi+

• Araç üreticisi

• Araç modeli

• Araç model yılı

• Motor büyüklüğü

• Araca özel 
fonksiyonlar

• Araç manevrası 
(kaza esnasında 
aracın hareketi)

• Kimlik bilgileri

• Yolcunun araç sayısı

• Yaya ile ilgili araç sayısı

• Doğum tarihi

• Cinsiyeti

• Yol kullanıcısı tipi

• Oturma pozisyonu

• Yaralanmanın ciddiyeti

• Güvenlik teçhizatı

• Yaya hareketi

• Şüphelenen alkol 
kullanımı

• Alkol testi

• Uyuşturucu madde 
kullanımı

• Ehliyet veriliş tarihi

• Yaş0

° Diğer veri unsurlarından çıkarılır ya da bunlara göre hesaplanır

* Karayolu envanterinin kalitesine ve detaylarına ve kullanılabilir donanım verilerine bağlı olarak bu verinin diğer veri 
tabanlarından elde edilmesi mümkündür.

† Motorlu taşıt tescil veri tabanının varlığına, kalitesine ve detay durumuna bağlı olarak bu verinin diğer motorlu taşıt tescil 
dosyalarından elde edilmesi mümkündür.

Tablo 3.2     Sık sık toplanan ilave değişkenlere örnekler

Kaza	ile	ilgili Yol ile ilgili Araç	ile	ilgili Kişi	ile	ilgili

• Karayolunun bağlı 
olduğu yer

• Kentsel bölge

• Tünel

• Köprü

• Şerit sayısı

• İşaret levhaları

• İlgili çalışma bölgesi

• Araç seri numarası 
(imalatçı tarafından 
verilen)

• Tescil yeri ve yılı

• Tescil numarası

• İlk çarpışma noktası

• Sigorta durumu

• Tehlikeli maddeler

• Bir alet tarafından 
dikkati dağılmıştır

• Ehliyet sınıfı ve 
verildiği yer

• Sürücü hareketi

• Yolculuk/seyahat 
amacı (Kutu 3.1)
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3.4 Mevcut sistemin geliştirilmesi

Durum değerlendirmesini sonuçları mevcut karayolu güvenliği verileri sisteminde 
değişiklik yapılması gereken alanlar hakkında fikir vermelidir. Eğer durum 
değerlendirmesinin bir parçası olarak sistemin derinlemesine bir değerlendirmesi 
yapılmamışsa hemen yapılmalıdır. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin 
gözetim sistemlerinin planlanmasına ve uygulamaya konmasına dönük kılavuzları bu 
süreci yönlendirmek için oldukça faydalı bir sistemdir ve aşağıda özetlenmiştir (9).

Değerlendirmeye sürecin akış grafiği ile başlanmalı, daha sonra durum 
değerlendirmesi sırasında elde edilen bilgiler temelinde sistemin amacı, işleyişi ve 
kaynak gereksinimlerini de içerecek şekilde sistemin tanımlaması yapılmalıdır (Bkz. 
Modül 2, Bölüm 2.2). Sistem tarafından oluşturulan bilgileri kullanan paydaşlar 
değerlendirme esnasında cevabı bulunacak soruları tespit etme sürecine dahil 
edilmelidir. 

Sistem ne kadar faydalı olduğu anlaşılmak üzere değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır; 
örneğin sistemin karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma vakalarını 
vakitli bir şekilde tespit edebilme, trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve 
yaralanma vakalarının sayıları ile bunların özelliklerini belirleyebilme, bilgiye dayalı 
yaptırımı kolaylaştırma ve müdahalelerin etkisinin değerlendirilmesine imkan 
sağlayabilme yeteneği tespit edilmelidir. Cevaplanması gereken kilit sorular sistemin 

Kazazedelerin ‘seyahat amacı’ ile ilgili bilgi, özellikle de farklı meslek grupları ile ilintili trafik kazalarının toplam 
karayolu trafik kazası sayısına olan katkısı göstermesi ve müdahale edilmesi gereken alanları ortaya çıkarması 
bakımından etkin bir karayolu güvenliği girişimi için duvardaki önemli taşlardan biridir. Ne var ki bu veriler dünya 
üzerindeki pek çok ülkede toplanmamaktadır ve bu gözetim eksikliği de mesleki kara yolu güvenliğini geliştirmenin 
önündeki başlıca sebeplerden biri olarak değerlendirilmektedir. Karayolu güvenliği veri sistemlerinin seyahatin 
amacı başlıklı başka bir veri unsurunu da içermesi önerilmiştir.

İngiltere ve Avustralya’nın Queensland  ‘seyahatin amacı’ alanı tanımlarına aşağıdakiler dâhildir:

• İş amacıyla seyahat

• İşe gidip gelmek

• Okula gidip gelen öğrenciler

• Gündelik hayatla ilgili diğer işler ile sosyal aktiviteler (market alışverişi, arkadaşları ziyaret etme vb)

• Hayat kalitesini yükseltmeye dönük aktiviteler (spor faaliyetleri, hobiler, zevk için araba ile gezme vb.)

• Ev dışında geçirilen tatil ve hafta sonları

• Diğerleri (tanımlanacaktır)

• Bilinmiyor

Bu veri alanının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için polis memurlarının seyahat amacını tespit etmeleri ve uygun 
bir şekilde kayıt altına almaları için bu verinin önemini anlamak üzere yeterli şekilde eğitilmeleri gerekmektedir.

Kaynak: (7, 8)

KUTU 3.1 : “Seyahatin Amacı” başlıklı veri unsuru
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hedeflerini karşılayıp karşılamadığı ve elde edilen verilerin karayolu güvenliğini 
geliştirmeye yönelik olarak kullanılıp kullanılmadığıdır. 

CDC kılavuzları sistemin bir dizi özellik dikkate alınarak değerlendirilmesini 
önermektedir (9). Her bir özelliğin sahip olduğu önem sistemin hedeflerine göre 
belirlenmektedir. 
•	 Yapının basitliği ve operasyonun kolaylığı.
•	 Esneklik – koşullara ve bilgiye ilişkin işleyişte meydana gelen değişikliklere 

kolayca uyum sağlayabilir.
•	 Veri kalitesi – bütünlük, doğruluk ve geçerlilik.
•	 Kabul edilebilirlik – ilgili kurumların sistemin içerisinde yer almak için 

gösterdikleri istek.
•	 Hassasiyet / raporlama düzeyleri – Tespit edilen vakaların oranı ve sistemin 

eğilimlerde meydana gelen değişiklikleri izleyebilme yeteneği.
•	 Temsil edebilirlik – Karayolu trafik kazalarının zaman içerisinde meydana geliş 

sıklığını ve mekâna ve kişilere göre nüfus içerisindeki dağılımını tanımlamadaki 
doğruluk.

•	 Girişim ve program planlama için bilgi dağılımının zamanlı gerçekleşmesi. Bu 
özellikle yaptırım ve kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları açısından önem 
taşımaktadır.

Kaza veri tabanı sisteminde mevcut olan, veri girişi esnasında yapılacak sabit kalite 
kontrolleri, sistemin kullanımını kolaylaştıracak mekanizmalar (tıkla-aç menüler, 
harita bazlı seçim), haritalandırma, mekânsal analiz (kaza oranına, sayısına, 
maliyetine ya da bunlara etki eden diğer faktörlere göre yer sıralaması gibi hususlarla 
ilgili bilgi sahibi olmak da oldukça faydalı olacaktır.

Durum değerlendirmesi esnasında elde edilen bilgi ile birlikte bu değerlendirme 
sonucunda elde edilecek sonuçlar sistemin kalitesini, verimliliğini ve faydalılığını 
artırmak üzere tavsiyeler geliştirmek üzere kullanılabilir (Ayrıca bkz. 10).

Mevcut veri sistemleri üzerinde yapılan iyileştirmeler genel olarak yazılım 

çözümlerine ve veri tabanı yönetimi konusuna yoğunlaşmaktadır (Bkz. Bölüm 

3.4.2). Bu alandaki stratejiler uygulamaya konmalarının daha hızlı ve kolay olması 

ve insanların yeni teknolojinin yarattığı imkânlar hakkında daha fazla heyecan duy-

maları sebebiyle caziptir. Ne var ki bir eylem planını öncelikli hale getirirken, veri 

toplama ve giriş uygulamalarının zayıf olduğu durumlarda en iyi sistemin dahi 

yüksek kaliteli veri üretemeyeceğini unutmamak gerekir. Veri toplama/giriş 

süreçlerinde yapılacak değişiklikler vasıtasıyla veri kalitesini artırmak uygulamaya 

konması daha zor bir girişim olabilir ancak uzun vadede bunlar olmadan güvenilir 

karayolu güvenlik verilerini elde etmek mümkün değildir (Bkz. Bölüm 3.4.1).
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3.4.1	 Veri	kalitesini	artırma	stratejileri

Durum değerlendirmesi ve derinlemesine analiz mevcut sistemin başlıca sorunun veri 
toplama ve girişini yapma pratiklerinden kaynaklanan düşük veri kalitesi olduğunu 
ortaya koyabilir. Bu alanlarda iyileştirmeler yapmak üzere kullanılabilecek bir dizi 
strateji aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır:
•	 Tanımları gözden geçirin
•	 Raporlama gereksinimlerini artırın
•	 Veri toplama araçlarını geliştirin
•	 Doğru mekân/yer bilgisi elde edin
•	 Eğitimleri iyileştirin
•	 Kalite kontrole yönelik tedbirler

Kutu 3.2’de veri kalitesinin nasıl geliştirileceğinin değerlendirileceğine yönelik bir 
dizi soruya ilişkin kontrol listesi yer almaktadır.

• Asgari veri bütününe çeşitli değişkenler eklen-
meli ya da çıkarılmalı mı?

• Mevcut tanımlamaların değiştirilmesi gerekiyor 
mu?

• Raporlama gereksinimlerinin değiştirilmesi 
gerekiyor mu? 

• Mevcut veri toplama araçları verilerin basitçe 
ve hızlı bir şekilde toplanmasına imkân sağlıyor 
mu? Gözden geçirilmeleri gerekiyor mu?

• Evrak işleri ile ilgili gereksinimlerin ve veri 
toplama ve girişini yapmaya dönük pratiklerin 
basitleştirilmesi gerekiyor mu?

• Polis memurları karayolu trafik kazası verilerinin 
toplanması ile ilgili yeterli düzeyde eğitimli mi? 
Veri toplayıcılar ve/veya veri girişinden sorumlu 
olan kişiler için ekstra bir eğitime gerek var mı?

• Kaza yerinin tespit edilmesi sürecini nasıl 
iyileştirebiliriz?

• Hangi kalite kontrol tedbirleri dikkate 
alınmalıdır?

KUTU 3.2 : Veri kalitesi iyileştirme adımları kontrol listesi

Tanımları gözden geçirin

Modül 2’de veri toplamaya yönelik olarak bazı değişkenlerin tanımlanması için 
kullanılan tanımların ve kriterlerin (hangi vakaların sisteme dâhil edileceğini veya 
sistemden çıkarılacağını belirleyerek) veri kalitesini nasıl etkileyeceğine ve ölçme ve 
kayıt altına alma işlemleri sırasında hataların meydana gelme olasılığına değinilmiştir. 
Yukarıda sunulan asgari veri unsurlarına ilişkin tanımlamaların da veri kalitesini ve 
uyumluluğu azami düzeye çıkarması amaçlanmıştır.

Buna ek olarak çoğu polis memuru hali hazırda pek çok önceliğin gerekli kıldığı 
evrak işlerinden sorumludur. Analizle ilgili veri ihtiyaçları ile polis memurlarının 
zamanını ve iş yükünü artıracak talepler arasında bir denge olmalıdır.
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Ulusal analiz için ortak veri bütününde yer alan değişkenlerde yapılacak her 

tür değişiklik polis memurları tarafından kaza mahallinde ve bazı durum-

larda kazanın takibi esnasında kullanılan veri toplama biçimleri ve stratejilerinde 

değişiklik yapılması anlamına gelecektir. Eğer söz konusu değişiklik tüm trafik 

polisleri etkileyecekse bu konunun büyüklüğünü küçümsememek gerekir.

Yaralanmaların ciddiyetini tespit etmeye yönelik veri değerleri ile ilişkilendirilen 
tanımlara özel bir önem verilmeli, bu tanımların özel bir tıbbi eğitime gerek 
kalmaksızın (bkz. Asgari veri unsurları kısmında ortaya konan tanımlamalar) 
uygulanabilecek şekilde açık ve kolay olması sağlanmalıdır. Kaza yeri ile ilgili 
belirtilen ölçme tanımları ve yöntemleri hakkında da, bunların veri toplama 
prosedürleri ile uyumlu hale getirilmesi için dikkatli bir şekilde düşünmek 
gerekmektedir (Örn. Poliste Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS) bir yana 
şerit metreler dahi yoksa kaza mahallini GPS ya da Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) 
koordinatları ile tanımlamayın). 

Raporlama gereksinimlerini artırın

Yaralanma ile sonuçlanan karayolu trafik kazalarını polise raporlama ve polisin 
söz konusu kazaları resmi olarak kayıt altına alması/raporlaması ile ilgili yasal bir 
yükümlülüğün mevcut olduğu durumlarda yaralanmaların görüldüğü kazaların 
belgelenmesi ve sayılması ihtimali de daha yüksektir.

Bunun aksine, kimsenin yaralanmadığı kazalar da dahi sürücülerin polise kazayı 
haber vermesinin yasal olarak zorunlu olması polisin basit kazalar için uzun süreli 
idari işlerle meşgul olmasına sebep olabilir. Bu da kaza mahallinden yapılan aramaları 
cevaplandıracak polis memuru sayısını azaltabilir ve memurların uygun veri toplama 
ve kaza sonrası takip işlemleri için ayıracağı zamanın kısıtlanmasına yol açabilir.

Veri toplama araçlarını iyileştirin

Dünyanın pek çok yerinde karayolu trafik kazalarına ilişkin veriler kağıt formlar 
kullanılarak elle toplanmaktadır. Dolayısıyla standartlaştırılmış bir veri toplama 
formu ve bunun kullanımı ile ilgili eğitimler veri kalitesini artırabilir. Veri toplama 
formunun yapısı ve biçimi veri kalitesi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir. Veri 
toplama formları genellikle veri tabanı yapısına veri unsurlarının mantıklı bir şekilde 
gruplandırılmasına uyum sağlayacak şekilde tasarlanır. Her ne kadar bu yöntem 
formdaki verilerin veri tabanına (‘veri girişi’) aktarılmasını basitleştirse de bu veri 
toplayıcılar için en iyi yöntem olmayabilir, çünkü detayları eksik ya da yanlış bir 
şekilde kaydetmelerine sebep olur.
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Eğer veri formlarının gözden geçirilmesi ya da sil baştan düzenlenmesi gerekiyorsa 
(Bkz. Vaka Çalışması 3.3), aşağıdaki tavsiyeler işe yarayacaktır (4):
•	 Form üzerine bilgileri kaydetmekten sorumlu olacak insanların, örneğin birincil 

veri toplama formları ile kaza mahalline nezaret eden polis memurlarının ya da 
formun polis kayıtlarından alınacak bilgiler vasıtasıyla doldurulacağı durumlarda 
veri yazmanlarının deneyiminden ve uzmanlığından faydalanın.

•	 Veri toplama araçları konusunda deneyimi olan bir istatistikçinin tavsiyelerini 
alın. Bu kişi veri toplamada azami hız ve doğruluğa ulaşmak ve kayıt altına alınan 
bilgilerin kolayca düzenlenmesini ve işlemesini sağlamak için formun gerekli 
tasarım ve yapı uyarınca oluşturulmasına yardımcı olabilir.

•	 Form göze basit gelen, anlaşılması kolay (uygun yer olduğu durumlarda 
kısaltmaların açıklamalarını da ekleyin), olabildiğinde kısa ve hepsinden önce 
doldurulması kolay bir şekilde düzenleyin.

•	 Mümkün olan tüm alanlarda form üzerinde kodlamalar yapın (girilecek verilerin 
yanına kodları önceden basın), harf ya da semboller yerine rakamları kullanmayı 
tercih edin. Nümerik kodların işlenmesi daha kolaydır ve veri toplama esnasında 
hatalarla karşılaşma riski daha düşüktür.

•	 Formun tamamlanabilmesi için gerekli detaylı bilgileri içeren açık bir referans 
kitapçık, soruların cevaplandırılması ve verilecek eğitime destek vermesi amacıyla 
hazır bulundurulmalıdır.

•	 Formu gerçek veri toplama senaryolarıyla, formun genel kullanıma sokulmasından 
sonra bu formu kullanacak insanlarla birlikte denemeye tabi tutun. Veri 
toplayıcıların ilgili alanları anlama ve cevapları kayıt altına alma sırasında 
karşılaştıkları zorlukları ve tamamlanması için gereken süreyi belgeleyin. Formu 
ihtiyaçlar doğrultusunda gözden geçirin.

Veri toplama formlarında kaza, karayolu, araç ve kişi değişkenleriyle ilgili bilgilerin 
doldurulacağı alanlara ek olarak ölçümleri ve kaza sırasında meydana gelen olayların 
kısa bir özetini de içerecek şekilde kazanın çiziminin yapılması için de yeterince alan 
bulunmalıdır (11). 

Karayolları trafik kazaları ya da yaralanmaları ile ilgili verilerin toplanması 
ve işlenmesi için özel olarak tasarlanmış kimi yazılım paketleri verilerin kaza 
mahallinde elektronik olarak kaydedilebilmesi için bilgisayarlı veri toplama seçeneği 
de sunmaktadır. Bu verilerin elle doldurulmasının önüne geçer ancak bu sistemi 
oluşturmak oldukça pahalı olabilir ve elektronik işleme için yüksek bir kapasiteyi 
gerekli kılar. Bu aynı zamanda taşınabilir elektronik aygıtları ve bilgisayarları 
rahatlıkla ve güvenle kullanabilecek polis memurlarının varlığını gerekli kılmaktadır. 
Veriler elektronik olarak girildiğinde veri doğrulaması da sorunlu olabilir çünkü kayıt 
altını veriyi doğrulamak üzere kâğıt üzerinden yazılı hiçbir kayıt bulunmayacaktır. 
Elektronik veri toplama sistemi uygulamaya konmadan önce alanda denenmeli ve 
raporlama oranları üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir. 
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Doğru yer bilgisi toplayın

Kazanın yerinin tam olarak belirlenmesi polis için zordur ve genellikle yer ile ilgili 
veriler yanlış ya da yere dayalı bir analiz yapmak için yeterince spesifik değildir. Yer 
tespitinin özgüllüğü ülkelere ve aynı zamanda karayolu ağının farklı noktalarına göre 
ciddi farklılıklar göstermektedir (örneğin yerleşim yerlerinin içi ya da dışı). 

Kaza yeri ile ilgili verilerin kayıt altına alınması için kullanılan yöntemler arasında 
şunlar yer almaktadır (detaylı bilgi için bkz. 11, 12).
•	 Karayolu adı / güzergah numarası ve enlem/boylam (X,Y) koordinatları. Bu 

yöntemde kazalar bir coğrafi koordinat sistemi içerisindeki verili bir bölgenin X, Y 
koordinatları kullanılarak kayıt altına alınır. En güvenilir yöntem kaza mahallinde 
kazanın hemen ardından mobil bir Coğrafi Konumlandırma Sistemi (GPS) cihazı 
ile ölçüm yapmaktır. Bu sistem söz konusu yerin coğrafi koordinatlarını uyduları 
kullanarak belirler, daha sonra bu veriler yerel ya da ulusal bir koordinat sistemine 
dönüştürülebilir. GPS uydu sinyallerinin bloke edildiği yerleşim yerlerinde düzgün 
tam çalışmayabilir. Koordinatlar bir haritadan da okunabilir ancak bu haritaların 
sürekli güncellenmesini gerekli kılar ve hata payı da çok büyüktür.

•	 Lineer Referanslandırma Sistemi (LRS). Bu sistem harita koordinatları 
bilinmeyen bir bölgenin karayolu ağındaki bilinen bir bölgeye olan mesafesine 
göre tanımlanmasıyla kayıt altına alınmasını sağlar (örneğin yollarda bulunan 
kilometre levhaları). Bu yöntem kullanılarak yolun her bir bölümüne tek bir 
güzergâh numarası atanır. Bu güzergâh numaraları resmi karayolu haritalarında 
veya işaret levhalarında belirtilenlerle aynı da olabilir farklı da. Her bir yol üzerinde 
bir sıfır noktası seçilir ve belli bir yerin konumu bu noktaya olan uzaklığına 
göre belirlenir. Uygun aralıklarla yerleştirilmiş iyi bir kilometre levhası sistemi 
(ana yollarda 200 metrede bir, tali yollarda 500 metrede bir) kaza mahallinin 
tam olarak belirlenebilmesine imkân tanır. Kilometre levhaların olmaması, 
hasar görmesi ya da çok az olması polisin kaza mahallinin yerini tam olarak 
belirlenebilmesi için daha az faydalıdır. LRS’nin kaza mahallinin tespit edilmesi 
konusundaki etkililiği aynı zamanda yer bilgisini kayıt altına alan polislerin 
kullanabileceği detaylı ve doğru haritaların da varlığını gerekli kılmaktadır.

•	 Bağlantı ağı sistemi. Bu sistem karayolu ağı boyunca mevcut olan bilindik 
noktaları, özellikle de kavşakları bağlantı noktaları olarak ayrı ayrı işaretleyerek 
kullanılır Bir bağlantı noktasını diğerine bağlayan karayolu bölümüne bağlantı 
denir ve bu bağlantıya da ayrı bir referans numarası verilir.  Bir bağlantı noktasına 
olan uzaklık ve seyahat yönü belirtilerek belirli noktaları tam olarak tespit 
edilebilir. LRS gibi Bağlantı ağı sisteminin etkinliği de karayolu boyunca yer alan 
kolayca tespit edilebilir referans noktalarının ve yer ile ilgili bilgileri kayıt altına 
alan polis memurlarının kullanabileceği detaylı ve doğru haritaların varlığına 
bağlıdır.

•	 Yukarıdaki sistemlerin hiçbiri kullanılmıyorsa, ki düşük ve orta gelirli ülkelerin 
çoğunda durum budur, karayolu adı ve sokak numaraları kaza mahallini tespit 
etmek için kullanılabilir. Bu diğerleri arasında en az doğru olan yöntemdir özellikle 
kırsal bölgelerde çeşitli problemleri beraberinde getirmektedir.
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İspanya’daki Trafik Genel Müdürlüğü (DGT) istatistiki 
kaza verisi anketinin kapsamlı bir şekilde güncellen-
mesi ve bu sayede yararlılığının artırılması, bilgiye olan 
artan talebi karşılama kapasitesinin geliştirilmesi ve 
veri toplama konusunda harcanan zaman, çaba ve 
diğer kaynakların azaltılmasının sağlanmasının gerek-
tiğini fark etti. 

Yeniden tasarlama süreci şu adımları içeriyordu:

• Polis kaza verisi arşivlerindeki mevcut bilgilerin 
kullanılması yoluyla kaza verisi toplama sisteminin 
mevcut durumunun tespit edilmesi;

• Veri toplama işleminden sorumlu olan polis gücü, 
DGT ve karayolu trafik kazalarına ve yaralanmalarına 
ilişkin verilerin toplanmasından ve kullanımından 
sorumlu olan üniversite ve bakanlık temsilcilerin-
den oluşan bir Teknik Çalışma Komisyonu’nun 
oluşturulması;

• Ulusal ve uluslararası düzeyde farklı trafik kazası 
verisi toplama formlarından bilgi elde edilmesi ve 
bunların değerlendirilmesi;

• Bilgi toplama prosedürleri ve sistemleri ile bunla-
rın kalitesini tespit etmek amacıyla polise ait trafik 
kazası verisi yönetim sistemi hakkında bir araştırma 
yapılması;

• Yukarıda ifade edilen adımlar çerçevesinde elde edi-
len sonuçlar temelinde yeniden düzenlenen forma 
yönelik içerik önerisinde bulunulması ve kentsel ve 
kırsal bölgelerde meydana gelen kazalar arasında 
ayrım yapılması;

• Teknik Çalışma Komisyonu’nun forma hangi 
değişkenlerin ekleneceği, veri toplama formunun 
yapısının nasıl olacağı, kategorilerinin, kodlarının 
ve tanımlarının neler olacağı ile ilgili konsensüse 
varması için atölyeler düzenlemek. Kazanın ciddiye-
tine göre gereksinim duyulan farklı düzeyde bilgilere 
ilişkin konsensüse varmak. Her bir bilgi alanı için 
yararlılık düzeyini değerlendirin ve veri toplamaya 
ilişkin zorluk düzeyini tespit edin. Aşağıdaki tavsiye-
ler dikkate değerdir:

 – Yaralanma vakasının olduğu bir kaza meydana 
geldiğinde tüm polis tarafından gerçekleştirile-
cek veri toplama işlemlerine yönelik kriterlerin ve 
tanımların homojen hale getirilmesi, ayrıca Avrupa 
standartları ile uyumlu hale getirme.

 – Bilgi alanlarının ve yeni teknolojilere adap-
tasyonunun geliştirilmesi; örneğin yaralanan 
kazazedelerin 30 gün boyunca takip edilmesi, 
kaza mahallinin tam olarak belirlenmesi amacıyla 
coğrafi koordinatların kullanılmaya başlanması ve 
alkol ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili tavsiyelerde 
bulunulması;

 – Mevcut sınırlamaları aşan ve kaza öncesinde ve 
sırasında meydana gelen olayların istatistiki bir 
perspektifle etüt edilmesini sağlayan alternatif bir 
“kaza tipi” sınıflandırma yönteminin tanımlanması 
(METRAS olay takip yöntemi, bkz. 13).

• Yapılacak pilot alan çalışmasından elde edi-
len konsolide veriler kullanılarak yeni formun 
değerlendirilmesi;

• Veri tabanı yapısı ve donanımla ilgili detaylı 
şartnameler;

• Esnek ve kaza verilerinin toplanması, değerlendi-
rilmesi ve analiz edilmesi için uygun ve otomatik 
veri kalitesi kontrolü içeren yazılım uygulamaları ve 
bilgisayar sistemlerinin kullanılması. Hali hazırda 
kullanımda olan diğer veri tabanları ile veri alış verişi 
yapma mekanizmalarının geliştirilmesi;

• Bir talimat kitapçığı hazırlamak ve eğitim programı-
nın uygulamaya konması;

• Yeni bir trafik kazası verisi toplama sisteminin uygu-
lamaya konması;

• Değerlendirme.

Bu yöntem karayolu trafik kazası veri toplama form-
larının yeninden tasarlanması amacıyla Katalonya 
eyaletinde başarıyla uygulanmıştır ve şu sıralarda tüm 
ülkeyi kapsayacak standart kaza verisi toplama sis-
teminin hayata geçirilmesi amacıyla ülke düzeyinde 
uygulanmaktadır.

           KA ÇALIŞMASI 3.3 :  İstatistiksel kaza verisi toplama formunun yeniden 
tasarlanması, İspanya
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Şehir ya da kentlerde kaza mahalline bakan polis memurlarının kazanın meydana 
geldiği yolu ya da sokağı kayıt altına almaları, bu bölgenin en yakın kavşağa, bağlantı 
noktasına ya da bilindik bir noktaya olan uzaklığını doğru bir şekilde hesaplamaları 
önemlidir. Kaza noktasının karayolu üzerindeki bilinen ya da kalıcı bir nokta 
karşısındaki konumu kesin olarak tespit edilebilmelidir; bu şekilde kaza sonrasında 
inceleme yapacak olan müfettişler kaza noktasını tanımı kullanarak kolayca tespit 
edebilir. Kırsal bölgelerde ya da şehir dışında kazanın yerinin tespit edilebilmesi için 
aynı özen gösterilmeli, kaza mahallinin bilindik noktalara, kasaba ya da köylere olan 
uzaklığı, karayollarında yer alan kalıcı işaretlere, mil ya da kilometre levhalarına, 
karayolu levhalarına, virajlara ya da karayolu denetleme noktalarına olan uzaklıkları 
belirlenmelidir.

Her bir durumda karayolu ve araç doğrultuları (pusula yönü – özellikle de kuzey) 
düzgün bir biçimde kayıt altına alınmalıdır. Polis aracında yer alan kilometre 
sayacı kaza mahallinin bilindik noktalara olan uzaklığını ölçmelidir. GPS mevcut 
ve kullanılabilir olsa dahi, şerit metre ile yapılacak bir ölçüm kaza noktasının tam 
olarak belirlenebilmesi amacıyla yine de kullanılmalıdır. Kaza mahallinin ve civarının 
fotoğrafları ve bunları destekleyecek kesin ölçümler de faydalı bilgiler sağlamaktadır.

Kaza mahalline intikal etmesi, kazanın detaylarını kayıt altına alması ve 

kazayı incelemesi gereken polis memurlarının asgari olarak 100 metre uzun-

luğunda bir şerit metre, 10 metre uzunluğunda ikinci bir şerit metre ve bölgenin 

yerel haritasını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

Kaza mahalli verisinin en faydalı şekilde kullanılabilmesi için kaza dosyasında 
kullanılan yer belirleme yönteminin kara yolu envanteri ve trafik dosyaları gibi diğer 
veri tabanlarında kullanılan yer bilgi sisteminin formatı ile uyumlu olması (ya da 
buna dönüştürülebilmesi) gerekmektedir. GPS/Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) verilerini 
LRS referans noktaları ile eşleştirmek üzere algoritmalar geliştirilebilir. 

Eğitimin geliştirilmesi

Polis memurlarının veri toplama formlarının uygun bir şekilde tamamlanması 
konusunda eğitilmesi ve gerekli durumlarda veri giriş teknikleri ile bilgilendirilmesi 
veri kalitesini artırabilir. Kaza mahallinde verileri formlara girmekten sorumlu olan 
polis memurlarının aşağıdaki alanlarda eğitim alması gerekmektedir:
•	 Veri toplamanın amacı (örn. bunun niçin karayollarında meydana gelen yaralanma 

vakalarının önlenmesinde kritik bir öneme sahip olduğu) ve birer veri toplayıcı 
olarak polis memurlarının önemi. Dünya Sağlık Örgütü/TRIPP Karayolu trafik 
kazalarında meydana gelen yaralanma vakalarının önlenmesi eğitim kılavuzu bu 
konuda faydalı bir kaynaktır (14).
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•	 Polis memurları hangi formların ve/veya raporların ne zaman düzenlenmesinden 
sorumludur?

•	 Veri toplama formundaki her bir alan hangi bilgilere ihtiyaç vardır?
•	 Kaza mahallinde hangi alanların doldurulması zorunludur?
•	 Kazaya dahil olan insanlardan bilgi edinmek ve görgü tanıklarının ifadelerini 

almak üzere kullanılacak görüşme teknikleri nelerdir?
•	 Gerekli ölçümler nasıl yapılır ve nasıl kayıt altına alınır (örn. kaza mahalli, tekerlek 

izleri ve çarpma noktası vb.)?
•	 Kaza diyagramı nasıl çizilir?
•	 Veri toplama süreci esnasında verilerin doğrulanması için kullanılacak teknikler 

(örn. birden çok ölçüm yapmak, çelişen beyanların açıklığa kavuşturulması vb.) 
nelerdir?

•	 Veri toplama ve girme prosedürleri ile polis memurlarının bu noktadaki 
sorumlulukları nelerdir?

Veri girme işleminden sorumlu olan personelin ise aşağıdaki konularda eğitilmesi 
gerekmektedir?
•	 Personel hangi formların ve/veya raporların ne zaman düzenlenmesinden 

sorumludur?
•	 Veri toplama formundaki her bir alan hangi bilgilere ihtiyaç vardır?
•	 Terim ve ilgili veri değerleri, kısaltmalar ve kodların tanımlanması.
•	 Eğer personel önceden kodlanmamış olan verileri sisteme girecekse, verilerin 

düzgün bir biçimde alınması ve kodlanması için özel bir eğitim gerekecektir. 
•	 Veri girme süreci esnasında kullanılabilecek doğrulama kontrolleri ve teknikleri.
•	 Veri toplama ve girme prosedürleri ile personelin bu noktadaki sorumlulukları 

nelerdir?

Polis gücü büyük ise başlangıçta bir grup memurun eğitilmesi ve bu memurların 
daha sonra kendi bölgelerindeki diğer polis memurlarının eğitiminden sorumlu 
olacağı şekilde bir sistemin oluşturulması etkili bir yöntem olabilir (“eğitici eğitimi” 
yaklaşımı).

Veri kalitesinin sağlanması için uygun bir eğitim olmazsa olmaz bir unsur olmakla 
birlikte tek başına veri kalitesinin artırılmasını garantilemez. Polis memurunun, 
bu konuda eğitim almış olsa dahi, veri toplama formunu düzgün bir şekilde 
doldurmamasının pek çok sebebi olabilir. Önceliklerin çakışması (kaza mahallinin 
temizleme ve trafik oluşmasını engelleme konusundaki baskı vb.), zaman baskısı 
ve kara yolu güvenliği veri toplama süreci ile ilgili algılanan pay kaza verisi toplama 
yeteneğini ve isteğini önemli ölçüde etkileyebilir. Veri toplama formları ve ile veri 
toplama, girme ve raporlama ilgili prosedürler polis memurunun işini basit, hızlı ve 
mümkün olduğunca kolay hale getirecek şekilde tasarlanmalıdır. Veri toplamanın 
polisin kazaların değerlendirilmesi ve sonrasındaki kovuşturma süreci ile ilgili genel 
sorumluluklarından yalnızca biri olduğunu unutmayın. 
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Kalite kontrol tedbirleri

Sistemde yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunun teminat altına alınması 
amacıyla kalite kontrol tedbirleri planlanır ve veri toplama ve girme prosedürleri 
bünyesinde sistematik kontrol mekanizmaları oluşturulur. Bu kontroller düzenli bir 
şekilde yapılmalıdır ve aşağıdaki hususları içerebilir:
•	 Kaza mahallinde verileri kayıt altına alana polis memurlarının periyodik olarak 

gözlemlenmesi;
•	 Polis tarafından raporlanan ancak henüz sistem içerisinde kaydedilmemiş olan 

kazaların sayısının takip edilmesi (haftalık ya da aylık olarak sisteme girilmeyi 
bekleyen raporların sayısının raporlanması);

•	 Bütünlük ve doğruluğun sağlanması amacıyla rastgele bir elektronik kaydın seçilip, 
kayıtta sözü edilen verilerin orijinal kaynağı (örn. kâğıda basılı veri toplama formu, 
polis raporu) ile karşılaştırılarak doğrulanması;

•	 Yaralanma ve kaza ciddiyetinin düzgün bir biçimde sınıflandırılması için rastgele 
kayıt örneklerinin periyodik olarak kontrol edilmesi (detaylı polis raporlarını ve 
hastane kayıtlarını referans olarak kullanarak);

•	 Belli alanların boş bırakılma eğiliminde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla 
istatistiksel testler yapmak (Bkz. Modül 2). Bu sayede potansiyel bir ön yargı tespit 
edilebilir ve veri toplama araçlarında ya da polis memurlarına verilen eğitimlerde 
kimi değişiklikler yapılarak bunun üstesinden gelinebilir.

Kalite kontrol süreci aynı zamanda geriye dönük derinlemesine bir değerlendirme 
yapılması ve eksik raporlama vakalarının değerlendirilmesine yönelik planlamayı 
da içermektedir (Bkz. Modül 2). Bu planlama yukarıda tanımlanan denetleme 
faaliyetlerine nazaran daha düşük bir sıklıkta gerçekleştirilebilir.

3.4.2	 Veri	sistemi	performansının	geliştirilmesine	dönük	stratejiler

Durum değerlendirmesi ve derinlemesine analiz veri kalitesinin yeterli olduğuna 
işaret edebilir, ancak verilerin toplandığı ve işlendiği sistemin işleyişini daha iyi hale 
getirmek üzere çeşitli değişiklikler yapılabilir. Bu alanlarda iyileştirmeler yapmak 
üzere izlenebilecek kimi stratejilere aşağıda değinilmiştir:
•	 İş akışının ve kullanıcı gereksinimlerinin gözden geçirilmesi
•	 Veri tabanı sistemi özelliklerinin değerlendirilmesi
•	 Başka veri tabanları ile bağlantı kurma olanakları
•	 Veri yönetim planının gözden geçirilmesi (ya da oluşturulması)
•	 Kalite kontrol tedbirlerinin uygulamaya konması (Bkz. Bölüm 3.4.1)

Kutu 3.3’te mevcut veri sisteminde yer alan ve geliştirilebilecek kısımların tespit 
edilmesine katkıda bulunabilecek bir dizi soru yer almaktadır.
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• Hangi departmanlar mevcut sistemi kullanarak 
veri katkısında bulunuyor, veri girişi yapıyor ya 
da verileri inceliyor ve hangi değişikliklerin yapıl-
ması öneriliyor?

• İş akışı haritasına göre sürecin hangi kısımları 
uzun süreli gecikmelere, aynı işin iki kere yapıl-
masına ve ya da veri kalitesi üzerinde olumsuz 
etkilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor?

• Veri tabanı sistemi özellikleri kullanıcıların kilit 
öneme sahip gereksinimlerini karşılıyor mu? 
Eğer karşılamıyorsa, hangi özelliklerin eklenme-
sine ihtiyaç var ve mevcut veri yazılımı platformu 
bu gereksinimleri karşılayacak şekilde değiştiri-
lebilir mi?

• Kullanılan veri yazılımı platformunun değiştiril-
mesine gerek var mı?

• Başka veri tabanları ile bağlantı kurmak 
mümkün mü ya da isteniyor mu? Hangi olası 
mekanizmalar kullanılabilir?

• Veri yönetimine ilişkin bir plan mevcut mu? Bu 
plan veri toplama, girme, işleme ve kullanımı ile 
ilgili prosedürler ortaya koyuyor mu? Roller ve 
sorumluluklar uygun bir şekilde tanımlanmış ve 
atanmış mı? Planda veri yedekleme ve güvenliği 
ile ilgili yeterli hükümler mevcut mu?

• Hangi ilave kalite kontrol tedbirleri hayata 
geçirilebilir?

• Sistem için çalışan yeterli sayıda personel 
mevcut mu ve bunlar sistemi çalıştırmak üzere 
yeterli kapasiteye sahip mi?

KUTU 3.3 : Veri sistemi iyileştirme stratejileri kontrol listesi

İş akışının ve kullanıcı gereksinimlerinin gözden geçirilmesi

İş akışı haritalandırması kaza ile ilgili verilerin kaza mahallinde toplanmalarından 
analiz edilmelerine ve dağıtılmalarına kadar geçen sürede sistem içerisinde nasıl 
hareket ettiğini göstermektedir. Bu görsel temsil, genel anlamıyla sistem üzerinde 
olumsuz etkiler yaratan prosedürle ilgili sorunların tespit edilmesine yardımcı 
olabilir. İş akışı haritası durum değerlendirmesi ya da derinlemesine değerlendirme 
aşamaları esnasında oluşturulmalıdır. Eğer bu evrelerde gerçekleştirilmemişse, bu 
aşamada hayata geçirilmelidir. Buradaki amaç verilerin sistem içerisinde hangi 
süreçler vasıtasıyla hareket ettiğini ve hangi adımdan kimin sorumlu olduğunu 
tespit etmektir. Şekil 3.2 verilerin polis tarafından toplandığı ve veri girme ve analiz 
süreçlerinin Ulusal Karayolu Güvenliği Konseyi’nde toplandığı varsayımsal bir 
karayolu trafik kazaları veri sistemine ilişkin bir iş akışı haritasını ortaya koymaktadır. 

İş akışı haritası olayların aslında nasıl meydana geldiğini ortaya koymalıdır, sürecin 
nasıl işlemesi gerektiğini değil. Örneğin eğer kaza verisi raporlarının yazılı suretleri 
aylık olarak merkezi bir veri işleme birimine sisteme girilmek üzere gönderilmesi 
gerekmesine rağmen aslında bu işlem yılda yalnızca iki kez yapılıyorsa, bu durum iş 
akışı haritasında ortaya konmalıdır. İş akışı haritalandırma işlemi ile ilgili daha fazla 
detay (15) sayılı kaynakçada bulunabilir.

İş akışı haritalandırma işlemi tamamlandığında sonuç bir çalışma grubu vasıtasıyla 
doğrulanmalı ve ya prosedür ve pratiklerin değiştirilmesi ya da veri yazılımı 
platformunun değiştirilmesi yoluyla iyileştirmelerin yapılabileceği alanların tespit 
edilmesi amacıyla kullanılmalıdır. İdeal iş akışının da haritalandırılması bu sürece 
katkı sağlayabilir.
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Şekil 3.2 İş akışı haritası örneği

İŞ AKIŞI HARİTASI – Kaza raporlama ve veri analizi – 
atılan mevcut adımlar ve faaliyetler

KARAYOLU ÜZERİNDE 
DENETİM

Polis kaza mahalline 
intikal eder

● Kağıt üzerine notlar 
alma

● Görgü tanıkları ile 
görüşme

● Kaza mahallinin 
çiziminin yapılması 
(ölçüme değil 
tahmine dayalı)

● Kaza raporlama 
formunun bazı 
kısımlarının 
doldurulması

● Fotoğraf çekilmesi 
(bazen)

● Kayıt – kaza saati, 
tarihi, yeri, ölenler, 
yaralananlar, araçlar, 
güzergâh, çarpma 
noktası

POLİS KARAKOLUNDAKİ 
EYLEMLER

BİLGİ VEREN KİŞİ
● Kaza raporu formunun elle 

doldurulması (3 sayfalık 
form)

● Kaza, ölenlere ilişkin 
bilgiler, kaza sebebi, 
sivillerin suçlanması, ceza 
takibatı

● Kaza formunun karakolda 
doldurulması 
(denetlenebilir belge)

DENETÇİ (SÜPERVİZÖR)
● Form ve raporun kontrol 

edilmesi
● İmzalanıp ileri teftiş 

amacıyla bilgi veren 
memura geri gönderilmesi

ÖLÜM VAKASI
● 24 saat içinde telefonla 

bölgesel merkeze bildirme
● Diğer kaza türleri: Normal 

prosedür

KAZA RAPORUNUN
YAZILI SURETİ

● Bölgesel merkeze haftalık 
olarak ya da haftada iki kez 
gönderilir 

BÖLGESEL MERKEZ

● Mastar form üzerinde 
raporlama ve karşılaştırmanın 
yapılması

● Özel tablo Ulusal Merkez veri 
tabanına faksla gönderilir

● Kaza raporlama formunun yazılı 
sureti doldurulur

● Analiz yapılmaz

ULUSAL VERİ TOPLAMA
● Bölgesel Merkezden faks alınır
● Manuel olarak ya da bilgisayarla 

veri girme
● Bölgesel kaza tipi, yol 

kullanıcıları, yer, sını�andırma 
ve yaş gibi veriler temelinde 
karşılaştırma yapılır

● Tablodaki eksik noktalar tespit 
edilir

● Bazı temel analizler yapılır
● Yılda dört kez raporlar hazırlanır

YILLIK RAPOR YAYINLANIR 

Kaynak: R. Shuey

Veri toplama formlarının ya da kaza raporlarının polis memurları tarafından 

doldurularak kodlanması ve kaza verisi sistemine girişinin yapılması için 

tek bir merkeze gönderildiği merkezi veri girme sistemi, merkezi yerin iyi eğitimli 

personel tarafından idare edildiği durumlarda veri kalitesini ve sistem verimliliğini 

artırmanın etkili bir yolu olabilir (Bkz. Vaka çalışması 3.4.)
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Kamboçya’daki motorlu araç trafiği 1995 yılından iti-
baren hızlı bir atış gösterdi. Aynı zamanda zayıf trafik 
kuralları, yetersiz yaptırım, yolların geliştirilmesi ile 
ortalama hızın artması ve karayolu güvenliği eğitiminin 
olmaması karayolu trafik kazalarının ve ölüm vaka-
larının hızlı bir şekilde artmasına sebep oldu. Trafik 
kazalarında yaralanan insanlara yeterli kamu sağlığı 
hizmetinin sunulmaması ve sağlık hizmetlerine ula-
şımdaki eksiklikler, genel anlamıyla sorunun daha da 
kötüleşmesine yol açtı.

Yakın zamana kadar, karayolu trafik kazası verileri üç 
farklı bakanlık (Kamu İşleri ve Ulaşım, İçişleri ve Sağ-
lık Bakanlığı) tarafından toplanıyordu. Her ne kadar 
bu bakanlıklar tarafından geliştirilen veri tabanları 
Kamboçya’da karayolu güvenliğinin mevcut durumu 
hakkında fikir verse de, eksik raporlama düzeyi oldukça 
yüksekti ve veri tabanları kapsam bakımından sınırlı, 
uyumsuz ve gerçeği yansıtmayan bilgilerle doluydu.

Etkili karayolu güvenliği girişimi için güvenilir verilerin 
sahip olduğu kilit rolü fark eden bu üç bakanlık 2004 
yılında standart hale getirilmiş ve daha detaylı veri top-
lama formlarını kullanarak yeni bir sistem geliştirmeye 
başladı. Proje Fransa Kalkınma İşbirliği, Belçika Teknik 
İşbirliği ve Dünya Sağlık Örgütü’nün desteği ile Handi-

cap International Belgium (HIB) tarafından yürütüldü. 
Sistem ASEAN ve Birleşmiş Milletlerin belirlediği gerek-
sinimlere uygun olarak, Kamboçya Hükümeti Ulusal 
Karayolu Güvenliği Eylem Planı kapsamındaki Eylem 2 
(Karayolu Trafik Kazaları Veri Sistemleri) çerçevesinde 
geliştirildi. Sistem Kamboçya’nın tüm şehirlerini kapsa-
yacak şekilde genişletildi ve trafik polislerine küresel 
konumlandırma sistemi (GPS) cihazları dağıtıldı.

Karayolu Trafik Kazası ve Kazazede Bilgi Sistemi’nin 
(RCVIS) amacı karayolu trafik kazaları ve kazazedeler ile 
ilgili sürekli ve kapsamlı bir bilgi akışının sağlanmasıydı. 
Bu bilgi akışı da karayolu güvenliğinin mevcut duru-
munun daha iyi anlaşılmasını, bu doğrultuda uygun 
önlemlerin planlanmasını ve mevcut ve gelecekteki 
girişimlerin yaratacağı etkinin değerlendirilmesini 
sağlayacak.

Veri	kaynakları

Eksik raporlama sorununu asgari düzeye indirmek 
için RCVIS trafik polisi ve hastanelerden elde edilen 
bilgileri kullanmaktadır. Handicap International Bel-

gium, yüksek kaliteli bir veri toplama sürecini hayata 
geçirebilmek için İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
ile işbirliği içinde yeni standart veri toplama formlarının 
kullanımı ile ilgili olarak her bölgeden trafik polislerinin 
ve 24 ildeki ulusal yollar üzerinde yer alan sağlık mer-
kezleri ve hastanelerde çalışan teknik personelin davet 
edildiği eğitim programları yürüttü. 

Aşağıdaki şekil verilerin nasıl bölgelerden bakanlık 
düzeyine aktarıldığını göstermektedir. Her iki bakanlıkta 
illerde yer alan temsilcileri aracılığıyla veri toplamaktan 
sorumludur. HIB ise bakanlık ve özel kliniklerden elde 
edilen bilgilerin merkezde toplanması, verilerin ana-
lizinin yapılması ve bu analizlerin yayınlanmasından 
sorumludur.

           KA ÇALIŞMASI 3.4 :  Karayolu Trafik Kazası ve Kazazede Bilgi Sistemi, 
Kamboçya

Devamı bir sonraki sayfada ...
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Sistemin	yaşam	döngüsü

RCVIS bilgi döngüsü aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

1. Veri toplama: İki farklı RCVIS formu bulunmaktadır. 
Bu formlardan trafik polisleri tarafından kullanılanı 
trafik kazalarının türüne ve kazaların nedenine 
odaklanırken ikinci form hastane ve sağlık mer-
kezlerindeki çalışanlar tarafından doldurulur ve 
yaralanmanın türüne ve ciddiyetine odaklanır. Genel 
olarak trafik polisleri tüm kaza mahallerine intikal 
etmezler ve karşılaştıkları her kazayı raporlamaz-
lar. Dolayısıyla polis verilerini tamamlamak üzere 
hastane verilerinin bulunması gerekir. Bu formlar 
doldurulduktan sonra her ayın son günü ilgili ulusal 
makama (Sağlık Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı) 
gönderilir.

2. Veri doğrulama ve takibi: HIB her ay ulusal makam-
lardan (Bakanlıklardan) ve özel kliniklerden formları 
alır. Daha sonra veri doğrulaması yapılarak formların 
tam olarak doldurulduğundan ve doğru bilgileri içer-
diğinden emin olunur. Daha detaylı bilgi almak üzere 
doğrundan bu formları dolduran ilde görevli personel 
ile doğrundan iletişime geçilebilir. 

3. Veri girişi ve depolama: Doğrulama işleminden 
sonra formlar biri polis, diğeri ise hastaneler için 
olmak üzere iki uygulama aracılığıyla veri tabanına 
girilir. Uygulamalar veri girişi esnasında ortaya 
çıkabilecek karışıklıkların ve hataların üstesinden 
gelmek üzere tasarlanmıştır (örneğin eğer kazazede 
bir motosiklet sürücüsü ise bu durumda emniyet 
kemeri bilgisine ihtiyaç yoktur).

4. Veri kontrolü ve analizi: Veri kontrolleri sağlık kuru-
luşları ve trafik polisi tarafından aynı ölüm vakasının 
iki kez raporlanmasını engellemek üzere gerçekleş-
tirilir. Eğer bir ölüm vakası hem bir sağlık kuruluşu 

hem de polis tarafından raporlanmışsa bu vaka yal-
nızca bir kez, hastane verisi olarak kaydedilecektir. 
Bir vakanın iki kez kayıt altına alınmasını engellemek 
için kazazedenin ismi, kaza tarihi, saati, yol kulla-
nıcısı tipi, ulaşım türü, kaza mahalli, yaralanmanın 
ciddiyeti ve hastaneden taburcu edilme bilgileri gibi 
kilit öneme sahip bilgiler kontrol edilir.

 Kontrol süreci oldukça karmaşıktır ve bu sebeple 
manuel olarak yapılmalıdır. Kontrol işleminden 
sonra tüm veriler RCVIS veri tabanında merkezileş-
tirilir; bu veri tabanı da raporların hazırlanması için 
analiz edilir ve kullanılır. SPSS Statistics ve Microsoft 
Excel gibi yazılımlar kullanılarak veriler ileri analiz 
için aktarılır.

5. Aylık / Yıllık raporların hazırlanması: Rapor 
eğilimlerin aydan aya ve yıldan yıla değişimlerini kar-
şılaştırmak üzere hazırlanır. Bu şekilde olağandışı 
eğilimler tespit edilebilir – örneğin, Khmer Yeni Yılı 
süresince alkollü araç kullanma ya da kask yasası 
yürürlüğe girdikten sonra kask kullanan kazazede-
lerin sayısı. Bu veriler daha sonra veri tabanında 
yeniden gözden geçirilebilir. Eğer sebepler ve 
çözüm yolları tespit edilirse bunlara da raporda yer 
verilecektir. 

6. Aylık / Yıllık raporların dağıtılması: Raporlar ara-
larında Ulusal Karayolu Güvenliği Komitesi (NRSC), 
Kamu İşleri ve Ulaşım, İçişleri, Sağlık ve Bilgi Bakan-
lıkları, Millet Meclisi, haber kaynakları ile yerel ve 
uluslararası sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu 
400’den fazla son kullanıcıya basılı ve dijital olarak 
dağıtılır.

7. Son kullanıcılar ve geri bildirim: Yıllık raporların 
sonuna son kullanıcıların doldurup e-posta ile veya 
posta ile HIB’e gönderebilecekleri bir geri bildirim 
formu eklenir.

İçişleri Bakanlığı
(Phnom Penh)

İl Emniyet Müdürlüğü

Veri toplama akışı

Özel klinikler

Sağlık merkezleri

Operasyonel bölgeler

İllerdeki sağlık
departmanları

Sağlık Bakanlığı
(Phnom Penh)

Bölgelerdeki
trafik polisleri

Basılı RCVIS formu ile aylık olarak 
aktarılan veriler

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı tarafından atanan 
personel aracılığıyla
HIB Personeli aracılığıyla

Handicap International Belgium 
Phnom Penh'teki RCVIS Ofisi 

(Veri girmeden raporların dağıtılmasına 
kadar çeşitli işler)

Önceki sayfadan devam ...
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Veri tabanı sisteminin özellikleri

Paydaşların veri ihtiyaçları ve ilgili kullanıcı gereksinimleri ile değerlendirme 
aşamasında belgelendirilen sistem özelliklerini karşılaştırın. Bunların birbiriyle 
uyumlu olmadığı alanlarda değişiklikler yapılmalıdır. Örneğin kilit konumdaki 
paydaşlardan biri sistemin önceden tanımlanmış raporlarından farklı raporlar 
oluşturabilme yeteneğine yüksek bir öncelik atfedebilir. Bu uyuşmazlıklardan bazıları 
veri tabanı mimarisi ya da sisteme erişim gibi konularda yapılacak değişikliklerle 
düzeltilebilir; diğer uyuşmazlıklar içinse farklı bir yazılım platformunun hayata 
geçirilmesine ihtiyaç duyulabilir.

Veri tabanı depolama, araştırma ve bilgi edinme amaçlarıyla toplanan 

ilgili verilerin toplamından oluşur. Basılı kayıtlardan oluşan veri tabanları 

manuel olarak depolanır, araştırılır ve bilgi edinmek üzere kullanılır. Elektronik 

veri tabanları bir yönetici ya da kullanıcı tarafından idare edilir ve verilerin düzen-

lenmesi, depolanması, araştırılması ve bu verilerden bilgi edinilmesi işlemleri 

bilgisayar yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Elektronik veri tabanları çeşitli 

modellere göre yapılandırılabilir (örn. hiyerarşik, ilişkisel). Veri tabanının yapısı, ya 

da mimarisi kullanıcının kayıtları kolayca araştırabilme ve bunlardan bilgi edinme 

becerisini etkiler ve gerçekleştirilebilecek analiz çeşitlerini belirler. 

Sistemin	etkisi

• Siyasi iradenin artması: Hükümet yetkilileri medya 
aracılığıyla gerçekleştirilen veri dağıtımı vasıtasıyla 
HIB ile iletişime geçerek karayolu trafik kazalarının 
azaltılması amacıyla politika, strateji ve eylem pla-
nının gelişimine katkı sağlamak üzere daha detaylı 
verilerin toplanması çağrısında bulunmuştur (örne-
ğin Kamboçya başbakanı karayolu güvenliği ile ilgili 
çalışmaların ve eylemlerin geliştirilmesi çağrısında 
bulunurken RCVIS’e atıfta bulunmuştur). 

•  Kaza noktalarının geliştirilmesi: Kamu İşleri ve Ula-
şım Bakanlığı, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı 
(JICA) ile işbirliği içerisinde ulusal karayolu ağı bün-
yesindeki tehlikeli bölgelerin iyileştirilmesine ilişkin 
uygun tedbirlerin planlanması için kaza noktalarına 
ilişkin verileri kullanmaktadır. Bir acil durum yardım 
organizasyonu olan TICO bu verileri ambulansların 
kazaların sık sık görüldüğü bölgelere yakın yerlerde 
konumlandırılması amacıyla kullanmaktadır.

•  Plan ve tekliflerin geliştirilmesi için referans:  
RCVIS verileri tüm karayolu güvenliği paydaşları 
(NRSC, Sağlık Bakanlığı, DSÖ, GRSP) için Kamboç-
ya’daki karayolu güvenliğine yönelik strateji, teklif 
ve belgelerin geliştirilmesi çerçevesinde bir referans 
işlevi görmektedir. 

• Değerlendirme: RCVIS  verileri, kask kullanmanın 
teşvik edilmesi ve toplumun eğitilmesi gibi projele-
rin uygulamaya geçirilmesinin verimliliği ve etkisini 
değerlendirmek amacıyla bir ölçme aparatı olarak 
kullanılmıştır.

• Başka bir sisteme dönüştürülme: Sağlık Bakanlığı 
RCVIS aracılığıyla elde edilen deneyimler temelinde 
sistemi daha kapsamlı bir Yaralanma Takip Sis-
temi’ne (ISS) dönüştürmüştür. Bu yeni sistem 
düşmeler, ev içi şiddet ve boğulma gibi diğer yara-
lanma sebepleri ile ilgili verileri de içerecektir. 

HIB, sistem yönetimi Sağlık ve İletişim Bakanlığı ile 
Ulusal Karayolu Güvenliği Komitesi Genel Sekreterli-
ği’ne devredilirken RCVIS’in uygulamaya konmasını 
desteklemeye devam edecektir.

Önceki sayfadan devam ...
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Veri tabanı oluşturma ve yönetimi konusunda kapsamlı bir deneyime ve güncel veri 
tabanı modelleri, yazılım platformları ve teknolojideki gelişmelerle ilgili bilgiye sahip 
birinden yardım alın. Bu uzmanın mevcut veri tabanının kullanıcı gereksinimlerine 
cevap verecek şekilde nasıl değiştirilebileceğini ve mevcut veri tabanının bu 
değişikleri destekleyip desteklemeyeceğini tespit edebilmesi gerekmektedir.  Bu 
uzmanların aynı zamanda sürekli olarak destek sağlamaya kararlı olması gerekir 
(Kutu 3.4).

Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki 11 ‘iyi uygulama’ kaza veri tabanı sistemi üzerine 
yapılan araştırma bir dizi faydalı özellik tespit etmiştir (16):
•	 Dâhili kalite kontroller (algoritma ve mantık kontrolleri)
•	 Kaza mahallinin doğru bir şekilde tespit edilmesine imkân sağlanması için GIS ile 

bağlantı kurulması.
•	 Veri tabanını yeniden geliştirmeye gerek kalmaksızın yeni veri alanlarının 

eklenebilmesi.
•	 Açılır pencere menü ve tıklanabilir haritalar gibi veri tabanı navigasyon 

özelliklerinin bulunması.
•	 Önceden tanımlanmış sorgu ve raporlar.
•	 Kullanıcı tarafından belirlenecek özel sorgu ve raporların eklenebilmesi seçeneği.
•	 Veri girişi, kaza seçimi ve toplam kaza bilgisinin sunumuna yönelik haritalandırma 

becerisi.
•	 İleri istatistiksel analize yönelik olarak üçüncü uygulamalara (örn. Microsoft Excel, 
Statistical	Analysis	Software	(SAS)	veri	aktarabilme	becerisi.

•	 Kaza anlatımının, kaza mahallinin çiziminin ve kaza ile ilgili fotoğraf ve videoların 
eklenebilmesi.

•	 Otomatik olarak oluşturulan çarpışma diyagramları.
•	 Kaza yoğunluk haritaları.
•	 Kaza oranları, sayısı ve maliyetine göre bölge sıralaması.
•	 Güzergâh değerlendirme

•	 İlgili alanları takip edebilme becerisi, örn. iyileştirmeden öncesi ve sonrası.

•	 Çıktılarda içerilen arama kriterlerinin detayları.

•	 Veri	girişi	ve	analiz	için	web	tabanlı	erişim.

•	 Veri tabanının herkes tarafından erişilebilir versiyonu.

Yaralanma vakalarının ciddiyeti ve sonuçları ile ilgili verilerin entegrasyonu da, 
her ne kadar çok az sayıda veri tabanı bunu başarabilmiş olsa da, önemli bir özellik 
olarak tespit edilmiştir. Kaza veri tabanlarının bu özellikler olmadan yeterli bir 
düzeyde başarıyla çalışabileceğinin altını çizmek gerekiyor. Ne var ki, bu özelliklerin 
de sisteme eklenmesi bu sistemler vasıtasıyla gerçekleştirilen veri tedarikinin 
doğruluğunu, etkinliğini ve faydalılığını artıracaktır (16).
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Diğer veri tabanları ile bağlantı olanakları

Polis verileri ile diğer veri kaynakları arasında bir bağlantı oluşturmak sık sık veri 
kalitesini artırmanın yöntemlerinden biri olarak önerilir ancak bu veri tabanının 
iyileştirilmesi için en iyi başlangıç noktası olmayabilir.

Mevcut veri tabanları arasında başarılı bağlantılar oluşturmak oldukça karmaşık 
ve zor bir iştir. Kaynaklar başka stratejiler doğrultusunda daha etkin bir biçimde 
kullanılabilir.

Farklı sektörlerden temsilcilerin bulunduğu bir veri çalışma grubu alt kümesi 
düzenli aralıklarla (ciddi ve ölümcül yaralanma vakalarının miktarına göre haftalık, 
aylık ya da üç ayda bir) farklı kaynaklardan elde edilen verileri değerlendirilmek ve 
karşılaştırma yapmak ve formel bağlantı mekanizmalarının oluşturulmasına ilişkin 
olanaklar üzerine tartışmak üzere bir araya gelebilir. Eğer veri tabanları arasında bir 
bağlantı kurmak mümkün değilse, merkezileştirilmiş veri girişi kullanılarak diğer 
kaynaklardan elde edilen verileri sisteme dahil etmek yine de mümkün olabilir (Bkz. 
3.5 ve 3.8 sayılı Vaka Çalışmaları).

Karayolu güvenliği danışmanlığı ve karayolu 
güvenliği verileri ile ilgili ticari ürünlerin geliştiril-
mesi büyümekte olan bir sektörü oluşturmaktadır. 
Danışmanlar ve tedarikçiler önemli bir hizmet sun-
makta ve önemli bir uzmanlığı temsil etmektedir. 
Karayolu güvenliği veri sistemleri tasarlamak, 
uygulamak ve değişiklikleri yapmak için gerekli 
bilgi, beceri ve zaman önemsiz görülmemelidir.

Ne var ki danışman ve tedarikçilerin uygun hizmet 
ve sürekliliğin sağlanması için dikkatli bir şekilde 
seçilmesi gerekmektedir. Yanlış danışman ya da 
ürün seçimi kaynakların boşa harcanmasına ve 
projenin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep 
olabilir. Bu durum mevcut karayolu trafik kazaları 
verileri sisteminde yapılacak değişiklikler ya da sil 
baştan yeni bir sistemin yapılması için danışman-
larla çalışıldığında eşit derecede önemlidir. 

Projenin başarısını azami düzeye çıkarmak için:

• Uzman bilgisine ve ülkenizdekine benzer kara-
yolu güvenliği problemleri ve veri sistemleri 
bulunan ülkelerde çalışma deneyimi bulunan 
ve sürekli olarak teknik destek sağlama kapasi-
tesine sahip danışmanlar ve tedarikçileri tercih 
edin;

• Diğer müşterilerin danışman ve tedarikçilerle 
ilgili deneyimlerini ve memnuniyet düzeylerini 
öğrenin;

• Yüklenicinin personel yerleştirme ve gönderim 
kapasitesini öğrenin;

• Kontrata [kaza sonrası] takip faaliyetlerini de 
dâhil edin ve projenin tamamlanmasından 
sonra destek sağlama imkânının bulunup 
bulunmadığını, bulunuyorsa hangi mekanizma-
ların kullanılacağını netleştirin;

• Yüklenicilere, çalışılan saat başı ödeme yapmak 
yerine ürünlerin teslimatı için sabit bir fiyat üze-
rinden ödeme yapın;

• Daha önce kullanılmış ve verimliliği kanıtlanmış 
ve tedarikçi ve diğer danışmanlar tarafından 
(uygulama aşamasında ve uzun vadede) yeterli 
düzeyde desteklenebilecek ticari ürünleri (yazı-
lım vb.) tercih edin;

• Personelinizin kullanımı ve desteklenmesi için 
eğitilebileceği ticari ürünleri tercih edin; bu 
sayede kurulumdan sonra yalnızca tedarikçinin 
desteğine bağımlı kalmazsınız.

KUTU 3.4 : Danışmanlar ve ticari tedarikçiler ile çalışma
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Veri tabanları arasında sistematik bir bağlantı kurmanın olanaklı olmadığı 
durumlarda eksik raporlama düzeyleri ve yaralanmaların ciddiyetinin 
sınıflandırılmasındaki doğruluk periyodik çalışmalar vasıtasıyla değerlendirilebilir. 
Veri bağlantısı kurma ile ilgili daha detaylı bilgilere Bölüm 3.5’te yer verilmiştir.

Veri yönetim planını gözden geçirin (ya da baştan oluşturun)

Veri yönetim planı veri toplama, girişi, işleme ve analizi ile ilgili amaçlanan iş akışını 
(ya da Standart İşletim Prosedürlerini) sürece dâhil olan kişi ve kurumların rollerini 
tanımlayacak şekilde belgelemelidir. Bu planı yazılı hale getirmek ise sistemin nasıl 
işlemesi gerektiğine ilişkin bir ‘yol haritası’ ve süreci takip etme aracı ortaya koyar. 

Plan aşağıdaki hususları açıklığa kavuşturmalıdır:
•	 Bir bütün olarak karayolu trafik kazası veri sisteminden sorumlu olan kurum 

ve personelin unvanı – bu veri tabanına ‘sahip’ olan ve genellikle veri işleme ve 
analizinden sorumlu olan kurumdur;

ABD’deki Ölüm Vakası Analizi Raporlama Sistemi 
(FARS) 1975 yılında Ulusal Karayolu Trafiği Güvenlik 
İdaresi’nin bünyesindeki Ulusal İstatistik ve Analiz 
Merkezi (NCSA) tarafından tasarlandı ve geliştirildi. 
Bu sistem trafik güvenliği topluluğuna trafik güven-
liği ile ilgili problemleri tespit etme, uygun çözümler 
geliştirme ve motorlu taşıt güvenlik standartlarının ve 
karayolu güvenlik programlarının etkinliğini değerlen-
dirmek için gerekli araçlar sağlama konusunda araçlar 
sunmaktadır.  

FARS 50 eyalette ve Columbia ve Porto Riko bölgele-
rinde meydana gelen ölümlü karayolu trafik kazalarının 
sayımından elde edilen verileri içermektedir. Veri taba-
nına dâhil edilen kazalar arasında kamuya açık bir 
karayolunda en az bir motorlu aracın hareketi netice-
sinde ortaya çıkan kazanın ardından 720 saat (30 gün) 
içerisinde en az bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kazalar 
yer almaktadır. 

Ölümcül motorlu taşıt trafik kazaları ile ilgili tüm FARS 
verileri her bir eyaletin kendine ait kaynak belgeleri 
kullanılarak elde edilir ve standart FARS formlarına 
göre kodlanır. Analistler FARS formlarını doldurmak için 
gerekli olan ve genellikle aşağıdakileri içeren belgeleri 
teslim alırlar: polis kaza raporları, eyalet araç tescil 
dosyaları, araç sürücü belgesi dosyaları, eyalet kara-
yolu kurumu verileri, vukuatlı nüfus kayıt bilgileri, ölüm 

belgeleri, adli tabip/doktor raporları, hastaneye ait tıbbi 
raporlar, acil servis raporları. Her bir vaka için kazayı ve 
kazaya karışan araçları ve insanları tanımlayan 125 
adet kodlanmış veri unsuru bulunmaktadır. 

Kamuoyuna açıklanan FARS verilerinde kişinin adı, 
adresi, sosyal güvenlik numarası gibi bilgileri içermez 
ve araç tescil numaraları internet üzerinden herkesin 
erişimine açık dosyalarda kısaltmalarla ifade edilir. 
Dolayısıyla FARS dosyalarında saklanan tüm veriler 
aynı zamanda Özel Hayatın Gizliliği Kanunu’na da uyar. 

FARS verileri karayolu güvenliği konusunda ulusal 
düzeyde en yetkili kurum olan NHTSA bünyesinde 
oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. NHTSA FARS 
verilerini bilgi formları, yıllık istatistik özetleri ve belli 
konular hakkındaki raporlar gibi çeşitli formatlarda 
yayınlar. FARS verileri kamuoyu tarafından erişilebilir; 
ayrıca CD ya da bilgisayar kaydı şeklinde yayınlanabilir. 
NHTSA eyalet hükümetleri ve yerel kurumlar, araş-
tırma kuruluşları, sivil vatandaşlar, otomobil ve sigorta 
şirketleri, Kongre ve medyadan veri elde edilmesi doğ-
rultusunda FARS’tan düzenli talepler alır.

FARS ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ya da FARS 
verilerine ulaşmak için bkz.:

w w w . n h t s a . d o t . g o v / p o r t a l / s i t e / n h t s a /
menuitem.0efe59a360fbaad24ec86e10dba046a0/

           KA 3.5 : Ölüm Vakaları Analizi Raporlama Sistemi, ABD
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•	 Veri tabanı sistemi ile ilgili kilit öneme sahip kullanıcı gereksinimlerinin özeti;
•	 Yazılım platformu;
•	 Tesisler ve ekipman gereksinimleri;
•	 Toplanacak verilerin tanımlanması (örn. veri unsurlarının endeksi);
•	 Veri toplamadan sorumlu olan kurum ve personel (veri unsuruna göre değişiklik 

gösterebilir);
•	 Veri toplama araçları ve prosedürleri (veri unsuruna göre değişiklik gösterebilir);
•	 Veri girişinden sorumlu olan kurum ve personel (veri unsuruna göre değişiklik 

gösterebilir);
•	 Veri giriş prosedürleri;
•	 Veri temizleme ve işleme prosedürleri;
•	 Kalite kontrol tedbirleri (hem dahili hem de manuel tedbirler);
•	 Genellikle yedekleme, güvenlik, sistem performansı ile donanım ve yazılım 

sistemlerinin kullanılabilirliği, geliştirilmesi ve test edilmesi gibi konulardan 
sorumlu olan veri tabanı yöneticilerinin kurumu, unvanı ve görevleri;

•	 Yedekleme ekipmanı, yazılımı ve prosedürleri;
•	 Gizliğinin korunmasına ilişkin hükümler;
•	 Bağlantı mekanizmaları (varsa);
•	 Analiz ve raporlama amacıyla sisteme erişim;
•	 Verilerin dağıtılması – çıktı formatları, sıklığı, hedef kitle ile bu bilgileri 

oluşturmaktan sorumlu kurum ve kişi.

Verinizi koruyun! Yedekleme süreçlerini ve güvenlik mekanizmalarını bir 

Bilgi Teknolojisi uzmanı ile gözden geçirin ve verilerin kaza ya da kötü niyetli 

girişimler (hacker’lar vb.) sonucu kaybedilmesi gibi tehditlere karşı mümkün 

olduğunca güvenli olmasını sağlayın. Verileri kaybedilebilecek ya da çalınabilecek 

laptop ya da harici disk gibi taşınabilir cihazlarda taşımaktan kaçının.

Veri yönetim planına ek olarak, veri yönetim sistemini düzgün bir şekilde 
kullanabilecek yeteri sayıda eğitimli personelin de bulunması önem taşımaktadır. 
Sistem çevresi değerlendirmesi bu koşulun sağlanıp sağlanmadığını ortaya koyacaktır 
(Bkz. 4). Eğer yeterince personel yoksa ilave personel alımı ya da eğitim verilmesi 
gerekli olabilir.
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3.5 Yeni bir sistemin tasarlanması ve uygulamaya konması

Bu bölümde kullanılabilir bir karayolu trafik kazası veri sisteminin bulunmaması ya 
da mevcut sistemin gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde gözden geçirilmesinin 
mümkün olmaması durumunda atılacak adımlar tanımlanmaktadır (ikinci durumda 
yeni bir veri sisteminin oluşturulması için gerekli kaynakların ve siyasal iradenin 
bulunduğunu varsayıyoruz; Bkz. Vaka Çalışması 3.6).

Adımlar belli bir sıralama dâhilinde tanımlanmış olsa da, bunların birbirini dışlayan 
adımlar olmayıp bu sırada uygulanmalarına da gerek yoktur. Örneğin, veri toplama 
araçları (Adım 5) sistem gereksinimleri tanımlanırken (Adım 4) geliştirilebilir vb.

Adım 1: Veri kalitesi ile ilgili sorunları çözün

Dünyanın en güvenli veri sistemleri, bu sistemlere yüklenen veriler oranında 
güvenilirdir. Bir çalışma grubu ile birlikte durum değerlendirmesi esnasında 
veri kalitesine ilişkin sorunları ve bunları Bölüm 3.4.1’de açıklanan yöntemler 
çerçevesinde nasıl ortadan kaldırabileceğinizi değerlendirin. Size en uygun olan 
yöntemi uygulamaya geçirin. Bu bir bütün olarak yeni bir sistemin geliştirilmesi ve 
uygulamaya konması ile eş zamanlı olarak yürütebilecek bir süreçtir.

Adım 2: Asgari veri unsurlarının seçilmesi ve tanımlanması

Bu adım tamamen gerekli olan veriler, dâhil edilmesi istenen veriler ve toplanması 
mümkün olan veriler arasında bir denge tutturulmasını gerekli kılar. Bölüm 3.3’te 
sunulan ortak veriler bütünü burada bir kılavuz işlevi görmelidir. Tanımlar bölgesel 
özelliklere göre uyarlanabilir (örn. sıcak iklime sahip bölgelerde karlı ve buzlu 
havalarla ilgili değerlerin tanımlanmasına gerek yoktur), ancak uygun durumlarda 
verilerin tutarlılığının ve mukayese edilebilirliğinin azami düzeyde sağlanması 
amacıyla sunulan tanımların hepsi kullanılmalıdır. Veri unsurlarını bölgenizin özgül 
koşullarına göre gözden geçirin fakat ‘Amerika’yı yeninden keşfetmeyin’.

Çalışma grubu bu aşamada veri toplama sisteminin amaçları doğrultusunda karayolu 
trafik kazası terimi üzerinde bir uzlaşıya varmalıdır çünkü bu tanım standart tanıma 
göre farklılıklar içerebilir (örn. karayolları dışında meydana gelen kazaların sisteme 
dâhil edilmesi). Grup ayrıca sistemin her düzeyde kazayı içerip içermeyeceğine de 
karar vermelidir.

Veri toplama aşamasında 30 gün tanımını uygulamaya koymak mümkün 

değilse, çalışma grubunun özet istatistiklerde sunulmak üzere toplu verilere 

uygulanacak uygun dönüştürme faktörünü seçmesi gerekecektir. 
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Güney Hindistan’daki Tamil Nadu eyalet hükümeti 
önüne eyalette giderek artan trafik kazası ve ölüm ve 
yaralanma vakalarını azaltma doğrultusunda bir hedef 
koydu. Bu hedefi gerçekleştirmek için güvenilir verilere 
sahip olmanın önemini fark eden hükümet, karayolu 
trafik kazası veri sisteminin uygulama sürecini Dünya 
Bankası tarafından desteklenen Tamil Nadu Kara-
yolu Sektörü Projesi kapsamında planladı. Karayolu 
Kurumu projeyi finanse etti ve Polise konu ile ilgili bir 
çözüm geliştirme sorumluluğu verildi. Eyalet hükümeti 
2008 yılında bir dizi Bilgi Teknolojisi uzmanı ve kara-
yolu güvenliği danışmanı ile Karayolu Trafik Kazası Veri 
Yönetim Sistemi’nin (RADMS) uygulamaya konması 
hususunda yardım almak üzere iletişime geçti.

Yeni sistem uygulamaya konmadan önce polis 
memurları idari ve hukuki süreçler için gerekli kaza 
raporlarını ve diğer belgeleri dolduruyordu. Veriler 
polis raporlarından elde ediliyor ve yıllık istatistiklerin 
hazırlanması amacıyla özet niteliğindeki istatistiklerin 
hesaplanmasında (bir yıl gecikmeli olarak) kullanılı-
yordu. Daha sonra hiçbir analiz yapılmıyordu, hiçbir 
doğrulama prosedürü uygulanmıyordu ve veri toplamak 
üzere herhangi bir teşvik de yoktu. 

Yeni sistem Polis Departmanı, Karayolları Depart-
manı ve Ulaşım Departmanı ile gerçekleştirilen görüş 

alışverişleri neticesinde tasarlandı. Tamil Nadu Hükü-
meti tamamen yeni bir sistem geliştirmek yerine daha 
önce verimliliği kanıtlanmış kullanıma hazır bir sistemi 
(IBS Yazılım Hizmetinden Karayolu Güvenliği Yönetimi 
Sistemi ya da RSMS) uygulamaya koymayı tercih etti. 
RADMS adlı yeni sistem kaza mahallinde veri toplan-
masından nihai analitik çıktıların elde edilmesine kadar 
baştan sona bir kaza verisi yönetimi sağlayan kapsamlı, 
web tabanlı ve GIS yardımlı bir çevrimiçi sistem. Sistem 
aynı zamanda verilere dayalı girişimlerin planlanmasını 
ve uygulanmasını da içerecek şekilde güvenlik yöneti-
mini kolaylaştırıyor. Yeni yöntem verilerin toplanması, 
analizi ve raporlama ve yönetim olmak üzere üç ayrı 
departman için tek bir sistem sunuyor.

Kaza verileri kaza mahallinde bulunan polis memuru 
tarafından standart bir kaza raporu formu kullanılarak 
toplanıyor. Daha sonra bu veriler 38 polis bölgesini 
kapsayan 1300 polis karakolunda polis tarafından 
RADMS sistemine giriliyor. Bu veriler daha sonra bir 
polis ekibi tarafından doğrulanıyor ve kalitesi merkezi 
olarak denetleniyor. Karayolları ile ilgili ek niteliğinde 
bilgiler Karayolları idaresi tarafından ekleniyor; Ulaşım 
Departmanı ise sürücü ve araç ile ilgili detayları ekliyor 
ve doğruluyor (Bkz. Aşağıdaki şekil).

           KA ÇALIŞMASI 3.6 :  Karayolu Trafik Kazası Veri Yönetim Sistemi (RADMS), 
Tamil Nadu, Hindistan
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Devamı bir sonraki sayfada ...
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RADMS kullanılarak gelişmiş harita tabanlı analiz de 
dahil olmak üzere tüm işlemler Internet üzerinden 
yapılabilir. İnternet bağlantısının ya da erişiminin olma-
dığı durumlarda sistem veri girişine imkan sağlayacak 
şekilde bağımsız olarak çalışmayı sürdürür ve veriler 
daha sonra internet bağlantısı kurulduğunda e-posta, 
dosya transferi protokolü (FTP) ya da CD aracılığıyla 
aktarılabilir. 

Canlı kaza verilerine erişim sağlayan araştırma ensti-
tüleri de dahil olmak üzere çok sayıda departman ve 
paydaş sürece dahil olduğundan, güvenlik ve gizlilik ön 
plandadır. Sisteme giriş “role dayalı erişim kontrolü” 
ile denetlenir; buna göre her bir departman ekranda 
yalnızca kendi kullanımı ve analizi için gerekli olan 
bilgileri görebilir. Buna ek olarak bölgeye bağlı bir 
kontrol mekanizması da bulunmaktadır; buna göre A 
bölgesindeki bir polis memuru komşu bir bölgenin veri-
lerini göremez; yalnızca kendi mensup olduğu bölgenin 
verilerine erişebilir.

RADMS’nin uygulamaya konması sürecinin bir parçası 
olarak yeni ve daha basit bir kaza raporlama formu 
oluşturulmuş ve polis memurları uluslararası uzman 
polis eğitmenlerinden bu formları nasıl kullanacakları 
konusunda eğitim almışlardır. 9 aydan fazla bir süre 
boyunca yazılım 600’den fazla diğer paydaş (mühendis-
ler vb.) aracılığıyla 1350 polis karakoluna yüklenmiştir. 
İki aylık bir süre zarfında 4000’den fazla polis memu-
runa yazılım ve veri girişi ile ilgili detaylı ve uygulamalı 
bir eğitim verilmiş ve seçilmiş bir grup kaza teftiş ve veri 
toplama eğitmenleri olarak ileri seviyede bir eğitime 
tabi tutulmuşlardır (‘eğitmenlerin eğitimi’) yaklaşımı.

Yazılıma kaydedilen otomatik kalite kontrollerine ek 
olarak, bir dizi başka kalite kontrol prosedürü de sis-
teme eklenmiştir. Bunlar arasında raporlaması yapılan 
tüm kazalara ilişkin tamamlanmış bir kaza raporlama 
formu (ARF) bulunduğunun kontrol edilmesi amacıyla 
bölge suç birimi ile irtibat kurma; beklemede olan 
ARF’lerle ilgili aylık raporların müdür ya da komisere 
gönderilmesi; polis personelinin veri girişi ile ilgili 
görevleri hakkında yılda 4 kez eğitime tabi tutulmaları 
(uygulamanın ilk yılında danışmanlar bu sürece destek 
olmaktadırlar); her bir bölgeden alınan numune ARF’le-
rin veri kalitesinin kontrol edilmesi yer almaktadır.

Polis, Ulaşım ve Karayolları birimleri RADMS bünye-
sinde veri toplanması, aktarılması ve yönetimi ile ilgili 
prosedürlerin açığa kavuşturulması amacıyla yazılı bir 
Standart İşletim Prosedürleri (SOP) geliştirmişlerdir. 
Bu SOP meclis tarafından tashih edilmiş ve hükümet 
emri olarak tüm paydaş departmanlara gönderilmiş, 
bu sayede de program için uzun vadeli bir süreklilik ve 
kaynak yaratılmıştır.

SOP hangi standart raporların kimler tarafından düzen-
lenmesi gerektiği ve bunların hangi sıklıkta ve formatta 
kime gönderilmesi gerektiği gibi konuları belirler. Bu 
raporlar arasında pek çok aylık ya da üç aylık raporlar 
ile yıllık değerlendirme yer alır. Ana paydaşların her biri 
eyalet hükümetine elde edilen veriler temelinde hangi 
adımların atıldığı ve bu adımların sonuçlarının neler 
olduğu ile ilgili üç aylık raporlar sunar.

Yazılım başlangıçta bir aylık bir süre boyunca iki böl-
gede denenmiş ve daha sonra eyalet geneline (1350 
karakol) yayılmıştır. Uygulamanın yayılması görece 
kolay olmuştur çünkü RSMS çözümü yalnızca inter-
net bağlantısı ve bir tarayıcı ile çalıştırılabilen, bunlara 
ek başka bir yazılımı gerekli kılmayan web tabanlı bir 
yazılımdı. 

Bu projenin başarılı olmasında bir dizi faktör önemli 
rol oynamıştır:

• Proje başlamadan önce hedeflerin net bir şekilde 
ortaya konması ve sistem gereksinimlerinin düzgün 
bir biçimde tanımlanması.

• Kısa bir uygulama periyodu içerisinde kullanıma 
hazır, kalitesi kanıtlanmış ticari bir çözümün uygu-
lamaya konması.

• Sistemin rolleri, sorumlulukları ve yönetim mekaniz-
malarını tanımlayan Standart İşletim Prosedürleri 
aracılığıyla kurumsallaştırılması.

• Belirli bir kalite standardına, gönderim becerisine 
ve yazılıma uzun süreli bir bağlılığa sahip uzman IT 
tedarikçilerinin seçilmesi.

• Her gün, günü her saati destek ve bakım hizmetleri-
nin sağlanması.

• Kısa, orta ve uzun vadeli kapsamlı eğitim programları

• Sistemin polis tarafından polisin işini kolaylaştır-
ması, aynı işin iki kez yapılmasının önüne geçmesi 
ve veri toplama konusunda gösterilen gayretlere 
ilişkin bir geri dönüş imkanı sağlaması sebebiyle 
koşulsuz kabul edilmesi.

• Yüklenicilere proje için harcanan zaman göre değil 
(zamana dayalı proje) projenin hedeflerine ve gerek-
sinimlerine ulaşılmasına göre ücret ödenmesi (sabit 
fiyatlı proje).

• Eyalet tarafından finanse edilen sürekli eğitim 
programları; eğitim ihtiyaçlarının periyodik olarak 
belirlenmesi; yazılım için beş yıllık bakım ve iyileş-
tirme hizmetinin sağlanması.

Önceki sayfadan devam ...
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Adım 3: Veri toplama prosedürlerinin tanımlanması

Veri toplama ifadesi kaza hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri bir kaza veri 
tabanı sistemine aktarmak üzere kullanılan yöntemleri ifade eder. Veri toplama 
bütün bir sistem akışının bir parçasını oluşturur. Veri toplamak için tek bir ideal 
yöntem bulunmamakta olup bir bölgede işe yarayan yöntemler başka bölgelerde 
işe yaramayabilir. Asgari veri unsurlarına yönelik birincil veri toplama işleri kaza 
mahallinde polis memurları tarafından gerçekleştirilebilir veya veri toplama 
işlemi polisin kaza hakkında tuttuğu tutanaklar vasıtasıyla yapılabilir. Veri girişi 
tek tek polisler tarafından veya polis karakolu düzeyinde gerçekleştirilebilir ya da 
bölgesel veya ulusal düzeyde polis tarafından toplanan verilerin tek bir birimce 
sisteme girilmesi vasıtasıyla merkezileştirilebilir. Bazı durumlarda doğrudan başka 
bilgi sistemlerinden yararlanılarak önemli ilgili verilerin toplanması da mümkün 
olabilmektedir.

Aşağıdaki sorular kendiniz için en uygun veri toplama prosedürlerini belirlemeniz 
aşamasında fayda sağlayabilir:
•	 Polis memurlarının kaza verilerini kayıt altına almak üzere standart bir formu 

kullanması mümkün mü ya da veriler kaza raporlarından mı elde edilmeli? (Burada 
kaza raporlarından veri elde işleminin yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğini, 
dolayısıyla standart bir polis veri toplama formunu hayata geçirmenin ya da belli 
bilgilerin toplanabilmesi için kaza raporu üzerinde değişiklikler yapılmasının daha 
tercih edilebilir olduğunu unutmayın).

•	 Eğer polis memurları standart veri toplama formlarını dolduruyorlarsa aynı 
zamanda bu verileri veri tabanına aktarma (veri girme) yükümlülükleri de olacak 
mı?

•	 Eğer veriler polis raporlarından elde edilecekse hangi birim ve personel veri elde 
etmekten sorumlu olacak? Elde edilen verilerin kayıt altına alınması için standart 
bir form mu kullanacaklar? Aynı zamanda verileri veri tabanına aktarma (veri 
girme) yükümlülükleri de olacak mı? 

•	 Polis dışı kaynaklardan (karayolu segmenti puanlaması) bilgi edinilmesini gerekli 
kılan veri unsurları var mı? Bu kaynaklardan nasıl veri elde edilecek ve bu veriler 
kim tarafından sisteme girilecek?

•	 Veri girme işlemi merkezi olarak yürütülüyorsa, bu birim aktif olarak kayıt 
altına alınmış verileri mi toplayacak (Bkz. Vaka Çalışması 3.7), yoksa bölge polis 
karakolları ve diğer kuruluşlar merkezdeki bu sorumlu birime bilgi aktarımı mı 
yapacak? Bu ne kadar sıklıkta yapılacak?

•	 Veri girişine ilişkin sorumluluklarla ilgili olarak veri toplayıcılara, elde edicilere ve 
personele hangi temel ve süregelen eğitimler verilecek?
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Gana’nın Kumasi şehrindeki Bina ve Karayolları 
Araştırma Enstitüsü (BRRI) 1990’lı yılların ortasından 
bu yana Ulusal Karayolu Güvenliği Komisyonu’ndan 
(UKGK) aldığı fonla Gana Ulusal Karayolu Trafik Kazası 
Veri Tabanını işletmiştir. BRRI verilerin girilmesi ve ana-
lizlerin yapılması amacıyla MAAP5 ve MAAP Windows 
yazılımlarını kullanmıştır. 

BRRI kazalar ile ilgili tutulan raporlarda (merkezi tra-
fik polisi karakollarında tutulan belgelerde) yer alan 
anlatımları temel alarak kaza ile ilgili detayları ve 
diğer bilgileri öğrenmek ve bunları standart bir forma 
aktarmak amacıyla yıllık olarak ülkedeki tüm polis 
karakollarını ziyaret etmektedir. Polis tarafından veri 
toplamaya yönelik standart bir taslak form oluşturmaya 

yönelik girişimlerde bulunulmuşsa da bunlar şimdiye 
dek sürdürülebilir olamamıştır. 

BRRI, verilerin toplanması ve sisteme girilmesi konu-
sunda uzman personellerden meydana gelen stabil bir 
merkez işlevi görür. Veriler BRRI tarafından analiz edilir 
ve sonuçlar bir dizi raporda yayınlanır. Bazı yıllık analiz-
ler Ulusal Karayolu Güvenliği Komisyonu’nun internet 
sitesinde (www.nrsc.gov.gh/) yayınlanır.

Gana, verilerin güvenlikle ilgili konuların daha ileri 
aşamada incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 
kullanıldığı düşük gelirli ülkelere iyi bir örnektir. Bu, veri 
toplama süreçleri ve kalitesi ile ilgili sorunlara karşın, 
elde edilmiş kayda değer bir başarıdır.

           KA ÇALIŞMASI 3.7 :  Aktif, merkezi veri toplama ve girişi, Gana

Peru’da Çoklu veri kaynakları oluşturulan karayolu tra-
fik kazası yaralanma takip sistemi (RTISS) 2007 yılında 
Peru Sağlık Bakanlığı desteği ve idaresiyle kurulmuştur.

Sistemin gelişimi 2005 yılında, Ulusal Epidemiyoloji 
Ofisi (NEO) ve Sağlık Bakanlığı Felaket Önleme Birimi 
trafik kazalarının toplum sağlığı üzerindeki etkilerini 
tespit etmek amacıyla güvenli bilgilerin toplanabil-
mesine imkân sağlayacak bir karayolu trafik kazaları 
yaralanmaları takip sistemi oluşturmaya karar verme-
leri ile başlamıştır. NOE bünyesinde teknik bir trafik 
kazası önleme ekibi oluşturulmuştur.

2005 yılında ABD Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi 
Merkezleri Peru’nun farklı bölgelerinden katılımcılara 
yönelik bir yaralanma takip sistemi dersi yürütülmüştür 
ve bu sayede sistem için uygun metodolojinin belirlen-
mesine yardımcı olmuştur. Pilot sistem denenmiş ve 
rafine edilmiş; ardından 2007 yılında ülkenin 24 eyale-
tinin 21’inde yer alan (özel ve kamuya ait) hastanelerde 
kamu sağlığı takip sistemi oluşturulmuştur. 

Karayolu trafik kazası yaralanmaları üzerine ilk kez 
bu ‘nöbetçi’ hastanelerin Acil Servis Departmanları 
sisteme dâhil edildiğinde incelenmeye başlanmıştır. 

Her bir sağlık kuruluşundaki sigorta ödeme ofisi her bir 
vaka için üç ayrı kaynaktan elde edilen bilgileri standart 
bir takip formu kullanarak bir araya getirmekten sorum-
ludur. Form aşağıdaki bilgileri kayıt altına alır:

• Hastane kayıtlarından elde edilen yaralanan kişi 
hakkındaki bilgiler;

• Polis kayıtlarından elde edilen olayın özellikleri ile 
ilgili bilgiler;

• Polis kayıtlarından ve sigorta poliçelerinden elde 
edilen taşıt sürücüsü ve kazaya karışan taşıtlara 
ilişkin bilgiler.

Veri toplama yöntemi prosedürle ilgili değişiklikler yapıl-
ması ya da polis memurları ya da sağlık çalışanları için 
yeni veri toplama formlarının oluşturulmasını gerekli 
kılmamıştır; çünkü veriler hastane, polis ve sigorta 
kayıtlarından elde edilmiştir. Bu farklı kaynaklardan 
elde edilen veriler hastanelerde bulunur çünkü idari 
prosedürler hastaneler trafik kazası neticesinde yara-
lanan ve tedavi amacıyla hastaneye gelen hastaların ya 
da hasta yakınlarının polis kayıtlarını ya da sigorta poli-
çesini hastaneye teslim etmesini zorunlu kılmaktadır. 

           KA ÇALIŞMASI 3.8 :  Çoklu veri kaynakları kullanılarak oluşturulan karayolu 
trafik kazası yaralanma takip sistemi, Peru

Devamı bir sonraki sayfada ...
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Adım 4: Sistem gereksinimlerinin ve kaynakların tespit edilmesi

Bir veri tabanı sistemi tasarlamaya başlamadan önce sistemden nelerin beklendiğinin, 
sistemin geliştirilmesi ve uygulamaya konması için kullanılabilecek insani ve finansal 
kaynakların neler olduğunun ve daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulup duyulmadığının 
tespit edilmesi önemlidir. 

Kaynakların kullanılabilirliği hakkında 
tahmin yürütürken, yazılım platformları, 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi 
birincil giderlere ek olarak sistemin 
ve süre gelen eğitim ihtiyaçlarının 
sürdürülmesi ve geliştirilmesi için 
uzun vadede hangi kaynakların gerekli 
olacağını değerlendirin. 

İnsan kaynakları planlama aşamasında 
dikkate alınmalıdır. Veri tabanı 
sisteminde yalnızca bu işten sorumlu 
en az bir tam zamanlı personelin 
bulunması gerekmektedir. Veri toplama 
prosedürlerine bağlı olarak veri girişi 
için daha fazla personelin istihdam M

. K
ha

ye
si

, O
M

S

Takip formlarında yer alan veriler her bir hastane-
nin epidemiyoloji biriminde yer alan veri girmekten 
sorumlu personel tarafından sisteme girilir. Veriler 
kalite bakımından değerlendirmeye tabi tutulur ve 
DIRESA’ya (Devlet Sağlık Ofisi) her ayın beşinci günü 
teslim edilir. Daha sonra kayıtlar eyalet düzeyinde bir 
araya getirilir ve Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Ofisine 
yollanır. Bu ofis ulusal düzeyde vakaları bir araya top-
lamaktan, verileri analiz etmekten, üç aylık raporlar 
hazırlamaktan ve sistemi kullananlara yönelik eğitim 
programları yürütmekten sorumludur. Rapor Sağlık 
Bakanlığı bünyesindeki karayolu güvenliği birimine, 
eyalet sağlık ofislerine ve çok sektörlü Karayolu Güven-
liği Konseyi’ne gönderilir. Günümüzde kombine veriler 
bütünü her ne kadar ileri inceleme amacıyla polis ya da 
sigorta şirketleri tarafından talep edilebilse de, Sağlık 
Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır. 

Veri analizi karayolu trafikte kazalarında ortaya çıkan 
yaralanma vakalarında bölgelere göre farklılıklar 
olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin başkent Lima’da 
kazalarda en fazla yaralanan grup yayalarken ulusal 
düzeyde araç içinde seyahat eden diğer yolcular ilk 
sıradadır. Amazon bölgesinde en çok kaza, motosik-
let sürücüleri ile bölgede en yaygın şekilde kullanılan 

ulaşım araçları olan motorlu taşıtlarda seyahat eden 
yolcular arasında görülmektedir. Zorlu olan kısım 
sistemin 21 ayrı bölgede işletilmesi, bütün bir ülkeye 
yayılması ve yerel ve ulusal düzeyde takip verilerine 
dayanarak yapılabilecek müdahalelerin belirlenmesi-
dir. Öncelikli alanlar şu şekilde tespit edilmiştir:

• Hastane öncesi bakım hizmetlerinin geliştirilmesi. 
Çoğu hasta (%98) hastaneye tıbbi ilk yardım konu-
sunda eğitimi olmayan kişiler (akrabalar, taksi 
şoförleri, itfaiye erleri) tarafından götürülmektedir. 

• Yaralanma vakalarının çoğu genç sürücüler arasında 
görülmektedir.

• Bazı eyaletlerde, özellikle de Andean Dağlarında yer 
alan eyaletlerde, normalin çok üzerinde kaza oran-
ları ile karşılaşılmaktadır. 

Bu sistemin yönteminin başarılı olması hastanede 
bir sigorta ofisi ile epidemiyoloji ofisinin bulunmasına 
bağlıdır ki bunlar da her hastanede bulunmamaktadır. 
Buna ek olarak, hastaların hastaneye polis ve sigorta 
kayıtlarını teslim etmesi ile ilgili yükümlülüğü bazı ülke-
lerde hayata geçirilemeyebilir ya da istenmeyebilir.

Önceki sayfadan devam ...
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edilmesi gerekebilir. Eğer mevcut personel veri toplama ve yönetimi ile ilgili yeni 
sorumluluklar üstlenirse, yalnızca bu işe ayırabilecekleri zamanlarının olması gerekir 
(örneğin referans olması bakımından zamanlarının %20’sinin veri girme işlemleri 
için ayrılması). Sistemin yürütülmesinden sorumlu olan personelin devamlılığını 
sağlayacak adımlar atılmalıdır. Buna işten ayrılan ya da emekli olan personelin 
yerine gelecek kişilerin eğitilmesi ya da sık sık personel değiştiren emniyet teşkilatı 
tarafından idare edilen sistemleri yürütmek üzere kalıcı sivil personelin istihdam 
edilmesi dâhildir.

Bu aşamada çalışma grubu kaza veri sistemi ile ilgili hedef ve öncelikler hakkında bir 
mutabakata varmalıdır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için sistem için gerekli teknik 
özellikleri dikkate alın ve bölüm 3.4.2’de sıralanan istenen özellikler hakkındaki 
listeyi gözden geçirin.

Durum değerlendirmesine ek olarak aşağıdaki sorular gereksinimlerinizin tespit 
edilmesine yardımcı olabilir:
•	 Sistemin (ülke, il ve ilçe düzeyinde) coğrafi kapsamı nedir?
•	 Ne kadar paydaş (örn. birim ya da bölümler) sisteme veri girişi yapacak? Veri girişi 

kaç farklı yerde gerçekleşecek?
•	 Ne kadar paydaş veri analizi amacıyla sisteme doğrudan erişim sağlayabilecek?
•	 Kilit konumdaki paydaşlarınız için veri girişi, yönetimi ve analizi bakımından 

öncelikli sistem özellikleri nelerdir?
•	 Ne tür yazılım çözümlerini öngörüyorsunuz?

 ▷ Verilerin tek bir bilgisayara girildiği ve burada analiz edildiği tek bir masa üstü 
yazılım platformu.

 ▷ Masaüstü yazılım platformuna yönelik çoklu giriş izni – örneğin verilerin bir 
Yerel Alan Ağı (LAN) çerçevesinde farklı yerlerden (tipik olarak 10’dan az sayıda 
merkezden) girilebilmesi.

 ▷ Farklı paydaşların aynı sistemi kullandığı ve veri girişi, analizi, raporlaması, 
sorgulaması, planlaması ve diğer fonksiyonlar için İnternet aracılığıyla sisteme 
giriş	yaptığı	kapsamlı,	entegre	ve	web-tabanlı	bir	yazılım	platformu.

 ▷ Öngördüğünüz yazılım platformu ve bununla ilgili IT gereksinimleri 
ülkenizdeki mevcut IT altyapısı ile uyumlu mu?

•	 Hangi bağlantı mekanizmalarının kullanılmasını öngörüyorsunuz (Bkz. Kutu 3.5)?
•	 Sistemin geliştirilmesi için kurum bünyesindeki uzmanlar mı yoksa dışarıdan 

yükleniciler mi görevlendirilecek (Kutu 3.4’te değinilen konular çerçevesinde 
yüklenicilerin istihdam edilmesi tavsiye edilmektedir)?

Temel sistem gereksinimleri belirlendiğinde mevcut ‘kullanıma hazır’ yazılım 
platformlarının bu gereksinimlere uyup uymadığını da tespit edebilirsiniz – örneğin, 
Ulaşım Araştırma Laboratuvarı tarafından temin edilebilen Mikrobilgisayar Kaza 
Analiz Paketi (MAAP); IBS Yazılım Hizmetleri tarafından tedarik edilebilen 
Karayolu Güvenliği Yönetimi Sistemi (RSMS); ya da ISTED tarafından sağlanan 
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Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels (BAAC) (Bkz. Kutu 3.6). Bunlar gibi 
ürünlerin kurulumu oldukça kolay olup farklı düzeylerde ihtiyaca uygun olarak 
biçimlendirilebilirler. 

Yukarıda yer alan Bölüm 3.4.2’de (Veri tabanı sistem özellikleri) yer alan 

listedeki soruları sistemin asgari özelliklerinin bir özetini çıkarmak üzere 

kullanın. Bu biriminizin yeni bir sistem geliştirmek için gerekli olan uzmanlığa 

sahip olup olmadığına ve dışarıdan bir danışman istihdam etmenin gerekli olup 

olmadığına karar vermenize yardımcı olacaktır. Eğer yazılım ve sistemi biriminiz 

bünyesinde geliştirecekseniz; gerekli maliyet, zaman ve uzmanlık düzeyi ile ilgili 

tespitlerinizi iyi yapmalısınız. Eğer bir danışman istihdam etmeye veya ticari bir 

yazılım ürünü satın almaya karar verirseniz, birkaç farklı adaydan fiyat alın ve Kutu 

3.4’te (Danışman ve tedarikçilerle çalışma) yer alan tavsiyeleri gözden geçirin.

Veri kalitesine katma değer sağlamak üzere diğer sis-
temlerle kurulan bağlantılarda bağlantı kurulan veriler 
doğru, güncel, stabil bir sistem vasıtasıyla toplanmış 
ve erişilebilir bir formatta düzenlenmiş olmalıdır. Veri 
tabanları arası bağlantı ile ilgili dikkate alınması gere-
ken konular arasında tanımların karşılaştırılabilirliği, 
kayıtları birbiriyle eşlemek üzere kullanılabilecek veri 
alanları ile veri formatlarının ve yazılım platformlarının 
uyumluluğu yer almaktadır.

Karayolu trafik kazası veri sisteminin ilk kez uygula-
maya konacağı ve karayolu envanteri, araç tescil ya 

da sürücü belgelendirme gibi ilgili veri tabanlarının da 
henüz yeni geliştirilmekte olduğu ülkelerde daha kolay 
bağlantı kurabilme imkânları bulunmaktadır. Buralarda 
veri tabanları birbirleriyle uyumlu şekilde geliştirilebilir. 

Karmaşık ilişkilerin ve prosedürlerin basit hale geti-
rilmesi için teknolojiden faydalanılabilir – örneğin 
hastanedeki personelin elektronik sağlık kayıt sis-
temine veri girişi yapması ve bu verilerin eş zamanlı 
olarak karayolu trafik kazası veri tabanına aktarılması 
mümkündür.

KUTU 3.5 : Diğer veri tabanları ile bağlantı
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BAAC sistemi (ya da ‘karayolu trafik kazası yaralanma 
analiz formu’ sistemi) 1990’lı yılların ortalarında kar 
amacı gütmeyen ISTED adlı örgüt tarafından Afrika’da 
yer alan ve Fransızcanın konuşulduğu 9 ülkede uygula-
maya konmak üzere geliştirildi.

Sistem yaralanma veya ölüm vakaları ile sonuçlanan 
karayolu trafik kazaları ile ilgili temel bağlamın anlaşı-
labilmesi amacıyla tasarlandı.

BAAC kontrol birimleri (genellikle kentsel bölgelerde 
polis, kırsal bölgelerde jandarma) tarafından dol-
durulan standart bir forma dayanmaktadır. Veriler 
bilgisayarlarda yer alan veri tabanlarına işlenir ve tablo 
ya da grafik şeklinde hatta en son versiyonlarda Coğ-
rafi Bilgi Sistemi (GIS) yardımıyla çeşitli kriterlere göre 
analiz yapılmasına olanak tanır. 

Formlarda 2 ana grup altında toplanmış 70’ten fazla 
veri alanı bulunmaktadır:

• 40 veri unsurundan (tarih, saat, yer, hava durumu, 
karayolunun özelliği vb.) oluşan kaza ile ilgili bölüm.

• 35 veri unsurundan (araç türü, durumu, kazaya karı-
şan kişiye ilişkin detaylar) oluşan araç ile ilgili bölüm.

Buna ek olarak bir dizi tablo bir yandan standart bir 
kaza analizi çerçevesi sunarken bir yandan da veri taba-
nının uygulandığı ülkenin özelliklerine (örn. karayolları, 
idari bölümler) uygun hale getirilmesini sağlar. 

BAAC Sistemi 1993 ile 2003 yılları arasında birkaç 
aşamada geliştirilmiş olup en basit bilgisayar olanakla-
rının bulunduğu yerlerde bile uygulamaya konabilmesi 
için Microsoft Access veri tabanı kullanılmıştır. Verilerin 
toplanması sürecine dahili bir doğrulama sistemi, açılır 
pencere menüler ve önceden ayarlanmış özel listeler 
eşlik eder; yazılım BAAC formunun yazılı haline birebir 
uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. En son versiyon-
larda GIS özelliği de bulunmaktadır. Pek çok veri alanı 
(yazıyla değil) kodlarla doldurulduğundan veri tabanına 
işlenen hemen hemen her tür bilgi ile ilgili daha detaylı 
analize yönelik özel sorgulamalar yapılabilmektedir.

BAAC Senegal, Gine, Mali, Burkina Faso, Benin, Togo, 
Nijer, Gabon ve Madagaskar’da uygulamaya konmuş-
tur. ISTED bilgi alışveriş ve destek amacıyla bir de BAAC 
kullanıcı grubu oluşturmuştur. Daha fazla bilgi için bkz: 
www.isted.com.

KUTU 3.6 : The Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels (BAAC) Sistemi

Adım 5: Veri toplama araçlarının seçilmesi

Karayolu güvenliği veri toplama araçları basit yazılı anketlerden gerçek zamanlı 
veri aktarımı yapabilen sofistike, elektronik mobil cihazlara kadar değişiklik 
göstermektedir. Format ne olursa olsun veri toplama aracı asgari veri unsurlarına göre 
toplanması gereken tüm veri unsurlarını içermelidir. 

Polis genellikle vaka dosyası veya rapor oluşturmak üzere daha az yapılandırılmış 
bilgiler (kazanın anlatımı, beyanlar) toplar. Kodlanmış bir form için gerekli olan 
veriler bu bilgilerden elde edilebilir (Bkz. Vaka çalışması 3.7). Ancak standart bir 
formun kullanılması verilerin kalitesini ve tutarlılığını yükseltmektedir. Uygun olan 
durumlarda standart veri toplama araçlarının uygulamaya konması önemlidir. 

Polis tarafından kaza mahallinde kullanılan standart veri toplama formları ile analiz 
edilmek üzere temel değişkenlerin kayıt altına alınmasında kullanılan istatistiki veri 
toplama araçları arasında farklılıklar olabilir. Bazı kullanıma hazır karayolu güvenliği 
veri tabanlarında veri toplama formları bulunabilir veya oluşturulabilir. 
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Veri toplama araçları belirlenirken bu araçları günlük olarak kullanacak olan kişilerin 
görüşlerine başvurulmalı ve bu araçlar geniş çapta uygulamaya konmadan önce test 
edilmelidir. Standart formlar basit ve tercihen önceden kodlanmış olmalıdır (Bkz. 
Şekil 3.3; Tamil Nadu veri toplama formu). Bölüm 3.4.1’de yer alan tavsiyeleri gözden 
geçirin.

Form test edildikten ve varsa gerekli değişiklikler yapılıp onaylandıktan sonra veri 
toplama işi ile görevli kişiler eğitilebilir ve form kullanılmaya başlanabilir.

Eğer veri toplama işleri basılı formlar kullanılarak yapılacaksa veri toplama 

işleminin başlaması için veri tabanı sisteminin tam fonksiyonla çalışmaya 

başlamasını beklemeye gerek yoktur. Basılı kayıtlar güvenli bir şekilde saklanıp 

düzgün bir şekilde düzenlendiği sürece veriler sonradan da sisteme girilebilir. 

Bu yaklaşımın faydası veri toplamaya ayrılan zamanın artırılması ve veri kalitesi 

kontrollerine başlanması için fırsat tanınmasıdır.

Adım 6: Projeye ilişkin bir zaman çizelgesi hazırlayın

Süreci bu aşamasında karayolu güvenliği veri sisteminin amacı ve hedefleri ile bunlara 
uygun veri toplama araç ve prosedürlerinin gereksinimleri ve özellikleri açık bir 
şekilde belirlenmiş olmalıdır. Bir sonraki adım sistemin geliştirilmesi, test edilmesi 
ve uygulamaya konması için zamana dayalı bir eylem planı belirlemektir. Bu eylem 
planına beklenen sonuçlar, son tarihler, köşe taşları ve her bir eylemden kimin 
sorumlu olacağı gibi bilgiler dahil edilmelidir. Paydaşların ivme yakalaması ve istekli 
olmalarını sağlamak için uygulama sürecini mümkün olduğunca kısa tutun.
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Şekil 3.3       Ön kodlu polis veri toplama formu, Tamil Nadu, Hindistan 

T A M I L  N A D U  P O L I S I
. .

  

KAZA RAPOR
FORMU

Olay Rapor No.

Bölge Polis Merkezi

Kaza No. Yasal Birim

 
Olaya karışan araç sayısı

Sürücü kaybı sayısı

Yolcu ölü sayısı

Yaya ölü sayısı

 

 

 

 

Vur-Kaç Evet Hayır

 
Kazanın Şiddeti

1. Ölümcül

2. Ağır Yaralı

3. Basit yaralanma (Hastane)

4. Basit yaralanma (Hastane dışı)

5. Sadece araç hasarı (Yaralanma yok)  

 

 

Tarih Ay Yıl
  
Kazanın tarihi
 

Kaza günü

          

Kaza zamanı

(24 saatlik zaman)

Yol Durumu
1. İyi
2. Kötü
3. Çamurlu
4.  Kaygan
5.  Yağlı
6.  Hız kesici
7.  Çukurlu/Tekerlek İzli
8.  Kuru
9.  Islak
10. Diğer

Yol Sınıflandırması
1. NH              3. ODR 

2. SH              4. MDR           

 

Kavşak Tipi

Taşıtyolu Genişliği (m)

Banket Genişliği (m)

Yol Genişliği (m)

 

 6. 4+kollu kavşak

 

1. 

             7. Köprü (üstgeçit)

                   8. Demiryolu insanlı

           9. Demiryolu insansız

 
2. 

3. 

4.  
 
5.                10. Hiçbiri

Kavşak Kontrol

Şerit Sayısı

1. Kavşakta değil
Çarpma tipi
1. Toslama

2. Yayaya

3. Arkadan

4. Hayvana

5. Kenardan

6. Ağaca

7. Yandan

8. Patinaj

9. Yola fırlama

10. Devrilme

11. Devrilme-çarpmadan

12. Yola bir objeye

13. Yol dışı bir objeye

14. Park etmiş araca

15. Diğer

Katkı Faktörü
1. Sürücü hatası

2. Kötü Hava

3. Yol durumu kusuru

4. Bisikletçi hatası

5. Diğer araç sürücü hatası

6. Yaya kusuru

7. Kötü aydınlatma

8. Kaya düşmesi

9. Kentsel Yapıların Gözardı edilmesi

Hava
1. İyi

2. Sisli/Puslu

3. Bulutlu

4. Hafif Yağmur

5. Sağanak

6. Dere/geçitlerde sel

Hava
1. Okul/kolej yakını
2. Köy içi/yakını
3. Fabrika/sanayi bölgesi yakını
4. Dini yer yakını
5. Rekreasyon/sinema yakını
6. Pazar içi
7. Ofis alanı yakını

8. Hastane yakını
9. Açık alan
10. Otobüs durağı yakını
11. Benzinlik yakını
12. Yaya geçidi
13. Alanına girilmiş
14. Dar köprü ya da geçit
15. Mesken

Aydınlatma
1. Gün ışığı

2. Gece

3. Karanlık-sokak lambası yok

4. Karanlık-lambalar yanıyor

5. Karanlık-lambalar puslu

7. Dolu

8. Kar

9. Toz/Duman

10. Kuvvetli rüzgar

11. Çok soğuk

12. Çok sıcak

10. Aracın mekanik aksamında

      oluşan hata

11. Yolcu hatası

12. Nedeni bilinmiyor

2. Polis memuru
3. Trafik lambası
4. İkaz lambası
5. DUR işareti
6. YOL VER işareti     
    7. Kontrolsüz

 

 

Banket Tipi

1. Asfalt  2. Asfaltsız

Trafik Hareketi
1. Gidiş-geliş
2. Tek yön

 
 

Refüj

Evet Hayır

 

 

Yüzey Tipi
1. Katranlı (Zift)
2. Beton
3. Metal (WBM)
4. Toprak

Hız Limiti

Yol Çalışması

Evet Hayır

Trafik Kısıtlamaları
1.  Tek yönlü sokak
2.  Ağır vasıta giremez
3.  Hız sınırlı
4.  Park yasak
5.  Diğer (belirtin)

 
 
 

Yol Geometrisi

Yatay Özellikler 
1. Düz yol
2. Hafif viraj
3. Keskin viraj

Dikey Özellikler
1. Düz yol
2. Hafif eğim
3. Sarp eğim
4. Tümsek
5. Çukur
 

 

       1.                                          2. 

 

 
Yol Kategorisi
1. Tek yönlü köprü
2. Gidiş-geliş yönlü köprü
3. Diğer

Kaza Yeri ve Alan Durumu Krokisi
İlgili alanı, okullar, tapınaklar, camiler, kiliseler, köprüler ve yol kavşakları gibi yerleri bilinen yerlerle gösterin.
Bu yerlerle mesafeleri işaretleyin. Her zaman sokak adlarını belirtin. Drenaj, menfez, çukur, sokak lambası gibi
yol konum özelliklerini gösterin. Bir çarpı veya ok ile açıkça kazayı işaretleyin.

 
 
 
 
 
 

Yol Adı  _______________________________________ 

Yol No. ______________    Km ______________

 

Enlem  

Boylam

Harita Numarası

Nod 1 Nod 2

  

 

Kaza Polis Açıklaması (ör: V1 Pudukottai’ye doğru giderken karşı istikametten gelen V2’ye vurduğunda 
duran otobüsü solluyordu)

 

 

 

ARAÇ DETAYLARI (Yardımları karşılık gelen numarayı yazın) ARAÇ 1 (V1) ARAÇ 2 (V2) ARAÇ 3 (V3)

Araç Kayıt No

Aracın Markası

Aracın Modeli

Motor No

Şasi No

   

   

   

   

   

 

Kuzey

Sertifika Uygunluğu Kullanımda / Değil Kullanımda / Değil Kullanımda / Değil

Sigorta No / Şirket Bitiş tarih

Devamı bir sonraki sayfada ...



Veri sistemleri:  Karar organları ve uygulayıcılar için karayolu güvenliğ i klavuzu

97

3 
: V

er
i s

is
te

m
le

rin
in

 ta
sa

rla
nm

as
ı, 

ge
liş

tir
ilm

es
i v

e 
uy

gu
la

m
ay

a 
ko

nm
as

ı

   

   

   

E/H
Hatalı / açık değil

E/H
Hatalı / açık değil

E/H

E/H E/H E/H

E/H E/H E/H

Hatalı / açık değil

K/E K/E K/E

   

   

   

Vergi Bilgileri

Araç Türü (ayrıntıları doldurmak için Araç Türü Yardım bölümüne bakınız)
Araç Kusuru (ayrıntıları doldurmak için Araç Kusur Yardım bölümüne bakınız)

Lastik Patlama

Araç Farları
Araç Manevrası (ayrıntıları doldurmak için Araç Manevra Yardım bölümüne bakınız)

Patinaj Boyu (m)

Araç Hasarı (numara yazın - son sayfadaki grafiğe bakınız)

İsim

Sürücünün Cinsiyeti

Yaş

Ehliyet tipi (Tam / Öğrenciler / Yok / Süresi Dolmuş)

Ehliyet Numarası

Sürücü yaralanma şiddeti (ayrıntıları doldurmak için ilgili Yardım bölümüne bakınız)

Merhum ayrıntıları (yolda / yerinde öldü)

Sürücü Yaralanma tipi (son sayfadaki grafikten bakıp numara yazınız)

Sürücünün Eğitimi (Sürücüler eğitim yardımına başvurun)

Alkol / Uyuşturucu (Alkol / Uyuşturucu / şüphelenilmiyor)

Emniyet kemeri / Kask Takılı

Cep Telefonu kullanımı

Sürücü Hatası (ayrıntıları doldurmak için Sürücü Hatası Yardım kısmına bakınız)

Kaza Analizi ve Nedenleri Bulma Ekibi Bu Tür Kazaları Önlemek İçin İyileştirici Tedbirler

Yaralanmayan kişi sayısı    

SÜRÜCÜ DETAYLARI (yardımdan seçeneklere karşılık gelen sayılar yazınız)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

YARALI YOLCULAR (aşağıdaki yardım panelinden kodlara bakıp buraya yazınız) (Yaş belli değilse tahminen yazın)

 

1. 2         
2. 2         

 

1. 3          

2. 3          

 

 

 
 
 

SÜRÜCÜ 1 SÜRÜCÜ 2 SÜRÜCÜ 3

İsim Kayıp Sınıfı Yaş Yara Şiddeti Yaralanma Tipi Pozisyon Aksiyon
Kemer /Kask

E/H)
Vasıta No’ya göre
(V1, V2, V3, vb.)

Cinsiyet
(K/E)

İsim

1. Motorsiklet
2. Scooter
3. Moped
4. Triportör
5. Otomobil
6. Jeep
7. Taksi
8. Otobüs
9. Minibüs
10. Kamyon
11. Tempo

1. Fren
2. Vites
3. Patlak lastik
4. Çoklu hata

5. Hiçbiri
6. Far kusuru
7. Kabak lastik

12. Modifiye Araç
13. Traktör
14. Hafif ticari
15. Panelvan
16. SUV/MUV
17. At arabası
18. Bisiklet
19. Çekçek
20. El arabası
21. Diğer

Kayıp Sınıfı Yaş Yara Şiddeti Yaralanma Tipi Pozisyon Aksiyon
Alkol Şüphesi

E/H)
Vasıta No’ya göre
(V1, V2, V3, vb.)

Cinsiyet
(K/E)

YARALI YAYALAR (aşağıdaki yardım panelinden kodlara bakıp buraya yazınız) (Yaş belli değilse tahminen yazın)

Yardım Paneli
Vasıta Türü:

1. Ayakta
2. Geçiyor
3. Ortada yürüyor
4. Kenarda yürüyor
5. Yolda Oynuyor
6. Diğer

Yaya Eylemi:
1. Oturuyor
2. Ayakta
3. Yatıyor
4. Yola Çıkmış
5. Düşmüş
6. Diğer

Yolcu Eylemi:
1. Ölümcül
2. Ağır
3. Basit (H)
4. Basit (H. Y.)
5. Yaralanma yok

Yaralanma Şiddeti:
1. Ön koltuk
2. Arka koltuk
3. Arka Sürücü
4. Otobüs yolcusu
5. Kamyonun veya pikapın arkasında
6. Diğer

Yolcu Pozisyonu:

1. Yaya geçidinde
2. Yaya geçidine 50 m
3. Adada
4. Yol ortası (1-3 değil)

5. Kaldırım
6. Refüj
7. Diğer

Yaya Konumu:

1. Sağa dönüş
2. Soldan sollama
3. Sola dönüş
4. Park halinde
5. U dönüşü yapma
6. Ani başlangıç
7. Yaklaşma

8. Sabit
9. Açılım
10. Diğer / Belli Değil
11. Dışı taraftan çalıştırma
12. Yandan çalıştırma
13. Ani durdurma
14. Özel giriş kullanımı

15. Park etmeye çalışma
16. Geri
17. Trafik akışında geçiş
18. Duraklama
19. Bilinen / Diğer
20. Giderken sollama
21. Önde gidiyor sollama yok

Araç Manevrası:Vasıta Hatası:

1. Başlangıç 8
2. Standart 8-10
3. Öğrenci 11&12
4. Mezun
5. Master

Sürücü Eğitimi:

 

   

Heyetin Üyeleri İsim İmza

Polis Memuru _______________________________

M/V Müfettiş _______________________________

A.J/J.E (Otoyollar) _______________________________

 

1. Yok
2. Dikkatsiz kalkış
3. Yasal hız aşıldı
4. Yaya yol hakkı vermedi
5. Çok yakından takip

6. Diğer uygunsuz sollama
7. Virajda sollama
8. Sollama sonrası keskin geçiş
9. Yolun yanlış tarafında
10. Sinyal vermekte başarısız

11. Yanlış sinyal
12. Yanlış dönüş
13. Alkol tüketimi / uyuşturucu
14. Trafik ışığını görmezden gelme
15. DUR işaretini görmezden gelme

16. Dikkat eksikliği
17. Yanlış park yeri
18. Araca yol vermede başarısız
19. Polis Memurunu görmezden gelme
20. Farların kötü kullanımı

21. Tepede sollama
22. Uyuma ya da
      aşırı yorgunluk / hasta
23. Diğer

Sürücü Hatası:

1. Hasar Yok
7. Çoklu Hasar
8. Hasarın Detayları Yok

Araç Hasarı: Yaralanma Tipi:

Önceki sayfadan devam ...
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Adım 7:  Veri yönetimi planı geliştirin

Veri yönetimi planı çeşitli personel ve birimlerin sahip olacağı görev ve sorumluluklar 
da dahil olmak üzere sistemin nasıl işleyeceğini, veri koruma mekanizmalarının 
ve kalite kontrol tedbirlerinin neler olacağını belirler. Bölüm 3.4.2’ye göre bir veri 
yönetimi planı oluşturun.

Adım 8: Uygulamaya geçin

Birincil uygulama aşamasına veri toplama araçlarının, prosedürlerin ve yazılımın 
test edilmesi ve tüm öngörülen kullanıcılara sunulması dahil olmalıdır. Bu birincil 
aşamaya çok fazla özet gösterilse de, bu sadece başlangıçtır. Kalite kontrolü testleri, 
derinlemesine değerlendirmeler, veri tabanı geliştirmeleri ve yeni ve mevcut 
personelin sürekli olarak eğitilmesi sistemin iyi bir şekilde işleyebilmesi için önem 
taşımaktadır. 

Düzenli kalite kontrol testleri (örn. verilerin bütünlüğü ve doğruluğu ile ilgili rasgele 
testler) sistemin içinde dahili olarak var olmalıdır. Derinlemesine değerlendirmeler 
sistemin hedefleri karşılayıp karşılayamadığının; verilerin vakitli, doğru ve faydalı 
olup olmadığının ve sistem çıktılarının karayolu güvenliğinin artırılması için 
kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılmalıdır (Bkz. Bölüm 3.4). 
İlk değerlendirme sistemin uygulamaya konmasından sonra takriben 6 ay içerisinde 
gerçekleştirilmelidir. Bu sayede ilk aşamada ortaya çıkan sorunların çözülmesi 
sağlanabilir. Bir sonraki değerlendirme sistemin uygulamaya konmasından 1 yıl 
sonra, sonraki değerlendirme ise 5 yıl sonra, sistemin düzgün bir şekilde işlemesinin 
sağlanması için yapılmalıdır. Daha sonra her 5 yılda bir değerlendirme yapılmalıdır. 
Eksik raporlama, derinlemesine değerlendirme bünyesinde yapılmasa da her 5 
yılda bir değerlendirilmelidir. Karayolu güvenliği veri sisteminin hedefleri zamanla 
değişebilir, bu yüzden düzenli olarak yeniden değerlendirilmelidir. 
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Brezilya’da yer alan Guaiba şehri, Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı’nın desteğiyle Proaktif Ortaklı Stratejisi’ni 
(PPS) 2006 yılında uygulamaya koymaya başladı. PPS ekibinde belediyelerin ulaşım, trafik, sağlık ve eğitim 
departmanlarından temsilciler yer alıyordu.

PPS uygulamaya konmadan önce karayolu trafik kazaları ve yaralanmaları ile ilgili bilgiler yalnızca polis kayıtların-
dan elde ediliyordu ve tüm veriler tek bir basılı formatta saklanıyordu. PPS veri yönetimi ekibinin ilk faaliyetlerinden 
biri yeni bir karayolu trafik kazası veri sistemini uygulamaya koymak oldu; bu sayede karayolu trafik kazası 
verilerinin güvenilirliği ve doğruluğu artırılmış oldu (Bkz. Aşağıdaki şekil).

Yeni sistem çerçevesinde, karayolu trafik kazası verileri PPS veri yönetimi ekibi tarafından askeri polis karakolların-
dan, belediye trafik departmanlarından ve sağlık kuruluşlarından (hastane öncesi bakım, hastaneler ve yasal tıbbi 
enstitü) toplanmaya başlandı. Veriler bu proje için özel olarak geliştirilmiş olan elektronik bir veri tabanına giriliyor.

Veriler her üç ayda bir kayıtlar arasında eşleştirme işlemini gerçekleştiren sağlık hizmeti temsilcisine gönderiliyor. 
Eşleştirme işlemi raporlama düzeylerini iyileştiriyor ve yaralanma ve kazanın ciddiyetinin daha doğru bir şekilde 
sınıflandırılmasına imkan tanıyor. Ölüm ya da ağır yaralanma ile sonuçlanan kazalara ilişkin veriler veri tabanında 
saklanıyor; bunlar Ölü ya da Ağır Yaralı (KSI) şeklinde kodlanıyor.

           KA 3.9 :  Çok sektörlü veri sisteminin uygulamaya konması, Guaiba, 
Brezilya

Asker/Polis 

Asker/Polis

PPS’den önce
Tek bir veri kaynağı

PPS’den sonra
Çoklu veri kaynakları

Sağlık
Hizmetleri

Ölüm 
sistemi 
bilgileri

Mobil acil
servis

PPS’nin uygulamaya konmasından önce ve sonrasındaki veri kaynakları

Guaiba – KSI veri tabanının gelişimi

Polis kayıtları

Sağlık hizmeti
kayıtları

Ölüm 
veri tabanı

Tamamlayıcı
kaynaklar

Veri eşleştirmesi ve
KSI sınıflandırması

Yerel
başlıca risk
faktörleri

Eşleştirme süreci Veri analizi

● Trafik kazasının tarihi
● Adresi
● İsim;
● Yaş.

Eşleştirme sürecinde 
kullanılan temel 

değişkenler:

Ölüm ve ağır
yaralanma 

oranlarıKSI
veri
tabanı

Devamı bir sonraki sayfada ...
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3.6 Ölümcül olmayan yaralanma verileri ile ilgili düşünceler

Bazı uzmanlar polisin ölümcül olmayan vakalarla ilgili verilerinin asla yüksek 
raporlama düzeylerine ulaşamayacağını çünkü polisin yaralanmanın ciddiyetini 
sınıflandırmada özel olarak eğitilse bile yaralanmaların söz konusu değerlendirmenin 
yapıldığı kaza mahallinde görünür olamayabileceğini ileri sürmektedir (17). Dahası 
pek çok polis memurunun ciddi ve hafif yaralanma arasındaki farkı düzgün bir 
şekilde tespit etmesi beklense bile bu ölümcül olmayan yaralanmaların kamuoyu 
sağlığı üzerindeki etkisini ölçmek için yeterli bilgi sağlamayacaktır. 

Bunu sağlamak için ‘ciddi’ ve ‘hafif ’ terimlerinin kullanımı ile ilgili belirgin 
bir	tutarsızlık	mevcuttur.	Bazı	ülkelerde	‘ciddi	[yaralanma]’	‘hastanede	bakımı	
gerektiren’ şeklinde tanımlanmakta, bazılarında ise ‘en az 24 saat hastanede 
müşahede tutulma’ kriter kabul edilir, bazı ülkelerde ise bu süre daha da uzundur. 
Genellikle polis ve sağlık kuruluşları arasında yaralının hastanede ne kadar tutulduğu 
hakkında çok az haberleşme yapılmakta, bunun sonucunda da ‘ağır yaralı’ tanımı 
birkaç basit çizik ve ezilmeden ciddi kafa yaralanmalarına kadar geniş bir yelpazeyi 
kapsamaktadır. Buna ek olarak çoğu yüksek gelirli ülkede neredeyse tüm yolcular 
sigorta giderleri için boyun travması gibi gözle görülmeyen rahatsızlıkları ‘kontrol’ 
amacıyla hastaneye gönderilmektedir. Bunun aksine düşük ve orta gelirli ülkelerde 
kazadan sonra doktor tarafından muayene edilmek sağlık hizmetlerine olan erişime, 
iyi bir hastane öncesi bakımı sisteminin varlığına, yaralananların finansal durumuna 
ve diğer değişkenlere bağlıdır.

Bunun dışında farklı tür ölümcül olmayan yaralanma tipleri ne sağlık bakımından 
yarattığı etki, nede toplumsal maliyetleri bakımından aynı düzeydedir. Örneğin 
beyin sarsıntısı en maliyetli yaralanma türlerinden biridir çünkü uzun süre hastanede 
kalmayı ve rehabilitasyon görmeyi gerekli kılar ve genellikle vücutta kalıcı bir 
fonksiyonel hasarla sonuçlanır. Aynı kazada beyin sarsıntısı geçiren bir hasta ile 
ayağında kırık olan bir hasta en az 24 saat hastanede tutulma tanımına göre aynı 

Sonuçlar standartlar raporlar halinde dağıtılır ve belli ihtiyaçlara uygun özel sorgulamalar yapmak ya da raporlar 
hazırlamak mümkündür.

Raporlar her üç ayda bir her bir PPS departmanı koordinatörüne yollanır; bu raporlarda şehirdeki genel durum ile 
sistemin performansının ana göstergesi olarak ölüm ve ağır yaralanma vakalarının analizi yer alır. Verilerin özetine 
Trafik Departmanı web sitesinden ulaşılabiliyor.

KSI verileri halen Guaiba’daki karayolu trafik kazaları ile ilgili başlıca ve en güvenilir bilgi kaynağı konumunda. 
Uygun bir veri analizi yöntemi ile PPS ekibi trafik kazası veri analizini birkaç adım öteye taşıyabilmiştir.

Veri toplama sistemi düzgün bir şekilde işlemekte ve veriler karayolu güvenliği yönetimini iyileştirmek üzere 
kullanılmaktadır (Bkz. Modül 4’te yer alan vaka çalışması).

Önceki sayfadan devam ...
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şekilde ‘ağır yaralı’ olarak kategorilendirilebilir; ne var ki bu yaralanmaların uzun 
vadeli sonuçları arasında çok ciddi farkların olduğu açıktır.

Karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanmaların ve kaynakların dağıtımı, 
ölümcül olmayan yaralanmaların türü hakkında güvenilir ve detaylı bilgiler tespit 
edilmeden, yani basit hafif/ağır/ölümcül gibi tanımların ötesine geçilmeden 
mümkün olmayacaktır. Karakolların büyük bir çoğunluğunda polisin bu bilgileri 
temin etmesi mümkün olmayacaktır.

Ölümcül olmayan yaralanmalarla ilgili güvenilir veriler olması için aşağıdaki 
stratejilerden bir ya da ikisinin izlenmesin gerekecektir. 
•	 Polis ve hastane veri tabanları arasında bağlantı kurulması ya da hastane verilerinin 

karayolu trafik kazaları veri sistemine eklenmesine yönelik mekanizmaların 
geliştirilmesi (Vaka çalışması 3.9).

•	 Polis ve hastaneler arasında düzenli takibin sağlanmasına yönelik mekanizmalar; 
örneğin, hastane hasta taburcu edildiğinde polise haber verir ya da polis 
memurlarının hastanın hastanede ne kadar kaldığı ve ne zaman taburcu edildiği ile 
ilgili verilere ulaşma imkanı sağlar.

•	 Veri tabanlarının periyodik olarak karşılaştırılması.
 ▷ Polisin ICD kodlarına (Bkz. Modül 2) ya da Kısaltılmış Yaralanma Cetveli 
uyarınca yaptığı sınıflandırmaların doğruluğunun tespit edilmesi amacıyla 
hastane kayıtları ile düzenli olarak karşılaştırılması.

 ▷ Yaralanmanın ciddiyet düzeyine göre polis verilerindeki eksik raporlamaların 
değerlendirilmesi için standart bir metodoloji geliştirin (örneğin polis ve 
hastane kayıtlarını karşılaştırıp veri tabanlarının birinde ya da her ikisinde de 
yer alan vakaları özetleyin. Sonuçları ölümcül olmayan yaralanmaların gerçek 
sayısı ile ilgili daha doğru bir tahmin yürütebilmek amacıyla polise ait ölümcül 
olmayan yaralanma verilerine uygulanabilecek dönüşüm faktörlerini belirlemek 
üzere kullanın (Daha fazla detay için Bkz. 18). Dönüşüm faktörlerinin yeniden 
değerlendirilmesi için bu metodolojiyi düzenli aralıklarla uygulayın.

 ▷ Ölümcül olmayan yaralanma vakaları için ayrı sağlık bilgileri geliştirin ve 
kullanın.

 – Hastaneye dayalı bir yaralanma takip sistemini uygulamaya koyun. Yaralanma 
takip sistemi geliştirmek üzere atılacak adımları tek tek özetleyen kılavuzlar 
bulunmaktadır;	WHO-CDC	Yaralanma	Takip	Kılavuzu	ve	CDC	Yaralanma	
Takibi Eğitimi El Kitabı (4, 10). 

 – Eğer mümkünse polis ve hastaneler arasında takibi sağlayacak bir mekanizma 
geliştirin ya da yaralanmanın ciddiyeti ile ilgili sağlığa dayalı bilgilerin polisin 
yapmış olduğu sınıflandırmaları kontrol etmek ve yaralanmanın yapısı ile 
ilgili ilave bilgi sağlamak üzere polis ve hastane veri tabanlarını bağlantılı hale 
getirin. 
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 – Hastane verilerinin ICD vasıtasıyla kodlanmasını teşvik edin ve yaralanmalara 
yönelik dışsal neden kodlarının (E kodları) kullanımını geliştirmek üzere 
tedbirler alın (Bkz. Vaka Çalışması 3.10).

 – Ölümcül olmayan trafik kazası yaralanmalarının büyüklüğü hakkında tahmin 
yürütebilmek için nüfusa dayalı anketler yapın.

İspanya’da karayolu trafik kazalarında meydana gelen 
yaralanma vakaları ile ilgili istatistikler genellikle polis 
kayıtlarından elde edilir ve bu amaçla sağlık veri taban-
larının kullanılması pek yaygın değildir. 2002 yılında 
karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma 
vakalarının sağlık üzerindeki etkisinin tespit edilebil-
mesi amacıyla bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma 
grubunun üyeleri arasında Karayolu Trafiği Genel 
Müdürlüğü (İspanya’nın karayolu güvenliği politikası 
konusundaki en önde gelen kurumu), Sağlık Bakanlığı, 
bölgesel ve yerel sağlık departmanları ve birkaç araş-
tırma merkezi yer alıyordu.

Grup İspanya’da sağlık veri tabanlarının kullanıla-
bilirliği, özellikleri ve kullanımı ile ilgili iki adet rapor 
yayınladı (19, 29). Bu raporlar çoğunlukla Hastane-
den Taburcu Edilen Hastalar ile İlgili Asgari verilere 
(CMBDAH) dayanıyordu. CMBDAH Sağlık Bakanlığı 
tarafından kullanılan bir veri tabanı olup İspanya’da bir 
devlet hastanesinden taburcu edilen her bir hasta ile 
ilgili bilgileri içermektedir. 

Çalışma grubu CMBDAH veri tabanının geliştirilmesi 
için bir dizi tavsiyede bulundu (19):

• E-kodunun (dışsal yaralanma nedenleri) bütünlü-
ğünün geliştirilmesi. Hastanelerden taburcu olan 
trafik kazasında yaralanmış kişilerin %25’i ile ilgili 
‘E-kodu’ bilgisi bulunmamaktadır. Bu durum trafik 
kazalarından kaynaklı olarak hastaneye kaldırılan 
kişilerle ilgili verilerin ciddi şekilde azımsanmasına 
yol açabilir.

• İki kez kayıt altına alınan verilerin tespit edilmesi 
için yeni bir değişkenin kullanılması. Örneğin, aynı 
yaralanma için birden çok kez hastaneye kaldırılan 
kişiler.

• Özel hastaneleri de sisteme dahil ederek veri taba-
nın kapsama alanının genişletilmesi.

• Her bir birey için veri tabanına özel bir kod girilmesi, 
bu sayede polis kayıtları ile karşılaştırma işleminin 
mümkün kılınması.

• Acil servis kayıtları kullanılarak CMBDAH formatına 
benzer bir veri tabanının oluşturulması.

           KA ÇALIŞMASI 3. 10 :  Sağlık veri tabanlarının karayolu trafik kazası 
yaralanmalarını değerlendirmek üzere kullanılması, 
İspanya
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Özet

•	 Uygulama konusunda teknik sorumluluğa sahip olacak temel paydaşlardan oluşan 
bir çalışma grubu oluşturun. Çalışma grubu uzun vadeli bir karayolu güveliği veri 
stratejisi ile kısa vadeli bir eylem planı geliştirmelidir. Grup sistem için öncelikli 
hedefleri ve teknik gereksinimleri belirlemeli, en iyi eylem planını seçmek üzere 
durum değerlendirmesini kullanmalıdır. 

•	 Polis temel bir paydaştır. Nihai çıktı verilerinin geliştirilmesine dönük çabalar polis 
olmadan başarıya ulaşamayacaktır. Proje planlamasının her aşamasına polisi dahil 
edin ve polisin iş yükünü ve çalışma yöntemlerini etkileyecek her tür değişimle 
ilgili polisin fikrini alın.

•	 Asgari veri unsurlarının belirlenmesi karayolu trafik kazalarının, bunların 
özelliklerinin ve bunlar sonucunda ortaya çıkan yaralanmaların tanımlanabilmesi 
için ortak bir veriler bütünü sağlayacaktır. Ortak veriler bütünü ulusal analiz ve 
karayolu güvenliği planlaması için gerekli bilgileri sağlayacaktır. Bu modül asgari 
veri unsurları sunar ve tanımları ve veri değerlerini saptar.

•	 Karayolu trafik kazasında meydana gelen ölüm vakalarına ilişkin 30-gün tanımını 
uygulamaya koyun. Veri toplama amacıyla bu tanımın uygulamaya konması 
mümkün değilse uygun düzeltme faktörlerini belirleyin ve bunları veri işleme 
sırasında ölümle ilgili verilere uygulayın.

•	 Veri kalitesi asgari veri unsurları uygulanarak, tanımlar düzenlenerek, 
yaralanmaların görüldüğü kazaların raporlanması ile ilgili yasal yükümlülükler 
getirilerek, veri toplama araç ve prosedürleri geliştirilerek, kaza mahallinin tespit 
etmek ve kayıt altına almak için uygulanan yöntemler geliştirilerek, eğitim 
programları yürütülerek ve veri kalite kontrol sistemleri uygulamaya konarak 
geliştirilebilir.

•	 Karayolu trafik kazası veri sisteminin performansı sistemdeki (kaza mahallinden 
nihai çıktıya) veri akışı artırılarak, veri tabanına faydalı özellikler eklenerek ve veri 
yönetim planı uygulamaya konarak güçlendirilebilir. 

•	 Diğer veri tabanları ile bağlantı kurulması diğer kaynağın doğru, güncel, stabil 
ve erişilebilir bir formatta olması halinde veri kalitesini artırabilir. Ne var ki 
veri tabanları arasındaki uyumsuzluklar ve özel hayatın gizliliği gibi konular 
sebebiyle bu genellikle mümkün değildir. Modül 2’de sözü edilen eksik raporlama 
durumunun değerlendirilmesi için kullanılan yöntemler alternatif olarak belirli 
aralıklarla uygulanabilir. Kilit konumdaki diğer veri tabanlarının da (karayolu 
envanteri, araç tescil, yaralanma takibi) geliştirilmekte olduğu durumlarda veri 
tabanları arasında bağlantı kurmak ve diğer veri tabanlarından trafik kazaları ile 
ilgili ana veri tabanına veri aktarmak daha kolay olabilir.

•	 Danışman ve tedarikçilerin seçimi araştırma ve dikkatli bir değerlendirmeyi gerekli 
kılar.
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•	 “Kullanıma hazır” yazılım platformları yeni sistemler için etkili bir çözüm 
sunabilir ve genellikle kısa süre içerisinde uygulamaya konur. Ürünlerin 
uygulamaya konmadan önce kapsamlı bir şekilde teste tabi tutulup onaylanması 
ve başlangıçtaki uygulamaya koyma aşaması ile sınırlı olmayan veri tabanının 
kullanımına ilişkin uygun düzeyde bir servis hizmeti ile birlikte tedarik edilmeleri 
gerekir.

•	 Ölümcül olmayan trafik kazası yaralanma vakaları verileri polisin yapacağı 
raporlama işlemlerinde yaralanmanın ciddiyeti ile ilgili uygun tanımlar 
kullanılarak, polis ve hastaneler arasında takip mekanizması oluşturularak, 
polisin ölümcül olmayan vakaları eksik şekilde raporlaması ile ilgili periyodik 
düzenlemeler yapılarak (bu dönüşüm faktörlerinin tahminine de imkan 
tanıyacaktır), hastaneye dayalı bir yaralanma takip sistemi uygulamaya konarak 
(uygun olan durumlarda) ve nüfusa dayalı bir anket yapılarak sağlanabilir.

Asgari veri unsurları: detaylı tanım

Trafik kazası veri unsurları

Trafik kazası veri unsurları kazanın genel özelliklerini tanımlar

C1.	Kaza	tanım	numarası

Tanım: Belirli bir yıl içinde her bir kaza için ayrı bir tanım numarası (10 haneli ibr 
numara vb.) belli bir kazayı tanımlar

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal ya da karakter dizgisi

Yorumlar: Bu değer genellikle polis tarafından atanır, çünkü kaza mahallinden 
sorumlu olan polistir. Diğer sistemler de bu numarayı kullanarak söz konusu kazaya 
atıfta bulunabilir. 

C2.	Kaza	tarihi

Tanım: Kazanın meydana geldiği tarih (gün, ay, yıl).

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal (GGAAYYYY)

Yorumlar: Eğer kaza tarihinin bir kısmı bilinmiyorsa gün ya da ay yerine 99 yazılır, 
eğer kazanın yılı bulunmuyorsa ileri bir kontrol yapılmalıdır. Bu veri mevsimsel 
karşılaştırmalar, zaman dizisi analizi, yönetim/idare, değerlendirme ve bağlantı için 
önem taşımaktadır.
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C3.	Kaza	saati

Tanım: 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kazanın meydana geldiği saat 
(00:00/23:59)

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal (SS:DD)

Yorumlar: Gece yarısı 00:00 olarak tanımlanır ve yeni günün başlangıcını ifade eder. 
Bu değişken farklı zaman aralıkları ile ilgili analizlerin yapılmasını sağlar.

C4.	Kazanın	meydana	geldiği	şehir	ve	bölge

Tanım: Kazanın meydana geldiği il (C4.1) ve ilçe ya da eşdeğer birim (C4.2).

Zorunluluk Durumu:	Zorunlu

Veri tipi: Karakter dizgisi

Yorumlar: Yerel ya da bölgesel programlara dönük analizler için önemli olup 
kaza dosyasının diğer yerel/bölgesel veri tabanları ile (hastane, karayolu vb.) 
bağlantılandırılması için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda bölgeler arası 
karşılaştırmalar için de önem taşımaktadır.

C5.	Kaza	mahalli

Tanım: Kazanın tam olarak gerçekleştiği yer. Optimum tanımlar arasında güzergah 
adı ve Doğrusal Referanslama Sistemi’nin (LRS) kullanılıyor olması durumunda 
GPS/GIS koordinatları veya coğrafi koordinatları karayolu envanteri ve diğer 
dosyalarda yer alan verilerle ilişkilendirebilecek diğer sistemler yer alır. Kaza 
mahallinin belgelendirilmesine ilişkin asgari gereksinim sokak adı, referans noktası, 
referans noktasına uzaklığı ve referans noktasına göre seyahat yönüdür.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Karakter dizgisi, enlemsel/boylamsal koordinatları, lineer referanslama 
yöntemini ya da bağlantı noktası sistemini desteklemek üzere kullanılır.

Yorumlar: Sorunun tanımlanması, önleme programları, mühendislik hesaplamaları 
ve haritalandırma ve bağlantılandırma için kritik öneme sahiptir.

C6.	Kaza	tipi

Tanım: Bu kaza tipi kazada ilk yaralanma ya da hasara sebep olan olaya göre 
tanımlanır.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal
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Veri değerleri:

1)  Yayaların dahil olduğu kazalar: Bir aracın en az bir yayaya çarpması.

2)  Park halindeki araçla çarpışma: Hareket halindeki bir araç ile park halindeki 
bir araç arasında meydana gelen kaza. İçinde sürücü bulunan ve kazadan hemen 
önce durmuş olan bir araç park halinde kabul edilmez.

3)  Sabit bir nesneye çarpma: Sabit nesneye çarpılarak meydana gelen kaza (ağaç, 
direk, bariyer, çit vb.)

4)  Sabit olmayan bir nesneye çarpma: Sabit olmayan bir nesneye ya da düşen 
yüke çarpmak.

5)  Hayvan: Hareket halindeki bir aracın bir hayvana çarpması.

6)  Çarpışmanın olmadığı tek araçlı kazalar: Sadece bir aracın dahil olduğu ve 
hiçbir nesneye çarpılmayan kazalar. Yoldan çıkan araçlar, araçların takla atması, 
bisikletçilerin düşmesi vb. bu tanıma girer.

7)  İki ya da daha fazla araçlı çarpışma: İki ya da daha fazla sayıda aracın dahil 
olduğu kazalar.

8)  Diğer kazalar: Yukarıda tanımlayan diğer kazalar.

Yorumlar: Eğer kaza esnasında birden çok çarpışma meydana gelmişse bu 
değişken kullanılarak yalnızca ilk çarpışma kayıt altına alınmalıdır. Eğer birden çok 
kullanılabilecek veri mevcutsa yalnızca ilk olaya en iyi uyan değer kullanılmalıdır. 
Kazanın sebebinin anlaşılması ve kaza önlemeye dönük önlemlerin uygulamaya 
konması için önemlidir. 

C7.	Çarpma	tipi

Tanım: Motorlu taşıtların ilk anda nasıl birbirleriyle tartıştıklarını ortaya koyar. Bu 
değişken, kazanın iki motorlu taşıt arasında meydana geldiği durumlarda, kazadaki 
ilk çarpışma anına işaret eder.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri: 

1)  Motorlu taşıtlar arasında herhangi bir çarpışma yok: Motorlu taşıtlar 
arasında herhangi bir çarpışma meydana gelmemiştir. Tek bir taşıtın, yayaların, 
hayvanların ya da nesnelerin dahil olduğu kazaları ifade eder.

2)  Arkadan çarpma: Bir taşıtın ön tarafı ile başka bir taşıtın arka tarafı arasındaki 
çarpışma.

3)  Kafa kafaya çarpışma: Her iki taşıt birbirine önden çarpmıştır.

4)  Yandan çarpma – aynı istikamette: Bir taşıtın ön tarafının başka bir taşıtın yan 
tarafına çarpması.
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5)  Yandan çarpma – ters istikamette: Bir taşıtın ön tarafının başka bir taşıtın yan 
tarafına çarpması.

6)  Yandan çarpma – dik açıyla: Bir taşıtın ön tarafının başka bir taşıtın yan 
tarafına çarpması.

7)  Yandan çarpma – istikamet tespit edilememiştir: Bir taşıtın ön tarafının 
başka bir taşıtın yan tarafına çarpması.

8)  Yan yana çarpma – aynı istikamette: İki taşıt aynı istikamette ilerlerken yan 
tarafları birbirine çarpmıştır.

9)  Yan yana çarpma – ters istikamette: İki taşıt ters istikamette ilerlerken yan 
tarafları birbirine çarpmıştır.

10) Arkadan yana çarpma: Bir taşıtın arka tarafı diğer aracın yan tarafına 
çarpmıştır.

11) Arka arkaya çarpışma: Her iki taşıtın arka tamponları birbirine çarpmıştır.

Yorumlar: Taşıtlardaki yapısal sorunların tespit edilebilmesi için faydalıdır.

C8.	Çarpma	tipi

Tanım: Kaza mahallinde kazanın gerçekliği sıradaki hava durumu.

Zorunluluk Durumu:	Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri: 

1)  Açık (Havadan kaynaklı herhangi bir engelleme yok, yoğunlaşma ya da yoğun 
hava hareketi yok – açık ve bulutlu gökyüzü bu tanıma dahildir)

2)  Yağmur (sağanak ya da hafif )

3)  Kar

4)  Sis, buğu ya da duman

5)  Sulusepken, dolu

6)  Sert rüzgarlar (Sürüş koşullarına olumsuz etki ettiği düşünülen rüzgarın varlığı)

7)  Diğer hava koşulları

8)  Bilinmeyen hava koşulları

Yorumlar: Hava koşullarının karayolu güvenliği üzerinde sahip olduğu etkinin 
anlaşılmasına imkan tanır. Mühendislik hesaplamaları ve kaza önleme programları 
için önemlidir.

C9.	Çarpma	tipi

Tanım: Kaza mahallinde kazanın gerçekleştiği sıradaki doğal ve yapay ışık durumu.
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Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri:  

1)  Gün ışığı: Gündüz vaktindeki doğal ışık.

2)  Alacakaranlık: Sabaha karşı ya da akşamüzeri sırasındaki doğal ışık. Gündüz 
ışık koşullarının çok kötü olduğu durumlar bu kategoriye dahil edilir.

3)  Karanlık: Herhangi bir doğal ya da yapay ışığın bulunmaması.

4)  Karanlık, sokak lambaları yanmıyorken: Kaza mahallinde sokak lambası 
bulunmakta ancak kaza sırasında çalışmamaktadır.

5)  Karanlık, sokak lambaları yanıyorken: Kaza mahallinde sokak lambası 
bulunmakta ve kaza sırasında çalışmaktadır.

6)  Bilinmiyor: Kaza sırasındaki ışık koşulları bilinmiyor.

Yorumlar: Kaza sırasındaki ışık durumu hakkındaki bilgi kaza mahallinin tespit 
edilmesi ve ağ analizi yapılması için önem taşımaktadır. Buna ek olarak, gece 
meydana gelen kazalarda karayolunda mevcut olan aydınlatma sisteminin gelecekte 
değiştirilmesine yön vermesi açısından önemlidir.

Toplanan verilerden elde edilen kaza verisi unsurları

CD.1	Kazanın	ciddiyeti

Tanım: Kazada yaralanan ve durumu en ciddi olan kişiye göre karayolu trafik 
kazasının ciddiyetini tanımlar.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri: 

1)  Ölümcül: Kaza sonucunda en az bir kişi olay yerinde ya da kazadan sonraki 30 
gün içerisinde hayatını kaybetmiştir.

2)  Ciddi/ağır yaralanma: Hiç kimsenin ölmediği, en az bir yaralının 24 saat 
boyunca hastanede müşahede altında tutulduğu kazalar.

3)  Hafif/önemsiz yaralanma: Kazaya karışan kişilerden en az biri hastaneye 
kaldırılmamış veya 24 saatten daha kısa bir süre boyunca müşahede altında 
tutulmuştur, ağır yaralanan ya da ölen yoktur.

Yorumlar: Kazanın ciddiyeti ile ilgili hızlı bir referans vermeyi mümkün kılar, kazaya 
ilişkin bireysel yaralanma kayıtları ile ilgili verileri özetler. Kaza ciddiyetinin düzeyine 
göre analize imkan sağlar.
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Toplanan veriler kullanılarak kazalarla ilgili pek çok değişken elde edilebilir, 

bunlara kazaya karışan (toplam) motorlu taşıt sayısı, kazaya karışan motor-

suz taşıt sayısı, ölüm sayısı, ölümcül olmayan yaralanmaların sayısı, kazanın 

haftanın hangi günü meydana geldiği ve diğer veriler. Bu değişkenler kullanıcıya 

tek tek kayıtlara bakmaksızın sayılarla ilgili ya da diğer bilgilere erişme imkanı 

tanır. Düzenlenen raporların türüne bağlı olarak, bu verilerin elde edilmesi zaman 

ve emekten tasarruf sağlayabilir.

Karayolu veri unsurları

Karayoluna bağlı veri unsurları karayolunun özelliklerini kazanın gerçekleştiği yerde 
ve zamanda mevcut olan altyapıyı tanımlar.

R1.	Karayolu	türü

Tanım: Karayolunun türünü, yolun iki yönlü olup olmadığını, araç yolunun fiziksel 
olarak bölünüp bölünmediğini tanımlar. Kavşaklarda meydana gelen ve belli bir 
yolda sınıflandırılamayan kazalarda, geçiş üstünlüğü olan taşıtın hareket halinde 
olduğu yol esas alınır.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri:

1)  Otoban/Otoyol: İki yönde araç trafiği için düzenlenmiş, ortasında 
trafik amacıyla kullanılmayan şeritler bulunan karayolu. Bu yollarda diğer 
karayollarında olduğu kadar kavşak, hemzemin geçit, tramvay yolu ya da yaya 
yolu bulunmaz. İşaret levhaları ile özel olarak otoban şeklinde sınıflandırılır ve 
yalnızca belli motorlu taşıtların trafiği için kullanılır.

2)  Ekspres yol: İki yönlü trafiğin bulunduğu, araç yollarının normal şartlarda 
birbirinden ayrılmadığı karayolları. Yalnızca bağlantı yolları ve kontrollü 
kavşaklardan giriş yapılır. İşaret levhaları ile özel olarak ekspres yol şeklinde 
sınıflandırılır ve yalnızca belli motorlu taşıtların trafiği için kullanılır. Akan 
trafikte duraklamak ya da park etmek yasaktır.

3)  Şehir içi gidiş geliş yol: (Giriş ve çıkışı tabelalarla belirlenmiş) bir şehir merkezi 
sınırları içinde kalan karayolu. Trafiğin iki yönlü ve genellikle düşük hızda 
(genellikle ortalama saatte 50 km’ye kadar) seyrettiği bölünmemiş bir sokak, 
işaretli ya da işaretsiz bir ya da daha fazla şeridin bulunabileceği kısıtsız trafik.
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4)  Şehir için yol, tek yönlü: (Giriş ve çıkışı tabelalarla belirlenmiş) bir şehir 
merkezi sınırları içinde kalan karayolu. Trafiğin tek yönlü ve genellikle düşük 
hızda (genellikle ortalama saatte 50 km’ye kadar) seyrettiği bölünmemiş bir 
sokak.

5)  Şehir dışındaki karayolları: (Giriş ve çıkışı tabelalarla belirlenmiş) bir şehir 
merkezi sınırları dışında kalan karayolu.

6)  Kısıtlı yol: Karayolu trafiğine erişimin sınırlı olduğu yollar. Çıkmaz sokaklar, 
evle caddeler arasında kalan yol, dar sokaklar ve özel yollar buraya dahildir.

7)  Diğer: Yukarıda listelenen karayollarından farklı bir karayolu.

8)  Bilinmiyor: Kazanın nerede gerçekleştiği bilinmiyor.

Yorumlar: Aynı tasarım özelliklerine sahip karayollarında meydana gelen kaza 
oranlarının karşılaştırılması ve asfalt yollarla diğer yollar arasında karşılaştırmalı 
analizlerin yapılması için önemlidir. 

R2.	Yol	fonksiyon	sınıfı

Tanım: Kazanın gerçekleştiği yolun hizmet türü ya da fonksiyonunu tanımlar. 
Kavşaklarda meydana gelen ve belli bir yolda sınıflandırılamayan kazalarda, geçiş 
üstünlüğü olan taşıtın hareket halinde olduğu yol esas alınır

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri:  

1)  Ana arter: Uzun mesafeli ve genelde şehirlerarası ulaşım için kullanılan 
karayolları. Otoyollar ve ekspres yollar da bu tanıma dâhildir. Ana arterler şehir 
içinden geçiyor ve şehir içi ulaşımda kullanılıyor da olabilir. Trafik yüksek hızlı 
olup karayolu girişte tam ya da kısmi kontrol uygulanır (alt ve üst geçit ya da 
kavşaklar trafik ışıkları ile kontrol edilir). Ana artere bağlanan diğer yollar tali 
yollar olarak değerlendirilir.

2)  İkincil arter: Ana arterlere alt ve üst geçitler veya trafik ışıkları ile kontrol 
edilen ve şehir için arter ağını tamamlayan ya da destekleyen kavşaklar vasıtasıyla 
bağlanan yollar. Kısa mesafeli yollardır ancak ilçeler arası geçişte kullanılmaz. 
Tam ya da kısmi giriş kontrolü zorunlu değildir.

3)  Tali yol: Arterlerin aksine, tali yollar ilçeler arası geçişte kullanılabilir ve yerel 
bölgelerde arterler arasındaki geçişi/düzeni sağlar. Tali yollar aynı zamanda ana 
ve ikinci arterlere çıkan trafiği de düzenler.

4)  Yerel yol: Belli bir araziye ulaşmak üzere özel olarak kullanılan yol (özel mülk, 
ticari alanlar vb.). Eyaletler arası ya da şehir içi ulaşıma uygun olmayan düşük hız 
limitleri ile düzenlenir.



Veri sistemleri:  Karar organları ve uygulayıcılar için karayolu güvenliğ i klavuzu

111

3 
: V

er
i s

is
te

m
le

rin
in

 ta
sa

rla
nm

as
ı, 

ge
liş

tir
ilm

es
i v

e 
uy

gu
la

m
ay

a 
ko

nm
as

ı

R3.	Hız	sınırı

Tanım: Kazanın meydana geldiği bölgedeki yasal hız sınırı

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri:  

sss: Her bir karayolu kategorisine göre işaret levhaları ya da ülkede yürürlükte 
olan trafik mevzuatı uyarınca belirlenmiş yasal hız sınırları, bir saatte kat edilen 
kilometreye göre hesaplanır (km/s).

999/bilinmiyor: Kazanın meydana geldiği yerdeki hız sınırı bilinmiyor.

Yorumlar: Kavşaklarda meydana gelen ve belli bir hız sınırı çerçevesinde 
sınıflandırılamayan kazalarda, geçiş üstünlüğü olan taşıtın hareket halinde olduğu yol 
esas alınır.

R4.	Karayolu	üzerindeki	nesneler

Tanım: Karayolu üzerinde taşıtın hareket etmesini engelleyen bir nesne ya da insanın 
bulunması. Duran ya da hareket eden tüm hayvanları (bu hayvanlara çarpılmış 
olsun ya da olmasın) ve yolda olmaması gereken nesneleri içerir. Park halindeki ya 
da hareket eden taşıtlarla yayaları ve yol kenarında duran nesneleri (ağaç, direk vb.) 
içermez.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri:  

1   Evet: Kaza mahallinde karayolu üzerinde nesneler bulunmaktadır.

2   Hayır: Kaza mahallinde karayolu üzerinde nesneler bulunmamaktadır.

9   Bilinmiyor: Kaza mahallinde karayolu üzerinde nesnelerin bulunup 
bulunmadığı bilinmemektedir.

Karayolu ağının büyük bir kısmının asfaltsız olduğu ülkelerde karayolu 

yüzeyi türüne göre analiz yapabilmek için “karayolu yüzeyi tipi” değişkeni 

eklenebilir.
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R5.	Karayolu	yüzey	koşulları

Tanım: Kazanın meydana geldiği saat ve yerdeki karayolu yüzeyi koşulu.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri: 

1   Kuru: Kuru ve temiz yol yüzeyi

2   Kar, donma, buz: Yol üzerinde kar, donma ya da buz olması.

3   Kaygan: Kum, çakıl, çamur, yaprak, yağ vs. sebebiyle yolun kaygan olması. Kar, 
donma, buz ve ıslak yüzeyleri içermez.

4   Islak, nemli: Islak yol yüzeyi. Selleri içermez.

5   Sel: Yol üzerinde sabit ya da hareketli bir su kütlesinin bulunması.

6   Diğer: Yukarıda açıklanmayan diğer yol yüzeyleri

9   Bilinmiyor: Karayolu yüzeyi koşulları bilinmiyor.

Yorumlar: Mühendislik değerlendirmeleri ve karşı tedbirlerin alınabilmesi için ıslak 
yüzeyli bölgelerde meydana gelen kazaların tespit edilmesi için önemlidir.

R6.	Kavşak

Tanım: Kazanın (iki ya da üç yolu birbirine bağlayan) bir kavşakta meydana gelip 
gelmediğini ifade eder ve kavşağın türünü tanımlar. Eş düzey kavşaklarda tüm yollar 
aynı düzeyde kesişir. Eş düzey olmayan kavşaklarda ise karayolları aynı düzeyde 
kesişmez.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri: 

1   Eş düzey kavşak, dört yol: Dört ayrı yolun kesiştiği kavşaklar.

2   Eş düzey, döner kavşak: Döner yol.

3   Eş düzey, T ya da dirsek kavşak: Üç kolu olan kavşak. T geçitleri ve dik açılı 
kavşakları içerir.

4   Eş düzey, çoklu kavşak: 4’ten fazla yolun birleştiği kavşaklar (yuvarlaklar 
hariç).

5   Eş düzey, diğer: Yukarıda tanımlanmamış diğer eş düzey kavşaklar.

6   Eş düzey olmayan: Aynı düzeyde kesişmeyen karayollarının bulunduğu 
kavşaklar.
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7   Kavşakta olmayan kazalar: Kaza kavşağın en az 20 metre ilerisinde olmuştur.

9   Bilinmiyor: Kaza mahallinin kavşağa göre konumu bilinmiyor.

Yorumlar: Kavşağa en fazla 20 metre uzaklıkta meydana gelen kazalar kavşakta 
meydana gelmiş kazalar olarak sınıflandırılır. Alana bağlı çalışmalar ve uygun 
mühendislik tedbirlerinin belirlenebilmesi için önem taşımaktadır.

R7.	Kavşakta	trafik	kontrolü

Tanım: Kazanın meydana geldiği kavşaktaki trafik kontrolü türü. Yalnızca 
kavşaklarda meydana gelen kazalar için geçerlidir.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri: 

1  Yetkili kişi: Kavşakta yer alan trafik polisi ya da görevli trafiği kontrol 
etmektedir. Trafik işaretleri ile diğer kavşak kontrol sistemlerinin kullanılmakta 
olduğu durumlarda dahi geçerlidir.

2  Dur işareti: Geçiş üstünlüğü dur işaretlerine göre belirlenir.

3  Yol ver levhası ya da işaretleri: Geçiş üstünlüğü yol ver levhaları ya da işaretleri 
ile belirlenir.

4  Diğer trafik işaretleri: Geçiş üstünlüğü ‘dur’ ya da ‘yol ver’ levhası ya da 
işaretleri dışındaki trafik levhaları ile belirlenir.

5  Otomatik trafik işaretleri (çalışır durumda): Geçiş üstünlüğü kaza 
mahallinde çalışır durumda bulunan otomatik trafik işaretlerine göre belirlenir.

6  Otomatik trafik işaretleri (çalışmıyor): Kaza mahallinde otomatik trafik 
işaretleri bulunmakta ancak çalışmıyor.

7  Kontrolsüz: Kavşak, yetkili bir kişi, trafik işaretleri, levhalar, otomatik trafik 
işaretleri ya da başka şekillerde kontrol edilmemektedir.

8  Diğer: Kavşak yetkili bir kişi, trafik işaretleri, levhalar ya da otomatik trafik 
işaretlerinden başka şekillerde kontrol edilmektedir.

Yorumlar: Eğer birden çok uygulanabilir değer varsa (örn. trafik işaretleri ve 
otomatik trafik levhaları) hepsi kayıt altına alınmalıdır.

R8.	Viraj

Tanım: Kazanın bir virajda meydana gelip gelmediğini, eğer virajda meydana 
gelmişse virajın türünü ifade eder.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu
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Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri: 

1   Keskin viraj: Kaza keskin bir virajda meydana gelmiştir (trafik polisinin 
değerlendirmesine göre).

2   Açık viraj: Kaza açık bir virajda meydana gelmiştir (trafik polisinin 
değerlendirmesine göre).

3   Viraj yok: Kaza virajda gerçekleşmemiştir.

9   Bilinmiyor: Kazanın virajda meydana gelip gelmediği belirtilmemiştir.

Yorumlar: Yüksek oranda kazaların meydana geldiği yerlerin tespit edilmesi ve 
gerekli değişikliklerin yapılması ile karayolu tasarımı ve hız sınırlarında yapılacak 
değişikliklere yön verilmesi bakımından önem taşımaktadır.

R9.	Karayolu	eğimi

Tanım: Kazanın dik eğimli bir yolda meydana gelip gelmediğini ifade eder.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri: 

1   Evet: Kaza yolun yüksek eğimli bir bölümünde meydana gelmiştir.

2   Hayır: Kaza yolun yüksek eğimli bir bölümünde meydana gelmemiştir.

9   Bilinmiyor: Kazanın yolun yüksek eğimli bir bölümünde meydana gelip 
gelmediği tanımlanmamıştır.

Yorumlar: Yüksek oranda kazaların meydana geldiği yerlerin tespit edilmesi 
ile karayolu tasarımı ve hız sınırlarında yapılacak değişikliklere yön verilmesi 
bakımından önem taşımaktadır.

Araç veri unsurları

Taşıt veri değerleri kazaya karışan taşıtlarla ilgili özellikleri içermektedir.

V1.	Araç	numarası

Tanım: Kazaya dahil olan tüm araçlara ayrı ayrı atanan numara.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal, ardışık iki haneli numara

Yorumlar: Kaza kaydı ve kişisel kayıtlara çapraz referans olacak şekilde araç kaydına 
imkan tanıma.
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V2.	Araç	Türü

Tanım: Kazaya dahil olan tüm araçlara ayrı ayrı atanan numara.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal, ardışık iki haneli numara

Veri değerleri: 

1   Bisiklet: İki ya da daha fazla tekerlekli, genellikle yalnızca üzerindeki insanın 
enerjisi ile pedal ya da manivela sistemi vasıtasıyla hareket eden karayolu taşıtı.

2   Diğer motorsuz taşıtlar: Yukarıda listede yer verilmeyen diğer motorsuz 
karayolu taşıtları.

3   İki/Üç tekerlekli motorlu taşıtlar: İki ya da üç tekerlekli motorlu taşıtlar 
(mobilet, motosiklet, trisiklet ve arazi bisikletleri dâhil)

4   Yolcu arabaları: İki ya da üç tekerlekli motorlu taşıtlar dışında kalan, insan 
taşımak üzere tasarlanmış ve sürücü dâhil en fazla 9 adet koltuğu bulunan 
motorlu karayolu taşıtları.

5   Otobüs/Minibüs/Troleybüs: Genellikle toplu taşımada, şehirlerarası ulaşımda 
ve turist gezilerinde kullanılan kullanılan ve 9’dan fazla koltuğu bulunan taşıtlar. 
Elektrikli kondüktörlere bağlı ve ray üzerinde hareket etmeyen taşıtları da 
içerir).

6  Hafif yük taşıtları (3,5 tondan hafif ): Ağırlık bakımından küçük olan; 
özellikle ve yalnızca mal taşımak üzere tasarlanmış motorlu karayolu taşıtları.

7  Ağır yük taşıtları (3,5 tondan ağır): Ağırlık bakımından büyük; özellikle ve 
yalnızca mal taşımak üzere tasarlanmış motorlu karayolu taşıtları.

8  Diğer motorlu taşıtlar: Motorla çalışmayan ve yukarıda sıralanan iki değer 
listesinde yer almayan diğer karayolu taşıtları

9  Bilinmiyor: Taşıt türü bilinmiyor veya belirtilmemiş.

Yorumlar: Taşıt tipine ve yol kullanıcısı türüne göre (P20 Yol kullanıcı türü 
değişkeni ile kombine halde) kaza riski analizi yapmayı mümkün kılar. Belli taşıtlara 
yönelik ve belli yol kullanıcılarının korunması amacıyla tasarlanmış karşı tedbirlerin 
değerlendirilmesi.

V3.	Taşıt	Çeşidi

Tanım: Taşıt imalatçısı tarafından verilen ayırt edici çeşit adı.

Zorunluluk Durumu: Taşıtın motorlu olması halinde zorunlu. Bisikletler, 
trisikletler, çekçek ve hayvan kızakları dâhil değildir.

Veri tipi: Karakter dizgisi. Buna alternatif olarak motorlu taşıt çeşitleri listesi 
oluşturularak her birine bir kod verilebilir. Böyle bir listenin hazırlanması daha tutarlı 



116

Veri sistemlerinin tasarlanması, gelişt ir i lmesi ve uygulamaya konması

ve güvenli bir kayıt işlemini mümkün kılar; aynı zamanda verilerin yorumlanmasını 
da kolaylaştırır.

Yorumlar: Farklı taşıt çeşitlerine göre analiz yapılmasına imkân tanır.

V4.	Araç	Modeli

Tanım: Taşıt imalatçısı tarafından bir taşıt ailesini işaret etmek üzere atanan ve (çeşit 
içinde) yapımı itibariyle birbirine benzer motorlu taşıtları ifade eden kodlar.

Zorunluluk Durumu: Taşıtın motorlu olması halinde zorunlu. Bisikletler, 
trisikletler, çekçek ve hayvan kızakları dâhil değildir.

Veri tipi: Karakter dizgisi. Buna alternatif olarak motorlu taşıt modelleri listesi 
oluşturularak her birine bir kod verilebilir. Böyle bir listenin hazırlanması daha tutarlı 
ve güvenli bir kayıt işlemini mümkün kılar; aynı zamanda verilerin yorumlanmasını 
da kolaylaştırır.

Yorumlar: Kazanın meydana geldiği ülkede tanındığı haliyle model adına göre rapor 
düzenleyin. Farklı motorlu taşıt modellerine göre analiz yapılmasına imkân tanır.

V5.	Araç	Model	yılı

Tanım: İmalatçı tarafından motorlu taşıta atanan model yılı.

Zorunluluk Durumu: Taşıtın motorlu olması halinde zorunlu. Bisikletler, 
trisikletler, çekçek ve hayvan kızakları dâhil değildir.

Veri tipi: Sayısal (YYYY)

Yorumlar: Araç tescilinden elde edilebilir. Değerlendirme, araştırma ve kaza 
karşılaştırması amacıyla motorlu taşıt model yılının tespit edilmesi amacıyla 
kullanımı için önem taşımaktadır.

V6.	Motor	büyüklüğü

Tanım: Taşıt motorunun büyüklüğü santimetreküp cinsinden kayıt altına alınır.

Zorunluluk Durumu: Taşıtın motorlu olması halinde zorunlu. Bisikletler, 
trisikletler, çekçek ve hayvan kızakları dâhil değildir.

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri: 

nnnn : Motor boyutu

 9999 : Motor boyutu bilinmiyor

Yorumlar: Taşıt motorunun gücünün kaza riski üzerindeki etkinin tespit edilmesi 
amacıyla önem taşımaktadır. 



Veri sistemleri:  Karar organları ve uygulayıcılar için karayolu güvenliğ i klavuzu

117

3 
: V

er
i s

is
te

m
le

rin
in

 ta
sa

rla
nm

as
ı, 

ge
liş

tir
ilm

es
i v

e 
uy

gu
la

m
ay

a 
ko

nm
as

ı

V7.	Taşıtın	özel	fonksiyonu

Tanım: Fonksiyonun taşıt üzerinde açıkça belirtilmiş olması şartı aranmaksızın 
taşıtın kullanım amacını oluşturan özel fonksiyon

Zorunluluk Durumu: Taşıtın motorlu olması halinde zorunlu. Bisikletler, 
trisikletler, çekçek ve hayvan kızakları dâhil değildir.

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri: 

1   Herhangi bir özel fonksiyonu yok: Taşıtın herhangi bir özel fonksiyonu 
yoktur.

2   Taksi: Sürücüsü ile birlikte ile kiralanan, güzergâhı önceden belli olmayan 
lisanslı araçlar.

3   Otobüs olarak kullanılan taşıt: İnsanların taşınması için kullanılan motorlu 
karayolu taşıtları.

4   Polis / askeriye: Polis ya da askeriye tarafından kullanılan taşıtlar.

5   Acil durum taşıtları: Acil durumlarda kullanılan taşıtlar (ambulanslar ve itfaiye 
araçları dâhildir).

8  Diğer: Yukarıda ifade edilmeyen diğer özel fonksiyonlar

9  Bilinmiyor: Belli bir fonksiyonu işaretlemek mümkün değildir.

Yorumlar: Belli amaçlar doğrultusunda kullanılan taşıtların belirlenebilmesi 
amacıyla önem taşımaktadır.

V8.	Taşıtın	manevrası

Tanım: Kaza öncesinde taşıtın gerçekleştirdiği kontrollü manevra.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal

Veri değerleri: 

1   Geri geri gitmek: Taşıt kaza esnasında geri geri gitmektedir.

2   Park halinde: Taşıt park halinde ve durağandır.

3   Park yerine girerken ya da çıkarken: Taşıt park etmekte ya da park halinden 
çıkmaktadır.

4   Yavaşlama ya da durma: Taşıt yavaşlamakta ya da durmaktadır.

5   Harekete geçme: Durağan durumdaki araç harekete geçmiştir. Park etmekte ya 
da park halinden çıkmakta olan taşıtlar dâhil değildir. 
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6   Dönmek üzere bekleme: Taşıt durağan pozisyonda dönmek üzere 
beklemektedir.

7   Dönme: Taşıt dönmektedir (U dönüşleri dâhil).

10  Şerit değiştirme: Taşıt şerit değiştirmektedir.

11  Direksiyon kırma: Taşıt yolda önüne çıkan bir nesneye (başka bir taşıt ya da 
yaya) çarpmamak üzere son anda yönünü değiştirmiştir.

12  Sollama: Taşıt bir başka taşıtı sollamaktadır.

13  Düz seyir / normal sürüş: Taşıt herhangi bir engel olmaksızın düz bir şekilde 
seyretmektedir.

8  Diğer

9  Bilinmiyor

Kişi veri unsurları

Kişi verileri kazaya katılan insanların özelliklerini, eylemlerini ve son durumlarını 
ifade eder. Bu veriler kazada yaralanan her kişi ve aynı zamanda sürücü için ayrı ayrı 
doldurulacaktır. Hem motorlu hem de motorsuz taşıtların dâhil olduğu kazalar için 
geçerlidir. 

P1.	Kişi	numarası

Tanım: Kazaya dahil olan tüm kişilere ayrı ayrı atanan bir numara

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal (İki haneli, ss)

Yorumlar: İlk taşıtta yer alan kişi önce kaydedilecektir. Belli bir taşıt içerisinde önce 
sürücü daha sonra diğer yolcular kaydedilecektir. Kişi verilerinin kaza, karayolu ve 
taşıt kayıtları ile birlikte değerlendirilebilmesine ve tek bir Kaza Verisi (C1) ve Taşıt 
Numarası (V1) oluşturulabilmesini sağlar.

P2.	Yolcu	taşıt	numarası

Tanım: Kişinin içerisinde seyahat ettiği taşıta bu kazayla ilgili özel olarak atanan 
numara (V1).

Zorunluluk Durumu:	Zorunlu

Veri tipi: Sayısal (İki haneli, ss)

Yorumlar: Kişi kayıtlarının araç kayıtları ile karşılaştırılabilmesini ve kişi ile 
içerisinde seyahat etmekte olup taşıtın bağdaştırılabilmesini sağlar.
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P3.	Yaya	taşıt	numarası

Tanım: Bu kazaya özel olarak bu kişiye çarpmış olan motorlu taşıta verilen numara 
(V1). V1 kapsamında bu kişiye çarpan motorlu taşıta atanmış olan numara.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal (İki haneli, ss)

Yorumlar: Kişi kayıtlarının araç kayıtları ile karşılaştırılabilmesini ve kişi ile 
kendisine çarpan taşıtın bağdaştırılabilmesini sağlar.

P4.	Doğum	tarihi

Tanım: Kazaya dahil olan kişinin doğum tarihini ifade eder.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal (tarih formatı – gg/aa/yyyy; doğrum tarihi bilinmiyorsa 
99/99/9999)

Yorumlar: Kişinin yaşının hesaplanabilmesini sağlar. Yaş grubuna göre kazaya 
dâhil olma riskinin analiz edilmesi ve yaş grubuna göre yolcu koruma sisteminin 
oturtulması için önem taşımaktadır. Diğer veri tabanlarında yer alan kayıtlarla 
bağlantı kurulabilmesi için kilit bir değişkendir.

P5.	Cinsiyet

Tanım: Kazaya dahil olan kişinin cinsiyetini ifade eder.

Zorunluluk Durumu: Zorunlu

Veri tipi: Sayısal 

Veri değerleri:

1   Erkek: Kimlik kartları / kimlik numarası ya da polis tarafından yapılan 
incelemeye göre.

2   Kadın: Kimlik kartları / kimlik numarası ya da polis tarafından yapılan 
incelemeye göre.

9   Bilinmiyor: Cinsiyet tespit edilememiştir (Polis kişiyi takip edememiştir, 
özellikle belirtilmemiştir).

Yorumlar: Cinsiyete dayalı kaza riski analizinin yapılabilmesi için önemlidir. 
Kazaya karışan kişinin cinsiyetinin yolcu koruma programı ve araç tasarım özellikleri 
üzerinde sahip olduğu etkinin değerlendirilmesi amacıyla önem taşımaktadır.

P6.	Yol	kullanıcısı	tipi

Tanım: Bu değişken, kaza sırasında kazaya her bir kişinin rolünü ifade eder.



120

Veri sistemlerinin tasarlanması, gelişt ir i lmesi ve uygulamaya konması

Zorunluluk Durumu:	Zorunlu
Veri tipi: Sayısal 
Veri değerleri: 

1   Sürücü: Motorlu ya da motorsuz taşıt sürücüsü ya da operatörü. Bisikletçiler, 
çekçek çeken kimseler, ata binenler vb. dâhildir.

2   Yolcu: Bir taşıt içerisinde yolculuk eden sürücü dışında kalan kişiler. Taşıta 
binmekte ya da taşıttan inmekte olanlar, oturmakta olanlar dâhildir.

3   Yaya: Yürüyen, bir bisikleti, bebek arabasını ya da tekerlekli sandalyeyi ittiren ya 
da tutan, hayvanlara çobanlık eden, oyuncak bir arabayı kullanan, paten, kaykay 
ya da kayak üzerindeki kişileri ifade eder. Bir taşıta binmekte ya da taşıttan 
inmekte olan kişileri içermez.

8  Diğer: Yukarıdaki listelerde ifade edilen türlere dahil olmayan bir kişi.
9  Bilinmiyor: Kişinin kazada ne tür bir rol oynadığı bilinmemektedir.

Yorumlar: Yol kullanıcısı türüne göre kaza analizi yapılmasını (V2 kodlu araç 
türü ile birlikte) imkân tanır. Belli yol kullanıcılarını korumak üzere alınmış özel 
tedbirlerin hesaplanması için önem taşımaktadır. 

P7.	Oturma	pozisyonu
Tanım: Kazaya dâhil olan kişinin kaza esnasındaki oturma pozisyonunu ifade eder.
Zorunluluk Durumu: Zorunlu
Veri tipi: Sayısal 
Alt kategori: Sıra
Veri Değerleri:

1   Ön
2   Arka
3   Hiçbiri (örneğin bir motorlu taşıtın dışında yolculuk edenler)
8  Diğer
9  Bilinmiyor

Alt kategori: Koltuk
Veri değerleri:

1  Sol
2   Orta
3   Sağ
4   Hiçbiri (örneğin bir motorlu taşıtın dışında yolculuk edenler)
8  Diğer
9  Bilinmiyor

Yorumlar: Yolcu koruma programlarının eksiksiz şekilde değerlendirilebilmesi için 
önem taşımaktadır.
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P8.	Yaralanmanın	ciddiyeti

Tanım : Kazaya dâhil olan kişinin yaralanma ciddiyeti.

Zorunluluk Durumu : Zorunlu

Veri tipi : Sayısal

Veri Değerleri:

 1 Ölümcül yaralanma: Kişiyi hemen öldüren veya yaraları sonucu, 30 gün içinde 
ölmesine yola açan yaralanma 

 2 Ciddi/ağır yaralanma: Kazadaki yaralanmaları sebebiyle en az 24 saat için 
hastaneye yatırılır. 

 3 Hafif/orta yaralanma: Kişi yaralanır ve hastanede 24 saatten az kalır veya hiç 
hastaneye yatırılmaz. 

 4 Yara almadan: Kişi yara almadan kazayı atlatır. 

 9 Bilinmeyen: Yaranın şiddeti bilinmez veya kaydedilmemiştir.

Yorum : Yaralanma sonucu analizi ve değerlendirme ve çarpışma şiddetinin uygun 
sınıflandırması (PD1) için önemlidir. Diğer veritabanlarında kayıtlarla bağlantı için 
önemli bir unsurdur.

P9.	Güvenlik	Ekipmanı

Tanım:   Sürücünün güvenlik kısıtlarını ya da bisikletçiler motorcularda kask 
kullanımını tanımlar. 

Zorunluluk durumu:  Zorunlu

Veri Tipi : Sayısal

Alt kategori : Sürücü Kısıtları

Veri değerleri : 

 1 Emniyet koltuk kemeri mevcut, kullanımda
 2 Emniyet koltuk kemeri mevcut, kullanımda değil
 3 Emniyet koltuk kemeri mevcut değil
 4 Çocuklar için kısıt sistemi mevcut, kullanımda
 5 Çocuklar için kısıt sistemi mevcut, kullanımda değil
 6 Çocuklar için kısıt sistemi mevcut değil
 7 Uygulama dışı: Bazı özel araçlarda kullanılamaz (örn: tarımsal araçlar). 
 8 Diğer kullanılan kısıtlar
 9 Bilinmeyen: Kaza esnasında sürücü tarafından kullanılıp kullanılmadığı 

bilnmiyor 
 10 Kullanılmamış olan durumlar
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Alt kategori: Kask kullanımı 

Veri değerleri

 1 Kask takılı
 2 Kask takılmamış
 3 Uygulama dışı (örn: kişi yaya veya otomobil sürücüsü) 
 9 Bilinmiyor

Yorum : Yolcu güvenlik sistemleri ve kullanılabilirliği ve kask kullanımı hakkında 
bilgiler yaralanma sonuçları üzerinde böyle güvenlik ekipmanlarının etkisini 
değerlendirmek için önemlidir.

P10.	Yaya	manevrası

Tanım : Kaza öncesi yayayı kazadan kurtaran manevra

Zorunluluk Durumu : Zorunlu

Veri tipi : Sayısal

Veri değerleri

 1 Geçiş: Yaya yoldan geçiyor. 

 2 Araba yolunda yürüme: Trafikle karşılaşıp ya da karşılaşmadan yaya taşıt 
yolundan geçiyor.

 3 Araba yolunda olma: Yaya taşıt yolunda bulunuyor (ayakta, oturuyor, uzanıyor, 
vb.). 

 4 Araba yolunda olmama: Yaya kaldırımda duruyor ya da yürüyor ya da bir 
noktada taşıt yolunun yanında bulunuyor. 

 8 Diğer: Yaya ya da araç önceki değerlerin listesinde olmayan bir manevra yapıyor.

 9 Bilinmeyen: Yaya ya da araç manevrası kaydedilmemiş ya da bilinmiyor.

Yorum: Etkili yol tasarımı ve işletilmesi, eğitim ve yayaları karşılamak için zorlayıcı 
önlemlerin geliştirilmesi için yararlı bilgiler sağlar.

P11.	Alkol	şüphesi

Tanım : Kanun koyucular kişinin kaza anında alkollü olduğundan şüpheleniyor.

Zorunluluk Durumu : Tüm motorlu taşıtların sürücüleri için zorunlu, diğer 
motorsuzlar (yaya ve bisikletli) için öneri biçiminde 

Veri Tipi: Sayısal
Veri Değerleri:

 1 Hayır

 2 Evet
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 3 Uygulama dışı (örn: kişi sürücü değilse) 

 9 Bilinmeyen

P12.	Alkol	testi

Tanım: Alkol test statüsünü, türünü ve sonucunu içerir.

Zorunluluk Durumu: Duruma bağlı (P25, Alkol kullanımından şüphe duyulması 
halinde zorunlu)

Veri tipi: Sayısal 

Alt kategori: Test statüsü

Veri değerleri: 
1   Test yapılmadı

2   Şahıs test yapılmasını reddetti

3   Test yapıldı

9  Test yapılıp yapılmadığı bilinmiyor

Alt kategori: Test türü

Veri değerleri:

1   Kan

2   Nefes

3   İdrar

8  Diğer

9  Test türü bilinmiyor

Alt kategori: Test sonucu

Veri değerleri

Değer

Sonuç bekleniyor

Sonuç bilinmiyor

Yorumlar: Alkol kullanımı karayolu trafik güvenliğinin başlıca sorunlarından biridir. 
Kazalarda alkol kullanımının olup olmadığının bilinmesi alkollü araç kullanma 
oranlarını azaltmaya yönelik programların değerlendirilmesini kolaylaştırır.

P13.	Uyuşturucu	kullanımı

Tanım: Kazaya dâhil olan kişinin yasadışı uyuşturucu kullandığına dair bir şüphe ya 
da kanıt olması.
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Zorunluluk Durumu: Tüm motorlu taşıt sürücüleri için zorunlu olup, herkes için 
(yaya ya da bisiklet sürücüsü) yapılması önerilmektedir.

Veri tipi: Sayısal 

Veri değerleri:  

1   Uyuşturucu kullanımına ilişkin bir şüphe ya da kanıt bulunmamaktadır.

2   Uyuşturucu kullanımına ilişkin şüphe bulunmaktadır.

3   Uyuşturucu kullanımına ilişkin kanıt bulunmaktadır (Başka alt kategoriler 
eklenerek test türü ve değerleri tanımlanabilir)

4   Yapılmamıştır: (Eğer kişi motorlu taşıt sürücüsü değilse)

9  Bilinmiyor 

P14.	Ehliyet	belgesi	veriliş	tarihi

Tanım: Kişinin ilk sürücü belgesinin (koşullu ya da tam olarak) verildiği tarih (ay ve 
yıl) ve kullanmakta olduğu araçla ilişkisi

Zorunluluk Durumu: Tüm motorlu taşıt sürücüleri için zorunludur

Veri tipi: Sayısal (AAYYYY)

Veri değerleri:

Değer (MMYYYY)

Sürücü belgesi verilmemiş

İlk sürücü belgesi tarihi bilinmiyor

Yorumlar: Kaza sırasındaki toplam araç sürme deneyimini yıl olarak hesaplamaya 
imkan verir.

Toplanan verilerden elde edilen şahış verileri unsurları

PD1.	Yaş

Tanım: Kazaya dahil olan kişinin yaşı

Veri türü: Sayısal

Yorumlar: Doğum tarihi (P4) ve Kaza tarihi (C2) verilerinden elde edilir. Kaza 
riskinin yaş grubuna göre analiz edilmesi ve yaş grubuna göre alınan tedbirlerin 
etkinliğinin değerlendirilebilmesi için kullanılır.
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Toplanan, analiz edilen ancak eyleme geçirilmeyen veriler kaynakların verimsiz 
bir şekilde kullanıldığının göstergesidir. İyi bir karayolu güvenlik verisi 

sistemi oluşturmanın nihai amacı toplanan bilgilerin karayolu güvenliğinin mevcut 
durumunun geliştirilmek üzere kullanılmasıdır. Bu modülde kullanıcılara karayolu 
güvenliği veri sistemlerinin çıktılarının karayolu trafik kazalarında meydana gelen 
yaralanma vakalarının kanıta dayalı bir şekilde önlenmesi ve karayolu güvenliği 
performansının takip edilmesi ve değerlendirilmesi için nasıl kullanılabileceğini 
göstermektedir.  

Bu modülde yer alan bölümler aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:
•	 4.1 Dağıtım: İnsanlar karayolu güvenlik verilerini yalnızca bu verilere 

erişebilmeleri halinde kullanabilir. Modül dağıtım mekanizmaları üzerine bir 
tartışma ile başlamaktadır. 

•	 4.2 Karayolu güvenlik verilerinin kullanımı: Bu bölümde verilerin Modül 
1’de açıklanan karar alma döngüsünde oynadığı rol anlatılmakta ve trafik 
kazası verilerinin trafik mühendisleri tarafından sorunların tespit edilmesi ve 
karayolları ağında gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla nasıl kullanıldığı 
özetlenmektedir. 

•	 4.3 Karayolu güvenliği performansının izlenmesi: Bu bölümde karayolu 
güvenliğinin mevcut durumunun izlenmesi için kullanılabilecek göstergeler ile 
bunların güçlü ve zayıf yönleri ele alınmaktadır. Nitel ve nicel politika hedeflerinin 
belirlenmesi konusuna da kısaca değinilmektedir.

•	 4.4 Karayolu güvenlik verileri ile ilgili uluslararası işbirliği: Bu bölümde bir 
dizi uluslararası kurum tarafından karayolu güvenlik verilerinin dünya çapında 
iyileştirilmesi hedefiyle yürütülen faaliyetler ele alınmaktadır.

•	 4.5 Girişimlerin değerlendirilmesi: Bu bölümde karayolu güvenlik verileri 
sisteminin çıktılarının girişimlerin yarattığı etkinin değerlendirilmesi için nasıl 
kullanılabileceği açıklanmaktadır. 

4.1 Dağıtım

Modül 1’de de açıklandığı gibi, güvenilir veriler etkin bir karayolu güvenliği 
yönetiminin temelini oluşturmaktadır. İlgili analiz ve tanımlama işlemlerinin 
ardından karayolu trafik kazası veri sisteminin çıktıları yerel ve ulusal düzeyde 
aşağıdaki hususlar doğrultusunda kullanılmalıdır. 
•	 Risk faktörlerinin ve riskli bölgelerin tespit edilmesi (örn. karayolu güvenliği ile 

ilgili sorunların tanımlanması);
•	 Uygun girişimlerin neler olduğuna kadar verilmesi;
•	 Karayolu güveliği ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesinde hangi aşamada 

olunduğunun takip edilmesi;
•	 Girişimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi.
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Bunları başarabilmek için verilerin kullanılabilir ve erişilebilir olması gerekir. Yerel 
düzeydeki trafik mühendisleri, polis memurları ve kamu sağlığı uzmanları ile 
karayolu güvenliğinden sorumlu olan bölgesel resmi kurumlar ve ulusal düzeyde 
politika yapıcıların hepsi sorunların tespit edilmesi ve maliyet-etkin çözümlerin 
geliştirilebilmesi amacıyla bu verilere erişebilmelidir. Analiz sonuçlarının karayolu 
güvenliği konusundaki paydaşlara düzenli bir şekilde aktarılabilmesi için istatistiki 
raporlar, bültenler, internet siteleri ve atölyeler gibi mekanizmalar geliştirilmelidir. 
Çeşitli paydaşların farklı veri gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Aynı analiz ve 
raporların tüm veri kullanıcıları için aynı şekilde faydalı olması genellikle pek olası 
değildir. İlgili verilerin aşağıda yazılı kişi ve birimlere dağıtımı ile ilgili olarak uygun 
mekanizmaların geliştirilebilmesi için özel çalışmalar yapılmalıdır:
•	 Veri toplamada sahip oldukları rolün anlatılabilmesi ve yaptırım ile ilgili çabaların 

hedefe daha doğru bir şekilde yöneltilebilmesi için polise;
•	 Yüksek riskli bölgelerin tespit edilmesi ve bu doğrultuda uygun çözümlerin 

geliştirilebilmesi amacıyla trafik mühendislerine;
•	 Yeterli sağlık hizmetlerinin planlanması ve karayolu trafik kazalarında meydana 

gelen yaralanma vakalarının azaltılabilmesi amacıyla sağlık sektöründeki 
planlamacılara;

•	 Öncelikli sorunların tespit edilmesi ve politikalarının karayolu güvenliği 
üzerindeki etkisinin tespit edilebilmesi amacıyla karayolu ile ilgili politika 
yapıcılara;

•	 Politikalarının karayolu güvenliği üzerindeki etkisinin tespit edilebilmesi amacıyla 
finans, ulaşım, hukuki yaptırım ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren politika 
yapıcılara;

•	 Sorunun büyüklüğünün (ve bu büyüklükte meydana gelen değişimlerin) 
anlaşılması ve kendi davranışlarının bu duruma nasıl bir etkisinin olduğunun 
gösterilmesi amacıyla genel kamuoyuna.

Karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma vakaları ile ilgili veri-

lerin yayınlanması, bu veriler beklenenden çok daha kötü olsa bile büyük 

önem taşımaktadır. Karayolu trafik kazası veri toplama sistemlerinde yapılacak 

iyileştirmeler, sırf veriler gerçeği daha fazla yansıtsın diye kayıt altına alınan 

trafik kazalarından kaynaklı yaralanma vakalarının sayısında bir artışa sebep 

olabilir. Ölüm ve yaralanma vakalarının sayısındaki artış, alınan önlemlerdeki 

değişikliklere değil de, gerçek bir değişime işaret etse de, yine de bu planlama 

açısından önemli bir bilgidir. Karayolu güvenlik verilerinin yayınlanmaması ve 

paylaşılmaması önceliklerin tespit edilmesi, kaynakların adil bir şekilde dağıtıl-

ması ve karayolu güvenliği yönetiminin sahip olduğunu etkinin değerlendirilmesi 

önünde engel teşkil etmektedir. 
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Karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma vakaları ile ilgili veriler ulusal 
istatistikler olarak yayınlanmalı ve yıllık istatistiki raporlar ile aylık ve/veya üç aylık 
raporları içermelidir (Bkz. Kutu 4.1). 

Yayınlar ve internet siteleri aracılığıyla karayolu güvenli-
ğinin mükemmel bir şekilde dağıtımının sağlandığı pek 
çok örnek mevcuttur. Burada bunlardan yalnızca bir 
kaçına yer verebileceğiz.

Yeni Zelanda’da Ulaşım Bakanlığı çeşitli rapor ve 
istatistikler yayınlar. Bunlar kazaların meydana geldiği 
koşullar ve sebepleri hakkında polis raporlarından elde 
edilen ve Bakanlığın Kaza Analiz Ssitemi bünyesinde 
saklanan detaylı bilgiler temelinde hazırlanır:

• Yeni Zelanda’da Motorlu Taşıt Kazaları, Kaza Analiz 
Sisteminde yer alan ulusal verilerin yıllık olarak yayın-
lanan istatistiki bir raporudur. Bu raporda ulusal 
hastanelerin nefes ve kandaki alkol düzeyi ile ilgili 
istatistikleri ile yol kullanıcısı davranışları ve karşı-
laştırmalı uluslararası istatistikler yer alır.

• Kaza Bilgi Formu ise yıllık olarak yayınlanan bir dizi 
ulusal bilgi formundan oluşur ve alkollü araç kul-
lanma, hız, genç sürücüler ve yayalar gibi konuları 
kapsar.

• Aylık güncellenmiş kaza istatistikleri raporu.

• Bölgesel düzeydeki verilerin analizi yapılarak hazırla-
nan bir dizi bilgi notu ve bölgesel raporlar.

Bu raporlar Ulaşım Bakanlığı’nın internet sitesinden 
ücretsiz olarak indirilebilir (www.transport.govt.nz/
research/RoadCrashStatistics/).

Kamboçya’da karayolu trafik kazalarında meydana 
gelen yaralanma vakaları ve trafik kazaları ile ilgili trafik 
polisi ve sağlık kuruluşu kayıtlarından elde edilen bilgi-
ler Trafik Kazası ve Kazazede Bilgi Sisteminde (RCVIS) 
saklanır. Bu veriler Handicap International Belgium 
Phnom Penh ofisinin desteği ile analiz edilir ve aylık 
ve yıllık raporlar halinde yayınlanır. Raporlar, Ulusal 
Karayolu Güvenlik Komitesi (NRSC), İçişleri Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaşım Bakanlığı, Bilgi 
Bakanlığı, Millet Meclisi, haber medyası ve yerel ve 
uluslararası sivil toplum kuruluşları bünyesindeki 
400’den fazla son kullanıcıya elektronik ya da basılı ola-
rak dağıtılır. Raporlara Karayolu Güvenlik Komitesinin 
internet sitesinden ulaşılabilir (www.roadsafetycambo-
dia.info/action2).

ABD’de Ulusal Karayolu Trafiği Güvenlik İdaresi’ne 
(NHTSA) bağlı Ulusal İstatistik Merkezi karayolu güven-
liği ile ilgili temel konularla ilgili yıllık raporlar yayınlar. 
Bu raporlara müşterilere elektronik yayınlara, belge-
lere, kılavuzlara ve sunumlara erişim imkânı sağlayan 
Müşteri Otomatik Takip Sistemi aracılığıyla internet 
üzerinden ulaşılabilir (www-nrd.nhtsa.dot.gov/Cats/
index.aspx).

Buna ek olarak bu internet sitesi üzerinden özel veri 
talepleri ve soruları doğrudan NCSA’ya iletilebilir. Veri 
dağıtımı için kullanılan bir diğer NHTSA internet sitesi 
ise Ölüm Analizi Raporlama Sistemi (FARS) Ansiklopedi 
İnternet sitesidir; bu site 1994 yılından günümüze FARS 
ve diğer bilgi kaynakları ile ilgili bir koleksiyon içermek-
tedir (http://www-fars.nhtsa.dot.gov). Kullanıcılar bu 
site aracılığıyla raporlar hazırlayabilir, veri araması 
yapabilir, verileri indirebilir ve NCSA’nın yayınlarına, 
eyalet kanunlarına, belgelere ve koşul ve hükümlere 
erişilebilir. 

Bir dizi uluslararası kurum karşılaştırmalı karayolu 
güvenliğine yönelik istatistikler ve raporlar sunmakta-
dır. Bunlar faydalı kaynaklar olup verilerin erişilebilir 
hale getirilmesi için izlenecek yöntemlere de örnek 
teşkil etmektedir. 

• Avrupa Karayolu Güvenliği ile İlgili bir Gözlem meka-
nizması oluşturmaya yönelik SafetyNet projesi bir dizi 
bilgi formu yayınlamış; bu formlarda 1997 – 2006 yıl-
ları arasında 14 AB Ülkesine ait veriler özetlenmiştir 
(Trafik Güvenliği Temel Bilgiler, 2008, www.erso.eu/
data/content/basic_facts.htm#_Basic_Facts).

• Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
(UNECE) 56 Üye Devlette meydana gelen karayolu 
trafik kazaları ile ilgili bilgileri de içeren ulaşım 
istatistiklerini toplamaktadır. İstatistiklere UNECE 
İnternet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilebilir; 
sitede ülkeye ve konuya göre özel aramalar yapılabi-
lir (http://w3.unece.org/pxweb/DATABASE/STAT/
Transport.stat.asp). Asya Pasifik Karayolu Trafik 
Kazaları Veri Tabanı da (www.unescap.org/ttdw/
data/aprad.aspx) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik 

KUTU 4.1 : Veri dağıtım mekanizmaları

Devamı bir sonraki sayfada ...
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Bu istatistiki raporlarda ulusal düzeydeki başlıca karayolu güvenliği değişkenleri 
ile ilgili temel rakamsal değerler yer almalıdır. Buna ek olarak uzman kullanıcıların 
beklentilerine cevap verecek şekilde özel olarak hazırlanmış raporlar da yayınlanabilir. 
İstatistiki analizler bölgesel ve yerel düzeylerde yapılmalı; sonuçlar düzenli olarak 
paylaşılmalıdır. Karayolu güvenliği ile ilgili belli konular hakkında düzenlenmiş 
temel bilgi formları da verilerin hem politika yapıcılara hem de kamuoyuna iletilmesi 
için faydalı bir araç olabilir.

Ne var ki ulusal ve uluslararası idareciler tarafından yayınlanan genel veriler karayolu 
güvenliği araştırmacıları için özel öneme sahip konuların hepsini içermeyebilir. 
Dahası çoğu kez yol kullanıcısı, taşıt tipi ve karayolu özelliğine göre kombine 
raporlara ihtiyaç duyulur. Böylesi detaylı veriler talep eden tüm kullanıcılara 
verilmelidir. Alternatif olarak kaynakların imkan sağlaması halinde çevrimiçi ve 
üzerinde arama yapılabilir bir veri tabanına erişim sağlanabilir (örneğin Bkz. Kutu 
4.2). 

Bilgi dağıtımının bir başka etkin yolu da bunu medya aracılığı ile yapmaktır. Medya 
hem bir iletişim ve eğitim kanalı sunar, hem de haberleri yapış şekilleri ile değişim 
yaratmak, kamuoyunun düşüncelerini 
etkilemek ve siyasi bir irade yaratmak 
üzere etkin bir özne haline gelebilir.

Karayolu güvenliği ile ilgili veri 
tabanlarının “sahipleri” çeşitli 
formatlarda bilgi yayınlamaya ek olarak 
sahip oldukları verileri, veri tabanlarının 
karşılaştırılması ya da bağlantılı hale 
getirilmesi yoluyla eksik raporlama 
vakalarının tespit edilmesine yönelik 
araştırmaların yapılabilmesi için karayolu 
güvenliği ile ilgili diğer paydaşlarla da 
paylaşmak konusunda teşvik edilmelidir 
(Bkz. Modül 2). Karayolu trafik kazaları 

Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’na Üye Devletler ile 
ilgili benzer istatiskler sunmaktadır.

• Uluslararası Karayolu Federasyonu karayolu ve araç 
istatistikleri ile ilgili trafik kazaları ile ilgili verileri de 
içeren yıllık derlemeler yapmaktadır. Rapor çeşitli 
ulusal istatistik ofisi ve ulusal karayolu idaresi gibi 
resmi veri kaynaklarından verileri kullanır ve 185’ten 
fazla ülkeyi kapsar (Bkz. www.ifrnet.org/statistics.
php).

• Daha çok CARE olarak bilinen Avrupa Karayolla-
rında Meydana Gelen Kazalar Veri Tabanında ise 
Avrupa Ülkelerinde meydana gelen ölüm ve yara-
lanma vakaları ile ilgili detaylı bilgiler içerir. Yıllık 
istatistiki raporlar, özet tablolar ve bilgi formları web 
sitesi üzerinden düzenli olarak yayınlanır ve kimi 
kurumlara kendi raporlarını oluşturmaları için bu 
veri tabanına erişim imkânı tanınır (http://ec.europa.
eu/transport/road_safety/observatory/statistics/
reports_graphics_en.htm). 

Önceki sayfadan devam ...
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ile yaralanmalar hakkındaki verilerden sorumlu olan kişiler, özel hayatın gizliliği gibi 
gerekçelerle verilerin paylaşımı konusunda gönülsüzdürler. Karayolu güvenliği ile 
ilgili kayıtlar paylaşılırken kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin korunması için bir 
dizi yöntem uygulanabilir. 

Verilerin kullanılmamasının nedenleri

Karayolu güvenliği veri sistemlerinin çıktıları, verilerin güvenilir olduğu düşünülse 
de, her zaman karar alma süreçlerinde kullanılmayabilir (1,2):
•	 Zamanlama – veriler planlama döngüsü içinde uygun bir zaman diliminde 

kullanılmayabilir.
•	 Algılanan ilgi – karar alıcılar verilerin planlama açısından ne kadar faydalı 

olacağını anlamayabilir veya çıkarımlar somut ya da uygulanabilir olmayabilir.

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) web tabanlı bir Yaralanma İstatistikleri Sorgu ve Raporlama 
Sistemini (WISQARSTM) kullanmaktadır. Bu yaralanmalar ile verileri ve ölümcül ve ölümcül olmayan sonuçlar ile 
yıllık potansiyel ölü sayısı ile ilgili özel raporlara erişilebilen interaktif bir veri tabanıdır. 

Örneğin, sistem ABD’de 2008 yılında kaç motosikletçinin hastaneye kaldırılmalarını gerekli kılacak kadar ciddi 
şekilde yaralandığı ile ilgili (bkz. Aşağıdaki ekran görüntüsü) bilgi sağlayabilir.

Yaralanma

sayısı

Nüfus Basit Oran Yaşa göre 

düzenlenmiş oran**

36,154* 304.059.724 11.89 11.55

  * Yaralanma sayısına ilişkin tahmin sabit olmayıp küçük bir örnekleme göre belirlenmiştir. Dikkatli kullanınız.

**  2000 yılı itibariyle tüm Irkları ve her iki cinsiyeti de kapsayan Standart Nüfus

Sistem aynı zamanda grafik ve tablolar da oluşturabilmek de olup kullanıcılara kullanım rehberi ve online destek 
hizmeti ile yardım sağlamaktadır.

Bunun gibi arama yapılabilen çevrimiçi veri tabanları politika yapıcılar, genel kamuoyu ve araştırmacıların karayolu 
güvenliği ile bilgilere erişimini büyük oranda artırır. CDC Sistemi ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. www.cdc.gov/
injury/wisqars/index.html

KUTU 4.2 : Arama yapılabilen veri tabanları
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•	 Çelişki – karar alıcılar bulguların siyasi önceliklerle, kamuoyunun fikri ile ve hatta 
kendi kişisel deneyimleri ve inançları ile çelişmesi durumunda verileri kullanma 
konusunda gönülsüz olabilir.

•	 Bilgi kültürü – Veri sisteminin çıktıları, kurumsal ya da genel kültürün düzgün 
verilerin karar alma süreçlerinde oynadığı önemli rolü kavrayamaması durumunda 
yeterli etkiyi yaratmayabilir. Aynı şekilde politikacılar için veriler karar alma 
süreçlerinin çok sayıda unsurundan sadece biridir.

•	 İletişim – Eğer analiz sonuçları ve bunların ima ettikleri somut önerilerle birlikte 
açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmazsa, bu sonuçlar doğrultusunda harekete geçme 
ihtimali de azalır.

Bütün bu faktörlerin, özellikle de politik ve ideolojik bariyerlerle karşılaşanların 
denenmesine imkân yoktur. Karayolu trafik kazası veri sistemlerinden 
sorumlu olanlar – özellikle de sonuçların analiz edilmesi ve dağıtılması ile ilgili 
sorumluluklara sahip olanlar – karayolu güvenliği ile ilgili politika yapıcılarla ilişkiler 
kurmalıdır. Sürekli iletişim ve ilişkiler vasıtasıyla beklentiler netleştirilebilir ve 
karayolu güvenliği verilerinin planlama ve politika yapma aşamasında daha etkin bir 
biçimde kullanılması için gerekli olan tedbirler belirlenebilir (2). Veri ve politikalar 
arasındaki boşluğu kapatmak üzere atılabilecek pratik adımlar arasında şunlar yer 
almaktadır (1):
•	 Son kullanıcılarla veri ihtiyaçları üzerine bir değerlendirme yapmak (Bkz. Modül 

2);
•	 Karayolu trafik kazası veri sisteminin, özellikle hangi verilerin toplanacağının, 

veri kalitesi kontrol mekanizmalarının ve veri analiz ve dağıtım planının yapılması 
aşamasına politika yapıcıların dâhil edilmesi;

•	 Sonuçların uygun bir zaman çerçevesinde dağıtılması;
•	 Sonuçların bilgi formları ve politik brifinglerden uzun ve daha teknik içerikli 

raporlara kadar çeşitli formatlarda dağıtılması;
•	 Anlaşılır bir dilin kullanılması (örn. teknik jargon kullanımının asgari düzeye 

indirilmesi);
•	 Politika yapıcılarla bulguların tartışılacağı atölyelerin, bilgilendirme toplantılarının 

ve seminerlerin düzenlenmesi.

4.2 Karayolu güvenliği verilerinin kullanımı

4.2.1	 Savunuculuk	faaliyetleri

Veriler savunuculuk amacıyla kullanılabilir – bu karayolu güvenliği ile ilgili 
bilinçliliğinin artırılması ve verilerin anlattığı ‘hikaye’nin politikaların, programların 
ve karayolu güvenliğe ayrılan kaynakların etkilenmesi amacıyla kullanımı (3). 
Atölyeler, medya raporları, ittifak ve koalisyonların kurulması ve kampanyalar da 
dâhil olmak üzere pek çok çeşitli aktivite savunuculuk olarak sınıflandırılabilir.
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Genellikle kitle medyasını kullanan toplumsal savunuculuk kampanyaları insanları 
karayolu güvenliği ile ilgili başlıca problemler ve risk faktörleri ve bunların nasıl 
engellenebileceği ile ilgili bilgilendirmelidir. Sorunun farkına varmış ve bilgili 
bir toplum hükümetten uygun adımların atılmasını talep edebilir. Savunuculuk 
faaliyetleri aynı zamanda insanların karayollarındaki davranışlarını etkileyen 
yaygın inanışları ve davranış kalıplarını da etkileyebilir. Savunuculuk faaliyetleri 
arka koltukta seyahat ederken emniyet kemeri kullanmanın gereksiz olduğu 
fikri gibi toplumda genel olarak var olan yanlış bilgilere yönelik faaliyetler 
yürütmelidir. Yeni kanun ve politikaların yürürlüğe konması sürecine eşlik eden 
kampanyaların verimliliği artabilir. Kamu sağlığı uygulayıcıları genellikle sağlıkla 
ilgili kampanyaların uygulamaya konması ve değerlendirilmesi konularında deneyime 
sahiptir; dolayısıyla karayolu güvenlik kampanyaları ile ilgili olarak da önemli bir 
kaynak meydana getirmektedirler.

Savunuculuk aynı zamanda politika yapıcıları ve yardım kuruluşlarını karayolu 
güvenliği konusunun yatırımı hak eden önemli bir öncelik konusu olduğu 
konusunda ikna etmek için de kritik bir araçtır. Hükümetlere ve yardım 
kuruluşlarına yönelik savunuculuk mesajları hedef kitleye ve bağlama göre dikkatli 
bir şekilde oluşturulmalı; en çok hangi fikirlerin bu kurumlara ‘hitap edeceği’ 
dikkatlice belirlenmelidir. Politika yapıcılara yönelik savunuculuk mesajlarının ve 
materyallerinin geliştirilmesi ile ilgili ipuçlarına aşağıda yer verilmiştir:
•	 Bu kurumların anlayacağı göstergeler kullanılarak sorunun büyüklüğünün 

tanımlanması (örn. sağlık alanındaki politika yapıcılar sorunlara genellikle 
100.000 kişi başına düşen ölüm oranları üzerinden bakmaya alışıktır; ulaşım 
alanındaki politika yapıcılarsa 10.000 araç başına düşen ölüm oranları üzerinden 
fikir yürütmeye daha alışık olabilir). 

•	 Sorunun büyüklüğünü sayıları bilinen büyüklüklerle karşılaştırarak insanların 
anlamasına yardımcı olun (örn. diğer önde gelen sağlık sorunları; bir şehrin ya da 
insan grubunun büyüklüğü).

•	 Çok teknik bir dil kullanmaktan kaçının.
•	 Etkinliği teyit edilmiş karayolu trafik kazası yaralanmalarının önlenmesi ile 

ilgili stratejilerin etkisi hakkında bilgi verin; bu stratejilerin maliyetinin nasıl 
azaltılabileceğine değinin.

4.2.2		 Karayolu	güvenlik	verilerinin	teknik	kullanımı

Modül 1’de (Şekil 1.1) değinilen karar alma döngüsü güvenilir verilerin sorunun, 
risk faktörlerinin ve öncelikli alanların belirlenmesi ile strateji geliştirilmesi, 
hedeflerin konması ve performansın takip edilmesi için sahip olduğu önemi ortaya 
koymaktadır. Politika yapıcılar sorunların, risk faktörlerinin ve öncelikli alanların 
tespit edilebilmesi için hem mutlak büyüklüğü tahmin etmek (mutlak sayılar ve 
değerler – sorunun ciddiyeti, eğilimler, karayolu trafik kazalarının maliyeti vb.) 
hem de bu büyüklüğü sağlık koşulları ya da sosyal problemlerle karşılaştırmak üzere 
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verilere ihtiyaç duyarlar. Coğrafi bölge, yaş grubu, kaza tipi ve yol kullanıcısı grubuna 
göre sağlanan bu bilgi karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanmaların 
önlenmesi ile ilgili çalışmalarda önceliklerin belirlenmesi için kullanılabilir. Bu bilgi 
risk faktörlerine ve girişimlerin etkinliğine ilişkin bilgi ile birleştiğinde öncelikli 
alanların tespit edilmesi, etkin müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi ve kaynakların 
daha verimli bir şekilde dağıtılması için kullanılabilir. Çoğu durumda polisin 
yönettiği kaza veri tabanı bu ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmayacaktır; ancak 
yaralanma takip sistemleri, hastane taburcu verileri ya da ulusal anketler gibi ilave veri 
kaynakları bu boşlukların doldurulmasını sağlayabilir (Bkz. Vaka Çalışması 4.1). 

Kamu sağlığı profesyonellerinin karayolu güvenliği ile ilgili verilerin sorun-

ların tespit edilmesi ve uygun çözümlerin geliştirilmesi amacıyla kullanım 

şekli ile ilgili yapabilecekleri oldukça fazla katkı bulunmaktadır. Bunların çoğu 

hastalıkların ve yaralanmaların büyüklüğünün ölçülmesi, bunun ardında yatan 

sebeplerin tespit edilmesi, risk faktörlerinin ve risk gruplarının belirlenmesi ve 

önleme programlarının etkisinin değerlendirilmesi ile ilgili özel eğitimler almış-

tır (6). Bu bilgiler karayolu trafik kazalarından kaynaklı yaralanma vakalarının 

engellenmesi amacıyla uygulanabilir. 

Karayolu trafik kazası verilerinin trafik mühendisliğinde kullanımı

Polis raporları kullanılarak oluşturulan karayolu trafik kazası veri tabanları, Modül 
3’te de açıklandığı gibi, çok farklı şekillerde kullanılabilir. Özet niteliğindeki 
istatistikler diğer veri kaynakları ile birlikte pek çok sektördeki tüm karayolu güvenlik 
stratejilerine ve girişimlerine yön vermek amacıyla kullanılabilir. Veri tabanlarından 
elde edilen bulgular aynı zamanda polis tarafından yaptırıma ilişkin stratejilerin daha 
etkin bir biçimde belirlenmesi için de kullanılabilir, ne var ki bunun için, özellikle 
başka bir birim ya da kurumun sorumluluğunda olan verilerin polisin kullanımına 
sunulmasını sağlamak üzere bir mekanizma oluşturmak gerekmektedir. 

Polise ait trafik kazası veri tabanları karayolu güvenliği ile ilgili çalışmalar 
kapsamında en yaygın olarak trafik mühendisleri tarafından karayolu ağı üzerindeki 
yüksek riskli alanların tespit edilmesi amacıyla kullanılır. İleri araştırmalar ve 
derinlemesine trafik kazası analizleri bölgelere özgü olası risk faktörlerinin ve bunları 
azaltmak üzere uygun karayolu mühendisliği ya da trafik yönetimi tedbirlerinin 
belirlenmesine yardımcı olabilir. Böylesi bir inceleme her bir kazanın yerini 
(mümkünse Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) koordinatları aracılığıyla (Bkz. Modül 3) 
tam olarak tespit eden tamamıyla bilgisayar destekli çalışan bir kaza veri tabanından 
yararlanır. Trafik mühendislerinin analiz için gereksinim duyduğu bilgi türleri 
genellikle sağlık tesislerinin karayolu trafik kazalarından kaynaklı yaralanmalar 
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Kolombiya’nın Cali şehrinde DESEPAZ (İspanyolca Kal-
kınma, Güvenlik ve Barış kelimelerinden oluşturulan 
bir kısaltma) programı kapsamında Valilik makamı 
bünyesinde ölümcül yaralanmaların takibi ile ilgili bir 
sistem oluşturuldu. Bu takip sistemi 1993 yılından bu 
yana ölümcül yaralanmalarla ilgili veriler toplamaktadır 
ve halen bu süreç sürmektedir (Bkz. www.cali.gov.co/
observations).

Veri analizi periyodik olarak yapılmış ve istatistiki bül-
tenler halinde karar alıcılar ile sürece dahil olan çeşitli 
kurumlara (örn. polis, ulaşım ofisi, adli tıp vb.) dağıtıl-
mıştır (http://vigilesiones.univalle.edu.co/informes/
boletines.html). Takip sisteminin bulgularına göre oluş-
turulan başarılı stratejilerden biri motosiklet sürücüleri 
için kask takmanın zorunlu hale getirilmesidir. 

Nüfus Müdürlüklerinden alınan veriler karayolu trafik 
kazalarında meydana gelen yaralanmaların başlıca 
ölüm sebeplerinden biri olduğunu göstermiştir. Buna 
ek olarak, yaralanma takip sistemi motosikletçilerin 
en çok etkilenen gruplardan biri olduğunu ve karayolu 
trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm vakaları-
nın %30’unu oluşturduğunu göstermiştir. 1996 yılında 
yerel yönetimler motosiklet sürücülerinin kask kullan-
masını zorunlu hale getiren bir yasayı onaylamıştır. 
Anketler motosiklet sürücülerinin kask kullanımında 
artış olduğunu ancak motosikletin arkasında seyahat 
eden yolcuların kask kullanımı ile ilgili herhangi bir 
değişiklik olmadığını göstermiştir. Aynı süre zarfında 

takip sistemi motosiklet sürücülerinin ölüm oranlarında 
düşüş olduğunu ancak motosikletin arkasında seyahat 
eden kişilerin ölüm oranlarında artış olduğunu ortaya 
koymuştur.

Bu bilgi karar alıcıları kanun üzerinde değişiklik 
yapmaya itmiş ve 1997 yılında hem motosiklet sürü-
cüleri hem de motosikletin arkasında seyahat eden 
yolcuların kask takmasını zorunlu hale getiren bir 
yasa kabul edilmiştir. Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile 
birlikte anketlerde kask kullanımının hem motosiklet 
sürücüleri hem de motosikletin arkasında seyahat 
eden yolcular arasında artış gösterdiği görülmüştür. 
Takip sistemi vasıtasıyla motosiklet sürücülerinin ve 
motosikletin arkasında seyahat eden yolcuların ölüm 
oranlarının düştüğü tespit edilebilmiş, istatistiki değer-
lendirme beş yıllık süre zarfındaki düşüşün kayda değer 
olduğunu ortaya koymuştur.

2000 yılında motosiklet sürücülerinin ölüm oranlarında 
beklenmedik bir artış tespit edilmiş, bu da kanunları 
uygulamakla mükellef olan personel sayısındaki azal-
mayla ilişkilendirilmiştir. 2001 yılında kask yasasını 
iyileştirmek üzere üç yeni strateji uygulamaya konmuş-
tur: trafik yasalarının ihlal edilmesinin ardından zorunlu 
trafik eğitimi alma, yansıtıcı yelek giymenin zorunlu hale 
gelmesi ve motosikletlerin hafta sonu kamuya ait yolları 
kullanmasının yasaklanması. Bu uygulamaların gerçek-
leştirildiği yıl motosiklet kazaları sonucu meydana gelen 
ölüm vakalarının en alt düzeye çekildiği yıl olmuştur.

           KA ÇALIŞMASI 4.1 :  Cali, Kolombiya’da ölen motosiklet sürücüleri ve 
önleme girişimleri, 1993 - 2002

Cali, Kolombiya’da ölen motosiklet ölümleri ve önleme girişimleri, 1993 – 2002
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Yansıtıcı yelek yasası 
kabul edildi, 2001

Yasaların ihlal 
edilmesinin ardından 

zorunlu eğitimler 
alınması ile ilgili kanun 

kabul edildi, 2001.

Gündüz yansıtıcı 
yelek kullanma 

kanunu iptal edildi, 
2002.

Motosiklet sürücüleri 
için kask yasası 
yürürlüğe kondu, 
Ağustos 1996.

Motosiklet sürücüleri ve 
motosikletin arkasında yolculuk 

eden kişiler için kask yasası 
yürürlüğe kondu, Kasım 1997.

Motosikletlerin hafta 
sonu kamu yollarını 

kullanması 
yasaklandı, 2001.

 Kaynak: (5)
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ile ilgili verilerinde yer almaz, dolayısıyla polis kaynaklı veri tabanı kilit bir öneme 
sahiptir.

Analiz için bir zaman çerçevesi belirlendikten sonra (örn. üç ya da beş yıllık 
bir dönem) yüksek sayıda ve/veya oranda (uzunluk ya da yolun kapsadığı alan 
başına düşen kaza sayısı) kazanın görüldüğü yerler tespit edilebilir. Söz konusu 
veriler üzerinde belli bir yerdeki ya da yolun belli bir kısmındaki sonuçların genel 
istatistiklerle karşılaştırılması amacıyla, bir bölgenin gerçekten bir sorununun olup 
olmadığı ya da farklılıkların gelişigüzel dalgalanmalardan kaynaklı olarak ortaya çıkıp 
çıkmadığı ile ilgili istatistiki analizler yapılabilir. Bu özellikle ilgili bölgede bir yıl 
içinde oldukça az sayıda kazanın meydana gelmesi durumunda önem taşır.

Bir sonraki adım yüksek sayıda kazanın görüldüğü yerlerin ileri analiz amacıyla 
öncelikli hale getirilmesidir. Tipik olarak en yüksek kaza oranına (yıl başına ya da 

Malezya’daki tüm trafik kazaları Malezya Kraliyet Poli-
si’nin trafik departmanı tarafından incelenmektedir. 
1991 yılından bu güne karayolu trafik kazaları ile ilgili 
veriler elde etmek üzere ülke çapında standart bir kaza 
verisi formu kullanılmaktadır. Bu formlar vasıtasıyla 
doksan bir adet değişken toplanmaktadır, bunlar ara-
sında kaza ile ilgili genel bilgiler, sürücü, araç, yolcu ve 
yaya bilgileri, kazaya bir hayvanın karışıp karışmadığı 
ve kazanın yeri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Kaza 
verileri her bölgedeki polis karakollarında otomatik 
olarak depolanmaktadır.

Polis tarafından toplanan bu kaza verilerinin en iyi 
şekilde kullanılabilmesi için Malezya Karayolu Güven-
liği Araştırma Enstitüsü (MIROS) MIROS Karayolu Trafik 
Kazası Analiz ve Veri tabanı Sistemini (M-ROADS) uygu-
lamaya koymuştur. Kaza verilerinin elektronik suretleri 
düzenli olarak toplanır ve M-ROADS veri tabanına yükle-
nir. M-ROADS kapsamında geliştirilen faydalı özellikler 
arasında karşılaştırmalı çizelgeler ve kaza mahalli sıra-
lamaları yer almaktadır. Sistem bu verileri analiz edip 
karayolu güvenliği sorunları ile ilgili bilgi sağlayabilir.

Kazalar ile ilgili kapsamlı verilere sahip olmanın Malez-
ya’da hükümet planının hazırlanması ve kanıta dayalı 
karayolu güvenliği girişimlerinin uygulamaya konması 
aşamasında önemli faydaları olmuştur. M-ROADS 
sorunun ne olduğunun tespit edilmesine, kimin hedef-
lenmesi gerektiğinin belirlenmesine, sorunun neden 
ortaya çıktığının anlaşılmasına ve yaptırımın ne zaman 
nerede uygulanacağına karar verilmesine yardımcı 
olur.

M-ROADS tarafından tespit edilen başlıca iki önemli 
sorun aşırı hız ve trafik ışıkları ihlalleridir. Bunları azalt-
mak üzere hükümet Otomatik Denetim Sistemini (AES) 
uygulamaya koymuştur. Aşırı hız ve trafik ışıklarının 
ihlali neticesinde çok sayıda kazanın meydana geldiği 
ve insanın hayatını kaybettiği yerler M-ROADS sistemi 
kullanılarak tespit edilmiş ve bu bölgelere elektronik 
kameraların yerleştirilmesi öngörülmüştür. Uyarı lev-
haları sürücüleri elektronik kameranın varlığı ile ilgili 
bilgilendirecek, sürücülerin yavaşlamalarını ve trafik 
ışıklarına riayet etmesini sağlayacaktır. AES’nin 2010 
yılına kadar ölüm vakalarını %9 oranında azaltacağı 
tahmin edilmektedir.

Malezya’da ayrıca motosiklet sürücüleri arasındaki 
ölüm oranlarının da oldukça yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun nedeni de motosiklet sürücülerinin 
‘kontrolsüz’ ve ‘ikincil etki’ yaratan kazalara karış-
masıdır. Bu konu ile ilgili yapılan diğer araştırmalar 
yaralanmaların çoğunun başta meydana geldiğini 
ortaya koymuştur, bu da kask kullanımı ile ilgili bir yasa-
nın yürürlüğe konmasını gerekli kılmıştır. Yaptırımın 
ne zaman ve nerede uygulanacağı sorusu M-ROADS 
kullanılarak her bir eyalet ya da ilçe için ayrı ayrı belir-
lenebilir. Bu sayede yaptırımın sezgilere değil kanıta 
dayalı olarak gerçekleştirilmesi sağlanır.

Daha fazla bilgi için; Bkz. www.miros.gov.my/

           KA ÇALIŞMASI 4.2 : Karayolu trafik kazası verilerinin kullanımı, Malezya
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belli bir mesafe başına gerçekleşen kazalar) sahip bölgeler ilk sırada değerlendirilir. 
Pek çok bölgede yüksek sayıda kazaların görüldüğü bölgelerin ya da ‘kara noktaların’ 
belirlenmesi için bir eşik konmuştur. Örneğin bu beş yılda üç adet yaralanma içeren 
trafik	kazasının	meydana	geldiği	bir	bölge	olabilir.	Zaman	zaman	kullanılan	bir	diğer	
sistemse bölgelerin kazanın ciddiyeti ile ilgili bir dizi önlemin uygulamaya konması 
ile seçilmesidir. Örneğin bir bölgede meydana gelen kazaların toplam maliyeti 
üzerinden basit bir hesaplama yapılabilir. Bu hesaplama farklı şiddetteki kazaların 
sayısının, bu şiddete karşılık olarak belirlenen ‘maliyet’ katsayısı ile çarpılması ile elde 
edilebilir. Daha sonra bölgeler bu maliyet temelinde daha fazla araştırılmak üzere 
sıralanır. Hangi kriterler seçilirse seçilsin, nihayetinde yönetilebilir bir alan listesi 
oluşturulmuş olacaktır.

Kaza mahallerinin incelenmesi esnasında kullanılabilecek kılavuzlar mevcut olup, 
bu sürece destek verecek ve süreci yönetecek politikaların mevcut olması önem 
taşımaktadır (7, 8, 9, 10). Tipik olarak inceleme belli bir yerdeki (belli bir uzunluktaki 
yol veya bölge) tüm trafik kazalarının detaylı incelemesini içerir. Bölgede meydana 
gelen her bir kazanın detaylarını gösteren çubuklu grafikler ya da kaza diyagramları 
oluşturulabilir (örneğin bkz. Şekil 4.1). Söz konusu bölgede meydana gelen kazaların 
ortak özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla bir faktör matrisi de kullanılabilir. 

Bu araçlar bir bölgede kazaya sebebiyet veren ortak faktörlerin belirlenmesini 
sağlayabilir; bu şekilde elde edilen bilgiler olası düzeltici tedbirlerin saptanması 
için de önem teşkil etmektedir. Örneğin bir bölgede meydana gelen kazalara sık 
sık yayaların dâhil olduğu tespit edilmişse, bu durumda yayaların güvenliği artıran 
tedbirler dikkate alınabilir. İncelemenin önemli adımlarından biri de söz konusu 
bölgenin (tercihen kazaların meydana geldiği zamanlarda) ziyaret edilmesidir. Bu 
sayede kazanın gerçekleşmesine sebep olan karayoluna dayalı ilave faktörler veya yol 
kullanıcılarının davranışları belirlenebilir.

Kaza mahalleri aşağıda yer alan dört iyileştirme türünden birine göre 
değerlendirilebilir:
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•	 Tek bölge – Kavşak ya da yolun kısa bir mesafesinde uygulanan iyileştirmeler;
•	 Toplu eylem – aynı sorunun yaşandığı çok sayıda bölgeye uygulanan iyileştirmeler;
•	 Güzergâh – tüm bir güzergah üzerinde uygulanan iyileştirmeler;
•	 Alanı kapsayan iyileştirmeler -  beklenenden yüksek kaza oranlarına sahip bütün 

bir bölgeye uygulanan iyileştirmeler.

Belli karayolu sorunlarının üstesinden gelmek üzere uygulanabilecek belli 
iyileştirmelerle ilgili yayınlanmış kılavuzlar mevcuttur (7, 8, 10). Buna ek 
olarak gTKP (Küresel Ulaşım Bilgisi Ortaklığı) iRAP (Uluslararası Karayolu 
Değerlendirme Programı) ve Avustralya Karayolu Araştırma Kurulu ile işbirliği 
içinde uygun karayolu güvenliği çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla internet 
üzerinden ücretsiz olarak kullanılan bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem düşük ve orta 
gelirli ülkelerdeki karayolu güvenliği profesyonellerine tavsiyelerde bulunmak üzere 
özel	olarak	tasarlanmıştır	ve	www.irap.net/toolkit	adresinden	erişilebilir.

Buna ek olarak güvenli iyileştirici uygulamaların tasarlanması, ekonomik 
değerlendirme yapılması (kaza mahallerinin çalışma programına dâhil edilmesi 
için sıralanması da dâhil olmak üzere), rapor hazırlanması ve iyileştirmelerin 
verimliliğinin takip edilmesi ile ilgili kılavuzlar da bulunmaktadır (7, 8, 9, 10). 

Şekil 4.1 Yeni Zelanda Kaza Analiz Sistemi Kaza Diyagramı

Kaynak: (11)
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4.3 Karayolu güvenlik programının izlenmesi

Karayolu güvenlik verilerinin yalnızca girişimlerin ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi 
amacıyla kullanılması yeterli değildir – sonuçlar yarattıkları etkinin tespit edilmesi 
amacıyla değerlendirilmelidir. Karayolu güvenliği yönetiminin temel işlevlerinden 
biri amaç ya da hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının tespit edilmesi amacıyla Modül 1’de 
sözü edilen çeşitli çıktıların takip edilmesi ve değerlendirilmesidir (12). Göstergeler 
değişimleri ölçmek üzere kullanılan değişkenlerdir, bu sebeple takip ve değerlendirme 
açısından önem taşıyan araçlardır.

Karayolu güvenliği göstergeleri sorunun büyüklüğünün tespit edilmesi, risklerin 
değerlendirilmesi ve karayolu güvenliği yönetiminin etkisinin ölçülmesi için önem 
taşır (13). Karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma vakaları sorununun 
tanımlanması ve karayolu güvenliği performansının izlenmesi çok farklı düzeylerde 
göstergelerin varlığını gerekli kılar (örnekler için Bkz. 12 ve 14):
•	 Sosyal maliyetler (örn. tıbbi ve mala gelen hasarlar);
•	 Çıktı göstergeleri (kaza, yaralanma ve ölüm sayısı);
•	 Orta vadeli çıktılar, örneğin alkollü araç kullanma durumu, emniyet kemeri/kask 
takan	insan	sayısı	(bunlara	kimi	zaman	Güvenlik	Performansı	Göstergeleri	[SPI]	
de denir);

•	 Çıktı ya da süreç göstergeleri (örneğin gelişigüzel alkol testleri, hız kameraları – bkz. 
Modül 1’deki Şekil 1.3).

Bazı göstergeler diğerlerine göre daha doğru sonuçlar vermekle birlikte 
ölçülmeleri de daha zor olabilir. Düzenli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde 
kullanılacak göstergeler kullanılabilir durumdaki veriler temel alınarak seçilmeli ve 
tanımlanmalıdır (örneğin, eğer kullanımda herhangi bir araç tescil sistemi yoksa 
veya sistem güvenilir değilse, 10.000 motorlu araç başına düşen ölüm sayısı uygun bir 
gösterge olmaz).

Karayolu güvenlik göstergelerinin seçimi ve yorumlanması belli bir düzeyde 
uzman bilgisi gerektirmekte olup karayolu güvenlik göstergelerinin tanımlanması 
ve denenmesi ile ilgili çalışmalar halen sürmektedir. Buradaki tartışmanın amacı 
kullanılması gereken belli göstergeleri belirlemek değil, daha ziyade kullanılabilecek 
gösterge türlerini ortaya koymak, bunların kullanım alanlarını ve sınırlılıklarını 
belirtmek ve karayolu güvenlik yönetiminin çıktılarını değerlendirmek üzere nelere 
ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktır.
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4.3.1	 Toplumsal	Maliyetler

Toplumsal maliyet göstergeleri, karayolu trafik kazalarındaki yaralanma vakalarının 
etkileri ile diğer politika alanlarının sonuçları ile karşılaştırılmasını içerir – bu 
karşılaştırma politika ile bağlantılı karar alma süreçleri için büyük önem taşımaktadır, 
çünkü kaynak dağıtımına ilişkin önemli sonuçlar sunarlar (15). Yaygın olarak 
kullanılan göstergeler arasında trafik kazası sonucu meydana gelen bir ölüm 
vakasının maliyeti, trafik kazası sonucu meydana gelen bir yaralanma vakasının 

Takip ve değerlendirmeye yönelik ideal iyi uygulama, aşağıdaki unsurları 

oluşturan bir öncü kurumun varlığını gerekli kılar (12):

• Nihai ve orta dereceli sonuç ve çıktıların tespit ve takip edilmesine yönelik bir 

veri tabanı;

• Karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma vakalarının sosyo-eko-

nomik maliyeti ve bu bilgilerin yayınlanması;

• Karayollarında yer alan araç ve sürücü sayısı ile ilgili verilerin takip edilmesi 

amacıyla ulaşım ve sürücü belgelendirme tescillerine yönelik merkezi ve bil-

gisayar destekli kayıt sistemlerinin oluşturulması; bu sistemlere yaptırımdan 

sorumlu kurumlar tarafından kolayca erişilebilmesi;

• Periyodik olarak gerçekleştirilen ulusal seyahat anketleri aracılığıyla farklı yol 

türlerine göre seyahat şekillerinin ve trafiğe maruz kalma oranlarının belirlen-

mesi;

• Polis raporları ile hastaneye kabul kayıtları arasında eksik raporlama vakala-

rının tespit edilmesi amacıyla bağlantıların oluşturulması;

• Orta dereceli çıktı verisi sağlayan yeni araba ve karayolu ağları ile ilgili güvenlik 

puanlandırma programları (ya da mevcut sistemlerin desteklenmesi);

• Belli karayolu güvenliği tedbirlerin etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik 

çalışmalar;

• Yerel karayolu idareleri ile polis müdürlüklerinin veri toplamasına, analiz yap-

masına, sonuçları takip etmesine ve veri tabanını yönetmesine yönelik araçlar.

Kısacası, takip ve değerlendirmeye yönelik iyi uygulamalar, çeşitli kaynaklardan 

verilerin elde edilmesini ve çeşitli veri kaynaklarındaki eksik raporlama vakaları-

nın tespit edilmesini içerir. Eğer öncü bir kurum farklı verilerin koordine edilmesi 

ve toplanması ile ilgili sorumlu hale getirilmezse kapsamlı bir karayolu güvenliği 

fotoğrafı çıkarmak kolay değildir. Çok az sayıda ülkede bunun başarılabildiğini 

unutmayın (mükemmel veri sistemlerine ve iyi bir karayolu güvenlik performan-

sına sahip olan ülkelerin bazıları bile bunu başaramamıştır).
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maliyeti ile farklı ağırlıkta trafik kazalarının ortalama maliyeti yer alır. Raporlanan 
ölüm, yaralanma ve kaza vakalarına bağlı olarak bu bilgiler ekonomideki toplam 
kaybı hesaplamak üzere kullanılır – bu da genellikle GSYİH içindeki yüzde ile 
hesaplanır. Kullanılan yönteme bağlı olarak bu göstergeler arasında kaza ile bağlantılı 
tıbbi bakım, mala gelen hasar, kaza yönetimi için gerekli polis ve yargı müdahalesinin 
maliyeti gibi doğrundan sosyal maliyetler ile kaybedilen üretkenlik (kazanılan para 
ve zaman), yaralanan kişinin vücut fonksiyonlarını kaybetmesi gibi dolaylı maliyetler 
de olabilir (Hem doğrundan hem de dolaylı maliyetlerin gösterildiği bir örnek için 
Bkz. Vaka Çalışması 4.3). Toplumsal maliyetlerin belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik 
kılavuz (16, 17, 18) sayılı kaynaklarda bulunabilir.

Güney Afrika karayolu trafik kazalarının kamu sağlığı üzerindeki etkisinin hesaplanması için ‘insan sermayesi’ 
yaklaşımını veya ‘brüt çıktı’ yöntemini kullanmaktadır:

• Doğrudan maliyetler

– Hastane, tıbbi bakım ve cenaze

– Taşıtın aldığı hasar

– Taşınan mallara gelen hasar

– Duran varlıklara gelen hasar

– Hukuki

– Sigorta yönetimi

– Aracın çekilmesi

– Polis ve kampanya giderleri

– administration des assurances

– remorquage

– maintien de l’ordre et promotion

• Çıktı kaybı

• Niteliksel maliyetler

– Acı, üzüntü, hayatın güzelliklerinin kaybedilmesi

Güney Afrika’da 2002 yılında ölenler için 114.000 $, ağır yaralananlar için 97.000 $, hafif yaralananlar içinse 
10.500 $’lık maliyet hesaplanmıştır. Kayıp çıktılar ölüm vakalarının %76’sını, ciddi yaralanmaların %54’ünü, 
hafif yaralanmaların ise %3’ünü oluşturmuştur (19). Trafik kazalarının kamu sağlığı bakımından yol açtığı toplam 
maliyetin hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmış, bu hesaplama sonucunda hesaplamanın yapıldığı yıl 
için karayolu trafik kazalarının toplam maliyeti 3 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

2006 yılında ölüm vakalarının görüldüğü trafik kazalarının maliyeti yaklaşık 139.000$’a yükselirken, 2008 yılında 
bu rakam 146.000$’dı (20). Kaza başına düşen birim fiyattaki bu artışa karşın, ölüm vakalarının görüldüğü trafik 
kazalarının toplam maliyeti 2006-2007 yıllarında 1.75 milyar dolarken, 2007-2008 döneminde 1.69 milyar 
dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bunun başlıca sebebi, yayaların dâhil olduğu kazaların hem sayısının hem de 
maliyetinin düşmesidir.

           KA ÇALIŞMASI 4.3 : Karayolu trafik kazalarının maliyeti, Güney Afrika

Karayolu	trafik	
kazalarında	meydana	
gelen	yaralanma	sayısı	

(gerçek	veriler)

Yaralanma	başına	
maliyet

Yaralanma	kategorisi	başına	
maliyet

Toplam	
maliyet

Ölümcül Ağır Hafif Ölümcül Ağır Hafif Ölümcül Ağır Hafif Tüm 
yaralanmalar

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(a)x(d) (h)=(b)x(e) (i)=(c)x(f) (j)=(g)+(h)+(i)
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4.3.2			Sonuç	göstergeleri

Eğer sayılar ya da vakaların gerçekleşme sıklığı, diğer tüm faktörler sabit tutularak tek 
başına göstergeler olarak kullanılsaydı, daha büyük nüfusa sahip ülkelerde daha fazla 
yaralanma olur, daha yoğun nüfusa sahip yerlerde daha fazla kaza olur, karayollarında 
daha fazla kullanılan araç modelleri daha fazla kazaya karışır ve daha fazla seyahat 
eden insanlar daha fazla kaza geçirirdi. Başka bir deyişle, daha fazla maruz kalma 
kazanın meydana gelme olasılığını artırır (risk vb.), bu da karayolu trafik kazalarında 
meydana gelen ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin daha büyük kesin sayıların ortaya 
çıkmasına yol açardı (21).

Belediyeler, bölgeler ve ülkeler arasında daha düzgün bir karşılaştırma yapabilmek 
amacıyla, göstergelerde bir tür maruz kalma düzeyi ölçme mekanizması bulunmalıdır. 
Risk göstergeleri, meydana gelen vaka (kaza, yaralanma ya da ölüm) sayısının trafiğe 
maruz kalan toplam nüfusa oranlanmasıyla elde edilir. En uygun maruz kalma 
ölçme yöntemleri arasında araç ya da yolcunun kat ettiği kilometre ile seyahatte 
harcanan süredir. Ne var ki bu veriler ancak özel ve detaylı bir ulaşım anketinin 
sistematik olarak uygulanması ile gerçekleştirilebilir ve ülkeler arasında bu verilerin 
kullanılabilirliği ve kalitesi ile ilgili ciddi farklılıklar bulunmaktadır (22).

Tablo 4.1’de karayolu güvenliği göstergeleri olarak yaygın şekilde kullanılan hem 
göreceli hem de kesin göstergeler ile bunların güçlü ve zayıf yanları listelenmiştir. 
Etkin bir karayolu güvenliği yönetimi bu ölçümlerin kaza türü, yol türü, araç 
sınıfı, yol kullanıcısı ve çeşitli zaman dilimlerine göre yapılmasını gerektirir (yılın 
ayları, hastanın günleri, günün saatleri). Çıktı göstergelerinin etkin bir şekilde 
yorumlanması için motorlu taşıt kullanım oranları ve nüfus yoğunluğu gibi veriler 
dikkate alınmalıdır (6, 15). Vaka Çalışması 4.4 Brezilya’daki çeşitli belediyelerde 
karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanmalarını engelleme çalışmalarının 
takip edilmesi amacıyla kompozit ölüm ve ağır yaralanma göstergelerinin kullanımını 
açıklamaktadır.

4.3.3			Güvenlik	performansı	göstergeleri

Çıktı göstergeleri – karayolu trafik kazaları, ölüm ve yaralanma vakaları – çoğunlukla 
karayolu güvenliği durumunu tanımlamak üzere kullanılan nihai olayları içerir. Ne 
var ki bu olaylar karayolu trafik sisteminin güvenli olmamasından kaynaklı olarak 
meydana gelen “en kötü senaryo” olarak ortaya çıkmaktadır. Operasyonel koşulları 
etkileyen orta dereceli çıktıların (örneğin; hız, alkol kullanımı, kask vb.) izlenmesi 
etkin önleme stratejilerinin geliştirilmesi ve girişimlerin etkisinin tespit edilmesi 
açısından önem taşımaktadır (23).

Güvenlik performansı göstergeleri (SPI) karayolu güvenlik performansındaki 
değişimi takip etmek üzere kaza ve yaralanma bilgilerine ek olarak kullanılan tüm 
değişkenleri içermektedir. Göstergelerin kaza ya da yaralanmalarla neden-sonuç 
ilişkisine sahip olması, güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve anlaşılmasının kolay 
olması gerekir. Çoğu zaman güvenlik performansı göstergeleri yol kullanıcısı 
davranışı, araç güvenliği ve karayolu ağı ile ilgili orta dereceli çıktılar üzerine 



Veri sistemleri:  Karar organları ve uygulayıcılar için karayolu güvenliğ i klavuzu

145

4 
: V

er
ile

rin
 k

ar
ay

ol
u 

gü
ve

nl
iğ

in
in

 a
rt

ırı
lm

as
ı i

çi
n 

ku
lla

nı
lm

as
ı

odaklanmaktadır (23). Eğer kullanılabilir güvenilir nihai çıktılar mevcut değilse 
güvenlik performansı göstergeleri karayolu güvenlik performansının ölçülmesine 
yönelik başlangıç noktası olarak kullanılabilir.

Avrupa’da güvenlik performansı göstergelerini belirlemek ve test etmek üzere bir dizi 
proje yürütülmüş, bu projeler esnasında Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabilir olan 
veriler ve bunların kaliteleri de dikkate alınmıştır (22, 23, 25). Tavsiye edilen güvenlik 
performansı göstergeleri aşağıda özetlenmiştir. Bu göstergeler tüm bölgelerde 
ya da ülkelerde uygulanamayabilir ya da uygun olmayabilir, ancak karayolu 
güvenliği ile ilgili değerlendirmeler esnasında orta dereceli sonuçların izlenmesi için 
kullanılabilecek göstergeleri göstermektedirler. 

Tablo 4.1     Karayolu güvenliği nihai sonuç göstergeleri örnekleri

Gösterge Tanım Kullanım	ve	sınırlılıklar

Yaralanma vakası 
sayısı

Karayolu trafik kazalarında 
yaralanan insanların tam 
sayısı

Bu yaralanmalar ağır ya da 
hafif olabilir

Yerel düzeydeki planlamalar için faydalıdır

Karşılaştırma yapmak için çok faydalı değildir

Hafif yaralanmaların büyük bir kısmı kayıtlara 
girmez

Ölüm sayısı Karayolu trafik kazası sonucu 
hayatını kaybeden insanların 
tam sayısı

Ölüm bakımından karayolu trafik kazalarının 
yarattığı sorunun büyüklüğüne ilişkin kısmi bir 
tahmin sunar

Yerel düzeydeki planlamalar için faydalıdır

Karşılaştırma yapmak için çok faydalı değildir

Yaralanma (ya da 
ölüm) vakalarının 
görüldüğü kazalar

Yaralanma (ya da ölüm) 
vakalarıyla sonuçlanan trafik 
kazalarının tam sayısı

Yerel düzeydeki planlamalar için faydalıdır

Karşılaştırma yapmak için çok faydalı değildir

Bir kazada birden çok ölüm/yaralanma vakası 
meydana gelebilir

10.000 motorlu 
taşır başına düşen 
ölüm vakaları

Ölüm sayısının toplam 
motorlu araç sayısına oranını 
gösteren göreceli sayı

Ölüm sayıları ile araç filosunun büyüklüğü 
arasındaki ilişkiyi gösterir

Motorlu olmayan ulaşım ile diğer maruz kalma 
durumları ile ilgili göstergeleri içermez

Doğruluğu araç tescil sisteminin güvenirliğine 
bağlıdır

Düşüşler karayolu güvenliği bakımından kat edilen 
aşamaya değil araç sayısının artmasına bağlı 
olabilir.

100.000 kişilik 
nüfus başına düşen 
ölüm vakaları

Ölüm vakalarının nüfusa 
oranını gösteren göreceli sayı

Karayolu trafik kazalarının insan nüfusu üzerindeki 
etkisini gösterir

Kazaların ağırlığının tahmin edilmesi için faydalıdır

Sorunun büyüklüğünün diğer ölüm vakaları ile 
karşılaştırılması olarak gösterilmesi için faydalıdır

Uluslararası karşılaştırmalar yapmak için faydalıdır

Kat edilen 
kilometre başına 
düşen ölüm 
vakaları

Kat edilen milyar kilometre 
başına düşen ölüm sayıları

Motorsuz ulaşımı içermez

Araçların kat ettiği kilometre sayısının 
ölçülmesi oldukça zordur ve bu bilgi genellikle 
bulunamamaktadır

Kaynak: (24)
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•	 Alkollü araç kullanma vakaları ya da yapılan testler sonucunda belirlenmiş sınırın 
üzerindeki alkol almış olan sürücülerin kazalara karışma oranı.

•	 Aşırı hız – Karayolu ağı üzerindeki çeşitli noktalarda ölçülür (ortalama hız, 
standart sapma, hız limitini aşan sürücülerin oranı).

•	 Emniyet kemeri kullanımı – tüm ilgili motorlu taşıtlarda ön ve arka koltukta 
emniyet kemeri kullanımı.

•	 Çocuk koltuklarının kullanımı – tüm ilgili motorlu taşıtlarda ön ve arka 
koltukta çocuk koltuğu kullanımı.

•	 Kask takma oranları – motosiklet, mobilet ve bisiklet kullanıcıları arasında kask 
takma oranları

•	 Gündüz farı kullanımı – Yol türüne ve araç tipine göre gündüz farı kullanım 
oranı.

•	 Pasif araç güvenliği – (araç filosunun kazaya dahil olma eğilimi, yaş ortalaması ve 
yapısı)

•	 Karayolu ağı ve tasarımı – karayolu ağı, uygun karayolu sınıflandırma, tasarım 
standardına uyan karayolları oranı, karayolu segmentlerinin güvenlik düzeyi.

•	 Travma yönetimi – ulaşım süreleri, kullanılabilir ekipman, kaza sonrası bakımın 
kalitesi

Brezilya’nın Guaiba adlı şehrinde Proaktif Ortaklık 
Stratejisi (PPS) kapsamında çok sektörlü bir veri sis-
teminin oluşturulması (Bkz Modül 3, Vaka Çalışması 
3.9) şehirdeki karayolu güvenliği yönetiminde ciddi 
değişiklikleri beraberinde getirdi. Şehrin yollarındaki 
durumun tanımlanması için güvenilir bilgilerin bulun-
ması sayesinde yerel hükümet karayolu trafik kazası 
yaralanmalarının engellenmesi için stratejik olarak 
adımlar atabildi.

Sistem çerçevesinde polis, hastane ve adli tıp enstitüsü 
verilerinin kombinasyonu yaralanmaların ve kazaların 
ciddiyetinin doğru bir şekilde sınıflandırılmasını sağ-
ladı. Ölü ya da ağır yaralı (KSI) verilerinin – örneğin 
kazadan sonraki 30 gün içerisinde meydana gelen 
ölüm vakaları ve ağır yaralanmalarla ilgili bilgilerin [ağır 
yaralanma kaza sonucunda en az 24 saat hastanede 
müşahede altında tutulma ya da özel bir tıbbi bakım 
gerektiren kırılma, sarsıntı, şok ve ciddi yırtıklar olarak 
tanımlanmıştır]- kullanılması yerel düzeydeki başlıca 
risk faktörlerinin belirlenmesini sağlamıştır. Bu da bu 

risk faktörlerini dikkate alarak uygun programların 
uygulamaya konması yoluyla ölümcül ya da ağır yara-
lanmaların azaltılması için çalışmalar yürütmeye imkân 
sağlamıştır. 

Örnek vermek gerekirse aşırı hız temel bir risk faktörü 
olarak tespit edilmiş, PPS ekibi daha yaygın elektronik 
yaptırım yöntemleri kullanarak, trafik polislerinin dağı-
lımını değiştirerek, genel olarak yaptırımı güçlendirerek 
ve altyapıda çeşitli iyileştirmeler yaparak bu sorunun 
üstesinden gelmeye çalışmıştır. KSI oranları program-
ların yarattığı etkinin tespit edilmesi için kullanılan 
göstergelerden biridir. 

Guaiba’daki karayolu güvenliği yönetimine ilişkin veri-
lere dayalı yaklaşım, gerçekten de ölüm ve yaralanma 
vakalarında azalma sağlamıştır. Karayolu trafik kaza-
larından kaynaklı olarak meydana gelen yaralanma 
vakaları sonucu hastaneye kaldırılma oranı 2006 
yılında Proaktif Ortaklık Stratejisi uygulamaya konduk-
tan sonra yarı yarıya azalmıştır.  

          KA ÇALIŞMASI 4.4 :  Karayolu güvenliği yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla 
göstergelerin kullanımı, Guaiba, Brezilya
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Her ne kadar güvenlik performansı göstergelerinin ölçümü karayolu güvenliği 
yönetimi için iyi bir uygulama olarak kabul edilmesine ve güvenli bir ulaşım için 
elzem olmasına karşın (15, 26), Karayolu güvenliği ile ilgili küresel durum raporunda 
yer alan sonuçlar, çok az sayıda ülkenin orta dereceli karayolu güvenliği sonuçlarının 
izlenebilmesini sağlayacak veri sistemlerine sahip olduğunu göstermiştir (27). 
Eğer karayolu güvenlik göstergeleri karayolu güvenliği yönetiminin ayrılmaz bir 
parçası haline gelecekse, bu göstergelerin oluşturulmasında kullanılan verilerin 
gerçeği yeterince yansıtması, güvenilir, geçerli ve doğru olması gerekir (25). Polis ve 
hastanelerde yer alan karayolu güvenlik göstergeleri ile ilgili veriler nüfusun geneli 
içindeki davranışların göstergesi olamayacağından, ulusal düzeyde karayolu güvenlik 
göstergeleri oluşturmak ve takip etmek üzere özel mekanizmalar geliştirmeden başarı 
elde etmek mümkün değildir.

Yukarıda sıralanan karayolu güvenliği göstergelerinin bazıları, gözlem çalışmaları 
gibi düşük maliyetli yöntemler kullanılarak ölçülebilir; hatta emniyet kemeri, kask ve 
çocuk koltuğu kullanımı ile gündüz farı kullanımı ile ilgili veriler anketler ya da polis 
kayıtlarından değil, gözlem çalışmalarından elde edilir (25).

Gözlem çalışmalarının uygulanış biçimi oldukça açık olsa da verilerin gerçeği 
yansıtması ve politikaların oluşturulması aşamasında faydalı olabilmesi için uygun 
örneklem stratejilerinin uygulanması kritik önem taşımaktadır. Taşıt güvenliği, 
karayolu ağı ve tasarımı ile travma yönetimine ilişkin göstergelerin ölçülmesi oldukça 
karmaşık olabilir, ancak bu bilgilerin de elde edilmesini sağlayacak veri sistemlerinin 
oluşturulmasına yönelik adımlar atmak oldukça önemlidir.

4.3.4		Süreç	/	uygulama	göstergeleri

Süreç ya da uygulama göstergeleri politika ve programların varlığını, politikaların 
içeriğini ve niteliğini (örneğin kanda bulunabilecek azami alkol sınırı) veya politika 
ve programların çıktılarını (örneğin uygulamaya konan tedbir türleri ve sayıları) 
kapsar (22). Çıktılar karayolu trafik sisteminin operasyonel koşullarında bir değişim 
yaratmak üzere uygulamaya konan girişimlerin sonuçlarıdır (25). Bu göstergeler 
karayolu güvenliği yönetiminin nasıl işlediği ile ilgili fikir verebilir ancak girişimlerin 
etkisinin ölçülmesini sağlamaz ve güvenlik performansı ve sonuç göstergelerinin 
bulunmadığı durumlarda karayolu güvenlik durumunu doğru bir şekilde tanımlamak 
üzere kullanılamaz. Tablo 4.2 süreç göstergelerinden örnekler ile Avustralya’nın 
Victoria eyaletinde polis tarafından belirlenen hedefleri içerir. Sağlık sektöründeki 
yaralanma takip sistemlerini izlemek üzere kullanılan süreç göstergelerine acil 
servislere intikal eden trafik kazası sayısı, trafik kazalarında yaralanan ve ameliyat 
edilmesi gereken hasta sayısı ya da trafik kazasından sonra 24 saat hastanede 
müşahede altında tutulması gereken hastaların sayısı gibi verileri içerebilir.
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4.3.5	Hedeflerin	belirlenmesi

Politika hedefleri politikanın uygulanması sonucunda elde edilmesi umulan sonuçları 
tanımlar. Bu hedefler niteliksel – ‘motorlu taşıt kazalarının ve ulaşımda meydana 
gelen yaralanmalar ile bunların ciddiyetinin azaltılması’; ya da niceliksel olabilir – 
‘Trafik kazalarında hayatını kaybeden ya da ağır şekilde yaralanan insanların sayısının 
%40 oranında azaltılması’ (28). Niceliksel amaç ya da hedefler siyasal iradenin 
göstergesi niteliğinde olup bu hedeflerin başarılmasından sorumlu olan paydaşların 
harekete geçmesini teşvik edici bir işlev üstlenebilir (26). Yapılan bir çalışmada 
önlerine niceliksel hedefler koyan OECD ülkelerinin 1981 – 1999 arasında kalan 
dönemde niteliksel hedefler belirleyen ülkelere göre ölüm ve yaralanma vakalarını 
%17 daha fazla azaltmayı başardığını ortaya koymuştur (29). Ne var ki karayolu 
güvenlik performansının geliştirilmesinin tek sebebi niceliksel hedefler belirlemek 
değildir; bunun için aynı zamanda hedefe ulaşmak üzere gerçekleştirilen kaynak 
dağıtımı, planlama ve programların uygulamaya konması da gereklidir.

Hedefler karayolu güvenliği piramidinde görülen çeşitli sonuç düzeylerine uygun 
olarak belirlenmelidir (Bkz. Modül 1). Nihai sonuç hedefleri karayolu güvenliği 
politikalarının uygulamaya konmasıyla elde edilmesi amaçlanan nihai sonuçları ifade 
eder; bunlar genellikle kesin sayılarda meydana gelen yüzdelik değişim ve bir yılda 
meydana gelen trafik kazalarındaki toplam ölüm ve yaralanma sayılarını yansıtır. 
Bu ülkelerin en yaygın şekilde kullandığı karayolu güvenliği hedefleri türüdür. 
Orta dereceli sonuç hedefleri karayolu trafik sisteminin operasyonel koşullarında 
değişikliklerin oluşturulmasına yönelik hedefler belirler ve yukarıda değinilen 
karayolu güvenlik göstergeleri temelinde ifade edilir. Her ne kadar bu orta dereceli 
sonuç hedefleri karayolu güvenliği durumunun genel hatlarıyla takip edilmesi için 
önem teşkil etmekte ve özellikle nihai sonuç hedeflerine ulaşmak için kaydedilen 
aşamaya işaret etse de, pek çok ülke bunları kullanmamaktadır. Son olarak çıktı 
hedefleri istenen orta dereceli ve nihai sonuçların başarılabilmesi için gerekli olan 
sonuçları ifade eder. Çoklu düzeylerde belirlenmiş karayolu güvenliği hedefleri 
örneklerine 12 numaralı kaynakçadan ulaşılabilir.

Hedefler iddialı fakat gerçekleştirilebilir olmalı, ayrıca planlanan girişimlerin 
getireceği beklenen sonuçlara göre şekillendirilmelidir. Uzun vadeli hedeflere 
ara dönem hedefleri eşlik etmeli, bu sayede süreç esnasında alınan mesafe 
ölçülebilmelidir (26). Dünya Sağlık Örgütü’nün Karayolu Trafiği Küresel Durum 
Raporu’nda incelenen ülkelerin yalnızca %42’si ölçülebilir hedeflerin bulunduğu 
ulusal bir karayolu stratejisini hayata geçirmiştir. Bu ülkelerin 3’te 1’inden fazlası, 
bölgedeki hedeflerin belirlenmesi ve uyumlu hale getirilmesi için kapsamlı 
çalışmaların yürütüldüğü Avrupa kıtasında yer almaktadır. 

Beş adet Birleşmiş Milletler Bölge Komisyonu Küresel Karayolu Güvenliğinin 
Geliştirilmesi: bölgesel ve ulusal karayolu trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin 
azaltma hedeflerinin belirlenmesi başlıklı bir projeyi uygulamaya koymuştur. Bu proje 
düşük ve orta gelirli ülkelere bölgesel ve ulusal düzeyde karayolu trafik kazalarında 
meydana gelen ölümlerin azaltılması ile ilgili hedeflerin belirlenmesi konusunda 
yarımcı olmayı ve belirlenen bu hedeflerin 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesine 
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yardımcı olacak iyi uygulama örnekleri sunmayı hedeflemektedir (30). Proje bulguları 
2010 yılında sonlandırılacak ve dağıtılacaktır.

Karayolu Güvenliği Birinci Küresel Bakanlar Konferansı’nda kabul edilen ‘Moskova 
Deklarasyonu’nda bakanlar, delegasyon başkanları ve çeşitli örgüt temsilcileri 
“planlanan yatırımlar ve politika inisiyatifleriyle açık bir şekilde bağlantılı olan ulusal 
karayolu trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin azaltılması ile ilgili iddialı fakat 
gerçekleştirilebilir hedefler belirlemek ve Güvenli Sistemler yaklaşımı çerçevesinde 
belirlenen bu hedeflerin başarıya ulaşması için gerekli kaynakları sağlamak” 
konusunda mutabakata varmışlar ve taahhütte bulunmuşlardır (31).

Bölgesel gruplar tarafından belirlenen iddialı hedefler arasında şunlar yer 

almaktadır:

• 2010 yılı itibariyle ölüm vakalarının %50 azaltılması (Avrupa Birliği)

• 2015 yılı itibariyle ölüm vakalarının 600.000 azalma sağlanması (UNESCAP 

Ulaştırma Bakanları, Phnom Penh Deklarasyonu)

• 2015 yılı itibariyle yaralanmaların %50 azaltılması (Afrika Birliği)

Tablo 4.2     Polise ait kurumsal çıktıların performans ölçümleri, Victoria, Avustralya

2003-2004
hedefi

2003-2004
sonucu

İncelenen kaza / çarpışma sayısı 38 .000 38 .138

Ağır taşıt operasyonlarının incelenme sayısı 13 14

İncelenen uyuşturucu kullanımının görüldüğü kaza sayısı 230 164

Yapılan alkol testi sayısı 1 .300 .000 1 .203 .251

Aşırı hız yaptığı tespit edilen araç sayısı 932 .000 1 .001 .282

Hedefli polis operasyonu inceleme sayısı 18 18

Aşırı hız sonucu meydana gelen incelenen ölümlü kaza yüzdesi 30 45 .5

Yorgunluk sonucu meydana gelen incelenen ölümlü kaza 
yüzdesi

8 7 .5

Alkol ya da uyuşturucu kullanımı sonucu meydana gelen 
incelenen ölümlü kaza yüzdesi

20 27 .5

Başarılı olan ağır taşıt cezalandırma yüzdesi 90 92 .5

Teste tabi tutulup ilk alkol testinde yakalanan sürücü yüzdesi 0 .5 0 .4

Toplam çıktı maliyeti 119.2 m $ 125.6 m $

Source : (12)
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Niceliksel – yani ölçülebilir- ve belli bir zaman dilimini kapsayan hedefler daha 
tercih edilebilir olsa da, gerekli verilerin bulunmadığı ya da hedeflerin takip edilmesi 
için yeterli olmadığı durumlarda niteliksel politika hedeflerinin belirlenmesi daha 
uygun olabilir. Buna ek olarak, yeni bir karayolu güvenliği veri sisteminin uygulamaya 
konması ya da mevcut veri sisteminin doğruluğunu önemli ölçüde artıran 
iyileştirmelerin yapılması sonucunda kaza, ölüm ve yaralanma vakalarının sayısında 
bir artış gözlenmesi olağandır.

4.4 Girişimlerin değerlendirilmesi

Herhangi bir program ya da girişimin değerlendirilmesi, programın işe yarayıp 
yaramadığının belirlenmesi, program sonuçlarının ortaya çıkarılması ve girişimin 
desteklenmeye devam etmesine yönelik kanıtların ortaya konması bakımından 
büyük bir önem taşımaktadır. Değerlendirme yalnızca verimlilik ile ilgili bir geri 
besleme sağlamaz, aynı zamanda programın hedeflenen nüfus grubu için uygun olup 
olmadığını, uygulama ve destekle ilgili herhangi bir sorunun bulunup bulunmadığını 
ve programın uygulamaya konması ile ilgili ortadan kaldırılması gereken soru 
işaretlerinin mevcut olup 
olmadığını da ortaya koyar. 

Karayolu güvenliği veri 
sistemlerinin çıktıları 
politika, mevzuat, kampanya, 
program ve altyapı yatırımları 
gibi çeşitli karayolu güvenliği 
tedbirlerinin verimliliğinin 
değerlendirilmesine yönelik 
uğraşlara destek vermelidir. 
Diğer bilimsel disiplinlerde 
kullanılan değerlendirme 
yöntemleri ve araçları 
karayolu güvenliği girişimleri 
ile ilgili değerlendirmelerde 
kullanılabilir. Bu bölümde 
çeşitli değerlendirme 
yöntemleri kısaca 
anlatılmakta, her birinin 
güçlü ve zayıf yanları ortaya 
konmaktadır. 

Değerlendirmenin 
girişimlerin yalnızca Vi

lla
ve

ce
s
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sonunda değil, ancak uygulama esnasında da gerçekleştirilmeleri önem taşımaktadır. 
Değerlendirme çerçevesi politika ya da program için belirlenen hedefler hiyerarşisine 
göre belirlenmelidir ve amaç ve hedeflerin net olarak belirlenmesi kritik bir önem 
taşımaktadır. Dolayısıyla değerlendirme çerçevesinin önerilen girişim ile birlikte 
geliştirilmesi ve uygulamaya konması çok önemlidir. Girişim uygulamaya konmadan 
önce, girişim esnasında meydana gelen değişikliklerin ölçülmesi amacıyla temel 
veriler toplanmalıdır.

Yapılacak olan değerlendirme türü bir dizi faktöre göre değişiklik göstermektedir. 
Bunlar arasında değerlendirmenin kendi amacı ile girişimin değerlendirmeye tabi 
tutulacak hedefleri yer almaktadır. Değerlendirme türünün ve yönteminin seçilmesi 
yereldeki duruma ve kaynakların uygunluğuna göre belirlenmelidir.

Süreç değerlendirmesi girişimin planlandığı şekliyle uygulamaya konup konmadığını 
incelemektedir. Bu değerlendirme şekli programın geliştirilmesine yön verecek 
güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmesi ve neden bazı hedeflerin gerçekleştirildiği/
gerçekleştirilemediğinin anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır (32). 
Proje değerlendirmeleri genellikle nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılır 
ve çoğu durumda karayolu güvenliği veri sisteminin çıktıları bu tür değerlendirme 
için yeterli verileri sağlamaz (bunun istisnası yukarıda tanımlandığı şekliyle çıktı 
göstergeleri içeren sistemlerdir).

Etki değerlendirmesi girişimin, girişimin uygulamaya konmaması halinde mümkün 
olamayacak değişimleri sağlayıp sağlamadığını ortaya koyar (32). Bu tür bir 
değerlendirme yol kullanıcılarının bilgisi, algısı ve davranışlarıyla ilgili (örneğin hız 
sınırlarına uyma) değişkenlerdeki değişiklikleri ya da mühendislik faaliyetlerinin 
yarattığı etkiyi tespit eder.

Etki değerlendirmesi düzenli olarak ölçülen Güvenlik Performans Göstergelerini 
(SPI) kullanabilir.

Sonuç değerlendirmesi girişimin başarılı olup olmadığını, yani istenen sonucu 
oluşturup oluşturmadığını inceler. Bu değerlendirme türü bazı zamanlarda SPI’lerle 
birlikte sonuç göstergelerinde meydana gelen değişiklikleri ölçer.

4.4.1	Etki	ve	sonuç	değerlendirmesi	yönelik	çalışma	türleri

Etki ya da sonuç değerlendirmeleri çeşitli nicel yöntemler kullanılarak 
gerçekleştirilebilir. Değişikliğin ortaya konması için deneysel ya da deneysel ya da 
deney benzeri yöntemlerin kullanılması sonuçlarda meydana gelen değişikliklerin 
tespit edilmesi için en güçlü program değerlendirmesini meydana getirir. Kullanılan 
yöntemler değerlendirmenin amacına ve bütçesine göre değişiklik gösterecektir.

Girişimlerin verimliliğinin ölçülmesi için kullanılabilecek deneysel yöntemlerle 
ilgili kapsamlı ve iyi tanımlanmış bir hiyerarşi mevcuttur. Bunlar arasında 
tamamen gelişigüzel olarak yapılan kontrol amaçlı denemelerden (ki bunlar bir 
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girişimin verimliliği ile ilgili yüksek düzeyde kanıtlar sunabilir) kontrolsüz olarak 
gerçekleştirilen ve verimlilikle ilgili oldukça zayıf kanıtlar sunabilen ‘öncesi ve sonrası’ 
çalışmalarına kadar uzanabilir.

Gelişigüzel kontrol denemeleri (RCT)

Değerlendirmenin altın standardı olan gelişigüzel kontrol denemesi girişim 
programının başarılı olup olmadığı ile ilgili en yüksek kaliteli kanıtların elde 
edilmesini sağlayacaktır. RCT denemesinde, bireyler ya da gruplar (küme kontrol 
denemeleri olarak da bilinen okul ya da köyler) ile yapılır ve bunların denemeye 
katılıp katılmayacağı rastgele belirlenir. Katılımcılar (ya da katılımcı grupları) 
gruplara rastgele dağıtıldığından ölçülebilir ya da ölçülemeyen sonuçları etkileyen 
diğer faktörler arasında girişim yanlısı ve karşıtı olan grup arasında bir denge 
kurulabilir. Ne var ki her ne kadar RCT yönteminin her zaman girişimlerin 
değerlendirilmesi sırasında kullanılmasına özen göstermek gerekse de, bu yöntem 
ciddi bir kaynağın ayrılmasını gerekli kılar ve sınırlı bir bütçeyle bu yöntemi 
uygulamak oldukça zor olabilir. 

Buna ek olarak bir girişimin gelişigüzel belirlenmesi ilgili etik kaygılar da bulunabilir 
(örneğin girişim grubunda olmayacak kişilerin katılım haklarının engellenmesi). 
Kask, emniyet kemeri, çocuk koltuğu kullanımı ya da alkollü araç kullanmanın 
azaltılması gibi konuların etkinliğine yönelik gelişigüzel bir kontrol denemesi 
yapmaya gerek yoktur; çünkü hâlihazırda bu tedbirlerin etkinliğini ortaya koyan 
yeterince kanıt bulunmaktadır. 

Kontrollü ‘öncesi – sonrası’ çalışması

Bu yöntem genellikle program değerlendirilmesi sırasında kullanılacak en etkin 
yöntemdir. Gelişigüzel gruplara ayırma, örneğin hali hazırda bir girişimin yürürlüğe 
konduğu yerlerde her zaman mümkün değildir. Kontrollü öncesi-sonrası çalışması 
yönteminde bir konu ile ilgili girişimden önceki ve sonraki durum hem girişimin 
uygulandığı grup hem de kontrol grubu açısından incelenebilir (kask kullanma 
oranları). Kontrol grubu mümkün olduğunca girişim grubu ile benzer olmalı ve 
gruplar arasındaki kayda değer her tür farklılık dikkate alınmalıdır. Kontrol grubu 
oluşturmanın faydası nüfus içerisindeki eğilimlerin (girişimden kaynaklı olarak 
gerçekleşen durumlardan ayrı olarak) dikkate alınmasıdır.

Kesintili zaman serisi yöntemi

Bir girişimin etkisini girişimden önceki ve sonraki çıkar sonuçlarının çeşitli 
şekillerde ölçülmesi yoluyla değerlendirmek mümkündür. Bu yöntemin bir dizi farklı 
varyasyonu mevcut olup bunların bazılarında kontrol grupları kullanılır. Bu yöntemi 
kullanan çalışmalar genel olarak ölüm oranları gibi rutin aralıklarla elde edilen 
verileri kullanır çünkü uygun bir analiz için çoklu ölçümlerin kullanılması gerekir. 
Bu çalışma yönteminin geçerliliği girişimle eş zamanlı olarak meydana gelen ve 
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gözlemlenebilir bir etki yaratan diğer faktörler tarafından etkilenebilir. Ne var ki bu 
verilerin istatistiki olarak incelenmesi sırasında bu faktörler de dikkate alınabilir, bu 
sayede girişim ya da programın sonuçlardaki değişime gerçekten sebep olup olmadığı 
anlaşılabilir. 

Öncesi – sonrası çalışması (kontrol grupsuz)

Kontrol grubu bulunmayan öncesi – sonrası çalışmaları genellikle programın 
etkisinin değerlendirilmesi için kullanılır ancak en zayıf kanıtları sunar. Bu yönteme 
girişimden önce ve sonra çıkar sonucunun ölçülmesi dahildir. Bu çalışma yöntemi 
oldukça basittir ve düşük maliyetle gerçekleştirilebilir; gereken tek şey bir örneklemin 
belirlenmesi ve çeşitli bölgelerde gözlem yapacak araştırma görevlilerinin seçilmesidir. 
Ne var ki kontrol grubu olmaksızın bu çalışmanın bilimsel niteliği oldukça düşük 
olacaktır çünkü değişimleri girişimin yürürlüğe konması ile ilişkilendirmek oldukça 
zordur.

Örneklem büyüklüğü ve istatistiki analiz

Tüm nicel çalışmalarda bir etkinin varlığının mevcut olması durumunda bunun 
tespit edilebilmesi için yeterince yüksek sayıda insanla çalışma yürütmek önem 
taşımaktadır. Olay ne kadar nadir gerçekleşiyorsa, örneklem grubu farklılığı tespit 
etmek üzere o kadar büyük seçilmelidir. Örneklem büyüklüğünü belirlerken 
kullanılacak faktörler tespit edilecek etkinin tahmini büyüklüğü, ölçümlerdeki 
değişiklikler ve çıkar değişkeninin var olup olmamasıdır. 

Örneklem büyüklüğü hesaplama motorları internette ücretsiz olarak bulunabilir 
(bkz. Not), ancak özellikle de gelişigüzel küme denemelerinin ve/veya katmanlı 
örneklemlerin kullanılacağı çalışmalarda bu tahminlerle ilgili bir istatistikçiden bilgi 
almak her zaman mantıklıdır.

Nicel çalışma yöntemlerinde verilerin analiz edilmesi gerekecektir. Daha fazla bilgi 
için bkz. 33 ve 34 sayılı referanslar. Buna ek olarak temel yöntemler ile ilgili online 
derslere	www.pitt.edu/~super1.	

Örneklem büyüklüğü hesaplama motoru

Online örneklem büyüklüğü hesaplama motoruna http://calculators.stat.

ucla.edu/sampsize/php adresinden ulaşabilir ya da alternatif olarak www.cdc.

gov/epiinfo/ adresinden Epi InfoTM istatistik paketini indirebilirsiniz. 

Gelişigüzel küme denemelerine yönelik örneklem büyüklüğü hesaplama moto-

runa www.abdn.ac.uk/hsru/epp/cluster.shtml adresinden ulaşılabilir.
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4.4.2	 Ekonomik	değerlendirmenin	yapılması

Son yıllarda güvenlik girişimleri ile ilgili ‘harcanan paranın değerinin’ gösterilmesi ve 
sınırlı bütçelerin harcanması ile ilgili en önemli yolun belirlenmesinin sağlanması için 
ekonomik değerlendirmeler yapmak giderek daha fazla önemli hale gelmiştir (35). 

Ekonomik değerlendirme girişime ayrılan bütçenin faydalı bir iş için kullanılıp 
kullanılmadığını ortaya koyar. Bu doğrultuda bir çalışma yapmanın genel yolu iki 
ya da daha fazla girişim seçeneğinin karşılaştırılmasıdır – bunlardan birisi genellikle 
‘hiçbir şey yapma’ yada ‘statüko’ seçenekleridir. 

Ekonomik değerlendirme alternatiflerin maliyetleri ve sonuçları bakımından 
karşılaştırılmasından oluşur (35). Burada ‘sonuç’ terimi bir değer çıktısını 
ifade etmek üzere kullanılmıştır. Çok sayıda farklı ekonomik değerlendirme 
yöntemi bulunmaktadır – bunların her biri kapsam, yani değerlendirmeye dâhil 
edilecek değişkenlerin çeşitliliği bakımından farklılıklar gösterir. Önemli bir 
nokta tüm ekonomik değerlendirme şekillerinin bir dizi başlangıç varsayımını 
beraberinde getirmesidir; bu çalışmalardan elde edilen kanıtların uygun bir şekilde 
kullanılmasının sağlanması için bu varsayımların yapılması gerekmektedir. 

Tüm ekonomik değerlendirme türlerinde görülen ortak bir özellik hepsinde ölçme 
maliyetlerinin bulunmasıdır. Maliyetler en azından kısmen programın uygulanması 
için ayrılan bütçeye yönelik doğrundan program maliyetlerini içerir (ekipman, 
personel, sarf malzemeler vb.). Ne var ki prensip olarak hastaların, hasta bakıcıların 
ve toplumun daha geniş kesimlerinin üstlendiği maliyetler de bu hesaba dahil 
edilmelidir. Örneğin bir program hastaneye kaldırılma sayılarında bir azalma 
sağlayabilir ve burada kaynaklardan elde edilen tasarruf programla ilişkili kabul 
edilebilir. Seçilen maliyet türleri genel olarak değerlendirme esnasında benimsenen 
perspektife ve kaynak dağılımı sorununun yapısına göre değişiklik gösterir (35, 36).

Çoğu düşük ve birçok orta gelirli ülkede farklı ağırlıkta kazaların maliyeti ile ilgili 
hiçbir değerlendirme yapılmış değildir. Maliyet fayda değerlendirmeleri yapılmadan 
önce bu araştırmaların yapılması gerekmektedir. 10 adet Güney Asya ülkesinde bu 
doğrultuda yapılan bir araştırmaya ilişkin örneklere Asya Kalkınma Bankası internet 
sitesinden	erişilebilir	(www.adb.org/Documents/Reports/Arrive-Alive/Costing-
Reports/default.asp). Kurtarılan hayatlara ve kaçınılan ağır yaralanmalara değer 
biçilmesi ile ilgili detaylı bilgilere iRAP’in Trafik kazalarının gerçek bedeli: hayata 
değer biçme ve ağır yaralanmanın maliyeti adlı yayınından ulaşılabilir. 

Ekonomik değerlendirmede kullanılan yöntemler

En yaygın olarak uygulanan ekonomik değerlendirme şekli maliyet etkinlik 
analizidir (CEA). Bu yöntem çerçevesinde programların toplam maliyeti bir 
‘maliyet-etkinlik oranı’ oluşturmak üzere tanımlanan sonuçlara göre ölçülür 
(örneğin, kurtarılan hayat maliyeti, kurtarılan yıl maliyeti, önlenen vaka maliyeti). 
Bu sonuçların harcanan ‘paranın karşılığını’ verip vermediği, dolayısıyla fon 
sağlamaya devam edilip edilmeyeceği karar alıcıların nihai sonucuna bağlı olup diğer 
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alternatiflerin maliyet etkinliği ve bütçesel kısıtlamalar gibi faktörlere göre değişiklik 
gösterebilir. 

CEA’deki varsayım girişimlerin karşılaştırılan hedeflerinin kullanılan sonuç 
ölçümüne yeterince dahil edildiğidir. Ne var ki kurtarılan hayatlar vb. tek boyutlu 
bir ölçüm hayat kalitesinde meydana gelen değişiklikleri tespit edemeyebilir. 
Konvansiyonel maliyet etkinlik analizi üzerinde yapılan bir değişiklik, bir sonuç 
ölçümü olan Kalitece Ayarlanmış Yaşam Yıllarını (QALY) kullanan maliyet 
yararlılık analizidir. QALY hayatta kalma ilke hayat kalitesi arasına bir ayrım 
yapar ve CEA ile mümkün olduğundan daha geniş bir çerçevede girişimlerin 
karşılaştırılabilmesini sağlar.

Genellikle ulaşım sektörüne yapılan yatırımları ölçen bir diğer ekonomik 
değerlendirme türü de girişimleri toplam maliyet ve toplam faydaya göre inceleyen, 
bunu yaparken her iki boyutu da parasal değerlerle (örneğin dolar) ifade eden 
maliyet fayda analizidir (CBA). Dolayısıyla eğer faydalar maliyetten fazlaysa, 
fayda oranının önceden belirlenen sınırın üzerinde olması durumunda doğal 
olarak yapılacak şey programa finansman sağlanmasıdır. Maliyet fayda analizi bir 
başka alternatif programla herhangi bir karşılaştırma yapılmasını gerekli kılmaz 
çünkü yatırım kararının dayandırıldığı kriter tek bir programa ait maliyetlerin ve 
faydaların parasal değerler yoluyla ifade edilip karşılaştırılmasıdır. Faydaları parasal 
yoldan ifade etmenin bir başka aracı da üretkenlik kazanımlarıdır. Örneğin sakat 
kalma vakalarının azaltılması üretkenliği artırır, bu da ücret düzeyleri kullanılarak 
ölçülebilir. 

Belli bir programın ihtiyaçlarına uygun ekonomik analiz türünün seçilmesi 
kullanılacak kaynakların (hem insani, hem ekonomik) varlığına ve değerlendirmenin 
amacına göre değişiklik gösterebilir.

4.5 Karayolu güvenliği verileri ile ilgili uluslararası işbirliği

Uluslararası işbirliği, karayolu güvenliği verilerinin toplanma kapasitesinin artırılması 
ve tanım ve standartların uyumlu hale getirilerek karayolu güvenliğinin uluslararası 
düzeyde daha karşılaştırılabilir kılınması bakımından kritik bir öneme sahiptir. 
Pek çok uluslararası örgüt ülkelerin karayolu güvenliği verisi toplama sistemlerinin 
geliştirmelerine yardımcı olmak için hükümetler ve diğer ortaklarla işbirliği 
yapmaktadır. Diğer örgütlerse karayolu güvenliği ile ilgili verilerin kalitesinin ve 
mukayese edilebilirliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütmektedir – bu konu 
oldukça önemlidir çünkü uluslararası karşılaştırmalar ulusal karayolu güvenliği 
sorunlarının tespit edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirmesi 
açısından oldukça faydalı olabilir. Her ne kadar bu çalışmalar Avrupa’da ve diğer 
yüksek gelirli devletlerde yapılmış olsa da, sonuçları tüm ülkeler ve küresel düzeyde 
mukayese edilebilir karayolu güvenliği verilerinin elde edilmesi bakımından fayda 
sağlamaktadır.
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OECD/ITF IRTAD Grubu

Uluslararası Trafik Güvenliği Veri ve Analiz Grubu (IRTAD), OECD ve 
Uluslararası Ulaşım Forumu (ITF) bünyesindeki Birleşik Ulaşım Araştırmaları 
Merkezinin ( JTRC) sürekli bir çalışma grubudur. Bu grup ünlü güvenlik çalışmaları 
enstitülerine, ulusal karayolu ve ulaşım kurumlarına, uluslararası örgütlere, 
üniversitelere, otomobil derneklerine ve OECD içindeki ve dışındaki otomobil 
endüstrisine mensup karayolu güvenliği uzmanları ve istatistikçilerden oluşmaktadır. 
Temel hedefleri karayolu trafik kazası verilerinin toplanması ve analiz edilmesiyle 
ilgili uluslararası işbirliğine katkı sağlamaktır. IRTAD Grubu’nun amaçları şunlardır:
•	 Karayolu güvenliği veri toplama ve raporlama sistemleri ile karayolu güvenlik 

politikalarındaki en son trendlerin tartışıldığı bir platform olmak;
•	 ITF/OECD’nin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kaza verileri toplamak 

ve bunları analiz etmek; karayolu güvenliği ile ilgili belli konular hakkında 
tavsiyelerde bulunmak;

•	 Karayolu trafik kazası verilerinin toplanması ve analiz edilmesiyle ilgili uluslararası 
dayanışmaya katkıda bulunmak.

IRTAD Grubu’nun en görünür ürünü Uluslararası Karayolu Trafiği ve Kaza 
Veri Tabanıdır. IRTAD Veri tabanı (1970 yılından günümüze kadar) 30 ülke için 
yaralanmaların görüldüğü kazalar, karayollarında meydana gelen ölümler, yaralanan 
ve hastaneye kaldırılan yol kullanıcıları ile nüfus, karayolu uzunluğu, araçların kat 
ettiği kilometre ve emniyet kemeri takma oranları gibi bilgileri kapsar. Buna ek olarak 
kilit konumdaki karayolu güvenliği göstergeleri de aylık olarak toplanır. IRTAD 
grubu şimdilerde ileriki dönemlerle kademeli olarak IRTAD veri tabanına dahil 
edilmesi planlanan bir dizi değişken üzerinde çalışmaktadır.

IRTAD Grubu her yıl, başlıca güvenlik trendlerinin ve üye devletlerde yakın 
zamanda yürürlüğe konan politikaların özetinin yer adlığı yıllık bir rapor yayınlar. 
Grup aynı zamanda bu doğrultuda veri analizi yürütür. Yakın zamanlarda yapılan 
çalışmalar aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
•	 Trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakalarının eksik raporlanması;
•	 Hastane, polis ve diğer veriler arasında bağlantı kurma yöntemleri, ölüm 

vakalarının gerçek sayısının tespit edilmesi.

IRTAD’ın hedefi yeni ülkeleri veri tabanına dâhil etmek karayolu güvenliği ile 
ilgili yüksek kaliteli bir veri tabanı oluşturmak ve güncelleştirmektir. IRTAD veri 
tabanına yeni katılacak ülkeler için bir entegrasyon mekanizması önermesinin yanı 
sıra uygun olan durumlarda bu ülkelerin karayolu güvenliği veri toplama sistemlerini 
de geliştirmeye yardımcı olur. Buradaki amaç yeni IRTAD üyelerine kullanılan 
yöntemleri öğrenebilecekleri bir ortam sağlamaktır. JTRC ile Dünya Bankası Küresel 
Karayolu Güvenliği Ofisi arasında 2008 yılında bir Mutabakat Anlaşması imzalanmış 
ve	mevcut	IRTAD	üyesi	devletlerle	seçilen	ülkeler	arasında	yürütülecek	twinning	
projeleri ile bu devletlerin IRTAD üyesi devletlerin deneyimlerinden faydalanmaları 
ve kendi karayolu güvenliği veri sistemlerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. 

Daha	detaylı	bilgiye	www.irtad.net	adresinden	erişilebilir.
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Avrupa’daki inisiyatifler

Avrupa’da Karayollarında Meydan Gelen Kazalar Hakkında Topluluk Verileri’nin 
(CARE) oluşturulması veri değişkenleri ve değerlerinin mukayese edilebilirliğinin 
dikkatli bir şekilde incelenmesini gerekli kılmıştır. CARE veri tabanı 38 değişkenden 
oluşan bir veri bütünü önermiş ve değişkenler ile bunların olası verileri ile ilgili 
tanımları içeren bir sözlük ve ülkelerin mukayese edilebilir veri sunmalarının 
sağlanması amacıyla geçiş kuralları belirlemiştir (http://ec.europa.eu/transport/
road_safety/observatory/statistics/care_en.htm). Veri tabanı 19 Avrupa ülkesine ait 
verileri içermekte olup diğer ülkeler uyum ve test aşamalarındadır. Sözlük ve düzenli 
istatistiki raporlara CARE internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişilebilmekte 
olup sorgulanabilir veri tabanına erişim ile ilgili herhangi bir sınır bulunmamaktadır. 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Ulaşım İstatistikleri 
Çalışma	Grubu	(WP.6)	UNECE’ye	üye	56	ülkede	karayolu	güvenliği	verilerinin	
toplanması ve istatistiklerinin hazırlanması süreçlerinin uyumlu hale getirilmesine 
yönelik uygun yöntem ve terminolojinin geliştirilmesi için çalışan hükümetler arası 
bir kurumdur. UNECE, Eurostat ve Uluslararası Ulaşım Forumu ürelerinden oluşan 
WP.6	sayılı	çalışma	grubu	tarafından	oluşturulan	Resimli Ulaşım İstatistikleri Sözlüğü 
bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik kilit konumdaki araçlardan biridir.

Hastalıkların Küresel Yükü projesinin tahminleri

Hastalıkların Küresel Yükü (GBD) projesi, pek çok ülkede parçalı ve tutarsız bir 
biçimde bulunan ölüm ve sağlık bilgilerinin birleştirilmesi, doğrulanması, analiz 
edilmesi	ve	dağıtılması	için	bir	çerçeve	sunmaktadır	(Bkz.	www.globalburden.
org). İlk GBD çalışması 100’den fazla hastalığın ve trafik kazaları da dâhil olmak 
üzere çeşitli olayların sağlık üzerindeki etkilerini nicel olarak ortaya koymak 
amacıyla 1990 yılına ait verileri kullanmıştı. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından gerçekleştirilen GBD güncellemeleri, planlama ve politika oluşturma 
süreçlerine yönelik olarak hastalıkların, yaralanmaların ve risk faktörlerinin (hepsi 
birden ‘hastalık yükü’ olarak anılır) ölüm, sağlık kaybı ve sakat kalma sebebi olarak 
sahip olduğu karşılaştırmalı önemin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine imkân 
sağlamıştır. GBD küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde bilgileri güncellemektedir. 
GBD üzerinde yapılan revizyon ve güncellemeler sürekli olarak gerçekleştirilmekte 
olup günümüzde çeşitli ülkelerden veriler elde edip bu verileri GBD tahminlerini 
oluşturmak üzere kullanılan istatistiki modellerin temelinde yatan teorik girdileri 
geliştirmek üzere kullanan bir dizi yaralanma uzmanının tavsiyeleri doğrultusunda 
gerçekleştirilmektedir. Grup şimdiye kadar özellikle vukuatlı nüfus kayıtları ile 
karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma vakaları ile ilgili sağlık bilgileri 
söz konusu olduğundan oldukça faydalı olan birkaç adet tartışma formu yayınlamıştır 
(http://sites.google.com/site/gbdinjuryexpertgroup/Home).

Vukuatlı nüfus kayıtları ve sağlık verileri

Vukuatlı nüfus istatistikleri (doğum, ölüm ve evlilik gibi olaylarla ilgili vukuatlı nüfus 
kayıt sistemlerinden elde edilen özet bilgiler) ve sağlık istatistikleri (sağlık tesisleri 
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ya da takip sistemlerinden elde edilen) genel olarak sağlık planlaması için kritik bir 
unsur olup karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralanma vakaları hakkındaki 
verilerin de önemli bir kaynağını meydana getirmektedir. Ülkelerin vukuatlı nüfus 
kayıt ve sağlık verisi sistemlerinin geliştirmeleri için çok sayıda inisiyatif faaliyetlerine 
devam etmektedir. Örneğin Health Metrics Network	[Sağlık	İstatistikleri	Ağı]	
BM kurumlarının, yardım kuruluşlarının, sivil toplumun ve ulusal sağlık bilgi 
sistemlerinin geliştirilmesi için faaliyet yürüten özel kurumlarının bir ortaklığıdır. 
Ağ ulusal sağlık bilgi sisteminin değerlendirilmesine yönelik bir sistem ile sağlık 
bilgi	sistemlerinin	güçlendirilmesine	yönelik	standartlar	geliştirmiştir	(http://www.
who.int/healthmetrics/en/).	Ülkelerin	sağlık	bilgi	sistemlerini	geliştirmeye	dönük	
faaliyetlerine destek vermek Dünya Sağlık Örgütü’nün temel faaliyetlerinden biridir. 

Uluslararası Hastalıkların Sınıflandırılması (ICD) kitapçığı, çeşitli vukuatlı 
nüfus kayıtlarında (örneğin ölüm raporlarında) ya da sağlık kayıtlarında içerilen 
yaralanmalar da dâhil olmak üzere çeşitli hastalık ve sağlık koşulları için standart 
teşhis sınıflandırma ve kodları sunmaktadır. ICD’nin kullanımı teşhisle ilgili 
bilgilerin istatistiki analiz ve diğer amaçlar doğrultusunda depolanmasına ve 
kullanılmasına imkân tanır. Kitapçık aynı zamanda ölüm ve hastalık istatistiklerinin 
oluşturulması, işlenmesi ve sunulması esnasında uluslararası bir mukayese 
edilebilirliğin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. ICD yüzyıldan daha uzun 
bir süre önce oluşturulmasının ardından birkaç kez gözden geçirilmiştir, ICD-10 
bu kitapçığın son versiyonudur. ICD’nin 9 ya da 10 sayılı versiyonlarının ölüm 
sertifikalarını ve hastane verilerini kodlamak üzere başarılı bir şekilde uygulamaya 
konması sağlıkla ilgili karayolu trafik yaralanmaları bilgisinin geliştirilmesi ve uyumlu 
hale getirilmesi için temel bir stratejidir. Yeterince kapsamlı ve güvenilir bir vukuatlı 
nüfus kayıt sistemi bulunmayan ülkelerde sözel otopsi çalışmalarının yapılışını 
standart hale getirmek ve ölüm sebeplerinin ICD-10’a uygun olarak kodlanmasını 
sağlamak üzere sözel otopsi standartları geliştirilmiştir.

Küresel İşbirliği

Birleşmiş Milletler Karayolu Güvenliği Ortaklığı (UNRSC) Birleşmiş Milletler 
ajansları ile karayolu güvenliğini küresel olarak iyileştirmek üzere faaliyet yürüten 
diğer	örgütlerden	oluşan	bir	gruptur	(http://www.who.int/roadsafety/en/).	
UNRSC, Birleşmiş Milletlerin “Karayolu güvenliğinin artırılması” ile ilgili (A/
RES58/289) sayılı kararının işbirliğinin geliştirilmesi çağrısı yaptığı ve Birleşmiş 
Milletler Bölge Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüten Dünya Sağlık 
Örgütü’nü Birleşmiş Milletler ülkelerinde karayolu güvenliği ile ilgili konularda 
koordinatör olarak çalışmaya davet ettiği 2004 yılından bu güne var olmuştur. Bu 
kılavuzun da dahil olduğu bir dizi iyi uygulama rehberi UNRSC üyelerinin hükümet 
ve sivil kuruluşlarına Karayolu trafik kazası yaralanmalarının önlenmesi (7) Dünya 
Raporunda yer alan tavsiyeleri uygulamaya koymalarına yardımcı olmak üzere yeni 
yöntemler geliştirmek için yaptıkları çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. İşbirliği 
yılda iki kez genel kurul toplantısı yapar; daha küçük proje grupları ise benzer 
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çıkarlara sahip üyelerin belli projeler üzerinde bilgi alışverişi yapması ve beraber 
çalışma yürütmesi için bir mekanizma sağlar. Veri projesi grubu örneğin bu kılavuzun 
çağrısının yapılması, kavramsal çerçevesinin oluşturulması ve danışmanlık yapılması 
konularında kritik bir görev üstlenmiştir.

Bu kılavuzun oluşturulması sürecinin bir parçası olarak 
ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenlik İdaresi Temmuz 
2009’da, yıllık Trafik Kayıtları Forumu çerçevesinde 
karayolu trafik kazalarında meydana gelen yaralan-
malarla ilgili veriler hakkında bir atölye düzenledi. 
Atölyenin amaçları karayolu güvenliği ile ilgili veri top-
lama sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili eğitim sunmak 
ve bu kılavuzun taslak hali ile ilgili geri bildirim almaktı. 

Atölye Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezleri, Küresel Karayolu Güvenliği Ortak-
lığı ile işbirliği içerisinde planlandı ve organize edildi, 
bu evrede Make Roads Safer [Daha Güvenli Yollar İçin] 
girişimi de ilave destek sağladı. Eğitim malzemeleri 
taslak veri sistemleri kılavuzuna göre hazırlanmıştı. 

Arjantin, Bangalore (Hindistan), Endonezya, Ürdün, 
Kenya ve Vietnam’dan temsilciler atölyeye katıldı ve 
bu temsilciler arasında ulaşım, yasal yaptırım ve sağlık 
sektörlerini temsil edilen kişiler bulundu.

Delegeler atölye boyunca aktif olarak bir katılım gös-
terdi, ülkelerindeki karayolu güvenliğini artırmak üzere 
şimdiye dek atılan ve bundan sonra atılması planlanan 
adımları ifade ettiler. Katılımcılar revizyon sürecinde 
kılavuz taslağı ile atölyelerin formatı ve içeriği hakkında 
faydalı geri bildirimler sundular. Kaza verilerinin toplan-
ması ve incelenmesi farklı sektörleri kapsayan bir işlem 
olduğu için grup çalışması yaklaşımını benimseyen 
eğitimle ilgili çalışmalar katılımcı sektörler arasındaki 
iletişim geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

          KA ÇALIŞMASI 4.5 :  Veri sistemi kapasitesini artırmak üzere uluslararası 
işbirliği, Arizona, ABD
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Özet

•	 Toplanan	ancak	kullanılmayan	veriler	nadir	kaynakların	yanlış	kullanıldığını	
göstermektedir.

•	 Veriler;	istatistiki	raporlar,	bültenler,	internet	siteleri,	online	veri	tabanları	ve	
atölyeler gibi çeşitli mekanizmalar aracılığıyla aralarında polis, trafik mühendisleri, 
kamu sağlığı uzmanları ve sağlık planlamacıları ile karayolu güvenliği ile ilgili 
politika yapıcılar da dahil olmak üzere çeşitli paydaşlara dağıtılmalıdır.

•	 Karayolu	güvenlik	verileri	karayolu	trafik	kazalarında	meydana	gelen	
yaralanmaların engellenmesinden sorumlu olan politika yapıcılar ve trafik 
mühendisleri tarafından öncelikli konuların ve coğrafi alanların tespit edilmesi 
ve uygun ve maliyet etkin girişimlerin seçilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 
kullanılmalıdır.

•	 Etki	değerlendirmesi	tüm	karayolu	güvenliği	ile	ilgili	girişimlerin	ayrılmaz	bir	
parçası olarak değerlendirilmelidir. 

•	 Değerlendirmenin	amaçlarının	belirlenmesi,	değerlendirmenin	en	iyi	nasıl	
gerçekleştirilebileceğine karar verilmesine yardımcı olacaktır. Karayolu güvenlik 
girişimlerinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek çok sayıda farklı yöntem 
mevcuttur. Her bir yöntemin avantajları ve dezavantajları bulunmakta olup 
bunlardan hangisinin kullanılacağı girişimlerin temel hedeflerine, değerlendirme 
sorularına ve kullanılabilir kaynaklara göre değişecektir.
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