
 

1. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve Jandarma Genel 

Komutanlığının 2013-2014 yılı ilk 4 aylık faaliyetleri hakkında bilgi sunulmuştur. 

2. Orman ve Su İşleri Bakanlığının; 

a) İçme suyu boru hatları, 

b) Karayollarının yaban hayatı üzerindeki etkileri             

ile ilgili önerileri görüşülmüş, içme suyu boru hatları konusunun Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında yapılacak 

görüşmelerle çözümlenebileceğine,  karayollarının yaban hayatı üzerindeki etkileri 

konusunda ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinesinde, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi 

Başkanlığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve davet edilecek diğer kurum ve 

kuruluşların katılımıyla bir çalışma grubu oluşturması ve çalışma sonucundan Kurula 

bilgi verilmesine karar verilmiştir. 

3. Milli Eğitim Bakanlığının direksiyon sınav güzergahları ile ilgili ölçmeye uygun 

sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç ve daha fazla kontrollü/kontrolsüz kavşak, çizgi 

veya levhayla yatay ve düşey işaretleme yapılmış yaya ve okul geçitlerinin olduğu 

güzergahların belirlenmesi önerisi görüşülmüş, söz konusu önerinin il ve ilçe trafik 

komisyonları ile büyükşehir belediyelerine (UKOME) iletilmek üzere Mahalli İdareler 

Genel Müdürlüğüne bildirilmesine ve Emniyet Genel Müdürlüğünün özel sürücü 

kurslarına ait direksiyon eğitim alanlarının yeniden zorunlu hale getirilmesi ile ilgili 

görüşünün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

4. Trafik Hizmetleri Başkanlığının yaralanmalı trafik kazası istatistikleri ile ilgili önerisi 

görüşülmüş, Sağlık Bakanlığınca ileride yapılacak çalışmalar doğrultusunda AB 

uygulamalarına uyumlu istatistik toplanabilmesi için veri toplama sisteminin uygun 

hale getirilmesine, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi 

Başkanlığı tarafından şehiriçi hız sınırının artırılması neticesinde trafik kazası 

sayılarında artış olup olmadığı yönünde istatistiki bilgilerin incelenip hazırlanarak bir 

sonraki toplantıda Kurul üyelerine bilgi olarak sunulmasına ve meydana gelen ölümlü 

ve yaralanmalı trafik kazalarında yolcu güvenliği için kaza verilerinin toplanması 

standartı konusunda TSE Standart Hazırlama Biriminden sunum yapmak üzere bir 

temsilcinin çağrılmasına karar verilmiştir. 

5.   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının okul servis araçları ile ilgili oluşturulan 

çalışma grubunda alınan kararlarla ilgili Kurul üyelerine bilgi sunumu yapılmış, 

çalışma tamamlanınca Kurula bilgi sunulmasına karar verilmiştir.  

 


