


Müdahaleler Tasarlayarak 
Uygulamak



Güvenli Sistem Yaklaşımı

Kaynak: roadsafety.gov.au - Kaynak: Yaya güvenliği: karar verici ve uygulayıcılar için yol güvenliği el kitabı (DSÖ, 2013)



Bütüncül Yaklaşım Nedir?



Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Kaynak: 2013 Küresel Karayollarında Durum Raporu: Eylem On Yılına Destek (DSÖ, 2013)



Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Kaynak: 2013 Küresel Karayollarında Durum Raporu: Eylem On Yılına Destek (DSÖ, 2013)



2011 Tanımı
• Afyonkarahisar-Ankara emniyet kemeri

kampanyası

• Gerçek anlamda denetim desteğinden yoksun

• Emniyet kemeri kullanım oranı %5'lerde 
seyrettikten sonra %30'lara kadar bir artış
kaydedilmiş

• Edinilen Tecrübe:

• Sosyal tanıtım/yaygınlaştırma (pazarlama) çalışmalarına
denetim desteği

• İstisnasız uygulama

2011 Tanımı
• 2012 Mart ayında Afyon Valisi tarafından 

tüm sürücülerin emniyet kemeri takmasını 
zorunlu kılan genelgenin yayınlanması

• ...ve müteakiben:

• Yoğun farkındalık arttırma çalışmaları

• Toplumsal alan uygulamaları - TV, radyo, ilan panoları, 
vs.

• Yerel medya

• Kolluğun çalışmalarını olabildiğince görünür kılmak

• Üniversiteler ve siyaset eliyle izleme

Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Kaynak: 2013 Küresel Karayollarında Durum Raporu: Eylem On Yılına Destek (DSÖ, 2013)



Bütüncül Yaklaşım Nedir?

"Emniyet kemeri takmak yasal 
zorunluluktur. Seni, beni, 

istisnası yoktur."

Afyon Valisi

Kaynak: 2013 Küresel Karayollarında Durum Raporu: Eylem On Yılına Destek (DSÖ, 2013)



Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Kaynak: 2013 Küresel Karayollarında Durum Raporu: Eylem On Yılına Destek (DSÖ, 2013)



Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Kaynak: Emniyet kemeri ve çocuk koltukları: karar verici ve uygulayıcılar için yol güvenliği el kitabı, Londra, FIA - Uluslararası Otomobilciler Derneği 2009 - Kaynak: Kask Kullanımı: karar verici ve 
uygulayıcılar için yol güvenliği el kitabı. Cenevre, Dünya Sağlık Örgütü,2006.

• Standartlar genel bir bakış açısıyla ele alınmaktadır

• Teknik uzmanlarca, daha ayrıntılı standartlar hazırlanmasına

gerek vardır

• Ulusal bir standart var mı?

• Bu ulusal standart uluslararası standartlarla uyumlu mu?

• Standart uygulanıyor ve gözetiliyor mu?

• Tüketiciler bu standardın farkında mı?

• Tüketiciler onaylı kask kullanmayı tercih ediyor mu?

Kısım 4.3 Emniyet Kemeri El Kitabı - Kısım 3.4 Kask El Kitabı

UNECE Yönetmeliği No. 22 - İlk Adım



Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Kaynak: Emniyet kemeri ve çocuk koltukları: karar verici ve uygulayıcılar için yol güvenliği el kitabı, Londra, FIA - Uluslararası Otomobilciler Derneği 2009



https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/WP29/CHILD_RESTRAINT_SYSTEMS_brochure.pdf



Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Source: https://etsc.eu/latest-un-child-seat-standard-agreed-for-2019/

BM R219 Yönetmeliği (mülga R44)

• 15 aya kadar arkaya dönük uygulama sayesinde bebek ve küçük çocukların henüz gelişimini

tamamlamamış olan baş ve boyun bölgesi için daha ileri koruma sağlar

• Yeni koltuklarda zorunlu olan yan darbe emici uygulamalar çocuklar için ileri düzeyde koruma sağlar

• Gerçek çocuk/çocuk bedeni davranışlarına daha yakın yeni nesil test mankenleri

• Çocuğun boyundan hareketle onun için en uygun çocuk koltuğunu seçmek için basitleştirilmiş bir rehber

• Koltuğu yanlı ş takma riskini azaltmaya yönelik tak-oynat (plug&play) uygulamasıyla daha iyi koltuk

kurulumu



Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Kaynak: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.109.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:109:TOC

AB, 2019 Eylül ayından itibaren tüm ön-arka koltuklara emniyet kemeri uyarı sistemlerinin 

bulunmasını zorunlu kılan UNECE yönetmeliklerini 2019 senesinde resmen kabul etmiştir

İngiltere'de araç sürücüleri arasında emniyet kemeri takma oranı

%98 olmakla birlikte, 2017 senesinde karayollarında yaşanan

kazalarda yaşanan can kayıplarının %27'sinde emniyet kemeri

takılmadığı görülmüştür. Bu, diğer bir deyişle 200 kişinin hayatını

kaybetmiş ve 1000 kişinin ciddi şekilde yaralanmış olduğu

anlamına gelmektedir



Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Kaynak: Kask Kullanımı: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2013) Cenevre, Dünya Sağlık Örgütü,2006.



Yasaların Uygulanması
• Trafik Polisi yasaları uygulamak konusunda 

üzerine düşeni eksiksiz yapmaktadır

• Yaygın kabul ancak kanunların eksiksiz 
uygulanmasıyla mümkündür

• İnsanlar kanunun istisnasız uygulanacağını 
bilmelidir

• Mükerrer suç durumunda daha ciddi 
yaptırım/cezalar

• Kask kullanımına ilişkin uygulamalar polisin iş 
yükünü ağırlaştırmaktadır

Yasaların Uygulanması
• Denetim faaliyetleri kapsamında polise düşen

başlıca dört görev:
• Çalışmaların görünürlüğünü arttırmak
• Denetime dönük kampanyaların tekrarı

• İstisnasız ve tutarlı uygulama

• Faaliyetlerin iyi duyurularak tanıtılması

• Denetim uygulamalarının manalı, anlaşılır olması
ve caydırıcılık özelliği bulunması

• Polis memurlarının etkili strateji ve taktikler
uygulamak suretiyle azami başarı elde etmeye
yönelik eğitimi

Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Kaynak: Kask Kullanımı: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2013) Cenevre, Dünya Sağlık Örgütü,2006.



Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Stratejik uygulamaların

‘istihbarat’ ve veriye dayalı

olması gerekir

Kaynak: Emniyet kemeri ve çocuk koltukları: karar verici ve uygulayıcılar için yol güvenliği el kitabı, Londra, FIA - Uluslararası Otomobilciler Derneği 2009 - Kaynak: Kask Kullanımı: karar verici ve 
uygulayıcılar için yol güvenliği el kitabı. Cenevre, Dünya Sağlık Örgütü,2006.



Bütüncül Yaklaşım Nedir?



Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Julie: davranışlarda 
kayda değer değişim ve 
sonucunda takip eden yıl 
emniyet kemeri 
kullanımında %23'lük 
artış

https://www.youtube.com/watch?v=mKHY69AFstE

https://www.youtube.com/watch?v=mKHY69AFstE


Bütüncül Yaklaşım Nedir?
Medyanın Rolü
• Kitlesel medyada yer alan karayolu güvenliği

kampanyaları davranışları değiştirici ve bilgilendirici
olabilmektedir

• Ancak denetim desteği olmadan bu kampanyaların arzu
edilen düzeyde etkili olmadığı yönünde kanıtlar
mevcuttur

• Halkın eğitilmesi için gerekli nedenler mevcuttur
Julie: davranışlarda 
kayda değer değişim ve 
sonucunda takip eden yıl 
emniyet kemeri 
kullanımında %23'lük 
artış



Kampanyalar
• Yasaların istisnasız uygulanması ve yürütülen 

faaliyetlerin sürekli kampanyalarla 
desteklenmesi neticesinde emniyet kemeri 
kullanımında büyük ölçüde başarı sağlanmıştır

• Kampanya ve/veya eğitim faaliyetlerinin sadece 
belirli gruplarla sınırlı tutulması toplam fayda 
sağlamakta yetersiz kalabilmektedir

• Hal-i hazırda çeşitli kampanya uygulama araçları 
mevcuttur

• AB tarafından finanse edilen 'Trafik 
Güvenliğinde Kampanya ve Farkındalık 
Stratejileri' (CAST) rehberi iyi uygulama örneği 
olarak gösterilebilir



Etkili Kampanyalar
• Toplumsal pazarlama/tanıtım araçlarından 

istifade edilmesi yürütülen kampanyaların 
başarısı açısından önemlidir

• Toplumsal pazarlama/tanıtım faaliyetleri 
toplumsal alışkanlıkları değiştirebilmeyi hedefler

• Toplumsal pazarlama/tanıtım ilkeleri 
kapsamında;

• Hedefe odaklı tutarlı, tek bir yaklaşım

• İhtiyaca özgü yöntemlerle uygulama

• Hedef kitlenin açıkça belirlenmiş olması

Kampanya Hazırlama
• Açık hedefler belirlenmeli

• Kampanya mesaj ve malzemeleri hazırlanarak test 
edilmeli

• Hedef kitleye ulaşabilmekte kullanılacak etkili yollar
belirlenmeli

• Yaratıcı bir yaklaşımla çalışılmalı (tasarım, 
mesajların iletilmesi, medya, vs.)

• Medya ile işbirliği (bir ajansla beraber çalışılabilir)

• Diğer disiplinlerle (denetim, vs.) uyumlu çalışılmalı

• Etki izlenerek değerlendirilmesli

Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Kaynak: Kask Kullanımı: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2013) Cenevre, Dünya Sağlık Örgütü,2006.



Bütüncül Yaklaşım Nedir?



Eğitim
Eğitim uygun bağlamda verildiğinde etkili bir
öğrenme sağlanır

• Okul müfredatı, sosyal eğitim programları ve/veya
diğer eğitim-öğretim, diyanet programları

• Sağlık eğitiminin önemli bir bileşeni

• Yaşam becerileri konusunda kısa, modüler kurslara
zorunlu katılım

• Dersler için ayrı bir zaman çizelgesi

• Zaman çizelgesine yerleştirilen derslerden ayrı
olarak medyanın hal-i hazırda ilgi alanına giren
konuları da kapsayıcı genişletilmiş müfredat
uygulamaları

Kaynak: education.nzta.govt.nz



Değerlendirme Programları



Değerlendirme Programları

Değerlendirme: değerlendirme tasarımı da en az kampanya tasarımı kadar önemlidir

• Kampanya uygulamalarının 
değerlendirilebilmesine yönelik önlemlerin 
gözden geçirilmesi

• Değerlendirme sürecinin kampanya uygulama 
hedeflerine dayandırılması

• Kampanya sürecini gözlemlemek suretiyle 
gerekli değişiklikleri yapma imkanı

• Kampanyanın beklenen etkiyi yaratamadığı 
durumlarda 'neden?' sorusuna cevap

Sürecin Değerlendirilmesi Çıktıların Değerlendirilmesi
• Kampanya uygulamalarının

değerlendirilebilmesine yönelik önlemlerin gözden
geçirilmesi

• Ne ölçülecek?
• 'Birincil Hedefler': kaza sayısı veya ciddiyet derecesi

• 'İkincil Hedefler': güvenli yaklaşımlar konusunda bilgi
birikimi

• Ölçme kapsamında açık davranış değişiklikleri veya
kazalarda görülen değişikliklerin açıklanmasında
öznel veriler de kullanılabilmekte

Kaynak: Belçika Yol Güvenliği Kurumu (2009). Yol Güvenliği İletişim Kampanyaları için Tasarım, Uygulama ve Değerlendirme El Kitabı



Değerlendirme Programları

• Kampanyanın maliyet-etkinliği ve etki düzeyinin 
değerlendirilmesine yönelik önlemlerin gözden 
geçirilmesi

• Kampanyadan elde edilen sonuçların yapılan 
parasal yatırımla orantılı olup olmadığını 
görmemizi sağlar

• Faydalanılan tüm kaynakların belirlenmesi dahil

• Toplam maliyete (tasarım, hazırlık, medya 
yerleştirmesi, destek faaliyetler, değerlendirme) 
ilişkin bilgi toplanmalı

Ekonomik Değerlendirme

Kaynak: Belçika Yol Güvenliği Kurumu (2009). Yol Güvenliği İletişim Kampanyaları için Tasarım, Uygulama ve Değerlendirme El Kitabı

Ekonomik Değerlendirme
Ekonomik değerlendirme kapsamında aşağıdaki 
sorulara cevap aranacaktır:

• Kampanyanın toplam maliyeti nedir?

• Kampanya uygun maliyetli (maliyet-etkin) bir 
kampanya mıdır? Kampanyadan elde edilen 
etkinin yapılan harcamalara oranı (gayrımaddi)

• Kampanya etkili olmuş mudur (fayda-maliyet 
analizi)? Yapılan harcamalar ve kazanımların 
parasal olarak değerlendirilmesi

Ekonomik değerlendirme gelecekteki yatırımlar açısından oldukça önemlidir



Teşekkürler

Sorularınız?


