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Önsöz
Karayolu trafiğinde meydana gelen kayıplar önemli bir halk sağlığı sorunu olmasının yanı sıra
dünya çapında meydana gelen ölüm ve yaralanmaların da en önde gelen nedenlerinden biridir.
Ağırlıklı olarak düĢük ve orta gelirli ülkelerde olmak üzere her yıl karayolundaki çarpıĢmalar
sonucunda yaklaĢık 1,2 milyon insan yaĢamını kaybetmekte ve daha milyonlarcası
yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır. Bireyler, aileler ve toplumlar için yarattığı muazzam
maliyetlerin yanı sıra bu çarpıĢmalar sağlık hizmetleri ve ekonomiye de büyük bir yük
getirmektedir. Bu çarpıĢmaların, muhtemelen çoğu hala geliĢmeyle ilgili baĢka sorunlarla
mücadele etmekte olan bu ülkelere olan maliyeti, gayri safi milli hasılalarının %1–2’si kadar
olabilmektedir. Motorlu taĢıtların sayısı arttıkça, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde
karayolunda meydana gelen çarpıĢmalar giderek büyüyen bir soruna dönüĢmektedir. Eğer
mevcut eğilim hiç müdahale edilmeden devam edecek olursa önümüzdeki yirmi yıl içerisinde
dünyanın birçok bölgesinde karayollarındaki kayıplar daha da fazla artıĢ gösterecek ve en
büyük etkisi hassas yol kullanıcısı konumundaki vatandaĢlar üzerinde görülecektir.
Acil olarak uygun ve hedefi belirlenmiĢ bir eyleme geçilmesine ihtiyaç vardır. Dünya Sağlık
Örgütü ve Dünya Bankası tarafından 2004 yılında ortaklaĢa hazırlanan Dünya karayolu
trafiğinde kayıpları önleme raporu karayolu güvenliği konusunda aktif olan sanayileĢmiĢ
ülkelerde uygulanarak yol güvenliği yönetimi hakkında karayollarındaki ölüm ve yaralanmaları
önemli düzeyde azaltmıĢ olan geliĢmelere yer verilmiĢtir. Rapor, emniyet kemeri, kask ve
çocuk koruma sistemlerinin binlerce kiĢinin hayatını kurtardığını göstermiĢtir. Yasal hız
sınırlarının, kan alkol düzeyinin belirlenip denetlenmesi, daha güvenli altyapı oluĢturulması ve
daha güvenli taĢıtlar konusunda geliĢme sağlanması, test edilen ve yararı sürekli olarak
kanıtlanan müdahalelerdir.
Artık uluslararası toplum, karayolu güvenliği yönetimi ve baĢka ülkelerde uygulanmıĢ
müdahaleler konusunda -önceki paragrafta değinilen- baĢarılı uygulama örneklerini teĢvik
ederek yol gösterici olmalıdır. Bu gibi çabaları hızlandırmak için BirleĢmiĢ Milletler Genel
Kurulu 14 Nisan 2004 tarihinde Küresel Karayolu Güvenliği krizine daha fazla dikkat
edilmesini ve kaynak aktarılmasını teĢvik eden bir karar çıkarmıĢtır. “Küresel karayolu
güvenliğini geliĢtirme” hakkındaki 58/289 numaralı karar, karayolu güvenliği konusundaki
uluslararası iĢbirliğinin önemine vurgu yapmaktadır. Ekim 2005’te çıkan baĢka bir karar ise
(A58/L.60) Üye Ülkeleri Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme raporunun önerilerini
uygulamaları yönünde cesaretlendirerek ve 58/289 numaralı kararı uygulamaya yönelik Ģu ana
kadar üstlenilen karayolu güvenliği giriĢimlerini överek BirleĢmiĢ Milletlerin bu konuya olan
hassasiyetini bir kez daha gözler önüne sermiĢtir. Bu karar Üye Ülkeleri özellikle temel risk
etmenlerini ele almaya odaklanmak ve karayolu güvenliği için lider kuruluĢlar oluĢturmak
konusunda teĢvik etmektedir.
Bu kararların uygulanmasına katkıda bulunmak için Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı
(KKGO), Dünya Sağlık Örgütü, FIA Otomobil ve Toplum Vakfı ve Dünya Bankası politika
belirleyicilerine ve uygulayıcılara yönelik bir dizi el kitabı hazırlama konusunda iĢ birliği
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Önsöz

yapmıĢtır. Bu el kitabı da onlardan biridir. El kitaplarının her biri karayolu güvenliği
örgütlenmesini geliĢtirmek ve Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme raporunda yer
alan belirli karayolu güvenliği müdahalelerini uygulamak isteyen ülkelere adım adım
rehberlik etmektedir. Bu kitaplarda birçok hayatı kurtarabilecek ve dünya çapındaki karayolu
trafiğinde meydana gelen çarpıĢmaların sarsıcı yükünü azaltabilecek basit, uygun maliyetli
çözümlere yer verilmektedir. Herkesi bu el kitaplarından faydalanmaya davet ediyoruz.

David Silcock
BaĢ Yönetici
Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı

Etienne Krug
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Yönetici özeti

Yönetici özeti
Çok düĢük miktarlarda da olsa alkol tüketimi, sürücü ve yayaların karayolu üzerinde bir
çarpıĢmaya karıĢma riskini arttırmaktadır. Alkol, güvenli karayolu kullanımı için kritik olan
görme ve tepki süreci gibi süreçleri etkilemekle kalmayıp aynı zamanda muhakeme beceisini
de olumsuz etkilemekte ve böylece hız yapma ya da emniyet kemeri kullanmama gibi diğer
yüksek riskli davranıĢlara da davetiye çıkarmaktadır.
Birçok ülkede yapılmıĢ araĢtırmalar, motorlu taĢıt sürücüsü, motosiklet binicisi ve yayaların
büyük bir kısmının kanında, karayolunu kullanma becerilerini etkileyecek oranda alkol
bulunduğunu göstermektedir. Alkollü sürücü profili bölgeler arasında farklılık gösterse de
alkollüyken araç kullanımına bağlı çarpıĢma riskini arttıran birçok etmen bulunmaktadır.
Örneğin, genç erkek sürücüler daha büyük bir risk altındayken alkolün rol oynadığı
çarpıĢmalar genelde geceleri meydana gelmektedir.
Ne yazık ki birçok ülkede sorunun büyüklüğü tam olarak anlaĢılamamıĢtır. Bu ülkelerde halk
gerek sorunun gerekse yasal düzenlemenin farkında değildir ve denetim genelde yetersiz
kalmaktadır. Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme raporunda alkollüyken araç
kullanımına yönelik olarak hazırlanarak uygulanmıĢ ve karayollarındaki ölüm ve
yaralanmaların önlenmesinde etkili bir önlem olduğu kanıtlanmıĢ programların yararına
açıklık getirilmektedir.
Bu el kitabının amacı bir ülkede alkollü olarak araç kullanımını azaltmak için (motosiklet
sürücüleri de dâhil) birbiriyle uyumlu ve bütünleĢik programlar geliĢtirmenin pratik
yöntemleri hakkında okuyucuları bilgilendirmektir. Bu doğrultuda sürücülerin alkol almıĢ
olarak araç kullanımının ele alınması hedeflenmiĢtir. Çok sayıda yolcu taĢıdıkları ve/veya çok
fazla kilometre kat ettikleri için ticari araç sürücüleri özellikle önemli bir gruptur. Alkollü
yayalar da bir sorun olarak kabul edilmekle birlikte kitapta bu konuya yer verilmemiĢtir.
Bu el kitabı karar organları ve uygulayıcılara yönelik hazırlanmıĢtır ve alkollüyken araç
kullanımını azaltma konusunda baĢarılı olan ülkelerin deneyimleri üzerine kurulmuĢtur. El
kitabı, alkollüyken araç kullanımı önlemeye yönelik bir programa baĢlamak için gereken
temel bilgilere yer vermekte ve bir ülkede bu sorun hakkında değerlendirme yapmak için
gerekli adımların ne olduğu konusunda kullanıcıyı bilgilendirmektedir. Programın nasıl
planlanıp uygulanacağı konusu bir çalıĢma grubu oluĢturma, planlama, bu süreçte gerekecek
yasa ve denetim örnekleri ile birlikte ele alınmakta, ayrıca halk eğitimi ve tanıtım
kampanyalarının nasıl geliĢtirileceği ve son olarak da programın nasıl değerlendirileceği
konusu ele alınmaktadır.
Yazalar bu el kitabını hazırlarken “iyi uygulamaları” göstermek için dünyanın çeĢitli
ülkelerinden derlenen vaka çalıĢmalarından yararlanmıĢtır. Mümkün olduğunca düĢük ve orta
gelirli ülkelerden örnekler verilmiĢ ise de çoğu örneğin yoğun bir motorlu taĢıt trafiğine sahip
ülkelerden geliyor olması birçok ülkede bu konuya yeterince dikkat edilmediğine iĢaret
etmektedir.
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El kitapları serisinin arka planı
2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Gününü ilk defa karayolu güvenliği
konusuna ayırmıĢtır. Bu günde karayollarında meydana gelen kayıplar hakkında farkındalık
yaratmak, yeni yol güvenliği programlarını teĢvik etmek ve mevcut giriĢimleri geliĢtirmek
amacıyla 130’dan fazla ülkede çeĢitli etkinlikler düzenlenmiĢtir. Aynı günde Dünya Sağlık
Örgütü ve Dünya Bankası, karayolu trafiğinde artan kayıplar salgınının altını kalın çizgilerle
çizen Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme raporunu yayınlamıĢtır. Bu raporda,
karayollarında meydana gelen kayıpların önlenmesiyle ilgili temel kavramlar, bu kayıpların
etkisi, karayolundaki çarpıĢmaların temel nedenleri ile risk etmenleri ve son olarak da
kanıtlanmıĢ, etkili müdahale stratejileri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Rapor, ülkelerin
karayolu güvenliği sicillerini iyileĢtirmeleri için uygulayabilecekleri altı önemli tavsiyeye yer
vermektedir.

Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme raporunun tavsiyeleri
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Devlet yönetiminde ulusal karayolu trafik güvenliği çalıĢmalarına rehberlik
edecek yol gösterici bir daire belirleyin.
Karayolu trafiğinde meydana gelen kayıplarla ilgili sorunlar, politikalar, kurumsal
düzenlemeler ve mevcut kapasiteyi değerlendirin.
Ulusal karayolu güvenliği stratejisini ve eylem planını hazırlayın.
Sorunu ele almak için gerekli finans ve insan kaynağını tahsis edin.
Karayollarındaki çarpıĢmaları önlemek, kayıpları ve bunların sonuçlarını en aza
indirmek ve bu eylemlerin etkisini değerlendirmek üzere belirli eylemleri
uygulamaya koyun.
Ulusal kapasitenin ve uluslararası iĢbirliğinin geliĢtirilmesini destekleyin.

Raporda, farklı ülkeler tarafından karayolunda meydana gelen kayıpları önlemeye yönelik
olarak yürütülen faaliyetlerinin bilimsel bir temeli olması, kültürel olarak uygun ve yöresel
olarak test edilmiĢ olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Raporun beĢinci tavsiyesi, hali
hazırda denenmiĢ ve test edilmiĢ ve çoğu ülkede düĢük maliyetle uygulanabilecek olan çok
sayıda “baĢarılı uygulama örneği” müdahalelerin mevcut olduğunu belirtmektedir. AĢağıda
belirtilen ve karayolu trafiğinde meydana gelen kayıplarla ilgili bazı temel risk etmenlerine
iĢaret eden bu strateji ve önlemler Ģunlardır:
Motorlu taĢıtları kullanan herkes için emniyet kemerlerini ve çocuk emniyet sistemlerini
zorunlu kılan kanunların koyulması;
Motosiklet sürücülerinin kask takmasının zorunlu kılınması;
Yasal alkol sınırının belirlenmesi ve denetlenmesi;
Hız sınırlarının belirlenmesi ve denetlenmesi ve
Mevcut karayolu alt yapısının güvenliği arttıracak Ģekilde yönetilmesi.
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14 Nisan 2004 tarihinde kutlanan Dünya Sağlık Gününden bir hafta sonra BirleĢmiĢ Milletler
Genel Kurulu karayolu güvenliği çabalarına daha fazla önemin verilmesi ve daha fazla kaynak
aktarılması yolunda çağrıda bulunan bir karar çıkarmıĢtır. Bu kararla, BirleĢmiĢ Milletler
sisteminin Küresel Karayolu Güvenliği krizinin üstesinden gelme çabalarını desteklemesi
gerektiği kabul edilmiĢtir. Bu karar aynı zamanda Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme
raporunu yayınlama giriĢimleri için DSÖ ve Dünya Bankasına övgüde bulunmuĢ, ayrıca
Dünya Sağlık Örgütünü BirleĢmiĢ Milletler Bölgesel Komisyonları ile yakın iĢ birliği
içerisinde çalıĢarak, BirleĢmiĢ Milletler sistemi içerisinde karayolu güvenliği konularında
koordinatör olarak hareket etmeye davet etmiĢtir. DSÖ, BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu
tarafından kendisine verilen talimat gereğince 2004 yılının sonundan beri Ģu anda “BirleĢmiĢ
Milletler Karayolu Güvenliği ĠĢbirliği” olarak adlandırılan BirleĢmiĢ Milletler ve diğer
uluslararası karayolu güvenliği örgütlerinin yer aldığı bir ağın oluĢturulmasına yardımcı
olmuĢtur. Bu grubun üyeleri ortak çabaları için ortak hedefler üzerinde anlaĢma sağlamıĢ ve ilk
olarak özellikle Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme raporunun altı tavsiyesine
odaklanmıĢtır.
Bu iĢbirliğinin doğrudan sonuçlarından birisi de DSÖ, Dünya Bankası, FIA Otomobil ve
Toplum Vakfı ve Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığından (KKGO) oluĢan gayri resmi
konsorsiyumun oluĢturulması olmuĢtur. Bu konsorsiyum Dünya karayolu trafiğinde kayıpları
önleme raporunda belirtilen temel konuları kapsayan “baĢarılı uygulama örnekleri” el kitapları
hazırlamaktadır. Bu proje, raporun tavsiyelerini uygulama konusunda rehberlik etmesi için
dünyanın dört bir yanından, özellikle de düĢük ve orta gelirli ülkelerdeki karayolu güvenliği
çalıĢanlarından DSÖ ve Dünya Bankasına iletilen sayısız talepten doğmuĢtur.
El kitapları devletin idari organlarına, sivil toplum kuruluĢlarına ve daha geniĢ anlamda
karayolu güvenliği uygulayıcılarına yönelik olarak hazırlanmaktadır. Kolay ulaĢılabilir bir
Ģekilde hazırlanan bu el kitapları bir yandan büyük paydaĢların rollerini ve sorumluluklarını
açıklığa kavuĢtururken baĢarılı uygulama örnekleriyle ortaya konan her bir tavsiyenin pratik
uygulama adımlarına yer vermektedir. El kitapları, 2004 yılında FIA Otomobil ve Toplum
Vakfı tarafından emniyet kemeri kullanımının arttırılması amacıyla yazılmıĢ benzer bir
dokumanda kullanılan ortak bir taslağa uygun olarak hazırlanmıĢtır. Öncelikle düĢük ve orta
gelirli ülkeler için tasarlanmıĢ olsa da el kitapları bir dizi ülkede uygulanabilir ve farklı
karayolu güvenliği performansı seviyelerine uyarlanabilir. Her bir el kitabında hem geliĢmiĢ
hem de geliĢmekte olan ülkelerden alınan örneklere açıklık getiren vaka çalıĢmalarına yer
verilmektedir.
Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme raporu karayolu güvenliğinin sağlanmasında yol,
taĢıt ve yol kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir sistem yaklaĢımını savunmaktadır.
Karayolundaki kayıplarla etkili bir Ģekilde mücadele etmek için sorumluluğun devlet
yönetimi, sanayi, sivil toplum kuruluĢları ve uluslararası kurumlar arasında paylaĢılması
gerektiği fikri, raporun çıkıĢ noktasıdır. Ayrıca, karayolu güvenliğinin etkili olması için
ulaĢım, sağlık, eğitim ve hukuki yaptırım da dâhil olmak üzere ilgili bütün sektörlerin
sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir. Bu el kitapları raporun görüĢlerini yansıtmakta olup –
karayolu güvenliğinin farklı disiplinlerin takibi altında olması gerektiği prensibinden yola
çıkarak– sistem yaklaĢımını savunmakta ve çok sayıda sektörün uygulayıcılarını
hedeflemektedir.
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Alkollüyken araç kullanıma hakkındaki el kitabının arka planı
El kitabı neden geliştirildi?
Alkol almıĢ sürücülerin karayolunda bir çarpıĢmaya karıĢma riski anlamlı derecede daha
yüksektir. DüĢük ve orta gelirli ülkelerde yapılmıĢ araĢtırmaların tarandığı bir çalıĢmada,
yaralı taĢıt sürücülerinin %4 - %69’unun, yaralı yayaların %18 - %90’ının ve yaralı
motosiklet sürücülerinin %10 - %28'inin kanında alkol bulunduğu görülmüĢtür (1).
Alkolün rol oynadığı çarpıĢmaları ele alan programların uygulandığı ülkelere bakıldığında,
programın yasal düzenleme denetimi de kapsaması halinde etkili olduğu görülmektedir. Bu el
kitabıyla, karayolu güvenliği alanında çalıĢanlara bu tür programların nasıl yürütüleceği
konusunda uygulanabilir tavsiyeler verilmesi amaçlanmaktadır. Kitapta alkolün kötüye
kullanımının sürücü, yolcu, binici ve yayalar arasındaki yaralanma ve ölüm oranlarını nasıl
arttırdığını açıklayan Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme raporundan
yararlanılmaktadır. Bu kitap, karayolu güvenliğini iyileĢtirmek için gerekli adımlar hakkında
uygulanabilir tavsiyelerin yer aldığı ve kolay eriĢilebilir Ģekilde hazırlanmıĢ bir el kitabı dizisi
içinde yeralmaktadır.
Hedef kitle
Bu el kitabı, yerel ölçekte ya da ülke genelinde karayolunda alkollüyken araç kullanımının rol
oyanadığı çarpıĢmaları azaltmak isteyen ülkeler için uygulanabilir tavsiyelere vermektedir.
Kitap özellikle alkolün yaygın olarak tüketildiği düĢük ve orta gelirli ülkelerdeki hükümetler,
sivil toplum örgütleri ve karayolu güvenliği çalıĢanlarına yöneliktir. Muhtemel kullanıcılar
listesi ilgili ülkeye, ülkeye özgü alkol tüketim biçimine ve karayolu güvenliği faaliyetlerinin
mevcut durumuna göre değiĢiklik gösterebilirse de kitap Ģu gruplara hitap edecektir:
Politika belirleyiciler ve karar organları
Yargı üyeleri
Politikacılar
Polisler
Karayolu güvenliği çalıĢanları
Halk sağlığı çalıĢanları
Alkollü içki üretici, tedarikçi ve perakendecileri ile lisanslı eğlence ve konaklama tesisi
olanlar
Kamu ve özel sektördeki iĢverenler
Sivil toplum örgütleri
Sigorta ve sanayi sektöründe çalıĢanlar
Öğretmenler ve üniversite öğretim görevlileri
Karayolu güvenliği ve alkolün olumsuz etkileri hakkında araĢtırma yapanları
Sürücülük ve karayolu güvenliği eğitmenleri
Özelikle yasal düzenlemenin zayıf ve az sayıda müdahale programının uygulandığı düĢük ve
orta gelirli ülkelere yönelik hazırlanmıĢ olmakla birlikte bu el kitabının bütün ülkeler için
faydalı olmasına çalıĢılmıĢtır.
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Bu el kitabı neleri kapsıyor ve nasıl kullanılmalı?
Karayolunda alkollüyken araç kullanımının rol oyanadığı çarpıĢmaları azaltmak bir dizi
müdahalenin sistematik olarak uygulanmasını gerektirecektir. Tam olarak hangi adımların
atılması gerektiği ise, o ülkenin yasal düzenlemeler ve müdahale programları açısından
halihazırda ne durumda olduğuna bağlı olacaktır.
Kitap, kullanıcıların kendi ülkelerindeki durum için uygun olan eylemleri belirlemelerine
yardımcı olmakta ve doğru adımlar atmak için gerekli olan pratik tavsiyelere yer vermektedir.
Teknik konulara odaklanmasının yanı sıra alkolün rol oynadığı çarpıĢmaları azalmaya yönelik
bir programın baĢarıya ulaĢması için devreye girmesi gereken kurumsal yapılara da açıklık
getirmektedir.
Karayolunda alkol almıĢ yayaların da çarpıĢmalara karıĢtıkları bilinmekle beraber, bir karayolu
güvenliği sorunu olarak bu konunun nasıl ele alınabileceği hususunda yeterli deneyim
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu el kitabı, motosiklet sürücüleri de dâhil olmak üzere alkollüyken
araç kullanımıyla sınırlıdır.
Kitabın içeriği
Modül 1’de alkol kullanımının rol oynadığı karayolu çarpışmalarının ele alınması için
neden müdahale programlarına gerek olduğu konusu ele alınmaktadır. Bu modülde alkolün
sürüĢ performansını nasıl etkilediği, çarpıĢmalara ve bunun sonucunda da sürücü, binici ve
yayalar arasında nasıl ölüm ve yaralanmalara yol açtığı anlatılmaktadır.
Modül 2 alkol tüketim şekilleri ve bunun karayolunda meydana gelen çarpışmalar
üzerindeki etkisiyle ilgili olarak bir ülkedeki mevcut durumu değerlendirme süreci
hakkında okurlara rehberlik etmektedir. Bu bölümde, soruna doğru tanı koyulabilmesi ve
mevcut mekanizmadaki boĢlukların tespit edilebilmesi için hangi verilerin toplanması gerektiği
özetlenmektedir.
Modül 3’te, paydaĢların oluĢturduğu bir çalıĢma grubu oluĢturmak suretiyle siyasi ve sosyal
destek sağlama yolları da dâhil olmak üzere alkollü olarak araç kullanımıyla mücadeleye
yönelik bir programının tasarlanması ve uygulanması konusu ele alınmaktadır. Bunun
yanı sıra, sorunu tespit eden, hedefleri, zaman dilimlerini ve amaçları belirleyen ve gerekli
kaynakları tahmin eden bir eylem planının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Modül 3 ayrıca,
yasalar, denetimler, tanıtım kampanyaları ve alkollü olarak araç kullanımının rol oynadığı
çarpıĢmalarda yaralananlara uygun tıbbi müdahaleleri de kapsayan bir dizi faaliyeti ele
almaktadır.
Modül 4 bir programın etkisinin, program için belirlenmiş amaçlara göre
değerlendirilmesi hakkındadır. Bu konu, kampanyaya baĢlamadan önce toplanması gereken
verilerin belirlenmesini de kapsamaktadır.
Kutu içindeki metinlerde anlatılan vaka çalıĢmalarına el kitabının bütün bölümlerinde yer
verilmiĢtir. Bu örnekler çok sayıda ülkenin bölgesel, kültürel ve sosyo-ekonomik çeĢitliliğini
yansıtan farklı deneyimlerin süreç ve sonuçların göstermek için seçilmiĢtir.
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Bu el kitabı nasıl kullanılmalı?
Bu el kitabının bir kurallar bütünü olmasından çok, her ülkenin mevcut ihtiyaçlarına
uyarlanabilir olması amaçlanmıĢtır. Her bir modül, okuyucuların alkollüyken araç kullanımının
rol oynadığı çarpıĢmalar konusunda ülkelerinin tam olarak ne durumda olduğuna karar
vermelerine ve iyileĢme için en büyük potansiyele sahip adımları atabilmelerine yardımcı
olmak için akıĢ Ģemaları ve kontrol listeleri içermektedir. El kitabı, sadece içeriği uygun
bölümlerinden yararlanılabilmesini sağlamak üzere modüler yapıda hazırlanmıĢtır.
Okuyucuların bütün el kitabını okumaları tavsiye edilmektedir ancak bazı ülkeler için kimi
bölümlerin içeriği diğerlerine göre daha uygun olabilir. Bununla birlikte muhtemelen tüm
okurlar kendi ülkelerindeki mevcut durumu değerlendirmek ve hangi faaliyetlere baĢlamak
gerektiğine karar vermek konusunda özellikle Modül 2’den faydalanacaklardır. Bu aĢamada
yapılan seçimler kalan bölümler arasında hangilerinin en çok yarar sağlayacağını da
belirleyecektir.
Bu el kitabının sınırlı yönleri
Bu el kitabının çok geniĢ kapsamlı olması amaçlanmamıĢtır. Alkollüyken araç kullanımının
önlenmesi için pratik ve etkili adımların tanımlanmasında bu esere katkıda bulunan kiĢilerin
deneyimlerine dayanmakta, dolayısıyla kısmen de olsa hazırlanmasında emeği geçen kiĢilerin
görüĢlerini yansıtmaktadır. Burada yer verilmeyen ancak çok baĢarılı olan müdahaleler olabilir.
Aynı Ģekilde süreçler, baĢarılı uygulama örnekleri ve uygulamadaki zorlukları göstermek için
kullanılan vaka çalıĢmaları da detaylı değildir ve sadece ana metinde yer alan fikirleri göz
önüne sermektedir.
Bu el kitabı, özellikle alkol kullanımıyla bağlantılı çarpıĢmaların önlenmesi için program
hazırlama ve uygulama sürecinin baĢlangıç evresindeki ülkelere rehberlik etmeyi
amaçladığından, alkol konusuna tüm yönleriyle yer verilmemiĢtir. El kitabı alkollü olarak araç
kullanımıyla ilgili yasal düzenleme, denetim ve halka yönelik eğitim olmak üzere üç ana
konuya odaklanmaktadır. Bu konularda etkili eylemler –hep birlikte ele alındığında- faydalı bir
etki yaratacaktır. Bazı yüksek gelir grubu ülkelerde halen geliĢtirilmekte ve denenmekte olan
diğer muhtemel müdahaleler, örneğin “alkol güvenlik kilitleri” (sarhoĢ sürücülerin aracı
kullanmasını engelleyen cihazlar), kapsam dıĢı bırakılmıĢtır.
Bu el kitabı alkolün olumsuz etkileriyle sınırlıdır. Olumsuz etkilere yol açan uyuĢturucu ya da
yorgunluk gibi diğer konular burada ele alınmamıĢ, alkollüyken araç kullanımına
odaklanılmıĢtır (motosiklet sürücüleri dâhil olmak üzere). Alkol etkis altındaki yayaların da bir
sorun oluĢturdukları bilinmekte ise de bunun nasıl ele alınacağı hakkında çok az uygulama
örneği bulunmaktadır.
Bu el kitabı nasıl geliştirildi?
Bu el kitabı, dört ortak kuruluĢ KKGO, DSÖ, Dünya Bankası, FIA Otomobil ve Toplum Vakfı
tarfından geliĢtirilen ve haricen gözden geçirilen standart bir Ģablon kullanılarak hazırlanmıĢtır.
Bu Ģablonla katı sınırlar çizmekten çok el kitaplarını Ģekil ve yaklaĢım yönünden birleĢtiren
esnek bir yapı kazandırması amaçlanmıĢtır.

xix

GiriĢ

Farklı ortak kuruluĢlardan gelen ve uzmanlardan oluĢan bir danıĢma kurulu her bir el kitabının
geliĢtirilme sürecini takip etmiĢ ve içeriği konusunda rehberlik etmiĢtir. Her bir el kitabı için
küçük bir editör komitesi oluĢturulmuĢ ve teknik içerik yönünden uyumluluğu sağlanmıĢtır.
Kitabın ana hatları, Dünya Bankası ve DSÖ’nün desteğiyle, proje lideri KKGO tarafından
hazırlanmıĢtır. El kitabının taslağı, KKGO ile yapılan sözleĢme kapsamında Avustralya
Karayolu AraĢtırma Kurumu [ARRB-Australian Road Research Board] ve UAL'den gelen bir
ekip tarafından hazırlanmıĢtır. Dokümanın teknik bölümleri, ilgili alanda özel uzmanlığa sahip
kurum ya da kiĢilerce hazırlanmıĢtır. Bu kiĢiler aynı zamanda kendi bölümlerini ana hatlarıyla
geliĢtirmiĢ, ilgili literatürü gözden geçirmiĢ ve iyi uygulamalar hakkındaki en son bilimsel
görüĢleri yansıtması için teknik içeriğine katkıda bulunmuĢtur. El kitabı iki kez denk
uzmanlarca gözden geçirilmiĢ ve son aĢamasına getirilen taslak Hindistan’daki bir araya gelen
uygulamacıların oluĢturduğu iki çalıĢma grubunda derinlemesine tartıĢılıp ek değiĢiklikler
yapılarak tamamlanmıĢtır.
El kitabının yaygınlaştırılması
Bu el kitabı yaygın birçok dile çevrilmektedir ve ülkelerin kendi yerel dillerine çevirmeleri
teĢvik edilmektedir. El kitabı, Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme raporu için
kullanılan dağıtım ağı aracılığıyla yaygınlaĢtırılacaktır. El kitabında yer alan dört ortak kurum
el kitabının ülke içerisinde yayınlanmasına eĢlik edecek olan eğitim atölyeleri planlayacaktır.
El kitabı ayrıca PDF formatında dört ortak kurumun her birinin web sitesinden ücretsiz olarak
indirilebilecektir. Bu amaçla, www.grsproadsafety.org adresindeki KKGO [GRSP] sayfaları
incelenebilir.
Daha fazla nüsha almak için
El kitabından daha fazla edinmek için aĢağıdaki adrese yazılı olarak baĢvuru yapılabilir:
Global Road Safety Partnership
c/o International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
PO Box 372
17 Chemin des Crêts
CH-1211 Geneva 19
Switzerland
E-mail: grsp@ifrc.org

Kaynakça
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BU MODÜL tüm dünyada alkollüyken araç kullanımından kaynaklanan çarpıĢmalar sorunu
hakkında ve ayrıca bu çarpıĢmaları azaltmaya yönelik müdahalelerin gerekçesi hakkında
temel bilgilere yer vermektedir. Bu bilgiler ve tavsiyeler siyasi liderlerin ve halkın
alkollüyken araç kullanımını ele alan bir programa destek vermelerini sağlamada önemli birer
araçtırlar.
Bu modüldeki bölümler aĢağıdaki Ģekilde oluĢturulmuĢtur:
1.1 Dünyada alkollüyken araç kullanımının yol açtığı çarpışmalar: Bu modül sorunun
ne büyüklükte olduğunu ve alkolün rol oynadığı çarpıĢmaların ölüm ve sakatlıkların nasıl
önde gelen nedenlerinden biri olduğunu açıklayarak konuya baĢlamaktadır.
1.2 Alkollüyken araç kullanımı neden bir sorun olarak görülmelidir?: Bu bölümde
alkolün ne olduğu, sürüĢ performansını nasıl etkilediği, alkol tüketimi ile karayolunda
meydana gelen çarpıĢmalar arasındaki iliĢki ele alınmaktadır. Bu bölüm ayrıca alkolün,
bir motorlu taĢıt çarpıĢmasına karıĢan kiĢilerin değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve
rehabilitasyonunu nasıl etkilediğini de incelemektedir.
1.3 Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı bir çarpışmada en fazla kimler risk
altındadır? Bu bölüm kısaca alkollüyken araç kullanımının ana özelliklerini ve risk
etmenlerini ele almakta, ayrıca dünya çapında alkol tüketiminin yaygınlığını ve farklı
alkol tüketim tarzlarını incelemektedir.
1.4 Alkollüyken araç kullanımından kaynaklanan çarpışmalar nasıl azaltılabilir? Bu
modülde, alkol almıĢ durumdayken araç kullanımını önlemeye yönelik baĢlıca
müdahaleler gözden geçirilmektir. Bunlar arasında yasal düzenlemeler, eğitim ve aktif
savunuculuk yer almaktadır. Bu müdahalelerin her biri diğer modüllerde detaylı olarak ele
alınacaktır.
GiriĢ bölümünde de bahsedildiği üzere, alkol yayaların karıĢtığı çarpıĢmalarda da önemli bir
rol oynamakla birlikte bu el kitabı sadece alkollüyken araç kullanımına odaklanmaktadır.
Ancak, bu el kitabında yer verilen birçok ilke ve teknik rehberlik araç sürücüleri, motosikletbisiklet binicileri ve hatta yayalar için de aynı Ģekilde geçerlidir.

1.1

Dünyada alkollüyken araç kullanımının yol açtığı çarpışmalar

Alkolün yol açtığı iĢlev bozukluğu, alkolün yasak olduğu birkaç ülke dıĢında, hem bir
karayolu çarpıĢması riskini hem de bu çarpıĢma sonucu meydana gelen yaralanmaların
ciddiyetini ve sonuçlarını etkileyen önemli bir öğedir. Alkollüyken araç kullanma sıklığı
ülkeden ülkeye farklılık göstermekte ise de yıllardır yapılan araĢtırmalar sonucunda,
karayolundaki çarpıĢmalarda, alkollü sürücülerin alkol almayan sürücülere kıyasla daha
büyük bir risk altında olduğu anlaĢılmıĢtır.
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Modül 1: Alkollüyken araç kullanma konusunda program uygulamak neden gereklidir?

1.1.1 Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpışmaların ülkelere göre dağılımı
Çoğu yüksek gelirli ülkede, ölümcül düzeyde yaralanan sürücülerin %20’sinin kanında aĢırı
derecede alkol olduğu (1), bir baĢka ifadeyle Kan Alkol Konsantrasyonunun (KAK) [BACBlood Alcohol Concentration] izin verilen yasal sınırın üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir.
Diğer taraftan, düĢük ve orta gelirli ülkelerde yapılan araĢtırmalar, ölümcül düzeyde yaralanan
sürücülerin %33 ila %69’unun ve daha hafif yaralanan sürücülerin ise %8 ila %29’unun
çarpıĢma öncesinde alkol aldığını göstermektedir (1). ġekil 1.1’de alkolün ölümcül
çarpıĢmalardaki rolü ülkelere göre gösterilmektedir.

Şekil 1.1

Alkol kullanımının rol oynadığı ölümlü çarpışmalar
(2002, 2003 ya da 2004 verileri)

Not:
Avusturya: %7 oranı gerçek oranın önemli düzeyde gerisindedir. Bunun nedeni
Avusturya‟da hayatını kaybeden kiĢilerin bedeninde alkol kontrolünün yasak olmasıdır.
Portekiz: Bütün sürücüler kontrol edilemediği için veriler gerçek oranın önemli düzeyde
gerisindedir.
Kaynak: Working group on achieving ambitious road safety targets: responses to the survey on
road safety performance, Joint OECD/ECMT Transport Research Centre, 2005; YayınlanmamıĢ
veri.

Alkolün bütün çarpıĢmalardaki rolünü izleme olanağı sağlayan ayrıntılı takip sistemleri çok
az ülkede bulunmaktadır. Ayrıca, alkollüyken araç kullanımından kaynaklanan çarpıĢma
tanımı ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceği gibi yasal KAK sınırı ve çarpıĢma
mağdurlarının alkol muayenesine alınma Ģartları da farklılık göstermektedir. Bu nedenle
ülkeler arasında doğrudan doğruya kıyaslama yapmak mümkün değildir. Bu karıĢtırıcı yönleri
akılda tutmak kaydıyla, bazı ülkelerde yapılan çalıĢmalar Ģu sonuçları ortaya koymaktadır:
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Güney Afrika’da ölümcül olmayan sürücü yaralanmalarında, sürücülerin %26-31’i
ülkenin 0,08 g/ 100 ml olan yasal KAK düzeyini aĢmıĢtır (2);
Tayland’da devlet hastanelerindeki mağdurlarının %44’ü 0,10 g / 100 ml ya da daha
yüksek (3) KAK düzeyindeyken 1000 motosiklet çarpıĢmasının derinlemesine incelendiği
bir çalıĢma bu çarpıĢmaların %36’sında alkolün bir etmen olduğunu ortaya koymuĢtur (4);
Hindistan’ın Bangalore kentinde 15 yaĢın üzerindeki erkeklerin karıĢtığı çarpıĢmaların
%28’inin alkole atfedilebilir nitelikte olduğu tespit edilmiĢtir (5);
Kolombiya’da sürücü ölümlerinin %34'ü, motosiklet sürücüsü ölümlerinin ise %23'ü hız
ve/veya alkolle iliĢkilidir (6);
Nepal’in Sunsai ve Dharari kentlerinde karayolunda meydana gelen 870 çarpıĢmanın
%17’si alkol tüketimine atfedilmiĢtir. Alkollüyken araç kullananların %50’si bisiklet,
%28’i motosiklet, %17’si at arabası %5’i ise kamyon sürücüsüdür (7).
Amerika BirleĢik Devletlerinde alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı karayolu
çarpıĢmalarında her yıl yarım milyon insan yaralanmakta ve 17.000 insan yaĢamını
yitirmektedir. Karayolunda, gençlerin karıĢtığı çarpıĢmaların neredeyse %40’ı doğrudan
doğruya alkol kullanımıyla bağlantılıdır (8).
Ġsveç, Hollanda ve Ġngiltere’de aĢırı alkollü olarak ölümcül düzeyde yaralanan sürücülerin
oranı %20 civarındayken bu ülkelerdeki yasal sınırlar sırasıyla 0,02 g/ 100 ml, 0,05 g/100
ml ve 0,08 g/100 ml’dir (9).

KUTU: 1.1

Güney Afrika’da karayolu trafiğinde alkolün rol oynadığı
ölümler

Güney Afrika ulusal yaralanma takip sistemine göre 2001 yılında eyalet morglarının 32‟sinde
kayıtlı 25.361 ölümcül yaralanma tespit edilmiĢ, bu, o yıl Güney Afrika‟da meydana gelen
doğal olmayan ölümlerin yaklaĢık %35‟ini oluĢturmuĢtur. UlaĢım faaliyetleri sırasında
meydana gelen ölümler tüm ölümcül yaralanmaların %27‟sine denk gelmiĢtir.
Yayalar en sık yaĢamını kaybeden yol kullanıcısı grubuyken (%37,3) onları taĢıt yolcuları
(%17,4), sürücüler (%14,0) ve bisikletliler (%3,1) takip etmiĢtir.
Alkol, Güney Afrika‟daki bütün ölümcül karayolu yaralanma türleri için büyük bir risk etmenidir.
UlaĢım faaliyetleri sırasında meydana gelen 6859 ölümün 2372‟sinde (%34,6) KAK düzeyini
belirlemek için test uygulanmıĢ, bu ölümlerin yarısından fazlasında (%51,9) KAK düzeyinin
aĢılmıĢ olduğu, alkollü olduğu anlaĢılan vakaların %91'inin KAK düzeyinin ise 0,05 g /100 ml
ya da daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.
Önce yayalarda, ardından sürücülerde KAK-pozitif ihtimali daha yüksek bulunmuĢtur.
(AĢağıdaki tabloyu inceleyiniz.)

Kandaki alkol oranı ( g/100 ml)
Yayalar
Yolcular
Sürücüler
Bisikletliler

% 0,00
37,5
62,6
48,2
61,3

% 0,01-%0,04
5,4
4,7
5,3
3,2

% 0,05-%0,14
12,0
14,0
18,2
15,1

% 0,15-%0,24
20,5
13,7
18,8
14,0

≥ %0,25
24,7
5,0
9,5
6,5

Hayatını kaybeden yayalarda KAK en yüksek düzeyde bulunmuĢ (0,20 g/100 ml), sürücülerin
%50‟sinden fazlasının ortalama KAK düzeyinin 0,17 g/100 ml ile Güney Afrika‟nın yasal alkol
sınırı olan 0,05 g/100 ml‟den yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.
Kaynak: (1)
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Modül 1: Alkollüyken araç kullanma konusunda program uygulamak neden gereklidir?

1.1.2 Alkollüyken araç kullanımından kaynaklanan çarpışmaların ekonomik etkisi
Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaların maliyeti hakkında çok az veri
bulunmaktadır. DSÖ, birçok ülke için kronik alkol kullanımının maliyeti hakkında çeĢitli
verilere sahip ise de (10) karayolu travmasının maliyeti hakkında ayrı bir veri tutmamaktadır.
Amerika BirleĢik Devletlerinde 2000 yılındaki motorlu taĢıt çarpıĢmalarının toplam ekonomik
maliyeti 230,6 milyar ABD Doları olarak hesaplanırken alkollüyken araç kullanımından
kaynaklanan çarpıĢmaların 51,1 milyar ABD Doları ya da bütün ekonomik maliyetlerin
%22'si kadar olduğu tahmin edilmektedir (8). Ancak, ulaĢım alt yapısı, güvenlik standartları,
motorlu taĢıt artıĢ oranları ve ülkelerin ekonomik demografisi dâhil olmak üzere çeĢitli
değiĢkenler açısından farklı olduğundan ABD ve geliĢmekte olan ülkeler doğrudan doğruya
kıyaslanabilir özellikte değildir.
GeliĢmekte olan ülkelerin alkollüyken araç kullanmaya bağlı çarpıĢmalarla ilgili yakın dönem
verilerinin bu ülkelerde karayolunda meydana gelen çarpıĢmalarının toplam maliyet
tahminlerine uygulanması (Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme raporunda belirtildiği
üzere) güvenilir tahmini veriler sağlayabilir (1). Örneğin, Güney Afrika’da alkolün ölümcül
olmayan çarpıĢmaların %31’inde bir etmen olduğu tahmin edilmiĢtir. Bu oran, DSÖ
raporunda yer verilen ve Güney Afrika’da karayolunda meydana gelen çarpıĢmalar nedeniyle
oluĢan hastane masraflarının tutarını gösteren 46,4 milyon ABD Dolarına uygulandığında
alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmalar için 14 milyon ABD Doları civarında
bir toplam maliyet ortaya çıkmaktadır.
Tayland’da karayolunda meydana gelen çarpıĢmaların toplam maliyetinin 3 milyar ABD
Doları olduğu tahmin edilmektedir (11). Bu ülkede alkol etmeni hakkındaki en son tahminler,
çarpıĢmaların en az %30'unun alkolle bağlantılı olduğunu göstermektedir ki bu da alkol
etmeninin Tayland'a maliyetinin 1 milyar ABD Doları olduğunu göstermektedir.

1.2

Alkollüyken araç kullanımı neden bir sorun olarak görülmelidir?

Alkolün toplumsal yaĢamda birçok iĢlevi bulunmaktadır ve birçok ülkede önemli kültürel,
dinsel ve sembolik anlamlara sahiptir. Ancak alkol bir yandan da çok sayıda zehirleyici etkisi
bulunan, zehirlenme ve bağımlılık gibi diğer tehlikeleri olan uyuĢturucu bir maddedir.
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1.2.1 Alkolün sürücülük üzerindeki etkileri

Alkol nedir?
“Alkol” terimi en basit haliyle, mayanın Ģeker üzerine etkimesinden elde
edilen bir sıvı olan “etil alkol ya da etanol” maddesini ifade etmektedir.
Ancak konuĢma dilinde alkol genellikle “insanları sarhoĢ edebilen bira,
Ģarap ve viski benzeri bir içecek” anlamına gelmektedir.
Kaynak: Collins İngilizce Sözlük

Alkolün beyin üzerindeki ani etkileri, tüketilen miktara bağlı olarak ya baskılayıcı
[depressing] ya da uyarıcı [stimulating] özellik gösterir (bkz. Tablo 1.1). Her iki durumda da
alkol, daha zayıf muhakeme yeteneği, daha uzun tepki süresi, daha düĢük dikkat ve daha
bulanık görmeye yol açarak çarpıĢma ihtimalini arttıran zararlı etkiler doğurur. Fizyolojik
olarak da alkol kan basıncını düĢürüp bilinci baskılar ve solunumu yavaĢlatır. Alkol ayrıca
ağrıyı azaltıcı ve uyuĢturucu özelliklere sahiptir.
Kan alkol konsantrasyonunun düĢük düzeyde olması bile muhakemeyi bozabilir ve çarpıĢma
riskini arttırabilir. Ancak, KAK düzeyinin artmasıyla birlikte alkolün etkisi de giderek
kötüleĢmekte, sadece muhakeme ve tepki süresi zarar görmekle kalmayıp görüĢ de
bozulmaktadır. ÇarpıĢma sonuçları üzerindeki doğrudan etkisinin yanı sıra alkolün emniyet
kemeri takma, kask kullanma ve hız seçimi gibi sürücü güvenliği ile ilgili diğer davranıĢları
da etkilediğine inanılmaktadır. Bu el kitabında alkolden baĢka diğer uyuĢturucu maddelerle
ilgili detaylı bilgilere özellikle yer verilmemiĢ olmakla birlikte, alkol kullanımının, kısmen
bireyin kendini tutma, engelleyebilme [inhibition] becerisini azaltma eğilimine bağlı olmak
kaydıyla, sürüĢ performansını etkileyebilecek diğer uyuĢturucuların kullanımı ile bir arada
görülme sıklığının yüksek olduğu bilinmektedir (12).
1.2.2 Alkolün çarpışma riski üzerindeki etkileri
Alkolün neden olduğu zararlı etkiler, sürücü, binici ve yayaların çarpıĢmaya karıĢma riskini
önemli ölçüde etkilemekte, bunun, motorlu taĢıtların yaygın olduğu ülkelerdeki karayolu
çarpıĢmalarına yol açan etmenler arasında en önemlilerinden biri olduğu sürekli olarak rapor
edilmektedir.
Alkollü içki içen sürücüler, kanlarında alkol olmayan sürücülere kıyasla daha yüksek bir
çarpıĢma riskine sahiptir ve bu risk kanda alkol oranının artıĢına paralel olarak artmaktadır
(bkz. Kutu 1.1). Motosiklet sürücüleri için 0,05 g / 100 ml’nin üzerindeki KAK düzeyinin,
sıfır KAK oranına kıyasla çarpıĢma riskini 40 kat arttırdığı tespit edilmiĢtir (14).
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Modül 1: Alkollüyken araç kullanma konusunda program uygulamak neden gereklidir?

Tablo 1.1

KAK
(g/100 ml)
0,01 – 0,05

0,06 – 0,10

0,10 – 0,15

0,16 – 0,29

0,30 – 0,39

0,40 ve daha
fazla

Alkolün vücuda ve performansa etkileri

Vücut üzerindeki etkileri
Kalp atımı ve solunum sıklığının artması
ÇeĢitli merkezi sinir sistemi iĢlevlerinde yavaĢlama
DavranıĢlar ve perfomans üzerinde tutarsız etkiler
Muhakeme ve kendini tutma, engellemede düĢüĢ
Hafif bir coĢku, rahatlama ve keyiflilik
Neredeyse bütün vücut sistemleri üzerinde fizyolojik olarak yatıĢma
Daha düĢük dikkat ve uyarılmıĢlık hali, yavaĢ tepki, koordinasyon
bozukluğu ve düĢük kas gücü
Mantıklı karar verme ya da iyi muhakeme etme kabiliyetinde düĢüĢ
Kaygı düzeyi ve depresyonda artıĢ
Sabırsızlık
Tepki verme becerisinde ciddi oranda azalma
Denge ve hareketin bozulması
Görmeyle ilgili bazı iĢlevlerde bozulma
Geveleme, peltek konuĢma
Özellikle bu KAK düzeyine hızla çıkılmıĢsa kusma
Ciddi duyusal bozukluk, dıĢ uyaranları daha az fark etme
Motor becerilerde ciddi bozulma; örneğin sıkça sendeleme ya da
düĢme
Sızma
Bilinç kaybı
Ameliyat sırasındaki anesteziye benzer uyuĢma, hissizlik
Ölüm (birçok durumda)
Bilinçsizlik
Solunumda kesintiler
Genellikle solunum yetmezliğinden dolayı ölüm
Kaynak: (13)
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KUTU: 1.2

Polis kayıtlarına göre alkollü sürücülerin çarpışmalara
karışma riski

1964‟te Amerika BirleĢik Devletlerinin Michigan eyaletinde Grand Rapids çalıĢması olarak da
bilinen bir vaka-kontrol çalıĢması yürütülmüĢtür (15). Bu çalıĢma alkol almıĢ sürücülerin KAK
oranı sıfır olan sürücülere kıyasla çok daha yüksek bir çarpıĢma riskine sahip olduklarını ve bu
riskin kan alkol konsantrasyonunun artıĢıyla birlikte hızla yükseldiğini ortaya koymuĢtur. Bu
sonuçlar daha sonraları 1980'lerde, 1990‟larda ve 2002‟de yapılan çalıĢmalarla da
doğrulanmıĢ ve daha da geliĢtirilmiĢtir (16, 18). Bu çalıĢmalar dünyada birçok ülkede, kan ve
nefes için yasal alkol sınırının belirlenmesinde temel olarak kullanılmıĢtır.
Bu çalıĢmalar, kan alkol konsantrasyonunun 0.04 g / dl düzeyine ulaĢmasıyla birlikte göreli
çarpıĢmaya karıĢma riskinin önemli oranda artmaya baĢladığını ve 0.10 g / 100 ml‟de sıfır
KAK‟a oranla çarpıĢma riskinin yaklaĢık olarak 5 kat yüksek olduğunu, diğer taraftan 0.24 g /
100 ml‟lik bir KAK düzeyinde ise çarpıĢma riskinin sıfır KAK‟a oranla 140 kat daha fazla
olduğunu ortaya koymuĢtur (bkz. ġekil 1.2).

Göreli Çarpışma Riski (KAK 0.00 = 1.0)

Şekil 1.2: Tek araçlı vakalarda alkol almış sürücülerin ölüm riskinin
0 KAK düzeyine göre tahmini artış oranı

KAK düzeyi
Kaynak: (18)

1.2.3 Alkolün çarpışma sonrası etkileri
Bir önceki bölümden de anlaĢıldığı üzere alkol sürüĢ performansını tehlikeye atarak
karayolunda çarpıĢma riskini arttırmaktadır. Ancak alkolün, çarpıĢmayı izleyen süreçte de
akılda tutulması gereken önemli etkileri vardır. Bunlar KUTU 1.3'te özetlenmiĢtir.
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KUTU: 1.3

-

Karayolunda meydana gelen çarpışmalardan sonra mağdur
olan kişilerin alkol düzeyi neden tespit edilmelidir?

Alkolün zararlı etkileri hastaların değerlendirilmesini ve yönlendirilmesini
zorlaĢtırmaktadır.
Alkolün etkileri bir baĢ yaralanmasının semptomlarına benzeyebilmektedir.
Alkolün vücuda etkisi hastada daha ciddi sorunlara zemin hazırlamaktadır.
Alkol almıĢ hastalar acı ya da hassasiyet olduğunu bildirmeyebilirler.
Alkol, acı dindirme ve yatıĢtırma için kullanılanlar baĢta olmak üzere ilaçlarla etkileĢime
girebilir.
Vücutta alkol etkisi cerrahiyi zorlaĢtırabilir ve anestezi uzmanının anestezi ilacı seçimini
etkileyebilir.

Alkol, gizli kronik hastalıkları ağırlaĢtırabilir.
- Alkol sorununun temelinde, hastaların yönlendirilmelerini zorlaĢtıran tıbbi ve/veya
psikiyatrik hastalıklar bulunabilir.
- Alkolün vücuttaki zararlı etkisi, kalp hastalıkları, kan pıhtılaĢması ve bulaĢıcı hastalıklar
gibi daha önceden mevcut olan hastalıkları ağırlaĢtırabilir.
Alkol, suç teĢkil eden davranıĢların tekrarlanma olasılığını arttırır.
- Yaralanma sırasında alkollü olan hastaların tekrar yaralanma riski daha fazladır.
- Alkollü sürücülerin birçoğu aynı suçu tekrar iĢlemektedir.
Alkol, sonuçları karmaĢıklaĢtırır.
- Vücudu alkol etkisi altında olan hastaların iyileĢme sürecinde bazı yan etkilerin ortaya
çıkma olasılığı daha yüksektir –zatürre vb. çok önemli enfeksiyonlar gibi.

1.2.4 Alkol oranı nasıl ölçülür?
Alkol ve karayolunda meydana gelen bir çarpıĢma arasında bir bağ olup olmadığının
anlaĢılabilmesi için kan alkol konsantrasyonunun bilinmesi gerekmektedir. Alkolün
çarpıĢmalardaki rolünün incelenebilmesi ise, meydana gelen çarpıĢmada alkolün nedensel bir
rol oynadığı durumlarla bu tür bir rol oynamadığı durumların birbirinden ayırt edilmesini
gerektirmektedir. Bir çarpıĢmanın belirli bir neden ya da nedenlere dayandırılması genelde
zor olsa da, bir çarpıĢmanın alkolle bağlantılı olup olmadığına iliĢkin karar ölçütü, eğer
çarpıĢmaya karıĢan yol kullanıcılarının kan dolaĢımında alkol bulunduysa bunun ne kadar
olduğuna bağlı olmaktadır.
Kan dolaĢımında bulunan alkol miktarı, az miktarda kan ya da idrar numunesi test edilerek ya
da solumayla dıĢarı verilen hava analiz edilerek ölçülebilir. Kan dolaĢımındaki alkol miktarı
Kan Alkol Konsantrasyonu ile tanımlanmaktadır. KAK ölçümü genellikle Ģu birimlerle
ölçülmektedir:
gram cinsinden 100 mililitre kanda bulunan alkol (g/100 ml)
miligram cinsinden 100 mililitre kanda bulunan alkol (mg/100 ml)
gram cinsinden 1 desilitre kanda bulunan alkol (g/dl)
miligram cinsinden 1 desilitre kanda bulunan alkol (mg/dl)
Ya da diğer uygun ölçümler.
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Tüm dünyada ülkeden ülkeye, eyaletten eyalete farklılık gösteren yasal KAK sınırı 0,02 g/100
ml – 0,10 g/100 ml arasında değiĢmektedir (bkz. Tablo 1.2).
Bu el kitabının geri kalan kısmında KAK, gram cinsinden 100 mililitre kanda bulunan alkol
miktarı olarak tanımlanacaktır.
Tablo 1.2

Ülke ya da bölgeye göre yasal alkol sınırı (KAK sınırı)

Ülke ya da bölge
Almanya
ABD*
Avustralya
Avusturya
Belçika
Benin
Botsvana
Brezilya
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
FildiĢi Sahili
Finlandiya
Fransa
Güney Afrika
Hollanda
Ġngiltere
Ġrlanda
Ġspanya

KAK (g/100 ml)
0,05
0,10 ya da 0,08
0,05
0,05
0,05
0,08
0,08
0,08
0,05
0,05
0,02
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,08
0,08
0,05

* Eyalet mevzuatına göre değiĢmektedir.

Ülke ya da bölge

KAK (g/100 ml)

Ġsveç
Ġsviçre
Ġtalya
Japonya
Kanada
Lesoto
Lüksemburg
Macaristan
Norveç
Portekiz
Rusya Federasyonu
Svaziland
Tanzanya Birl. Cum.
Uganda
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve

0,02
0,08
0,05
0,00
0,08
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,08
0,08
0,15
0,08
0,05
0,08
0,08
Kaynak: (1)

Nefes Alkol Konsantrasyonu (NAK) [BrAC-Breath Alcohol Concentration] ise soluma
esnasında dıĢarı verilen nefesin 210 litre ya da 210 mililitre hacmine eĢit miktarında bulunan
alkolün ağırlığıdır. Nefes alkol konsantrasyonu ve KAK arasında bilinen bir iliĢki vardır ve bu
sayede nefes alkol konsantrasyonu testiyle bulunan sonucun KAK ölçümünde neye denk
geldiği, dolayısıyla da vücuda ne düzeyde zarar vermiĢ olduğu bilinebilmektedir.
Kanda ne kadar alkol bulunduğu bir hastane laboratuarında doğrudan doğruya ölçülebilir. Öte
yandan denetimler sırasında KAK düzeyi genelde daha yaygın olarak kullanılan ve alkolmetre
olarak adlandırılan bir cihazla nefesteki alkol oranının ölçümünden tahmin edilmektedir
(Farklı cihazlarda, NAK ölçümünü KAK ölçümüne dönüĢtürmek için farklı katsayılar
kullanılabileceği akılda tutulmalıdır).
Kandaki alkol ve nefesteki alkol düzeyi arasında tam bir denklik vardır (20). Genellikle
karayolu güvenliği ile ilgili uygulamalarda, uygulama kolaylığından dolayı NAK ölçümü
daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
Alkol zehirlenmesi, acil servis birimlerindeki eğitimli tıp personeli tarafından, klinik belirti ve
semptomlara dayalı olarak da ölçülebilir.
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Vücuda etki düzeyi ve belirtilere göre, alkol alındığına dair kanıtlar
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (sürüm 10) alkol zehirlenmesinin
seviyelerini sınıflandırmaktadır:
Hafif alkol zehirlenmesi – nefeste alkol kokusu, iĢlev ve tepkilerde
hafif davranıĢsal bozukluk ya da hafif koordinasyon zorluğu.
Orta alkol zehirlenmesi – nefeste alkol kokusu, iĢlev ve tepkilerde orta
derecede davranıĢsal bozukluk ya da koordinasyonda orta derecede zorluk.
Ciddi alkol zehirlenmesi – iĢlev ve tepkilerde ciddi bozukluk,
koordinasyonda ciddi zorluk ya da iĢbirliği yapma kabiliyetinde bozukluk.
Çok ciddi alkol zehirlenmesi – iĢlev ve tepkilerde çok ciddi bozukluk,
koordinasyonda çok ciddi zorluk ya da iĢbirliği yapma kabiliyetinin tamamen
kaybolması.
Kaynak (21)

1.3

Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı bir çarpışmada en fazla
kimler risk altındadır?

Ġster itiyadi “suçlu” isterse ilk kez yakalanan “suçlu” olsun, KAK düzeyinin çok yüksek
olduğu tespit edilen yol kullanıcıları, alkollüyken araç kullanımında en yüksek risk grubunu
oluĢturmaktadır. Yüksek riskli yol kullanıcıları üzerinde yapılan araĢtırmalar bu grupların
demografik özellikler ya da tutumla ilgili değiĢkenler açısından tipik sınıflamasını ortaya
koymaktadır.
1.3.1 Alkollü sürücülerin demografik özellikleri
Demografik özellikler açısından alkollü sürücülerin tutarlı bir resmi birçok çalıĢma ile ortaya
koyulmuĢtur (22). Bu sürücüler aĢağıdaki Ģekilde karakterize edilmektedir:
Erkek
18 – 24 yaĢ arası
DüĢük bir sosyo-ekonomik gruptan
Bekar ya da boĢanmıĢ
Ücretli çalıĢan
Eğitim düzeyi düĢük, okuryazarlık yetersiz
DüĢük öz saygı.
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Öte yandan, Avustralya’nın Victoria eyaletindeki 0,05 g/100 ml’ye eĢit olan yasal KAK
düzeyinin üzerinde olduğu tespit edilen motosiklet kullanıcıları yasal alkol sınırının altında
olduğu tespit edilmiĢ bir grupla kıyaslandığında (21), aĢağıdaki özelliklere sahip oldukları
görülmüĢtür:
Erkek
26 – 40 yaĢ arası
10 – 20 yıllık sürücü belgesi sahibi
Kask kullanmayan
Sürücü belgesi yok
Aynı çalıĢmada Avustralyalı araĢtırmacılar, alkol almıĢ yayaların çoğunluğunun erkek ve 3159 yaĢ arası olduklarını tespit etmiĢtir (23). ÇarpıĢmalara karıĢan alkol almıĢ ve almamıĢ
yayaları iyi ayırt edecek baĢkaca belirgin bir özellik ortaya çıkmamıĢtır.

Alkolüyken araç kullananlar arasında en fazla risk altındaki gruplar
Kan alkol konsantrasyon oranı sıfır olanlarla kıyaslandığında, sıfırın üzerinde
herhangi bir düzeyde alkollü olan sürücü ve motosiklet binicilerinin çarpıĢma
riski daha yüksektir.
Trafik ortamındaki kiĢilerin KAK düzeyi, sıfırın üzerine çıktıkça, özellikle 0,04
g/100 ml düzeyinden itibaren bir çarpıĢmaya karıĢma riski anlamlı olarak
artmaktadır.
Kan alkol konsantrasyonu 0,05 g/100 ml düzeyinde iken araç kullanan
deneyimsiz genç yetişkinler daha deneyimli sürücülere kıyasla 2,5 kat daha
yüksek bir çarpıĢma riskine sahiptir.
20-29 yaĢ grubunda olan genç yetişkinlerin bütün KAK düzeylerinde, 30 yaĢ
üstü sürücülere kıyasla üç kat daha yüksek bir riske sahip oldukları tahmin
edilmiĢtir.
20 yaş altı sürücülerin bütün KAK düzeylerinde 30 yaĢ üstü sürücülere kıyasla
beĢ kat daha yüksek bir ölümcül çarpıĢma riskine sahip oldukları tespit edilmiĢtir.
Kan alkol konsantrasyonu 0,03 g/100 ml düzeyinde olan ve iki ya da daha fazla
yolcu taşıyan 20 yaĢ altı sürücülerin, alkol almamıĢ ve tek bir yolcu ile seyahat
eden 30 yaĢ üstü sürücülere kıyasla 34 kat daha yüksek bir çarpıĢma riskine
sahip oldukları tespit edilmiĢtir.
Sürücülerin alkol kullanması, motorlu iki tekerlekli taşıt binicilerini ve
yayaları tehlikeye sokmaktadır.
Kaynak: (1) numaralı kaynaktan alınmıĢtır.
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1.3.2 Alkollü sürücülerin karakteristik tutumları
Avustralya’da yapılan bir araĢtırmada trafikte sürücü kitlesi Ģu üç etmene göre ele alınmıĢtır:
Alkol etkisi altında araç kullanırken yakalanma korkusu;
ÇarpıĢma korkusu;
0,05 g/100 ml KAK düzeyini kabulü (24).
Bu etmenlere göre ele alınan sürücü kitlesinin aĢağıdaki Ģekilde karakterize edilen dört temel
gruba bölünebileceği görülmüĢtür:
“inananlar”; yakalanmaktan ya da çarpıĢmadan korkan ve 0,05 yasal KAK sınırını ve
diğer önlemleri kabul düzeyi en yüksek olanlar. Bu kiĢiler en son "içki içtiklerinde” en az
içmiĢ olanlardır;
“baskı altında olanlar”; oldukça korkan ancak 0,05 yasal KAK sınırını ve denetimleri
kabul düzeyi daha düĢük olanlar. Bu kiĢiler içki içerken gruba uyum sağlama konusunda
sosyal baskı hissedenlerdir.
“caydırılanlar”; korku düzeyi daha düĢük olan ancak 0,05 yasal KAK sınırına ve
önlemlere ihtiyaç olduğunu kabul edenler;
“karşı çıkanlar”; yakalanma ve çarpıĢma ihtimali karĢısında daha az korku hisseden,
0,05 yasal KAK sınırını ve diğer önlemleri kabul düzeyi düĢük olanlar. Bu kiĢiler en son
“içki içtiklerinde” en fazla içmiĢ olanlardır ve diğer gruplara kıyasla daha sık alkol almıĢ
durumda araç kullanmaktadırlar.
Bu çalıĢmada, “karĢı çıkanların” alkollüyken çarpıĢma riskinin en yüksek olduğu ve
davranıĢlarını değiĢtirmesi en zor grup olduğu sonucuna varılmıĢtır.
1.3.3 Dünya genelinde alkol alma tarzları
Alkol kullanma tarzı ve alkollüyken araç kullanma sıklığı dünya çapında çok büyük farklılık
göstermektedir. Alkolün tüketildiği birçok ülkede içki içenler araç da kullanmaktadır. Ġçki
içme Ģekillerinin anlaĢılarak tehlikeli ve zararlı alkol tüketiminin önlenmesi, karayolundaki
çarpıĢmaların yol açtığı hasar da dâhil olmak üzere genel anlamda alkole bağlı her türlü
zararın azaltılmasında anahtar rol oynamaktadır. Bir ülkedeki alkol tüketim düzeyini
belirleyen etmenler arasında çevresel, sosyo-ekonomik, dini, kiĢisel ve davranıĢsal konular
bulunmaktadır.
DSÖ’nün hazırladığı Küresel alkol durum raporu 2004, birçok ülkedeki içki içmeyenlerin,
yoğun içenlerin ve aĢırı içenlerin oranlarını incelemiĢ ve çok ciddi farklılıklar bulmuĢ (10),
örneğin değiĢik ülkelerdeki duruma bakıldığında toplam yetiĢkin nüfusta içki içmeyenlerin
oranının Lüksemburg’daki %2,5 düzeyinden Mısır’daki %99,5 oranına kadar farklılık
gösterdiği görülmüĢtür. Yoğun içenlerin oranı ise (her alkol aldığında belirli bir günlük hacmi
ya da miktarı aĢanlar ya da her gün içenler) Hindistan’da %1,4’ten Kolombiya’da %31,8’e
kadar değiĢmektedir.
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Tüketim miktarının yanı sıra alkol alma tarzındaki farklılıklar da alkollüyken araç kullanımı
sorunuyla ile ilgili bir boyuttur. ġekil 1.3’te, en az riskli tarz 1 en fazla riskli tarz 4 olmak
üzere alkol kullanma Ģeklinde dünya genelindeki farklılıklar gösterilmektedir. Riskli alkol
alma tarzının büyük bölümünün, çoğunlukla düĢük ya da orta gelirli ülkede meydana geldiği
görülmektedir.
Şekil 1.3

Dünya genelinde alkol alma tarzları

Alkol alma tarzı
 1,00-2,00
 2,00-2,50
 2,50-3,00
 3,00-4,00

KUTU: 1.4

Kaynak: (25)

İspanya’da alkollüyken araç kullanımı

Ġspanya‟da yapılan bir araĢtırmada, Ġspanyol sürücüler arasındaki içki içme Ģekilleri
incelenmiĢtir. Katılımcıların kendi beyanlarına dayalı olan araĢtırmada, sürücülerin %60‟ı
düzenli olarak içki içtiklerini ve %25‟inden fazlası tehlikeli düzeyde yüksek miktarda içtiklerini
belirtmiĢlerdir. Düzenli olarak araç kullananların içki içmesinin daha muhtemel olduğu ve daha
yüksek bir alkol alma oranına sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Ġçenlerin çoğu, içki içtikten sonra
araç kullandıklarını belirtmiĢ ve 145 katılımcı bir önceki yıl “sarhoĢ haldeyken” araç
kullandığını kabul etmiĢtir. Ġçki içenlerin çarpıĢmalara karıĢma oranlarının daha yüksek olduğu
tespit edilmiĢtir.
Kaynak: (26)

1.3.4 Çarpışmalarda mağdur olan kişilerin özellikleri
Alkollüyken araç
bulunmaktadır.

kullanımının

rol oynadığı

çarpıĢmaların

bazı

ortak

özellikleri

Tek taşıt ve yüksek hız – Alkolüyken araç kullanımının söz konusu olduğu çarpıĢmalar
sıklıkla tek taĢıtlı ve taĢıtın yoldan çıkması Ģeklinde meydana gelmektedir. Bu tür vakaların
birçoğunda taĢıt, ayrıca yol kenarındaki sabit bir nesneye de çarpmaktadır. Bu sabit nesneler
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kentsel alanlarda trafik iĢaretleri ya da elektrik direkleri olurken, Ģehir dıĢı alanlarda ise bunlar
genelde ağaçlar, menfez duvarları, köprü ayakları ya da bariyer direkleridir.
Gece ve/veya hafta sonu vakaları – Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmalar
genellikle gece saatlerinde (daha fazla alkol alınan saatlerde) ve eğlence faaliyetlerinin daha
yoğun olduğu hafta sonlarında meydana gelmektedir.
Daha ağır yaralanma – Bu kısmen, çarpıĢma ve yaralanmaya yol açan bir darbe meydana
geldiğinde, mağdurların vücudunda bulunan alkolün gerek yaralanmanın ciddiyetini
ağırlaĢtırıcı gerekse iyileĢmeyi geciktirici bir etkiye yol açmasından kaynaklanmaktadır.

Hindistan’ın Bangalore şehrinde alkol ve yaralanmalar
Bangalore Ulusal Ruh Sağlığı ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü [NIMHANS]
tarafından yapılan tahmine göre bir çarpıĢma sırasında beyin hasarı oluĢan
kiĢilerin %21‟i olay anında alkol etkisi altındadır (doktor tarafından teyit
edilen tanı) ve %90‟ı olaydan önceki üç saat içinde alkol almıĢtır. Vücudu
alkol etkisi altındayken yaralanan kiĢiler, alkol almamıĢ kiĢilere göre daha
ağır Ģekilde yaralanmıĢ, bu grupta daha fazla cerrahi müdahale ihtiyacı
doğmuĢ (sırasıyla %8 ve %5), daha fazla kiĢi hayatını kaybetmiĢ (sırasıyla
%6,5 ve %4) ve taburcu olduktan sonra bu grupta daha fazla nörolojik hasar
görülmüĢtür (%13 ve %9)
Kaynak: (27)

Alkolün rol oynadığı çarpıĢmaların çoğu, otomobillere odaklansa da motosikletlerin karıĢtığı
vakalar birçok yönden aynı özelliklere sahiptir. Tayland’da yapılan bir araĢtırma (4), alkol
almamıĢ binicilere kıyasla alkol almıĢ binicilerin karıĢtığı çarpıĢmaların, gece saatlerinde,
kavĢak-dıĢı yol kesimlerinde ve dönemeçlerde meydana gelme eğiliminde olduğunu; kontrol
kaybı, yoldan çıkma, kırmızı ıĢık ihlali, dikkatsizlik gibi binici hatalarının ise çarpıĢma
ihtimalini yükselten etmenler arasında olduğunu ortaya koymuĢtur. Alkol almıĢ binicilerin
ölüm riski alkol almamıĢ binicilere kıyasla beĢ kat daha yüksektir.
Alkol etkisi altında olmayan yayaların karıĢtığı vakalara kıyasla, alkol almıĢ yayaların
karıĢtığı vakaların;
Karanlık saatlerde,
AlıĢveriĢ ya da iĢ alanlarında,
Hız sınırının saatte 50 km’den fazla olduğu yollarda,
Yolun orta kesiminde,
Yayaların trafik kurallarına uymamalarına bağlı olarak (28) meydana gelme olasılığının
daha yüksek olduğu görülmüĢtür.
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1.4

Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpışmalar nasıl
azaltılabilir?

Son yıllarda birçok sanayileĢmiĢ ülke, alkollü sürücülerin yol açtığı çarpıĢmaların sayısını
azaltmada baĢarılı olmuĢtur (bkz. Kutu 1.5). Bu deneyimlere dayanan bilgi birikimi, alkolün
karayolunda meydana gelen çarpıĢmalarda önemli bir risk etmeni olduğu düĢük ve orta gelirli
ülkelerde, önleme programlarına rehberlik etmek amacıyla kullanılabilir. Ancak, günümüzde
düĢük ve orta gelirli ülkelerin karayollarında baĢka sorunlarla da karĢı karĢıya olduklarını
unutmamak gerekmektedir. Bu ise, çıkarılacak derslerin bir ülkeye doğrudan doğruya
aktarılamayacağı, faklı yerlere uygun çözümler üretmek için uyarlanması gerektiği anlamına
gelmektedir.

KUTU: 1.5

Avustralya’da alkollüyken araç kullanımının azaltılması

Avustralya, 1970‟lerin ortalarından bu yana alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaları azaltmak için düzenli bir program yürütmektedir. Alkolün insan vücudu üzerindeki bozucu etkileri hakkında araĢtırma bilgileri toplanmıĢ ve bu da sürücüler için maksimum yasal KAK
düzeyini belirleyen mevzuat için destek sağlanmasını mümkün kılmıĢtır. Avustralya‟da federal
devlet sisteminde yer alan her bir eyalet kendi içinde çoğu karayolu güvenliği konusundan
sorumludur. Dolayısıyla, kan alkol konsantrasyonu için benimsenen yasal sınır, bütün
eyaletlerde aynı olmayıp, bazı eyaletlerde 0,05 bazılarında ise 0,08 düzeyi tercih edilmiĢtir.
Yasal sınırların kabul edilmesinden sonra 1980‟lerde geniĢ kapsamlı polis denetimlerine
baĢlanmıĢtır. Bu faaliyet, halka yönelik bilgilendirme, duyurular, toplumsal faaliyet programları,
alkol ruhsatları ve dağıtım düzenlemelerinde değiĢiklikleri de kapsayan bir dizi müdahale ile
geniĢ çaplı olarak desteklenmiĢtir. Ayrıca çarpıĢmalara karıĢan sürücüler üzerinde kan
testlerinin de dâhil olduğu performans takibi sürdürülmüĢtür.
Bu 30 yıllık süreçte çarpıĢmalardaki alkol etmeni Avustralya‟da neredeyse yarı yarıya azalmıĢ
(bkz. ġekil 1.4) ve alkollüyken araç kullanımına karĢı halkın tutumu büyük oranda değiĢerek
bunun topluma karĢı sorumsuzca bir davranıĢ olduğunu düĢünen güçlü bir kamuoyu
oluĢmuĢtur.
0,05 gr/100 ml ya da daha yüksek KAK düzeyindeyken ölümcül şekilde
yaralanmış motorlu taşıt ve motosiklet sürücülerinin yüzdesi,
Avustralya 1981-2001

Sürücü ve binicilerin yüzdesi

Şekil 1.4

Yıllar
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Alkollüyken araç kullanımından kaynaklanan karayolu çarpıĢmaları birçok ülkede
karayolunda meydana gelen yaralanma profilinin bir boyutudur ve alkol tüketimi, yol
kullanıcı davranıĢlarının ele alınması çok zor olan bir öğesini oluĢturmaktadır. Alkolün
karayolundaki çarpıĢmaları arttıran olumsuz etkisinin dıĢında bir karayolu mağdurunun
vücudunda alkol bulunması, yaralanma sonrası tanı koyma, hasta yönlendirme ve tedavi
aĢamalarını da büyük oranda etkilemektedir. Bu sorunla mücadele etmek isteyen ülkelerin,
alkollüyken araç kullanımından kaynaklanan çarpıĢmaların büyük oranda azaltıldığı diğer
ülkelerin deneyimlerini gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu ülkelerin baĢarısı genelde altı
temel kaide üzerine kuruludur:
Alkollüyken araç kullanımını önleme için güçlü politik destek (bkz. Kutu 1.5);
Araç kullanımı için yasal olmayan KAK düzeyi ve yaptırımlara net bir Ģekilde açıklık
getiren yasa;
“BaĢarılı uygulama” örneklerinin uygulanması;
Güçlü ve iyi tanıtılan denetim kampanyaları;
Alkollüyken araç kullanmaya iliĢkin tutumları değiĢtirmek için halka yönelik eğitim;
Yasayı ihlal edenler için sıkı ve çabuk uygulanan cezalar.
Halk, alkollüyken araç kullanmanın neden tehlikeli ve aynı zamanda neden anti-sosyal
olduğunu bilmeli, her zaman yasaların uygulandığından haberdar olmalı, yasaları çiğnemeleri
durumunda yüksek bir yakalanma riski algılamalı ve ağır bir bedel ödeyeceklerini bilmelidir.

KUTU: 1.6

Fransa’da siyasi kararlılık gösterilerek, karayolundaki
çarpışma sayısının azaltılması

2002‟de Fransa CumhurbaĢkanı Jacques
Chirac kendi baĢkanlık döneminin üç temel
önceliğinden birinin karayolu güvenliği
olacağını açıklamıĢtır. Yeni ve daha sert yasa
uygulamasından doğan zorluklarla baĢ
edilmesi gerekiyorsa, bu gibi bir politik liderlik
Ģarttır. Nitekim Fransa‟da da alkollüyken araç
kullanma cezaları arttırılmıĢ ve yeni yasalar
yürürlüğe konmuĢtur.
2002 – 2004 yılları arasında Fransa‟da
karayolu
güvenliğinde
inanılmaz
bir
performans
gösterilerek
karayollarındaki
ölümler %32 oranında azaltılmıĢtır. Bunun
nedeni, öncelikle hız ve alkollüyken araç
kullanımına
odaklanan
önlemlerin
kombinasyonu olarak açıklanmıĢtır (27).
Alkolün rol oynadığı çarpıĢmalarla ilgili olarak

alınan önlemler arasında, izin verilen KAK
düzeyinin 0,08‟den (1978‟de belirlenmiĢtir)
0,05‟e, otobüs sürücüleri için ise 0,02‟ye
indirilmesi yer almıĢtır. Bunun yanında,
denetimler yoğunlaĢtırılarak örneğin nefes
testleri %15 oranında arttırılmıĢtır. 0,05 ile
0,08 arasında KAK düzeyi için 3-6 arasında
ceza puanları getirilerek daha sıkı yaptırımlar
uygulamaya
koyulmuĢtur
(12
puan
dolduğunda sürücü belgesi alınmak üzere).
Sonuç olarak alkollüyken araç kullanma
oranları çok büyük oranlarda düĢmüĢ, 2003‟e
kıyasla 2004‟te %40 daha az olay
yaĢanmıĢtır. Bir araĢtırmada, 2003 ile 2004
arasında
kurtarılan
yaĢamların
%38'i
alkollüyken araç kullanma davranıĢındaki
düzelmeye atfedilmektedir (29).

Bütün ülkeler, alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmalar sorununun görece az
kabul edildiği, örneğin motorlu taĢıt sayısının düĢük olduğu yerlerde bile, durumu sürekli
izleme konusunda tedbirli davranarak, sorunu büyümeden önleyecek Ģekilde süreci
yönetmelidir.
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Özet
Sorunun büyüklüğü genellikle net olarak bilinmese de, özellikle düĢük ve orta gelirli
ülkelerde olmak üzere, alkollüyken araç kullanımı birçok ülke için büyük bir karayolu
güvenliği sorunudur.
Oldukça düĢük miktarlarda bile alkol, görme ve motor beceriler dâhil olmak üzere,
güvenli karayolu kullanımı için gerekli birçok vücut iĢlevinde bozulmalara neden
olmaktadır.
Alkol kullanımı, sürücüler, biniciler ve yayalar dâhil olmak üzere, bütün yol kullanıcı
gruplarının bir çarpıĢmaya karıĢma ihtimallerini arttırmaktadır.
AraĢtırmalar, alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaların bazı karakteristik
özellikleri olduğunu ancak bunların bölgeler arasında büyük oranda farklılık gösterdiğini
ortaya koymaktadır.
Hem Avustralya hem de Fransa deneyimleri, etkili müdahaleleri uygulamak için ortaklaĢa
harcanan çabaların alkollüyken araç kullanımından kaynaklanan çarpıĢmalar sonucu
meydana gelen mağduriyeti azaltmada büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir.
Alkollüyken araç kullanımını azaltmak için alınan bazı önlemler sistematik olarak
değerlendirilmiĢ ve aĢağıda özetlenen bu önlemlerin alkollüyken araç kullanma
oranlarının azaltılmasında olumlu bir etkiye sahip oldukları kanıtlanmıĢtır.

Alkollüyken araç kullanımının azaltılmasında neler işe yarar?
AĢağıdaki uygulamaların alkollüyken araç kullanımında caydırıcı etkisi olduğu
tespit edilmiĢtir.
Yasal KAK sınırlarının belirlenmesi.
Yasal KAK sınırlarına göre denetim yapılması:
- rasgele ve seçerek nefes testi uygulama
- cezaların ağırlığı
- cezalandırmanın hızı.
Yasağı tekrar tekrar ihlal edenlerin tedavisi.
Genç ya da deneyimsiz sürücülere kısıtlamalar getirilmesi:
- Genç sürücüler için daha düĢük yasal KAK sınırları
- Sürücü belgesi ile ilgili kısıtlayıcı düzenlemeler; örneğin stajyer sürücü
belgesi.
Belirli bir ortamda ya da günde alkol almaması kararlaĢtırılmıĢ
“belirlenmiĢ” sürücü ve eve bırakma servisi programları [Designated
driver and ride service programmes].
TaĢıtlarda alkol güvenlik kilitleri kullanılması.
Kaynak: (30)
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MODÜL 1’de, alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaları önlemeye yönelik
tedbirlere yatırım yapılmasının neden önemli olduğu konusuna açıklık getirilmiĢtir. Bunu
baĢarmaya yönelik bir programı tasarlamadan ve uygulamaya koymadan önce uygun
müdahalelerin seçilebilmesi için ülkeniz ya da bölgenizdeki mevcut durumun anlaĢılması çok
önemlidir. Bu süreçte kazanacağınız bilgiler geliĢtirilmekte olan programın izlenmesinde çok
gerekli olacaktır.
Bu modülde aĢağıdaki konu baĢlıkları ele alınmaktadır:
2.1 Hangi önlemlerin alınacağına karar vermeden önce neden durum
değerlendirmesi yapılır? Alkollüyken araç kullanımıyla mücadelede gerekli önlemlerin
alınması için ülkeniz ya da bölgenizdeki sorunun büyüklüğü ve özellikleri hakkında doğru
veriler olması gerekmektedir. Toplayacağınız veriler, uygun ve baĢarılı bir program
tasarlamada önemli olacaktır.
2.2 Konuyla ilgili verilerin toplanması: Nereden başlamalı? Etkili bir program
tasarlamak için ihtiyacınız olan bilgileri sağlayabilecek çok sayıda değerlendirme türü
bulunmaktadır. Bu bölüm aĢağıdaki konularda rehberlik etmektedir:
 Ülkenizdeki sorunun büyüklüğünü tespit etmek ve ana hedef gruplarını tanımlamak
için alkolü rol oynadığı vakalar hakkında sağlık ve çarpışma verileri toplamak ve
değerlendirmek (bölüm 2.2.1);
 Mevcut yasal düzenlemeleri anlamak ve durumu iyileĢtirme potansiyeli olan bir
programı uygulamaya koymak için yapılabilecek değiĢikliklere karar vermek üzere
alkollüyken araç kullanımını düzenleyen ya da ilgili mevcut yasaların
değerlendirilmesi (bölüm 2.2.2 – 2.2.4);
 Ġlgili çıkar gruplarını ve konuya yaklaĢımlarını belirlemek ve bu grupları programa
etkili bir Ģekilde dâhil etmek üzere paydaş analizi (bölüm 2.2.5);
 Halkın konuyu anlayıp müdahalelere destek vermesini sağlamak ve Ģu ana kadar
edinilen deneyimler hakkında ders çıkarılabilecek baĢka programların yapılıp
yapılmadığını tespit etmek üzere konunun toplumda nasıl algılandığının tanımlanması
(bölüm 2.2.6).
2.3 Öncelikli eylemlerin seçimi: Bu bölümde, farklı ülkelerde, alkollüyken araç
kullanma oranlarını düĢürmede etkili olduğu ya da alkollüyken araç kullanımıyla
mücadele programlarının baĢarısı ve sürdürülebilirliği için önemli olduğu kanıtlanan bir
dizi giriĢim özetlenmektedir. Ele alınan müdahale giriĢimleri, alkollüyken araç
kullanımını önlemek amacıyla program geliĢtirme sürecinin baĢlangıç evrelerinde olan
ülkeler için öncelik derecesine göre sıralanmıĢtır (yüksek, orta, düĢük). Hangi müdahale
giriĢiminin seçileceğine, durum değerlendirmesinin sonucuna bağlı olarak karar
verilmelidir (bkz. bölüm 2.2).
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Modül 2: Durumun değerlendirilmesi ve öncelikli eylemlerin seçimi

2.1

Hangi önlemlerin alınacağına karar vermeden önce neden durum
değerlendirmesi yapılır?

Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaları önlemeye yönelik bir programa
baĢlamadan önce durum değerlendirmesi yapmak için üç ana neden bulunmaktadır.
Sorunun büyüklüğünü belirlemek ve alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bir
programın neden gerekli olduğuna dair kanıtlar sunmak.
Mevcut mekanizmaları, bu mekanizmaların güçlü ve zayıf yanlarını ve özellikle yasa ve
denetim açısından daha önce uygulanmıĢ olan çözümlerin ne kadar etkili olduğunu
anlamak.
Program uygulamaya koyulduktan sonra süreci izlemek için kullanılacak olan ve
programa baĢlamadan önceki durumu gösteren temel düzey verilerini sağlamak.

2.2

Ġlgili verilerin toplanması: Nereden başlamalı?

Her konuda kapsamlı karayolu çarpıĢma verisi toplamak zor olabilir. Politik ve idari
sorumluluklar ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği için bu iĢin nasıl yapılacağına dair genel bir
tarif verebilmek mümkün değildir. Buna ek olarak, eksik raporlama düĢük gelir grubundaki
ülkelerde oldukça yaygın olup (1) toplanan verilerin analiz edilmemesi, raporlanmaması ya da
doğru olmaması bile söz konusu olabilmektedir. Ancak, aĢağıda değinilen konular genelde
geçerli olup alkollüyken araç kullanımından kaynaklanan karayolu travmasının ne büyüklükte
olduğunu tahmin etmeye çalıĢırken göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
AĢağıdaki kurumlar, karayolunda meydana gelen çarpıĢmalar ve kayıplar hakkında sorunun
büyüklüğünü ölçmek ve yapısını anlamak açısından faydalı olabilecek nitelikte bilgi
toplamakta ve kayıt tutmaktadır.
Polis makamları: Birçok idari bölgede çarpıĢmalarla ilgili soruĢturmaları yürütmek polisin
sorumluluğundadır. Polis trafikteki yasa ihlallerini tespit etmekten sorumlu olduğu için, yine
polis tarafından kayda alınan çarpıĢma tutanaklarının alkol almıĢ yol kullanıcıları ile ilgili
ayrıntıları içermesi de muhtemeldir. Kan ya da nefes testlerinin düzenli olarak yapılmadığı
ülkelerde alkolün varlığı ve çarpıĢmadaki rolü hakkındaki kayıtlar nesnel bir ölçüme değil,
öznel bir değerlendirmeye dayalı olabilir.
Karayolu makamları: ÇarpıĢma kayıtları karayolu makamı tarafından da tutuluyor olabilir.
Ancak bu kayıtlar, çarpıĢmalar hakkında kapsamlı bilgiler içermeyebilir. Karayolu
makamlarının ana hedefi sorumlu oldukları karayolu sistemindeki eksiklikleri belirlemektir;
bu yüzden herhangi bir çarpıĢmada alkolün rolü hakkında kayıt tutmaları pek olası değildir.
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Sağlık sistemi: Bazı ülkelerde, karayolunda meydana gelen çarpıĢmalardaki kayıplar
hakkında tek kapsamlı veri kaynağı sağlık sistemidir. BaĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere tüm
ülkelerde bu kayıtlar genelde hastaneye sevk edilen ve/veya baĢvuran kiĢilerle sınırlıdır ve
dolayısıyla sadece çok ciddi yaralanmalar kayıt altına alınmaktadır. Hastanenin birincil
sorumluluğu yaralı insanlara yardım etmek olduğu için çarpıĢmanın yeri, çarpıĢmayla ilgili
olaylar ve kan alkol konsantrasyonu (KAK) gibi ayrıntılar bu kayıtların bir parçası
olmayabilir. Örneğin, hastanelerin travma ve acil servislerine alınan kiĢiler genellikle sürücü,
yolcu ya da yaya olarak değil, karayolunda meydana gelen bir çarpıĢmaya karıĢmıĢ kiĢiler
olarak kaydedilmektedir.

Tarama yoluyla veri toplama, Çin
Çin‟deki resmi kayıtlar, çarpıĢmaların %4‟ünden daha azında alkolün rol
oynadığını göstermektedir. Bu çok düĢük oran, araç gereç, donanım
eksikliğinden kaynaklanan sınırlı denetim faaliyetine ve sorunun dar
kapsamlı olarak ele alındığına iĢaret etmektedir.
BaĢka bir bakıĢ açısı kazanmak için Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı
(KKGO), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanlığı ve Guangxi trafik
polisinin sağlık ve trafik yönetimi bürosu tarafından iki ayrı tarama çalıĢması
yürütülmektedir: Nanning ve Liuzhou Ģehirlerinde rasgele yol kenarı nefes
testleri ve bu iki Ģehirde hastanelere kabul edilen çarpıĢma mağdurlarının
kan testleri. Buradaki hedef polise, kaynaklarını daha iyi kullanabilmeleri
konusunda yardımcı olmak üzere alkolün karayolu yaralanmalarındaki payı
hakkında daha kapsamlı bir bilgi sağlamaktır.

Alkolün rol oynadığı çarpıĢmalar hakkında bilgi edinilebilecek diğer potansiyel kaynaklar,
çalıĢanlar hakkındaki kayıtlar ve sigorta kayıtlarıdır.
Kapsamlı çarpıĢma kayıtları yukarıda bahsedilen bir ya da daha fazla kaynaktan toplanabilse
de, sorunun gerçek büyüklüğü hakkında genel bir değerlendirmede bulunabilmek açısından
asıl önemli olan, bu çarpıĢmalarda alkolün ne kadar rol oynadığının tespit edilmesidir.
Örneğin, meydana gelen olaylarda alkol tespit edildiğine iliĢkin atıflar “alkol alınmıĢ” ya da
“sarhoĢ” gibi öznel değerlendirmelerden nesnel olan nefes ya da kan testi sonuçlarına kadar
farklılık gösterebilmektedir.
Ġdeal olanı, karayolunda meydana gelen çarpıĢmalarda alkolün payı hakkındaki
değerlendirmelerin yol kenarında ve/veya hastanede uygulanmıĢ nesnel nefes ya da mümkün
olduğu yerlerde kan testlerine dayandırılmasıdır.
Alkol bulgusu hakkındaki kayıtların öznel değerlendirmelere dayanması halinde, kan alkol
konsantrasyonu görece yüksek bir düzeye ulaĢmadığı sürece polis memuru ya da hekim
tarafından sürücünün alkol etkisi altında olduğu pek düĢünülmeyeceğinden, sorun
muhtemelen eksik değerlendirilmiĢ olacaktır.
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Modül 2: Durumun değerlendirilmesi ve öncelikli eylemlerin seçimi

2.2.1 Çarpışma ve sağlık verisinin değerlendirilmesi
Bu değerlendirme, alkollüyken araç kullanımıyla ilgili olarak sorunun büyüklüğünü ölçmek
amacıyla karayolunda meydana gelen çarpıĢmalar ve kayıplar hakkında örneğin yukarıda
belirtilen kaynaklardan toplanmıĢ olan verinin incelenmesini ve alkol kullanımının rol
oynadığı çarpıĢmalara bağlı ölüm ve yaralanmalar hakkında bilgi toplanmasını
kapsamaktadır.
ÇarpıĢmaların nedenlerinin tamamen anlaĢılmasının yanı sıra sıklığı, ağırlığı ve türleri
hakkında bilgi toplanması da oldukça önemlidir. Veriler, gerek farklı alkol alma tarzları
gerekse müdahalelerin en büyük risk altında olanlara yönelik olarak nasıl hazırlanabileceği
konusunda rehberlik edebilir. Bu tür bilgiler programın odaklanacağı konunun
belirlenmesinde değer taĢıyacaktır. Örneğin, yapılan değerlendirme sonucunda yoğun kentsel
yolların ya da Ģehirler arası yolların yüksek riskli alanlar olduğu ya da en fazla risk altındaki
grubun genç erkekler olduğu ortaya çıkabilir.
Eğer mevcut çarpıĢma verileri, bu vakalara karıĢan sürücü ve binicilerin makul bir bölümünün
kan alkol konsantrasyon düzeyini ortaya koyabilecek güvenilir bilgiler içeriyorsa, o zaman
genel durum içinde alkolün payı da görece daha rahat belirlenebilecektir. KAK düzeyleri
hakkında herhangi bir bilgi yoksa mevcut çarpıĢma verileri kullanılarak çapraz tablolar
oluĢturulabilir. Yer, ay, haftanın günü, günün saati, hız sınırı ve yol türü gibi bilgileri içeren
tablolar çarpıĢmaların nerede ve ne zaman meydana geldiği konusunda genel bir resim
çizebilmek için kullanılabilir. Alkolün rol oynadığı çarpıĢmaların yaĢ, cinsiyet ve taĢıt türüne
göre çapraz tablolara dökülmesi, halka yönelik tanıtım ve eğitim kampanyalarında hangi
sürücüleri hedeflemek gerektiği konusunda yönlendirici olabilir.

Alkol kullanımının yüksek olduğu saatler, Avustralya
Avustralya‟da araĢtırmacılar yol kenarı nefes testlerine dayalı olarak “alkol
saatleri” belirlemiĢtir (6). Kan alkol konsantrasyonu 0,05'ten daha yüksek olan
sürücülerin yüzdesi gün boyunca aĢağıdaki Ģekilde farklılık göstermiĢtir:
09:00 – 15:00 arasında %1‟den daha az
15:00 – 21:00 arasında %2-4
21:00 – 03:00 arasında %12-16
03:00 – 09:00 arasında %3-7
Her zaman aralığında en yüksek oranlar PerĢembe, Cuma ve Cumartesi
günlerinde bulunmuĢtur.
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Tablo 2.1’de karayolundaki çarpıĢma verilerinin değerlendirilmesi hakkında yönlendirici
bilgilere yer verilmektedir.

Tablo 2.1

Karayolundaki çarpışmalarla ilgili verinin değerlendirilmesi

Soru
1. Proje bölgesinde kaç yaralanma ve ölüm
meydana geliyor?
(ÇalıĢma grubunca proje birimi ya da değerlendirme bölgesi önceden tanımlanmıĢ olmalıdır –
Bkz.: Modül 3. Proje birimi tüm ülke ya da belirli
bir il/eyalet ya da ilçe veya topluluk olabilir.)
2. Alkolün rol oynadığı çarpıĢmalar hakkında
analiz edilebilir veri var mı?
(Yoksa, alkolün çarpıĢmalarda payını tespit
etmek için bkz. 2.2.1)
3. ÇarpıĢma sayısı ve ölü sayısına göre alkolün
rol oynadığı çarpıĢmalar sorunu ne
büyüklüktedir? Bu, karayolundaki bütün
çarpıĢmaların kaçta kaçını oluĢturmaktadır?
4. Mevcut veri, çarpıĢmaların nerede, ne zaman
olduğu ve kimlerin karıĢtığı konusunda detay
içeriyor mu?
5. Alkolün rol oynadığı çarpıĢmalara karıĢması en
muhtemel olan kiĢiler kimlerdir?

6. Temel risk etmenleri biliniyor mu?
(Örnek risk etmenleri arasında yaĢ, cinsiyet,
günün saati, daha önce alkollüyken araç kullanıp kullanmadığı gibi etmenler bulunmaktadır)
7. Hastanelerde kan testi için gerekli donanım var
mı ve yasal olarak bu testleri yapmaları
mümkün mü?
8. Polisler, alkol denetimleri için eğitime ve gerekli
donanıma sahip mi?

EVET HAYIR

VERİ/ÖRNEK
Örn: Polis kayıtları,
hastane kayıtları

Örn: Polis test
kayıtları, hastane kan
testleri
Örn: Polis kayıtları,
hastane kayıtları
Örn: Polisin olay yeri
tutanakları
Örn: Polis kayıtları,
hastane kayıtları,
alkol kullananlarla
yapılan anketlerden
Örn: toplumda alkol
kullanma tarzları
hakkında çalıĢmalar

Kaynak: (12)

2.2.2 Halihazırda hangi yasalar var?
Birçok ülke alkollüyken araç kullanımına karĢı düzenlemeler getiren yasalara sahiptir. Hangi
yasaların mevcut olduğunu ve yasa doğrultusunda yeterli denetim olup olmadığının anlamak
durumu tespit etmenin ve öncelikli eylemlerin tanımlanmasının çok önemli bir parçasıdır.
Dolayısıyla, Tablo 2.2’de gösterildiği üzere yasaların mevcut durumunun gözden geçirilerek
iĢe baĢlanması faydalı olacaktır.
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Tablo 2.2

Yasaların değerlendirilmesi

Soru
1. Karayolu güvenliğiyle ilgili yasalar var mı?
2. “SarhoĢ araç kullanmak” yasadıĢı mı? Eğer yasa dıĢı ise,
“sarhoĢ” kavramı tanımlanmıĢ mı?
(Cevap genellikle evettir ancak “sarhoĢ” kavramı, örneğin
belirli bir KAK düzeyi olarak, net bir Ģekilde
tanımlanmamıĢ olabilmektedir)
3. KAK ve/veya NAK için bir yasa var mı? Farklı sürücü
grupları için farklı KAK düzeyleri belirlenmiĢ mi? (Örneğin;
acemi ve ticari sürücüler için daha düĢük KAK düzeyi)
4. Mahkemeler ne tür kanıtlara dayalı olarak mahkumiyet
kararı vermektedir?
5. Polis ya da diğer trafik denetim memurları, sürücünün
herhangi bir hata yapmasını beklemeden herhangi bir
zamanda sürücüleri nefes testine (ya da diğer alkol
kontrollerine) alabiliyor mu ?
(Örneğin: alkol muayenesi noktalarında ya da rasgele
nefes testinde)
6. ÇarpıĢmaya karıĢan kiĢilerin tümü rutin olarak kan ya da
nefesteki alkol oranları açısından test ediliyor mu?
7. Yargı sisteminin, alkollüyken araç kullanma mevzuatı ile
uyumlu çalıĢabileceği düzenlemeler var mı?
8. Hakimler, mevzuatta tavsiye edilen ya da Ģart koĢulanlardan daha hafif cezalar verme yetkisine sahip mi?
9. Mevcut yasalara uyuluyor mu?
(Bkz. bölüm 2.2.3)
10. Toplum, alkollüyken araç kullanmaya karĢı düzenlemeler
getiren yasalarından haberdar mı?
(Bkz. bölüm 2.2.4)

EVET HAYIR

BELİRTİNİZ

Alkollüyken araç kullanımının ortaya çıktığı bağlamı tam olarak anlayabilmek için
aĢağıdakilerin de göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır:
Belirli bir KAK/NAK düzeyi için neyin “kanıt” kabul edileceğini düzenleyen yasalar;
Alkolün satıĢıyla ilgili yasalar – ne tür bir kuruluĢ olduğu, açılıĢ saatleri, alkol servisinde
sorumluluk konusunu düzenleyen yasalar ve uygulamalar.
Yasal içki içme yaĢı ve bunun sürücü belgesi alma yaĢı ile bağlantısı.
Farklı ülkelerden alınmıĢ yasal düzenleme örnekleri Modül 3, bölüm 3.3'te verilmiĢtir.
2.2.3 Mevcut yasalara uyuluyor mu?
Bu alanda kazanılan deneyimler, düzgün denetim olmadan karayolu güvenliği yasal
düzenlemelerin istenilen etkiyi yaratmasının pek mümkün olmadığını göstermektedir. Bunun
nedeni, kısmen de olsa, yol kullanıcılarının karĢı karĢıya oldukları risklerin ve yasada yer alan
koruyucu önlemlerin kendileri için yararının her zaman farkında olmamalarıdır. Bu nedenle,
yol kullanıcıları karayollarında kendi güvenliklerini arttırmak için tasarlanmıĢ olan yasalara
sürekli uymamaktadır.
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Mevcut yasalara ne oranda uyulduğunu ve yasalara düĢük oranda uyuluyorsa bunun neden
böyle olduğunu bilmek çok önemlidir.

KUTU: 2.1

Yasalara uyulmasını zorlaştıran etmenler,
British Columbia, Kanada

2003 yılında Kanada‟daki British Columbia Eyaleti Hükümeti Alkollüyken Araç Kullanma
Konusu ve British Columbia’daki Stratejiler hakkında bir müzakere dokümanı hazırlanmasını
istemiĢtir (3). Bu amaçla yapılan araĢtırmanın sonuçlarından birisi de alkollüyken araç
kullanımıyla ilgili yasalara uyulmasını engelleyen etmenlerin anlaĢılması olmuĢtur.
Buna göre:
Sürücülerin, alkollüyken araç kullanımının sonuçlarından habersiz olması.

Sürücülerin %44‟ü, kan alkol konsantrasyonu 0,08 g/ml üzerinde iken araç kullanması
ya da nefes testini reddetmesi halinde karĢılaĢabileceği idari yaptırımlardan birini bile
söyleyememiĢtir.




SarhoĢ bir sürücünün durdurulma riskinin düĢük olması.
Polis tarafından alkollüyken araç kullananlara kesilen cezaların sayısı %20 oranında
azalmıĢtır (8738‟den 6932‟ye kadar).
Durdurulduklarında ceza alma riskinin düĢük olması.
Ankete katılan polis memurları, aĢağıdaki nedenlerden dolayı daha ağır cezaları
iĢleme koymak konusunda isteksiz olduklarını belirtmiĢtir:
- Cezayı iĢleme süresi (%62)
- Alkollü sürücüyle uğraĢmak için yetersiz personel (%49)
- Sürücünün kesilen cezadan dolayı suçlu bulunmama ihtimali (%40)
- Daha hafif bir ceza ya da tespit edilen ihlallerin bir bölümüne ceza kesilmesi için
pazarlık etme ihtimali olan sürücüler (%36).

Suç iĢlemeyle ilgili vakaların doğası gereği sürecin yavaĢ ilerlemesi ve mahkumiyetin
belirsizliği.

Alkollüyken araç kullanımının ceza gerektirdiği durumlarında uygulanan yaptırımlar
ağır olsa da “çabukluk” ve “kesinlik” sağlanamadığı için caydırıcı etkisinin olmadığı
bulunmuĢtur. Diğer trafik suçlarına kıyasla alkollüyken araç kullanma suçlarında
mahkemeye baĢvurma ihtimali daha yüksektir ve tamamlanması 18 ayı
bulabilmektedir.


Sorunlu içicilerin zorunlu tutulacağı tedavi önlemlerinin olmaması
British Columbia‟da, 2002 yılında ölümcül Ģekilde yaralanan sürücülerin %25‟inin
kan alkol konsantrasyonunun 1,5 g/ml‟den daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak,
British Columbia'da içki içen sürücüler için zorunlu bir rehabilitasyon programı
bulunmamaktadır.
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Alkollüyken araç kullanımıyla ilgili yasalara ne düzeyde uyulduğunu tespit etmek için çok
sayıda istatistik ve ölçme yönteminden yararlanılabilir. Bunların arasında aĢağıdakiler
sıralanabilir:
Kan alkol konsantrasyonu yasal sınırın üzerinde iken ölen sürücü ve binicilerin yüzdesi
Vakaların tümünü kapsamasa da bazı ülkelerde bu bilgiler rutin olarak toplanmaktadır.
YaĢamını yitiren sürücü ve binicilerin tümü hakkında bilgi toplamak, yaralanan sürücü ve
biniciler hakkında bilgi toplamaya kıyasla daha kolaydır. Kan örneklerinin, hastaneye giriĢ
sırasında alınmasını Ģart koĢan yasal zorunluluklar olmasına rağmen acil servislerdeki zor
çalıĢma Ģartları genelde bunun yapılamaması anlamına gelmektedir.
Tespit edilen alkol suçlarının sayısı
Alkollüyken araç kullanımı dâhil olmak üzere bütün sürücü suçları kaydedilerek zaman içinde
kapsamlı bir bilgi edinilebilirse de, bu yolla elde edilen oranlar polisin alkol denetimi için ne
kadar çaba gösterdiğine bağlı olacağından gerçek durumu yansıtmayabilecektir.
Durdurulduğunda kan alkol konsantrasyonu yasal sınırın üzerinde olan sürücü ve
binicilerin yüzdesi
Bu, özellikle alkol muayenesi için kullanılan çok sayıda kontrol noktasının bulunduğu
(sürücülerin KAK düzeyi kontrolü için "çevrildiği”) ve çok sayıda sürücünün test edildiği
yerlerde faydalı bir ölçüm olabilir. Ancak, yasal sınırın üzerinde alkol almıĢ olduğu tespit
edilen sürücülerin oranı denetim operasyonlarının ne zaman ve nerede yapıldığına bağlı
olarak farklılık gösterebilir. Dolayısıyla kısa bir süre içinde her bir operasyonu ya da
operasyonları değerlendirirken bu ölçünün dikkatle ele alınması gerekmektedir. Eğer
operasyonların yoğunluğu, zamanlaması, türü ve yer seçimi uzun vadede istikrarlı ise o zaman
faydalı bir istatistiksel ölçüm olabilir.
Sürücü taramaları
Alkollüyken araç kullanımının yaygınlığını ve kendi içindeki eğilimlerini değerlendirmenin
en iyi yolu, araĢtırmacılar tarafından, taĢıtları durdurarak ya da ıĢıklarda duran taĢıtlara
yaklaĢarak sürücülerin alkolmetreyle KAK ölçüm testine katılmalarının rica edildiği bağımsız
kontrollerin yapılmasıdır. Nefes testlerinin, bilgilerin toplandığı karayolu ağı ve zaman
zarfındaki durumu temsil edici olması için günün hangi saatlerinin ve hangi yerlerin
kullanılacağına karar verilirken dikkat edilmelidir. Bir diğer etkili istatistiksel ölçme yolu ise
polisle yakın iĢbirliği yaparak (alkolmetre cihazları varsa) çarpıĢmalara karıĢan bütün
sürücülere alkol muayenesi yapılmasını istemektir. Bazı ülkelerde bu yasal bir zorunluluktur.
Modül 3’te bu tür muayenelerin yapılması için ilgili süreç tanımlanmaktadır.
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KUTU: 2.2

Kentsel alanlarda alkollü sürücülük, Kenya

Kenya‟da alkolün sürekli artan karayolu çarpıĢmaları sorununun daha da fazla büyümesine
neden olduğu düĢünülmektedir. Ancak, araç kullanmadan önce alkol tüketen sürücülerin oranı
rutin olarak istatistiklere yansıtılmamaktadır. Sürücülerde KAK düzeyini nesnel yöntemlerle
belirlemek; sürücülerin yaĢ, cinsiyet ve mesleklerine göre KAK düzeylerinin dağılımı, alkol almıĢ sürücü oranı ve yolculuk özelliklerini tanımlamak için bir araĢtırma baĢlatılmıĢtır. Bulgular,
sürücüler için uygun bir yasal sınır belirlemek ve alkollüyken araç kullanımından caydırmak
için temel olarak kullanılmıĢtır.
Yöntemler
1995 yılında Kenya‟nın batısındaki Eldoret kasabasında akĢam saat 7 ile gece saat 12
arasında yedi gün boyunca bir yol kenarı alkol muayenesi kampanyası yürütülmüĢtür.
Kasabadan geçen ve belli baĢlı konut alanlarına çıkan bütün ana yollar üzerindeki yedi ayrı
nokta örnekleme alanı olarak seçilmiĢtir. Sürücüler her bir noktada rasgele seçilmiĢ ve bütün
motorlu taĢıtlar örnekleme dâhil edilmiĢtir.
AraĢtırma ekibi, trafik polisiyle iĢbirliği halinde çalıĢan, hem taĢıtları durduran hem de trafiğin
sorunsuz bir Ģekilde akmasını sağlayan bir baĢ denetçi ile dört tıp öğrencisinden
oluĢturulmuĢtur. Polis taĢıtları durdurmuĢ ve rutin bir trafik kontrolü yaptıktan sonra sürücüye,
araĢtırma ekibinin sorularını yanıtlamak isteyip istemediğini sormuĢtur. AraĢtırmacılar isteyen
sürücülere yaklaĢarak (polis çekildikten sonra) kendilerini tanıtmıĢ ve sürücünün yaĢını,
mesleğini, seyahatin baĢlangıç ve bitiĢ noktasını ve sürücünün son altı saat içerisinde alkol
alıp almadığını tespit etmek için kısa bir mülakat yapmıĢtır. Daha sonra sürücüden nefes
testine girmesi istenmiĢtir.
Seçilen sonuçlar
Sürücülerin %90‟ı nefes testini yaptırmayı kabul etmiĢtir. Bunlardan %19,9‟unun kan alkol
konsantrasyonu ölçümünün 0,05‟in altında, %8,4‟ünün 0,05‟ten daha fazla, %4‟ünün ise
0,08‟den daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. Kadınlara kıyasla (%12,5) erkeklerin daha büyük
bir kısmının (%20) alkol almıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. KAK düzeyi 0,05‟in üzerinde olan
sürücülerin tümünün erkek olduğu belirlenmiĢtir.

KUTU: 2.3

Rasgele nefes testi (RNT), Avustralya

Yukarıda tanımlanan veri tipinin potansiyel değeri, 1979 ile 1992 yılları arasında Güney
Avustralya‟daki Adelaide bölgesinde yapılan bir örnekleme programı ile gösterilmiĢtir.
Kamuoyunda tartıĢmalı bir dönemin ardından, 1981 yılında rasgele nefes testleri (RNT) [RBTRandom breath testing] yapılmaya baĢlanmıĢtır. Öncesinde tartıĢmalar olmuĢsa da RNT
baĢladıktan sonra karayolunda alkolün rol oynadığı çarpıĢmaların sayısında büyük oranda
azalma sağlanmıĢtır.
Yol kenarında yapılan muayeneler, her kırmızı ıĢık yanıĢında duran ilk sürücüye uygulamak
suretiyle, araĢtırma asistanları tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmada, ölçülen KAK
düzeyi, yasal sınır olan 0,08‟in üzerinde bulunan sürücülerin oranının %12‟den %4‟e gerilediği
bulunmuĢtur.
RNT‟nin ilk uygulandığı dönemlerde izlenen yöntem, sürücülerin çevirme noktalarını atlatmak
için arka sokakları kullanarak kaçabilmelerini oldukça kolaylaĢtırmıĢ, bu durum gözlemsel
çalıĢmalarla teyit edilmiĢtir. Sık sık alkollü olarak araç kullanımının söz konusu olduğu
çarpıĢmaların meydana geldiği yerlerin incelenmesi, ana arterlerden uzaklaĢılmasının daha iyi
olacağını ortaya çıkarmıĢtır.
Bu, yol kenarı muayeneleri, gözleme dayalı çalıĢmalar ve çarpıĢma analizleri sayesinde
denetim istatistikleriyle elde edilmesi mümkün olmayan bilgiler edinilebileceğini ve özellikle
kapsamlı bir alkol programının ilk yıllarında, denetim faaliyetlerinin hedeflerini doğru olarak
belirlemekte bu yöntemlerden yararlanılabileceğini göstermektedir.
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2.2.4 Toplum mevcut yasalar hakkında ne biliyor?
Odak grubu tartıĢmaları, yüz yüze ya da telefon mülakatları yapılmak suretiyle sürücülerin
yasalar hakkında ne bildiği değerlendirilebilir. Makul bir okuryazarlık seviyesine ve genel ağ
eriĢimine sahip ülkeler için bireylere yönelik elektronik posta anketleri ya da genel ağda yer
alan anketler kullanılabilir. Bu yöntem, Ģimdilik mevcut nüfusun çok küçük bir kısmı için
uygulanabilir olsa da alkollüyken araç kullanımına bağlı risklere büyük ölçüde maruz kalan
daha genç insanlar arasında hızla yayılması beklenmektedir.
Alkollüyken araç kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler ve denetimlerle, alkollüyken araç
kullanımının riskleri hakkında halkın neyi ne kadar bildiğini değerlendirirken aĢağıdakilerin
tespit edilmesi özellikle önemlidir:
Ġnsanlar yasanın temel dayanağını ne kadar iyi anlıyor; örneğin yasal KAK sınırı (eğer
varsa) ya da belirli bir sınırın olmadığı yerlerde alkollüyken araç kullanmanın tanımı
biliniyor mu?
Ġnsanlar, alkolün muhakeme yeteneğini ve motorlu bir taĢıtı güvenli bir Ģekilde kullanma
yetilerini nasıl etkilediğini ne kadar iyi anlıyor?
Ġnsanlar KAK sınırı ile içki içme arasındaki iliĢkiyi ya da alkollüyken araç kullanmanın
tanımını ne kadar iyi anlıyor?
Alkollü olarak araç kullanırken yakalanma olasılığı hakkındaki tahminleri nedir?
Ġnsanlar, para cezaları ve sürücü belgelerinin ellerinden alınması dâhil olmak üzere,
alkollüyken araç kullanmaktan suçlu bulunmaları durumunda alacakları cezaları ve bunun
yaĢamları ve sosyal hayatları üzerindeki olası etkilerini ne kadar iyi anlıyor?
Tablo 2.3'te özetlenen bir anket ile elde edilen bilgiler ankete cevap veren kiĢi hakkındaki
bilgilerle birleĢtirildiğinde (örneğin, yaĢ grubu, cinsiyet) alkollüyken araç kullanabilecek
hedef gruplarının tanımlanmasına yardımcı olabilir. Bu da alkollüyken araç kullanımını
önlemeye yönelik bir program planlanırken nüfusun hangi kesimlerinde hangi yüksek riskli
davranıĢa odaklanmak gerektiğine karar vermede faydalı olacaktır.
2.2.5 Paydaş değerlendirmesi nedir ve neden gereklidir?
Bir paydaĢ değerlendirmesi, alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik programının
geliĢtirileceği ve uygulanacağı sosyal ortama ıĢık tutacaktır.
Bir paydaş analizinin temel hedefleri şunlardır:
1. Anahtar rol üstlenebilecek paydaĢların belirlenmesi, özelliklerinin öğrenilmesi ve
politikadan ne kadar etkileneceklerini inceleme (örneğin; çıkarlar ve faydalar açısından
muhtemel beklentileri, karĢı karĢıya kalacakları değiĢiklikler ve istenmeyen sonuçlar);
2. Alkollüyken araç kullanımı ile ilgili bir program ya da yasa hazırlanması, onaylanması ve
uygulanması konusunda paydaĢların potansiyel etkisini değerlendirme;
3. PaydaĢlar arasındaki iliĢkileri anlama ve ortaya çıkabilecek muhtemel çıkar çatıĢmalarını
kestirme;
4. Bir program hazırlama sürecine katılım sağlayacak farklı paydaĢların kapasitesini ve
sürece katkı olasılıklarını değerlendirme;
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5. Olası en iyi kaliteyi ve programın sürdürülebilirliğini sağlamak için, özellikle de aĢağıdaki
konular açısından, sürece nasıl katkıda bulunacaklarına karar verme;
• Katılım yapısı (örneğin; danıĢman, uzman ya da iĢbirliği yapan ortaklar)
• Katılım Ģekli (örneğin; çalıĢma grubunun bir üyesi, danıĢman ya da sponsor)
• Katılım tarzı (örneğin; bireysel katılımcı ya da bir grubun temsilcisi).
Tablo 2.3

1.

Alkollüyken araç kullanma hakkında tarama anketi örneği

Soru
Ülkenizdeki yasal KAK sınırını biliyor musunuz?
(cevap evet ise KAK değerinin doğru olup olmadığını
kontrol edin)

2.

Ya da, belirlenmiĢ KAK sınırı yoksa, soru Ģu Ģekilde
olabilir: "Ülkenizde alkollüyken araç kullanımı için
yasada yer alan tanımı biliyor musunuz?"
Sizce alkol aldıktan sonra araç kullanmak tehlikeli
midir?

3.

Sizce araç kullanmadan önce alkol almak bir
karayolu çarpıĢmasına yol açma riskini artırır mı?

4.

Motorlu bir araç kullanmadan önce hiç alkol aldığınız
oldu mu?

5.

Alkol almıĢ bir kiĢi tarafından kullanılan bir motorlu
araçta yolcu olarak bulundunuz mu?

6.

Sizce bir kiĢinin alkollüyken araç kullanma
Ģüphesiyle trafik polisi tarafından durdurulma
olasılığı nedir?

Olası cevaplar
1 evet (bilinen değer
belirtilmiĢ)
2 hayır
3 KAK‟ın ne olduğunu
bilmiyorum

1 evet
2 hayır
3 bilmiyorum / emin değilim
1 evet
2 hayır
3 bilmiyorum / emin değilim
1 düzenli olarak
2 ara sıra
3 hayır
4 bilmiyorum / emin değilim
1 düzenli olarak
2 ara sıra
3 hayır
4 bilmiyorum / emin değilim
1 yüksek
2 orta
3 düĢük
4 bilmiyorum / emin değilim
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Anahtar rol üstlenebilecek paydaşlar arasında aşağıdakiler bulunabilir:
Devlet kurumları
Sağlık Bakanlığı yetkilileri
Hekimler ve etkili sağlık çalıĢanları
Halk sağlığı konusuna odaklanan sivil toplum örgütleri
ĠĢverenler
Yerel topluluklar
Bireyler (örneğin: iĢ gücü temsilcileri, alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı
çarpıĢmalarda mağdur olmuĢ kiĢiler).
Ayrıca, bazen müdahaleye karĢı olanları temsil eden ve yapılacak faaliyetlerde çıkarları
etkilenebilecek olan paydaĢlar da olabilir. Bunların arasında:
Lisanslı tesislerin ve alkol bayilerinin sahipleri
Alkollü içecek üreticileri
Alkol testinde kullanılan cihazların üreticileri
Motorlu taĢıt üreticileri
Bu konuda kazanılan deneyimler, birbirinden farklı değiĢik gruplara mensup üyelerin sürece
dâhil edilmesinin proje hakkındaki tartıĢmalarda çok önemli olduğunu göstermiĢtir. Bu tür bir
yaklaĢım tüm topluma seslenmeden önce baĢlangıçta oluĢan ilk kaygıların ve karĢıt görüĢlerin
üstesinden gelinmesini genelde mümkün kılar.
Analizin ikinci önemli iĢlevi de paydaĢların her birinin proje ile ilgili çıkarlarının ne olduğunu
anlamaktır. Bütün temel paydaĢların konumu hakkında dikkatli bir analiz yapılmalıdır, çünkü
bu onlar için uygun yaklaĢımların tasarlanmasını mümkün kılacaktır. Destekleyicilerin ve
karĢı çıkanların belirlenmesi ve dahası birbirlerine göre farklı tavırlarının nedenlerinin
anlaĢılması özellikle önemlidir. Böylece ilgili bütün tarafları tatmin eden pazarlanabilir bir
paket geliĢtirilebilir.
PaydaĢlar, aĢağıdaki özelliklere sahip olabilirler:
Alkollüyken araç kullanımı ile ilgili girişimlerden çalışma biçimi etkilenecek olanlar.
Bunların arasında polis, karayolu yetkilileri, karayolu güvenliği kurumları ve karayolu
güvenliği konusunda araĢtırma yapan örgütler bulunmaktadır. Bu örgütler genelde
karayolu güvenliği konusunda önemli operasyonel rollere sahiptir ve alkolün rol oynadığı
çarpıĢmaların azaltılmasında önemli çıkarları vardır. Bu örgütler alkollüyken araç
kullanma programlarına mutlaka dâhil edilmelidir.
Alkollüyken araç kullanımı konusunda mesleki ilgileri ve sosyal çıkarları olanlar.
Sağlık çalıĢanları, acil yardım grupları (örneğin; acil müdahale, ambülans hizmetleri),
toplumsal yardım örgütleri, aktif savunucu vatandaĢ grupları, sosyal çalıĢmacılar, alkol
rehabilitasyon hizmeti verenler ve eğitimciler alkollüyken araç kullanımı konusunda
mesleki ya da sosyal geliĢim yönünden çıkar sahibi taraflar olarak sıralanabilir.
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Bu gruplar genelde planlanan Ģeyin ölçeği ve etkisi konusuyla yakından ilgilidir. Bu
örgütlerden bazıları toplumda çok etkili olabilir ve bu etki, onların günlük faaliyetleri
kapsamında üstlenebilecekleri iĢler planlanarak ortaya çıkarılabilir. Örneğin, kliniklerde
alkollüyken araç kullanımı hakkında doktorlar tarafından dağıtılan broĢürler, öğretmenler
tarafından sınıflarındaki genç sürücü adaylarına yönelik eğitim materyallerinin
kullanılması, sosyal çalıĢmacılar tarafından aĢırı alkol tüketimi ile (ortaklar ve aile üyeleri
arasında) nasıl baĢa çıkılacağına dair bilgiler verilmesi sayılabilir.
Alkollüyken araç kullanımı konusunda parasal çıkarları olanlar.
Bu grup, lisanslı tesisleri, etkinlik organizatörlerini, alkol üreticilerini ve alkolmetre
üreticilerini kapsamaktadır. Eğer taĢıtların ve alkollü içeceklerin fiyatını ve cazibesini
değiĢtirecek karĢı önlemler planlanıyorsa motorlu taĢıt ve alkollü içecek üreticilerinin de
parasal çıkarları söz konusu olabilir. Öte yandan, alkollüyken araç kullanımı karĢıtı
kampanyaları destekleyen alkol tüketiminde sorumluluk giriĢimlerinin alkollü içecek
endüstrisi tarafından finanse edildiği ya da üstlenildiği birçok örnek bulunmaktadır.
YerleĢmiĢ davranıĢların değiĢtirilmesi zordur ve baĢarı için uzun ve istikrarlı bir yaklaĢım
gerekmektedir. TeĢvik edilen değiĢime karĢı bütün topluluklarda bir muhalefet olacak ve
bazen de bu kiĢiler çok büyük bir güç ve etkiye sahip olabilecektir.
Dolayısıyla, toplum içerisinde müdahaleyi desteklemeye hazır olan güçlü ortakların ve etkili
grupların oluĢturulmasına ve bu müdahaleye karĢı çıkanlarla bir toplum müzakeresi
oluĢturulmasına gerek vardır. Bu paydaĢların, bir müdahalenin ilk hazırlanıĢ safhalarında
bulunması ve faaliyetin ilerleyiĢi, toplum görüĢündeki değiĢiklikler ve basında yaratılan ve
kamuoyu önüne getirilen karĢıt görüĢlerin yapısı hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
Bazı ülkelerde sağlıkla ilgili güvenlik konularının tanıtımından ayrı bir makam sorumlu
olabilir.
Karayolu güvenliği kurumunun uygulanacak programda özel bir rol üstlenebilecek diğer
kurumlar üzerinde düĢünmesi de gerekmektedir. Bunlar arasında bölüm 2.2.5’te ve Tablo
2.4’te belirtilen finansal ve sosyal çıkarı olan paydaĢlar yer alabilir. Sigorta Ģirketleri ve
hastaneler, özel dikkat gerektiren iki organizsyon grubudur.
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Tablo 2.4

Alkollüyken sürücülüğü önlemeye yönelik programlar için
potansiyel roller ve sorumluluklar

Kurum-Kuruluş
Karayolu güvenliğinden
sorumlu kuruluĢ

Polis
Hastaneler / Sağlık
KuruluĢları
Sigorta Ģirketleri
Eğitim bakanlığı
Karayolu güvenliği için
çalıĢan toplumsal birlikler
Aktif savunuculuğu
üstlenmiĢ vatandaĢ
grupları
Üreticiler, dağıtımcılar ve
perakendeciler
Karayolu güvenliği
araĢtırma kurumu
Karayollarından sorumlu
kurum
ĠĢveren

Medya

Alkollü içecek için lisans
veren kurum
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Ana rolü ve sorumluluğu
Yasa
Finansman
Program koordinasyonu, stratejisi, izleme ve raporlama
Temel tanıtım kampanyaları
Alkol denetimleri
Halka yönelik açıklamalar
Halka yönelik eğitim faaliyetlerine katılım
Müdahaleleri destekleyen politik lobi çalıĢmaları
TartıĢma ve müzakerelerde toplum liderliği
Etkili programların sağlık yönünden yararlarını vurgulama
Etkili karayolu güvenliği müdahalelerinden sağlanan kârla,
müdahaleleri finanse etmek için destek sağlamak
Riskleri temel alan prim politikaları
Alkolün ve içkinin etkilerinin okul müfredatlarına sokulması
Halk eğitim faaliyetleri
Temel tanıtım kampanyalarının yerelleĢtirilmesi
Halkın ortaklaĢa yürüttüğü giriĢimlerin teĢvik edilmesi
Karayolu güvenliği bağlamında sorumlu pazarlamacılık
Hizmet verenlerin eğitimi ve program sponsorluğu
Yerinde eğitim ve farkındalık kampanyaları
Sorunun tanımlanması
Program değerlendirmesi
Karayolu mühendisliği iĢlemleri
Karayolunda hız ve trafik yönetimi politikaları
Alkollüyken araç kullanımı ile ilgili Ģirket politikaları
ÇalıĢanların alkollüyken araç kullanımı konusunda eğitimi
Sürücü eğitimi
TaĢıt filosu güvenliği için yönetim politikaları
Alkollüyken araç kullanma konusunda ülkedeki durum ve
bunun riskleri hakkında halka yönelik iletiĢim
Alkollüyken araç kullanımına yönelik program ya da
kampanya hakkında halka yönelik iletiĢim
Lisanslı tesislerin denetlenmesi
Alkol satıĢ politikalarında sorumluluk üstlenilmesi ve
eğitimleri

Sigorta
Karayolundaki çarpıĢmalara karĢı sigorta yapan sigorta Ģirketleri için maliyetlerin
ana bileĢeni tazminatlar ve tedavi masraflarıdır.
Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaları azaltan yüksek kaliteli bir
önleme programı, sigorta Ģirketlerinin daha düĢük tazminat ödemeleri sonucunu
doğuracaktır. Bunun en mükemmel örneği, Avustralya‟nın Victoria eyaletindeki
UlaĢım Kazaları Komisyonu [Transport Accident Commission] tarafından 19992004 yılları arasında tedavi masrafı taleplerinde %20‟lik bir düĢüĢ olduğunun
rapor edilmiĢ olması ve bunun büyük oranda karayolu güvenliği programlarına
atfedilmiĢ olmasıdır.
Sigorta Ģirketleri, karayolu güvenliği programlarından doğrudan doğruya yarar
sağlamaktadırlar. Bunun anlaĢıldığı birçok ülkede sigorta Ģirketleri, alkollüyken
araç kullanımını azaltmaya yönelik müdahaleler için finansman sağlamaktadır.

Sağlık sektörü
Sağlık sektörü de alkollüyken araç kullanımı karĢıtı etkili programlardan yarar
sağlayan sektör pozisyonundadır. Bu sektörün elde ettiği en büyük fayda
karayolu mağdurlarının hastanelerden talep ettiği yatak, acil müdahale hizmeti
ve sağlık personeli sayısının azalmasıdır. Bu da sağlık kuruluĢlarını diğer
hastalar için daha rahat kullanılabilir hale getirmekte ve acil tıbbi müdahale
hizmetlerinden yararlananların kapsamını geniĢletmektedir. Dolayısıyla tüm
bunlar, sağlık bakanlığının ya da diğer makamların, karayolu güvenliği
konusuna politik gündemlerinde yüksek öncelik vermeleri ve diğer kurumlara
sürekli baskı yapmaları gerektiği anlamına gelmektedir.
Ayrıca, sağlık sektörünün üst düzey temsilcileri, genellikle toplumda büyük bir
etkiye sahiptir – yasal KAK sınırı ya da polisin rasgele yol kenarı muayeneleri
gibi bir programın ana bileĢenlerinin desteklenmesi için bu temsilcilerin
desteğinin alınması programın baĢarısı açısından çok önemli olabilir.
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2.2.6 Konu toplumda nasıl algılanıyor?
Alkol tüketimi dünya çapındaki birçok toplumda yaĢamın ve sosyal geleneklerin bir
parçasıdır. Dolayısıyla içki içme Ģekillerini, alkolün toplumdaki rolünü, karayolu güvenliğiyle
ilgili yerel görüĢleri ve alkollüyken araç kullanımına karĢı tutumları anlamak önemlidir. Bu
bilgiler alkollüyken araç kullanımı hakkındaki bir programın Ģekillendirilmesine ve ilgili
riskler hakkında halkın bilincini arttırmak için ne kadar yatırım yapılması gerektiğine karar
vermede yardımcı olabilir.
Özellikle, Tablo 2.5’teki sorulara cevap verebilecek bir değerlendirme yapılmalıdır.
Tablo 2.5

1.
2.

3.
4.

Toplumsal algının değerlendirilmesi

Soru
Halk, alkollüyken araç kullanmayı bir sorun olarak
görüyor mu?
Toplum temsilcileri bu müdahaleyi destekleyecek mi
yoksa karĢı mı çıkacak?

EVET HAYIR BELİRTİNİZ

(Cevap, paydaĢ değerlendirmenizden sonra
bulunabilir)
Alkollüyken araç kullanımı karĢıtı bir program için
toplumsal destek alma yolları var mı?
Toplumda programa yardım etmek isteyebilecek
önemli paydaĢlar var mı?

Bu veriler nereden gelecek?
Bu tür veriler daha önceki bir programın bir parçası olarak toplanmıĢ olabilir. Ayrıca,
karayolu güvenliği konusunda çalıĢan piyasa araĢtırma Ģirketleri, üniversiteler, sivil toplum
örgütleri ve diğer kurumlar tarafından yürütülen çalıĢmalar da olabilir.
Eğer bu tür veriler bulunmuyorsa bu verileri toplamak için bir kamuoyu araĢtırması
yapılabilir. Eğer program geliĢtirilme aĢamasındaysa zaman ve bütçe kısıtlamalarının olması
muhtemeldir. Dolayısıyla, bu safhada sadece bir baĢlangıç araĢtırması önerilir. Daha detaylı
bir araĢtırma daha sonra yürütülebilir. Bir baĢlangıç araĢtırmasında ilgili coğrafi alana ve en
yüksek risk gruplarına odaklanmak en iyisidir.
2.2.7 Durum tespitinin parçası olarak başka hangi etmenler ele alınmalıdır?
Genel durum tespitinin parçası olarak, operasyonel, finansal ve politik konular dâhil olmak
üzere programın uygulama kapsamını ve türünü etkileyebilecek diğer etmenlere bakmak
gerekmektedir.
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Genel durum tespitinin parçası olarak sorulabilecek ek sorular arasında aĢağıdakiler
bulunmaktadır:
Operasyonel konular
Müdahale için hevesli olan ve “destekçi” olarak hareket edebilecek kurumlar var mı?
(paydaĢ ya da toplumdaki algı değerlendirmesinin parçası olarak da sorulabilir)
Müdahale, ilk baĢta sürece dâhil olmayan bazı kuruluĢlarla güçlendirilebilir mi?
Müdahale özel bir eğitim ya da donanım gerektiriyor mu? Bu gereçler mevcut mu? Eğitim
ihtiyaçları neler?
Müdahale için yeni yasalar gerekiyor mu? Öyle ise hazırlanmak için ne kadar zamana
ihtiyaç var?
Polis yeni bir yasaya göre denetim kapasitesine sahip mi?
Anahtar kuruluĢlar çabalarını koordine etmek için hazır mı?
Finansal konular
Bir giriĢimin finansmanı ne tür maliyetleri kapsıyor? (olası bir programın bileĢenleri ya da
bütçe kalemleri ile ilgili görüĢler için bkz. Modül 3, bölüm 3.2.8)
Bir giriĢimin finanse edilmesi için mevcut finansman kaynakları neler?
Müdahale için gerekli finansman karĢılanabilecek bir miktar mı? Yoksa finansman
yaratmak için programdan önce tasarlanabilecek bir faaliyet için imkan var mı?
Programın etkililiğini göstermek için mevcut kaynaklarla bir pilot çalıĢma yapılabilir mi?
Politik konular
Politikacılar sorunun farkında mı?
Politikacıları konu hakkında duyarlı hale getirmeye ihtiyaç var mı?
Müdahaleye toplumda karĢı çıkanlar olacak mı? Olursa bu nasıl ele alınabilir?
Program aracılığıyla sağlanabilecek politik faydalar var mı?

2.3

Öncelikli eylemlerin seçimi

Yukarıdaki bölümde alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik baĢarılı bir müdahale
için yapılması gereken önemli değerlendirmeler hakkında; ayrıca yetkili kurumların ve bireysel örgütlerin sürece nasıl katkıda bulunabileceklerine dair daha geniĢ bir anlayıĢ kazanmak
için kritik konuların gözden geçirilmesi hakkında bilgilere yer verilmiĢtir. Ancak birçok
ülkedeki Ģartlar, baĢlangıçta çok yönlü bir programın oluĢturulmasına imkan vermeyebilir.
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Bu bölümde altı çizilecek olan temel konu her bir ülkedeki yetkili makamların, ideal bir
programa başlamak için uygun şartların oluşmasını beklemek yerine, içinde bulunduğu
koĢullara göre makul olan eylemleri seçip uygun bir müdahale programı tasarlaması
gerektiğidir. Hangi çözüm yolunun seçileceği konusunda bu yaklaĢım tavsiye edilse de, bir
programın etkili olabilmesi için gereken bazı temel öğeler vardır. Daha önce Modül 1'de yer
verilmiĢ olan bu etmenler:
Alkollüyken araç kullanımını engellemek için güçlü politik destek;
Yasada yaptırıma tâbi KAK düzeyinin ve uygulanacak yaptırımların, cezaların açık bir
Ģekilde tanımlanmıĢ olması;
Güçlü ve iyi duyurulan denetim kampanyaları;
Alkollüyken araç kullanımına yönelik tutumları değiĢtirmek için halkın eğitilmesi;
Yasaları çiğnerken yakalananlar için ciddi cezalar.
2.3.1 Programın muhtemel öğeleri
Tablo 2.6’da alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaları önlemek için ulusal ya
da bölgesel bir programda yer alması gereken unsurlara yer verilmektedir. Bunlar ayrıca bir
programın toplam etkisine ve sürdürülebilirliğine de katkıda bulunabilir.
Bu unsurlar öncelik sırasına göre sunulmaktadır ve burada yüksek öncelik, ilgili unsurun
alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bütün programların temel bir parçası olduğu
anlamına gelmektedir. Ayrıca, karayolunda alkolün rol oynadığı çarpıĢmaların azaltılması
açısından her bir unsurun etkisi hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu
değerlendirmeler, deneyimlere, araĢtırmalara dayanmakta uygulama zorluğu ve uygulama
maliyetine değinilmektedir. Bunun yanı sıra her bir unsur hakkında daha fazla bilgi edinmek
için bu el kitabında hangi bölümlere bakılabileceği belirtilmektedir.
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Özet
Ġyi ve etkili bir program tasarlayabilmek için ülkenizdeki ya da bölgenizdeki
alkollüyken araç kullanımı sorunu hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olmanız çok
önemlidir.
Alkollüyken araç kullanımı sorununu iyi bir Ģekilde kavrayabilmek için aĢağıdaki
konuları inceleyen bir durum tespiti yapılmalıdır:
 Karayolunda, alkolün rol oynadığı vakalar hakkında çarpıĢma ve sağlık verileri
 Maksimum KAK/NAK seviyeleri gibi alkollüyken araç kullanımı ile ilgili yasalar,
bu yasaların nasıl uygulandığı ve yasalara neden az uyuluyor olabileceği;
 Ġlgili paydaĢlar ve bu paydaĢların alkollüyken araç kullanımını caydırmaya
yönelik bir programdaki potansiyel rolleri;
 Alkollüyken araç kullanımıyla bağlantılı alkol alma tarzları ve toplumda bu
konunun algılanıĢı.
Karayolunda alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaları azaltmaya
yönelik projeler çok farklı kurumlardan alınacak üst düzey desteğin bir araya
getirilmesini gerektirmektedir.
Seçilen müdahaleler bir ülkedeki alkollüyken araç kullanma sorununun kendine
özgü yönlerine uygun olmalıdır.
Alkollüyken araç kullanımına karĢı yürütülen programların baĢarısında birkaç temel
etmen yer almaktadır. Bunlar:
 Hedef grupları tanımlamak için mevcut verilerin değerlendirilmesi,
 Alkollüyken araç kullanımı hakkındaki yasaların açık ve uygulanabilir olmasının
temin edilmesi,
 Denetimlerin uygun cezalarla etkili ve adil bir Ģekilde yürütülmesi,
 Halkı bilgilendirme çabalarının yasayı ve yasa doğrultusunda denetimi
desteklemesinin temin edilmesi ve
 Programın izlenip değerlendirilmesidir.
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BĠR ÖNCEKĠ MODÜLDE bir ülke ya da bölgede alkollüyken araç kullanma sorununun ne
durumda olduğunun nasıl değerlendirileceği açıklanmıĢtır. Bu modülde ise alkollüyken araç
kullanma oranlarını düĢürmek için hedefi belirlenmiĢ bir programın tasarlanması ve
uygulanması amacıyla bu bilgilerin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Bu modül sadece
teknik bilgileri değil ayrıca uygulamanın sorunsuz olması için gerekli pratik bilgileri de
içermektedir.
Karayolunda alkolün rol oynadığı çarpıĢmaların sayısını azaltmak için uygulanacak olan
ulusal ya da bölgesel bir program uzun vadeli bir projedir. Alkollüyken araç kullanımından
kaynaklanan karayolu çarpıĢmalarını belirli bir zaman diliminde azaltmak gibi uzun vadeli bir
amacı olacaktır. Bu tür bir program ayrıca programın hedeflerinin yakalanmasına yardımcı
olacak bazı bileĢenler içerecektir. Ulusal ya da bölgesel düzeydeki programın muhtemel
bileĢenleri bu modülde yer almaktadır; örneğin yasanın uygulanması ya da güçlendirilmesi,
alkollüyken araç kullanımına karĢı düzenlemeler getiren yasalarının uygulanması, yasayı ihlal
edenler için cezalar ve yaptırımlar ve hedefi belirlenmiĢ bilgilendirme kampanyaları ve sosyal
programlar.
Bütün ülkeler, kültürel yapısı, alkolün toplumdaki rolü, sanayileĢme durumu, motorlu
taĢıtlardaki artıĢ ve mevcut karayolu güvenliği sorunları açısından farklılık gösterse de bütün
karayolu güvenliği programları için geçerli bazı temel “kural” ve ilkeler bulunmaktadır.
Ancak bu modül, yer verilen öğelerin ele alınıĢ sırası bakımından kural koyucu nitelikte
değildir.
Bu modüldeki bölümler aĢağıdaki konularda rehberlik etmektedir:
3.1 Program için politik ve sosyal destek sağlama: Alkollüyken araç kullanımını
önlemeye yönelik bir program için önemli siyasi liderlerden alınacak destek, programın
baĢarısı için çok önemlidir. Bu bölüm, bir çalıĢma grubunun oluĢturulması gibi gerekli
desteğin sağlanmasında faydalı olabilecek birkaç adım hakkında rehberlik etmektedir.
3.2 Bir eylem planı hazırlama: Bu bölümde, alkollüyken araç kullanımını önlemeye
yönelik program hazırlığı ve uygulama amacıyla yapılacak bir eylem planı için gereken
adımlar tanımlanmaktadır. Bu adımlar arasında Ģunlar bulunmaktadır: sorunun ne
olduğunun tanımlanması, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, faaliyetlere karar verilmesi,
programın pilot bölgede uygulanması, zaman çerçevesinin belirlenmesi, kaynakların
tahmin edilmesi ve programın izlenmesi. ġekil 3.2 bu süreçteki adımlar hakkında genel bir
bakıĢ sağlamakta ve bu el kitabında daha detaylı olarak nerede bulunabileceklerini
göstermektedir.
3.3 Müdahaleler: El kitabının bu temel bölümünde programa dâhil edilebilecek çok
sayıda müdahale hakkında rehberlik edilmektedir. Bu müdahalelerden bazıları gerek
araĢtırmalara gerekse bazı ülkelerdeki alkollüyken araç kullanımı vakalarını azaltmada
etkili olduğunun kanıtlanmıĢ olmasına dayanılarak “yüksek öncelikle” tavsiye edilmiĢtir.
Modül 2’deki Tablo 2.6, alkollüyken araç kullanımını önleyici bir programın ilk
hazırlama evresinde olan ülkeler için yüksek, orta ve düĢük öncelikli olarak görülen
giriĢimler hakkında genel bir bakıĢ sağlamıĢtır. Bu el kitabında ele alınan müdahaleler
yasaları ve yasal alkol sınırının belirlenmesini, bu yasaların uygulanmasını, tanıtım
kampanyalarını ve sosyal programları kapsamaktadır.
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3.4 Sosyal pazarlama ve halka yönelik eğitim: Bu bölüm kitlesel medya
kampanyalarının yasal düzenlemeler hakkında halkın bilgisini ve daha yoğun denetimle
ilgili farkındalığı nasıl arttırabileceğini göstermektedir. Bu tür bir kitlesel medya
kampanyasının amaçları ve hedef grubu net bir Ģekilde tanımlanmalı ve hedefi belirlenmiĢ
kampanya mesajları ve materyallerini yaratmak için reklam ve halka iliĢkiler uzmanlarıyla
çalıĢılmalıdır. Alkollüyken araç kullanımı kampanyasının kitlesel medya öğesinin yol
kullanıcılarının fikir ve davranıĢları üzerindeki etkileri yakın bir Ģekilde takip edilip
değerlendirilmeli ve öğrenilen dersler gelecekteki kampanyaların kalitesini ve etkisini
geliĢtirmek için kullanılmalıdır.
3.5 Toplum destekli müdahaleler: Yerel halk tarafından yürütülen müdahaleler
alkollüyken araç kullanımından kaynaklanan riskler hakkında halkın eğitiminde ve bu
risklerin önlenmesinde etkili olabilir. Bu bölümde alkollüyken araç kullanımını önlemek
için özel olarak kurulmuĢ gönüllü örgütlerin müdahaleleri vurgulanmaktadır.
3.6 Mühendislik önlemleri: Bu bölüm mühendislik müdahalelerinin alkollüyken araç
kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaları önleme konusundaki faydalarını ele almaktadır.
Bunlar arasında sürücüler ve yayalar için yol kenarı tehlikelerinin azaltılması, daha düĢük
hız sınırları, daha iyi aydınlatma, kademli yol geçiĢleri için "refüj adaları" ve trafik
ıĢıklarında daha iyi yaya sinyalleri bulunmaktadır.
3.7 Gerekli tıbbi müdahaleyi sağlama: Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik
bir programın planlamasında alkol almıĢ mağdurlara yönelik acil müdahale kabiliyetinin
gözden geçirilmesi de çok önemlidir. Bu, uygun bir ilk yardım müdahalesi için mevcut
kapasitenin hesaba katılması ve hastane önce tedavi ve travma tedavisi sistemlerinin ele
alınması anlamına gelmektedir.

KUTU: 3.1

Polonya ulusal karayolu güvenliği programı
(GAMBIT 2005)

1. Alkollüyken araç kullanımına karşı düzenleme getiren yasaların gözden geçirilmesi:
Alkollüyken ve uyuĢturucu etkisi altındayken araç kullanma ile ilgili yasaların
değiĢtirilmesi.
2. Alkolün çarpışmalardaki rolü hakkında farkındalığı artırmak için halk eğitimlerini ve
iletişimi geliştirme:
Okul eğitimi aracılığıyla alkol ya da benzer maddelerin etkisi altındayken araç
kullanmaya karĢı negatif tutumların oluĢmasını sağlama;
“alkolsüz araç kullanmayı” hayatlarının bir parçası haline getirme;
Alkollüyken araç kullanma karĢıtı sistematik kampanyaların oluĢturulması.
3. Alkollüyken araç kullanımıyla ilgili yasalar doğrultusunda denetimi geliştirme:
Sürücüleri alkol ve diğer maddeler yönünden test etmek ve kayıt altına almak için
gerekli cihazlarla karayolu trafiği denetim hizmetlerinin sağlanması;
Standart bir test prosedürü olarak rastgele sürücü muayenelerini geliĢtirme;
Alkolden baĢka maddelere karĢı sürücüler üzerinde rastgele kontroller yapma;
Alkol almıĢ sürücüleri kayıt ve test eden taĢıt içi cihazların teĢvik edilmesi.
4. Alkol ya da diğer maddelerin etkisi altındayken yol kullanımı konulu sistematik
çalışmaların yapılması;
Alkol ya da diğer maddelerin etkisi altındayken karayolunu kullanan sürücüler
sorununu izlemek için bir sistem geliĢtirilmesi;
Alkol etkisi altındaki yol kullanıcılarının sayısını azaltmak üzere tasarlanmıĢ
programların ne kadar etkili olabildiğinin incelenmesi.
Kaynak: Polonya Ulusal Karayolu Güvenliği Konseyi
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3.1

Program için politik ve sosyal destek sağlama

Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik herhangi bir programın hazırlanması ve
baĢarısı, politikacıların, üst düzey karar organlarının ve halkın kendisinin gerçek desteğinin
kazanılmasına bağlı olacaktır.
Alkollüyken araç kullanımının toplumda ya da bölgede büyük bir sorun olduğuna dair gerekli
kanıtların bulunmasından sonra bunu önlemeye yönelik bir programın hazırlanması ya da
kuvvetlendirilmesi için politikacılardan ya da karar organlarından mutlaka destek alınmalıdır.
Anahtar rol oynayabilecek paydaĢlardan oluĢan ileriye dönük bir çalıĢma grubunun
oluĢturulması bu tür bir desteğin sağlanmasında ve alkollüyken araç kullanımını önlemeye
yönelik kapsamlı bir programın hazırlanması ve uygulanmasında etkili olabilir.
3.1.1 Bir çalışma grubu oluşturma ve koordine etme
Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bir program, temel paydaĢlardan oluĢan bir
çalıĢma grubuyla iĢbirliği yapan bir ülke ya da bölge karayolu güvenliği birimi tarafından
hazırlanmalı ve koordine edilmelidir. ÇalıĢma grubunun üyeleri paydaĢ analizi ile
belirlenmelidir (bkz. Modül 2). Eğer bir karayolu güvenliği birimi bulunmuyorsa, programın
uygulanmasını hazırlaması ve koordine etmesi için belirli bir çalıĢma grubu oluĢturulmalıdır.
ÇalıĢma grubu çok farklı birimlerin deneyim ve uzmanlığından faydalanabilir. Bu birimler
arasında:
Ülkedeki karayolu güvenliğini geliĢtirme görevi verilen lider kurum;
Ġlgili devlet daireleri (ulaĢım, sağlık, polis, lisans veren kuruluĢlar, eğitim);
Halk sağlığı ve ölüm-yaralanmaları önleme uzmanları;
Sağlık profesyonelleri;
Alandaki bağımsız araĢtırmacılar;
Eğer mevcut ise karayolu çarpıĢmalarının mağdurlarını temsil edenler de dâhil olmak
üzere sivil toplum örgütleri;
Yol kullanıcı örgütleri (ulaĢım operatörleri, motorlu taĢıt ve motosiklet birlikleri);
Büyük iĢverenler ve filo operatörleri;
Alkol tedarikçileri ve perakendecileri bulunmaktadır.
En ideali, çalıĢma grubunun bu tür bir programı eleĢtirenleri de kapsamasıdır. Muhtemel
karĢıt görüĢleri ele alan ve toplumun mümkün olduğunca çok parçası tarafından kabul edilen
bir programın oluĢturulabilmesi için bu kiĢilerin duruĢu çok iyi anlaĢılmalıdır.
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Modül 3: Bir programı tasarlama ve uygulama

Program boyunca bütün paydaĢların konunun Ģu yönlerinin farkında olması gerekmektedir:
Müdahale neden gerekli;
Neden programın bir parçası olarak seçildiler;
Programdaki rolleri;
Alkollüyken araç kullanımını azaltmak için Ģu ana kadar hangi müdahaleler uygulanmıĢ
(diğerler tarafından), uygulanıyor ya da planlanıyor;
Programın uzun vadeli amaçları;
BaĢarılar (ve baĢarısızlıklar).

KUTU: 3.2

Paydaşları kapsayan bir tanıtım kampanyasının
hazırlanması, Tayland

1996 ve 1997‟de Tayland için bir Karayolu Güvenliği Master Planı ve Eylem Planı
hazırlanmıĢtır. Planın uygulanmasında UlaĢım ve ĠletiĢim Bakanlığı bir halk eğitim kampanyası
da dâhil olmak üzere Nakhon Pathom ve Phuket illerinde pilot projelerin yapılması için yerli ve
yabancı danıĢmanları görevlendirmiĢtir. Halk eğitim kampanyalarının ana amaçları, yol
kullanıcılarının, alkollüyken araç kullanımıyla ilgili olan ve sıklıkla çarpıĢmalara yol açan
tutumlarının yol açtığı zararı en aza indirmektir.
Ortak bir anlayıĢ yaratmak, ülke ve bölge düzeyinde katılım sağlamak için ulusal bir komite
toplanmıĢtır. Bakanlıkları, bölgesel çıkarları ve ulaĢım sektörünü temsil eden alt komiteler
koordineli proje çalıĢmalarının temelini oluĢturmuĢtur.
Bölgesel düzeydeki çalıĢmaların ilk evrelerinde halkı bilgilendirme ve eğitim kampanyasının
neden gerekli olduğunu açıklamak için çok çaba sarf edilmiĢtir (1) çünkü birçok insan
yasaların uygulanmasını alkollüyken araç kullanımını azaltmanın en iyi yolu olarak
görmekteydi. Ancak bölge temsilcileri halkı bilgilendirme kampanyalarının davranıĢları
değiĢtirmede ve çarpıĢmaları azaltmada ne kadar etkili olduğunu anladıklarında kendi
bölgeleri için de bilgilendirme kampanyaları tasarlamayı kabul etmiĢlerdir.

Çalışma grubu üyelerinin rollerini belirleme
Programın etkili bir Ģekilde yürütülmesi için grup açık hedefler belirlemeli ve yeterli yetki ve
kaynaklara sahip olmalıdır. Buna ek olarak, çalıĢma grubu üyelerinin her birinin rolleri ve
sorumlulukları net olmalı, ayrıca dıĢarıdan uzman desteğine eriĢebilmeli ve programın
baĢarısı için iĢbirliği yapılması gereken birçok kurumla iyi iletiĢimleri olmalıdır.
Grubun genel rolü, önlemleri, eğitimleri, denetimi, cezaları ve hatta yasaları sürekli
çiğneyenlerin rehabilitasyonunu izleyerek kapsamlı bir sorun değerlendirmesine dayanan bir
program hazırlamak, bu programı baĢlatıp yönetmek ve son olarak da programın etkilerini
değerlendirmek olmalıdır. Bunu baĢarabilme yöntemlerinden birisi de en azından bu program
ülkenin ya da bölgenin karayolu güvenliği stratejisinin parçası olarak yerleĢene kadar
görevlerin alt gruplara verilmesidir. Bu noktadan sonra, programın yürütülmesinde sorun
çıkması durumunda ihtiyaçlar dikkate alınarak alt grupların tekrar toplanması daha etkili
olacaktır (bkz. Ģekil 3.1).
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ÇalıĢma grubu çok farklı paydaĢlardan oluĢacağı için her bir sorumluluk alanından
kaynaklanan sorunları tartıĢmak üzere küçük bir yönetim komitesi oluĢturulabilir. Proje
faaliyetleri üzerinde ince ayarlamalar tartıĢılabilir ve daha önce öngörülemeyen sorunlarla
bunları çözmeye yönelik eylemler de gündeme getirilebilir. Yönetim komitesi sıkça
toplanmalıdır.

Çalışma grubunun organizasyonu ve iş bölümü için
bir yapılanma örneği

Şekil 3.1

Yönetim
Komitesi

Ġzleme /
değerlendirme
süreci ve programın
amaçlar üzerindeki
etkisi
Sorunların
tartıĢılması /
çözümlenmesi
Bütün çalıĢma
grubu üyeleri ve alt
gruplar arasında iyi
iletiĢim sağlanması

Alkollüyken sürücülük
konulu çalışma grubu

Alt grup 1
Yasama

Alt grup 2
Halka yönelik
bilgilendirme

Alt grup 3
Denetim

Mevzuatın
değerlendirilmesi
ve değiĢiklikler
önerilmesi

Halkın konuyla ilgili
bilgilerinin
değerlendirilmesi

Polisle iyi iĢbirliği
sağlanması

Yasaya uyma oranı
ve yasa hakkında
bilgi düzeyinin
değerlendirilmesi

Halka yönelik
kampanyalar
geliĢtirilmesi /
uygulanması

Polisin ihtiyaçlarının
belirlenmesi, örn.
meslek içi eğitim,
donanım

Denetimin
güçlendirilmesi

Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik iyi organize olmuĢ bütün programlarda bazı
iĢlevler ortak olacaktır. Bunlar arasında programın baĢlatılması – temel kavramın
hazırlanması ve uygulamaya koyulması, operasyonun kendisi, koordinasyon ve aktif
savunuculuk iĢlevi yer almaktadır. Bu iĢlevlere özel olarak atanmıĢ olanlar, özel rollerinden
dolayı burada belirtilmiĢtir. Bazen bir tek kiĢi ya da kurum birden fazla iĢlevi yerine
getirebilir.
Öncü kişi
Faaliyetin baĢlatılmasında öncülük eden kiĢi ya da kurumun, programla bağının diğer
paydaĢlarla aynı Ģekilde kurulmasına gerek yoktur. Ancak, programın uyumlu bir Ģekilde
ileriye doğru hareket etmesini sağlamak için, bu kiĢinin yapılan çalıĢmalara ayak uydurması
gerekmektedir. Program yararına, bu kiĢinin heves ve heyecanından faydalanılmalıdır.
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Modül 3: Bir programı tasarlama ve uygulama

Operatörler
Operatörler, bir baĢka ifadeyle iĢ görenler, programın farklı yönlerini yürütmek için teknik
sorumluluğa sahiptir. Bu kiĢiler genellikle ulaĢım, adalet bakanlıkları ya da polis teĢkilatı gibi
program lideri konumunda olabilen kurumlar ya da bu kurumlara bağlı dairelerde çalıĢan
görevlilerdir. Bu kiĢilerin projeye tam anlamıyla katılmaları sağlanmalıdır. Bu nedenden dolayı kendi görevleri gereği zaten yapmakta oldukları iĢlerin, alkollüyken araç kullanmayı önleme programının gerektirdiği yeni görevleri de kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi düĢünülebilir. Bu kiĢilerin ayrıca yetiĢtirilmelerine ve diğer baĢka kaynaklara da ihtiyaç duyulabilir.
Operatörlerin, programa dâhil diğer kiĢilerden gelecek bilgilere açık olması, teknik görevleri
olmayan kiĢilerin heyecanını kıracak ya da onları dıĢlayıcı bir tutum içinde olmamaları
gereklidir.
Koordinatör
Koordinatör, programın yürütülmesinde genel sorumluluk taĢımaktadır ve onun rolü
programın baĢarısı için çok önemlidir. Kendisine ücret ödenecek olsun ya da olmasın bir
koordinatörün sorumlulukları açık bir Ģekilde tanımlanmalıdır. Bunlar arasında çalıĢma
gruplarının faaliyetlerinin izlenmesi, sürecin takip edilmesi, öncü ve operatörler dâhil olmak
üzere bütün kiĢilerin iyi bir Ģekilde bilgilendirilmesi bulunmaktadır. Koordinatör, bu iĢleri
görmek için tam yetkiye sahip olmalı ve bu görevleri yerine getirmek için gerekli olan kaynak
ve desteği almalıdır. Bu nedenle, bu rolün, iĢi gereği zaten yukarıda sayılan sorumluluklardan
bazılarını taĢıyan bir kiĢi tarafından üstlenilmesi gerekmektedir. Bu konumdaki bir kiĢi
ulaĢtırma bakanlığında teknik iĢlerden sorumlu, emniyette trafik polislerinden sorumlu ya da
sağlık bakanlığında üst kademelerdeki yöneticilerden biri olabilir.

Aktif savunucu(lar)
Aktif savunucu, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemlerinin neden kullanılması
gerektiğini duyurup kullanımını destekleyen kiĢidir. Bu iĢ genellikle iyi tanınıp saygı duyulan
ve iyi iletiĢim becerilerine sahip bir ya da birkaç kiĢi tarafından yapılır. Aktif savunucu ve
koordinatör, çok sayıda ortak nitelik ve göreve sahip olabilir ve bazı durumlarda da bu iki iĢ
tek bir kiĢi tarafından üstlenilebilir. Alkollüyken araç kullanımının olumsuz sonuçlarına
maruz kalmıĢ kiĢiler genellikle iyi aktif savunucular olurlar.
Danışma Grubu
Birçok durumda çalıĢma grubu diğer ilgili paydaĢlardan oluĢan bir danıĢma grubu tarafından
desteklenebilir. Eğer bu mekanizma kullanılacaksa danıĢma gruplarının daha az sıklıkla bir
araya gelmesi normaldir. Bazen danıĢma gruplarında program operasyonu açısından önemli
olan kurumların üyeleri yer alabilir. Bunun olduğu durumlarda bu grupların danıĢma
yapısında yer alması ve kaygılarını dile getirme Ģansına sahip olmaları daha da önemlidir.
Program yönetimi ekibinden en az bir kıdemli üye de danıĢma grubunun parçası olmalıdır.
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Programı eleĢtirenlerin süreç dıĢında bırakılması nadiren iyi bir fikirdir. Eğer gruplar göz ardı
edilirse, bu durum eleĢtirel kaygılarına ekleyecekleri yeni bir yakınma konusu oluĢturacaktır.
Ġyi çalıĢması için çalıĢma grubunun iyi tanımlanmıĢ çalıĢma prosedürlerine ve son
uygulamaya kadar uzanan iyi bir çalıĢma planına sahip olması gerekmektedir. Grup içerisinde
iyi iletiĢim kurulması çok önemlidir. Bu amaçla gerekli bilgilerin üyeler iletilmesinden
sorumlu bir görevli olmalıdır.

KUTU: 3.3

Etkili bir kampanya: Alkollüyken Sürücülüğe Karşı
Anneler (MADD), ABD

Alkollüyken Sürücülüğe KarĢı Anneler [MADD-Mothers Against Drink Driving] alkollüyken araç
kullanımını önlemeye, bunun neden olduğu çarpıĢmalarda mağdur olanları desteklemeye ve
yasal alkol yaĢ sınırının altındayken alkol kullanımını önlemeye çalıĢmaktadır. MADD, küçük
bir grup mağdur anne tarafından 1980 yılında kurulmuĢ ve Amerika BirleĢik Devletlerinde
600‟den fazla katılımcının ve iki milyondan fazla üyenin bağlı olduğu bir ağa dönüĢmüĢtür.
MADD, araĢtırmaya dayalı programlarla çalıĢmakta, politik giriĢimlerde bulunmakta,
mağdurlara hizmet ve halka yönelik bilgilendirme yoluyla çalıĢmaları yapmaktadır.
Halka yönelik farkındalık kampanyaları ve gençlik programlarının yanı sıra MADD alkollüyken
araç kullanımı ve yasal sınırının altında alkol kullanımı ile ilgili çok sayıda yasanın çıkması için
aktif savunucu rol üstlenmiĢtir. Federal düzeyde MADD, 1984 yılında ulusal minimum alkol
alma yaĢını 21 olarak kabul eden yasasının çıkması ve 1995 tarihli “sıfır tolerans” hükmünün,
yani 21 yaĢın altındakilerin alkol aldıktan sonra araç kullanmalarını yasadıĢı hale getiren
hükmün çıkması için lobi faaliyetlerinde bulunmuĢtur. 2000 yılında MADD, federal düzeyde
KAK sınırının 0,08 olarak kabul edilmesi için çaba sarf etmiĢtir. MADD ayrıca alkol muayene
noktaları, birincil emniyet kemeri yasaları ve suçu tekrar edenler için daha ciddi cezalar
getirilmesi ile ülke çapındaki eyaletlerde diğer araĢtırmaya dayalı yasama çalıĢmaları için aktif
savunucu rol üstlenmiĢtir.
Daha fazla bilgi için: www.madd.org

3.2

Bir eylem planı hazırlama

Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik kapsamlı bir programın uygulamasına
baĢlamadan önce programın amaçlarının nasıl yerine getirileceğine dair net bir stratejiyi
ortaya koyan bir plan oluĢturulmalıdır. Bu plan, Modül 2’de tanımlandığı gibi verilerle
desteklenmelidir. Bu plan sorunu tespit edecek (durum değerlendirmesine dayalı olarak),
amaçları belirtecek, amaçlara ulaĢmak için baĢat yöntemi seçecek, program bileĢenlerini
detaylı olarak tanımlayacak, program bileĢenlerinin hazırlanması ve uygulanması için
sorumlulukları belirli bireylere / kurumlara dağıtacak ve zamanlamayı belirtecektir.
ġekil 3.2, Bir eylem planının hazırlanmasında yer alan genel adımları (adım 3) ve bunların bu
el kitabında bahsedilen diğer süreçlere nasıl oturduğunu göstermektedir. Ulusal bir politika
için bir eylem planının hazırlanması hakkında daha detaylı bir tartıĢma Yaralanmaları ve
şiddeti önlemek için politika geliştirilmesi: Politika belirleyicileri ve planlayıcılar için
yönergeler adlı kaynakta bulunabilir (2).
Ulusal, bölgesel hatta küçük yerleĢimler düzeyinde eylem planı hazırlanabilir.
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Modül 3: Bir programı tasarlama ve uygulama

Alkollüyken sürücülüğü önlemeye yönelik bir programın
genel aşamaları: Durum tespitinden değerlendirmeye

Şekil 3.2

Durum tespiti yapma (Modül 2)

1

Sorunun tanımlanması ve anlaĢılması

Bir çalışma grubu oluşturma (Modül 3)

2

Gerekli desteğin kazanılması, ulusal / bölgesel program
ve eylem planının geliĢtirilmesi ve uygulanmasının
koordinasyonu

Program ve eylem planı geliştirme (Modül 3)

3
4
5
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•
•
•
•

Amaçların belirlenmesi
•
Hedeflerin belirlenmesi
•
Göstergelerin belirlenmesi
Faaliyetlere karar verilmesi

Kaynakların tahmin edilmesi
Ġzleme ve değerlendirmenin
planlanması

Belirli faaliyetler geliştirme ve uygulama
(Modül 3)
BaĢlangıç aĢamasındayken program bir pilot bölge ya
da Ģehirde test edilebilir

Değerlendirme (Modül 4)
Değerlendirme iĢleminde elde edilen sonuçlardan tüm
programı geliĢtirmek için yararlanılmalıdır

3.2.1 Sorunu tanımlama
Modül 2’de açıklandığı üzere müdahale programlarının en önemli öğelerinden birisi de ana
sorun grubunun (ya da gruplarının) tanımlanmasıdır. Bu konu hakkındaki bilgiler, baĢta
Modül 2’de önerilen durum değerlendirmesi olmak üzere çok sayıda kaynaktan elde
edilebilir. Önemli verilerin Ģu konulardan oluĢması muhtemeldir:
ÇarpıĢmaya karıĢan sürücülere uygulanan nefes testleri;
ÇarpıĢma mağdurlarına uygulanan kan testleri;
Hastanelerin kaza ve acil servislerinden alınan hasta kabul bilgileri;
Rasgele nefes kontrolleri (denetim ya da araĢtırma amaçlı yapılmıĢ olan);
Halktan/polisten derlenmiĢ vaka öykülerinden toplanan kanıtlar (örneğin; gece
kulüplerinden çıkan kiĢiler hakkında).
Bilgi edinilmesi gereken konular Ģunlardır:
Ġlgili kiĢilerin yaĢı, cinsiyeti ve hangi sosyal gruptan olduğu;
DavranıĢın en sık görüldüğü zamanlar;
Alkollüyken araç kullanımının meydana geldiği yerler.
Bu tür bilgiler, faaliyetlerin öncelik sırasına koyulabilmesini, müdahalelerin en gerekli
oldukları yerlerde planlanıp oraya odaklanabilmesini sağlamaktadır. Halkı bilgilendirme
süreci, yasal düzenlemeler, denetim ve cezalarla ilgili sorunlar açık bir Ģekilde belirtilmelidir.
Bu konular bağımsız olmadığı gibi bazıları açıkça bir diğerine bağlıdır. Örneğin denetim,
“alkollü olarak” araç kullanımı hakkında açık ve yasal bir tanım olmadığı sürece –yani
yasadıĢı KAK düzeyi gibi– çok zordur.
3.2.2 Programın amaçlarını belirleme
Amaçlar, durum değerlendirmesi sürecinde toplanan veriler incelenerek belirlenir. Bu bilgiler,
programda ele alınacak sorunların tanımlanabilmesi için çalıĢma grubu tarafından analiz
edilmelidir.
ÇalıĢma grubu, sorunlara uygun çözümlerin bulunması için, sistem yaklaĢımıyla hareket
etmelidir. Bir baĢka ifadeyle, sistemi bütün olarak gören ve müdahale için potansiyelin nerede
olduğunu tanımlayan bir yaklaĢım tercih etmelidir. Dolayısıyla, getirilecek çözümlerin, yasa
ve düzenlemeler doğrultusunda denetim gibi hepsi zaman içerisinde birleĢecek olan
önlemlerin yanı sıra halka yönelik eğitim çalıĢmalarını da kapsaması muhtemeldir.
Program amaçları arasında aĢağıdakiler bulunabilir:
ÇarpıĢmaları azaltma;
Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmalardan kaynaklanan ölümcül
yaralanmalarda azalma;
Alkollüyken araç kullanma oranlarında azalma;
Halkın alkollüyken araç kullanımı konusuna ilgi düzeyinde artıĢ;
Halkın alkollüyken araç kullanımı karĢıtı kampanyalara desteğinde artıĢ;
Alkollüyken araç kullanımı konusunda kendi davranıĢlarını değiĢtirmek için harekete
geçen sürücü ve binicilerin sayısında artıĢ;
Alkol denetimlerinin sürücüler tarafından daha sıkı algılanması.
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KUTU: 3.4

Suraksha Sanchara hazırlık soruşturması,
Bangalore, Hindistan

2000 yılında KKGO ve Bangalore Gündem Görev Kuvveti [BATF- Bangalore Agenda Task
Force] ortaklığı, Bangalore için “Suraksha Sanchara” (Güvenli Yolculuk) olarak bilinen bir
karayolu güvenliği programının hazırlanmasına ön ayak olmuĢtur. Projenin ilk evresinde
Ulusal Ruh Sağlığı ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü [NIMHANS] alkollüyken araç kullanımının rol
oynadığı çarpıĢmaların yaygınlığını belirlemek, bu konuda sürücülerin tutumları ve
uygulamada neler yaptıklarını incelemek amacıyla bir araĢtırma baĢlatmıĢtır.
AraĢtırma iki aĢamadan oluĢmuĢtur: bunlardan ilki Bangalore‟deki 12 büyük hastaneyi
kapsayan bir çalıĢmadır. Ġkincisi ise aynı dönemde yapılan bir yol kenarı araĢtırmasıdır.
Hastane çalıĢmaları, trafikteki yaralanmaların %28‟inin alkole atfedilebilir olduğunu
göstermiĢtir. Tipik vakalardan birisi Ģu Ģekildedir: genç ve yarı oku-yazar bir adam, bir barda
tek baĢına ya da arkadaĢlarıyla aĢırı derecede alkol alır, sonra iki tekerlekli bir araca atlayıp
kayma ya da kafa kafaya çarpıĢma sonucunda yaralanır.
Karayolu kenarında yapılan araĢtırmalarda ise alkol etkisi altında olan sürücülerin oranı %11
ila (polisin sürücüleri Ģüphe üzerine seçerek muayene etmesi Ģeklinde uygulanan eski
yöntem) %40 arasında (rastgele kontrol yöntemi ile tespit edilenler) değiĢmiĢtir. Testleri pozitif
olanlardan %35‟inin yasal olarak izin verilen 0,03 KAK sınırını aĢtıkları tespit edilmiĢtir. Yine
bu durumdaki tipik vakalardan birisi de aynıdır; genç ve oku-yazar bir adam (25-39 yaĢında),
içki içmenin zararlarından haberdar ancak tehlikelerinden ya da yasal sonuçlarından bihaber
olarak ve karayolunda çok daha büyük riskler doğurarak bir barda tek baĢına ya da
arkadaĢlarıyla aĢırı derecede içki tüketir. Otobüs ve minibüs Ģoförleri, testleri pozitif çıkanların
neredeyse dörtte birini oluĢturmuĢtur.
AraĢtırma sonuçlarına göre politika belirleyiciler, profesyoneller, kamuoyu ve basın tarafından
desteklenen on tavsiyede bulunulmuĢtur. Bu tavsiyeler arasında Ģunlar bulunmaktadır:
Polis tarafından sert cezaların olduğu sıkı denetim programları baĢlatılmalıdır;
Farkındalık arttırma programları 25-45 yaĢ aralığındakilere, iki tekerli taĢıt sürücülerine,
ağır vasıta sürücülerine ve barlarda içki içen kiĢilere yönelik olmalıdır;
Özellikle tehlikeli seviyelere yaklaĢanlar olmak üzere müĢterilere alkol satıĢını kısıtlamaları
için barmenlere ve içki satıcılarına yönelik sistematik eğitim ve farkındalık arttırma
programları uygulanmalıdır;
Hükümetler, barların kapanıĢ saatlerini tekrar düzenlemeli ve son dakika servislerini barlar
kapanmadan bir saat öncesiyle sınırlandırmalıdır. Ayrıca, insanların alkollüyken araç
kullanımından caydırılması için toplu taĢıma kolay eriĢilebilir olmalıdır.
Uzun vadede değiĢen davranıĢ kalıplarını belirlemek ve sorunun halihazırda ne kadar
yaygın olduğunu takip etmek için karayolundaki bütün çarpıĢmaları (birkaç önemli
parametre ile) rapor etmek üzere hastane kayıtlarına dayalı takip sistemi (aktif raporlama
sistemi) oluĢturulmalıdır. Ayrıca bütün hastanelerin, trafik ortamında meydana gelen tüm
yaralanmalarda nefesteki/kandaki alkol düzeyini kontrol etmesi zorunlu kılınmalıdır.
Daha fazla bilgi için: www.nimhans.kar.nic.in/deaddiction/lit/BATFReport.pdf

3.2.3 Net hedefler belirleme
Temel sorunlar açıklığa kavuĢtuktan ve genel hedefler belirlendikten sonra özel hedefler de
belirlenebilir. Örneğin alkollüyken araç kullanımını azaltma amacı “alkollü bir sürücünün neden olduğu çarpıĢmaların sayısını belirli bir süre zarfında belirli bir miktarda azaltma” olarak
ifade edilebilir. Genelde ölçülebilir ve zaman sınırı belirlenmiĢ hedefler koyulması tercih
edilir; bunlar bir hedef olarak ifade edilebilir; örneğin belirli bir tarihe kadar elde edilecek
olan yüzdelik düĢüĢ (ya da olumlu geliĢme) gibi. Hedeflerin olması genelde daha gerçekçi
karayolu güvenliği programlarının olmasını, kamu kaynaklarının daha iyi kullanılmasını ve
programları yürütenlere karĢı daha fazla güven duyulmasını sağlamaktadır (3).

58

Hedefler belirlenirken birçok düşük gelirli ülkede hızla artan motorlu taşıt sayısının da göz
önünde bulundurulması gerekmekte; dolayısıyla bazen “kıpırdama olmaması” (çarpışma
istatistikleri açısından) aslında belirli bir ilerleme kaydedildiği anlamına gelmektedir. Bu tür
hedefler ölçülebilir olmalı, hedef kitlenin tutumu ya da bilgi birikimindeki değiĢimden,
davranıĢlarındaki değiĢime ya da belirli bir tür çarpıĢma sayısındaki azalmaya (örneğin
alkollüyken araç kullanımından kaynaklananlar gibi) kadar çeĢitli değiĢimleri ortaya koyan
göstergelerden biri kullanılmalıdır. Uygun hedeflerin seçimi, bazı hedeflere doğrudan atıfta
bulunmak suretiyle yapılmalıdır. Tablo 3.1’de farklı amaçlar için bir dizi hedef belirtilmiĢtir
(belirli bir ülke için en iyi seçenekler elde hangi konularda bilgi olduğuna ya da bu bilgilerin
derlenebilir olup olmadığına bağlıdır).
Tablo 3.1

Alkollüyken sürücülüğü önlemeye yönelik programlar için
muhtemel hedefler

Programın amacı

Örnek performans hedefleri

Alkollüyken araç
kullanımının rol oynadığı
çarpıĢma sayısında düĢüĢ
(bkz. yukarıdaki paragraf)
Alkollüyken araç
kullanımının rol oynadığı
çarpıĢmalardaki ölü
sayısında düĢüĢ (bkz.
yukarıdaki paragraf)

YasadıĢı KAK düzeyinde en az bir sürücü/binicinin karıĢtığı ölümcül
çarpıĢma sayısında düĢüĢ

Alkollüyken araç kullanma
vakalarındaki düĢüĢ
Halkın alkollüyken araç
kullanma konusuna ilgi
düzeyinde artıĢ
Halkın alkollüyken araç
kullanımı ile ilgili giriĢimlere
verdiği destekte artıĢ
Alkollüyken araç kullanımı
konusunda kendi davranıĢlarını değiĢtirmek için
harekete geçen sürücü ve
binicilerin sayısında artıĢ
Sürücülerde, alkol
denetimlerinin daha
sıkılaĢtığına dair algının
güçlenmesi

YasadıĢı KAK düzeyinde en az bir sürücü/binicinin karıĢtığı ölümcül
çarpıĢma sayısında tescilli taĢıt baĢına düĢüĢ
YasadıĢı KAK düzeyinde iken ölen sürücü/binici sayısında düĢüĢ
YasadıĢı KAK düzeyinde en az bir sürücü/binicinin karıĢtığı
çarpıĢmalarda meydana gelen ağır yaralanma sayısındaki düĢüĢ
Rastgele (standart) karayolu kontrollerinde yasadıĢı KAK
düzeyindeyken yakalanan sürücülerin oranındaki düĢüĢ
Polisin rastgele nefes testi istasyonlarında yasadıĢı KAK
düzeyindeyken yakalanan sürücülerin oranındaki düĢüĢ
AraĢtırma örnekleminde alkollüyken araç kullanımını bir suç ya da
büyük bir toplumsal sorun olarak görenlerin oranındaki artıĢ
AraĢtırma örnekleminde güçlü (ya da daha güçlü) denetimi ve
alkollüyken araç kullanma davranıĢı için güçlü (ya da daha güçlü)
cezaları destekleyenlerin oranındaki artıĢ
Beyana dayalı araĢtırma sonuçlarına göre alkollüyken araç
kullanmak istemeyen sürücü/binici sayısı
Alkol aldıktan sonra araç kullanmadan önce nefesten alkol düzeyi
ölçen cihazları kullanan sürücü/binici sayısı
Sosyal bir ortamda içki içmeyi planlıyorsa araç kullanmamaya
kendini hazırlamıĢ kiĢilerin oranı
Önceki tarama çalıĢmalarına kıyasla, denetimlerin daha
yoğunlaĢtığını düĢünen sürücü/binici sayısı
Alkollüyken araç kullanma nedeniyle hakkında iĢlem yapılmıĢ
sürücü/binici sayısı

Performans hedefleri, bunları yakalamak için faaliyet baĢlatmakla sorumlu olan ortak
kurumlarla yakın iĢbirliği içinde hazırlanmalıdır. Hedeflerin ortak kabul görmesi kritik bir
zorunluluk olup lider kurumun koordinasyon rolünün anahtar bileĢenlerinden biridir.
Yukarıdaki liste kapsamlı olmasa da birkaç belirli amacın bir program için oldukça uygun
olabileceğini göstermek üzere sunulmuĢtur. Bir amaç seçildikten sonra bu amaca özgü
performans ölçümleri ve hedef performans düzeyleri tanımlanmalıdır. Bütün uygun
performans ölçütleri için temel düzey ölçümleri önceden yapılmıĢ olmalıdır. Temel düzey
ölçümleri programın performans ölçümü için bir kıyaslama değeri oluĢturmaktadır.
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3.2.4 Performans göstergelerini belirleme
ÇalıĢma grubu tarafından hedefler belirlendikten sonra hedefe doğru ilerleyiĢi ölçecek olan
performans göstergeleri üzerinde anlaĢma sağlanmalıdır. Performans göstergeleri, aĢağıda
sıralananlara benzer alanlardaki değiĢiklikleri ve iyileĢmeleri gösteren ölçümlerdir:
Yürürlükteki yasa;
Denetim yoluyla uygulanmakta olan yasa– örneğin yapılan nefes testlerinin sayısı;
YasadıĢı KAK düzeyinde tespit edilenler için yasal iĢlem sayıları;
YasadıĢı KAK düzeyinde iken hastaneye yatan çarpıĢma mağdurlarının yüzdesi.
DeğiĢiklikleri ve iyileĢmeleri göstermek için bu verilerin temel düzey verileriyle kıyaslanması
gerekmektedir.
Tipik performans göstergeleri aĢağıdakileri kapsamaktadır:
Yasal alkol sınırının üzerindeki sürücü/binici oranı – yol kenarı araĢtırmalarından;
Alkol almıĢ sürücü/binicilerin karıĢtığı çarpıĢmaların yüzdesi
Özellikle projenin izlenmesi amacına dönük olarak daha baĢka ölçütler yaratılabilir. Bu yeni
göstergeler, halihazırda mevcut olmayabilir ancak oluĢturulmaları zor olmamalıdır. Bunlar
arasında aĢağıdakiler yer almaktadır:
KAK ölçüm cihazlarını kullanmak üzere yetiĢmiĢ trafik polisi ve devriye sayısı;
Farkındalık kampanyalarının sıklığı ve halk arasında mesajların fark edilme oranı;
Alkollüyken araç kullanımına karĢı halkın tutumu – araĢtırmalardan.
Her bir gösterge için belirli bir hedef olmalıdır. Bu hedefler genellikle ölçülebilirdir ancak
ölçümler bazı durumlarda nitel de olabilir. Her iki durumda da gerçekçi olmaları
gerekmektedir. Performans göstergeleri konusu programın izlenmesi ve değerlendirilmesi
bağlamında Modül 4’te de ele alınmıĢtır.
KUTU: 3.5

Alkollüyken araç kullanma oranlarını düşürme çalışması,
belirlenen hedefler, Polonya

Polonya ulusal karayolu güvenliği programı GAMBIT, 2003 yılında karayolunda alkollüyken
araç kullanımına bağlı olan ve tüm ölümlerin %12,2‟sini oluĢturan ölüm oranını 2013 yılında
%6‟ya çekmeyi amaçlayan iddialı bir hedef belirlemiĢtir.
Trafik polisi tarafından toplanan istatistikler bu hedefe doğru ilerleme kaydedildiğini
göstermektedir. Örneğin, sarhoĢ yol kullanıcılarına atfedilen 1156 ölümün olduğu 2000 yılında,
Polonya hükümeti, alkollüyken araç kullananlara karĢı denetimleri artırmıĢtır. 2005‟e
gelindiğinde polis istatistikleri, alkol almıĢ sürücülerin neden olduğu ölü sayısında %30 (825)
oranında bir düĢüĢ olduğunu göstermiĢtir.
Daha fazla bilgi için: www.krbrd.gov.pl
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3.2.5 Faaliyetlere karar verme
Amaçlar, hedefler ve göstergeler belirlendikten sonra çalıĢma grubu faaliyetlere karar vermeli
ve bu faaliyetleri planlamalıdır. Faaliyetlerin içeriği ve türü büyük oranda yerel Ģartlara ve
bütçelere bağlı olacaktır.
Karayolu trafiğindeki yaralanmaları azaltmaya yönelik diğer bütün programlarda olduğu gibi,
kullanılacak olan yaklaĢım farklı disiplinleri kapsamalıdır. Her bir faaliyette nelerin yer
alacağı belirlenmelidir. Faaliyetler, yasama, denetim, cezalar ve yaptırımlar, halkı
bilgilendirme ve eğitim kampanyaları kategorilerine ayrılacaktır. Uygulama sürecinde halkı
yasadaki değiĢiklikler ya da alkollüyken araç kullanımının tehlikeleri hakkında bilgilendirmek
ve eğitmek için yapılacak iĢler her zaman daha yoğun denetimler baĢlamadan önce gelmelidir.
Denetim, sadece gerekli altyapının olduğu yerlerde (örneğin yürürlükte bir yasa ve denetim
kapasitesinin olduğu yerlerde) ve halkın bilgilendirilmiĢ olduğu yerlerde yürütülmelidir.
Tablo 3.2’de alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bir programın farklı evrelerinde
yürütülebilecek olan tipik faaliyetlere örnekler verilmektedir.
En üretken stratejiler, eğitimi halkın değiĢimi kabul etmesini sağlamak ve farkındalığı
arttırmak amacıyla¸ denetimi ise sürücü davranıĢlarında kültürel bir sıçrama yaratmak
amacıyla –halkın ve sürücülerin zihninde odaklandığı konuyu “karayolu güvenliğine”
kaydırmak üzere– kullanmaktadır. Bu, denetimle desteklenen eğitimin faydalarına vurgu
yapmaktadır ki bunlardan biri olmadan diğeri bir iĢe yaramayacaktır.
3.2.6 Programı bir topluluk ya da bölgede deneme
Dikkatlice seçilmiĢ bir topluluk ya da bölgede daha küçük ölçekli bir “pilot” proje
uygulamak, daha geniĢ ölçekli olarak hazırlanmıĢ olan programda yer verilen faaliyetleri
gerek yaklaĢımı gerek türü gerekse etkisi yönünden test etmek için oldukça değerli bir fırsat
sunabilir. Pilot projeden alınan dersler, uygulanmadan önce programın geliĢtirilmesi için
kullanılabilir. Programın denenmesi için topluluk ya da bölgeyi seçme ölçütleri arasında
Ģunlar bulunabilir: Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaların bir sorun
olduğunu gösteren yeterli ve kaliteli veriler (örneğin polisten ve/veya hastanelerden);
alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bir müdahale için açık toplum desteği; önemli
bir paydaĢtan açık destek (örneğin; trafik polislerini yöneten makam, üst düzey bir hükümet
yetkilisi ya da sağlık sektöründen bir temsilci); seçilecek topluluk ya da bölgenin alkollüyken
araç kullanımını azaltmak için bir kampanya hazırlama ve uygulama sürecinde lider rol alma
isteği.
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3.2.7 Bir zaman çerçevesi belirleme
Alkollüyken araç kullanımını azaltmaya yönelik bir eylem programı hem “hazırlık
adımlarını” (yasama da dâhil olmak üzere) hem de “program baĢlatma adımlarını” (özendirme
ve denetimler sayesinde yasalara ve düzenlemelere uygunluğunu sağlama) kapsayacaktır. Her
bir adımın zamanlaması proje planlaması sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.
Zamanlama, üzerinde anlaĢma sağlanan faaliyetlere bağlı olacaktır. Örneğin, bir yasa
hazırlanacak ve uygulanacaksa, yeni yasa doğrultusunda denetim faaliyetinin farklı alanlarda
kademelere bölünmesine karar verilebilir. Ancak, tüm faaliyetler mevcut kaynaklara bağlı
olacağından, planlama sürecinin erken bir evresinde genel bir zaman dilimi üzerinde anlaĢma
sağlanmalıdır.
3.2.8 Kaynak ihtiyacını hesaplama
Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bir programda, yol kullanıcılarının
davranıĢlarında istenilen değiĢikliği sağlamak için yeterli finansal kaynağa ve insan kaynağına
gerek duyulmaktadır. Hem kitlesel medya kampanyaları hem de polise gerekli donanımın
sağlanması (eğitim ve araç gereç bakımından) pahalı olabilir. Ayrıca, güvenilir ve etkili bir
“yeni” müdahale programının yıllarca sürmesi muhtemeldir ki böyle bir durumda daha uzun
yıllar boyunca izlenip ve yönetilmesi gerekecektir.
Dolayısıyla alkollüyken araç kullanımını azaltmak için bir müdahale stratejisi planlayan
ülkelerin, ne kadar finansal kaynağa ihtiyaç olduğunu dikkatli bir Ģekilde hesaplaması
gerekmektedir. Bu iĢ, sorunun tahmini boyutu, daha önce yürütülen benzer projeler, planlanan
belirli müdahalelerin neler olduğu ve muhtemel toplumsal direnç göz önünde bulundurularak
yapılmalıdır. Karayolu güvenliğine harcanan paranın, sağlayacağı sosyal ve ekonomik
faydalar açısından ekonomik olarak mantıklı bir yatırım olduğunun kanıtlanması için davanın
iyi savunulması gerekmektedir.
Program tasarımının bir parçası olarak aĢağıdaki adımların atılması çok önemlidir;
Ġnsan kaynakları ihtiyacı (eğitim dâhil olmak üzere) tahmin edilmelidir.
Programı uygulama maliyeti, seçilen bileĢene ve faaliyete göre parçalara ayrılmalıdır.
Ulusal ve uluslararası fon kaynakları belirlenmelidir. En ideali, programı uygulayacak olan
bakanlıkların yeni faaliyetleri de kapsayacak Ģekilde bütçelerini ayarlamalarıdır. Kısa vadede,
çalıĢma grubu bağıĢta bulunan çeĢitli kurum ve kiĢilerden finansal destek almaya çalıĢabilir.
Planlama aĢamasında uygulama için kaynak ihtiyaçlarının tamamen belirlenmemesi programın baĢarısını tehlikeye atabilir. Dolayısıyla, çalıĢma grubunun, programın finansman kaynaklarını garanti altına alma olasılığını hesaplarken gerçekçi olması çok önemlidir.
Program faaliyetlerini detaylı olarak belirledikten sonra çalıĢma grubu her bir faaliyetin
masraflarını hesaplayabilir ve bir bütçe çıkarabilir (örneğin, tedarikçilerden alınan fiyat
tekliflerine göre ya da daha önceki benzer projeler örnek alınarak).
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Bütçeler formüle edilirken aĢağıdaki eylemlerin yapılması tavsiye edilmektedir:
Proje süresince kullanılabilir kaynak tahminlerinin yapılması;
Gerekiyorsa öncelikli faaliyetlerin yeterli kaynak almasını sağlayacak Ģekilde, önceliklerin
belirlenmesi;
Diğer devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör firmalarıyla daha önce yapılmıĢ
projeler ve bunların maliyetlerinin tartıĢılması;
Programın uygulanması sırasındaki muhtemel idari ve operasyonel harcamaların hesaplanması;
Ġzleme ve değerlendirme maliyetinin hesaplanması;
Düzenli aralıklarla finansal rapor hazırlamak üzere planlama yapılması.
Bir programın maliyetinin belirlenmesi için iki yöntem bulunmaktadır:
Toplam maliyetler: Bu, her bir faaliyetin maliyetini bunun yanı sıra ne kadar personel ve
araç gereç tahsisi gerektiğini kapsamaktadır. Eğer, örneğin, trafik polis ekipleri, alkol
denetimlerinde kullanabilecekleri ekip otomobillerine sahipse, böyle bir durumda polis ekip
otomobillerinin maliyeti programa aktarılabilir.
Marjinal maliyetler: Bu, yeni satın alımlar dâhil olmak üzere sadece programın
uygulanmasıyla doğrudan ilgili olan maliyetleri kapsamaktadır.
Karayolu trafiğindeki yaralanma ve ölümlerin, geliĢmekte olan ülkelere her yıl 65 milyar
ABD dolarına mal olduğu tahmin edilmektedir (4). Dolayısıyla, alkol almıĢ yol
kullanıcılarının neden olduğu karayolu çarpıĢmalarının sayısını büyük oranda azaltan etkili bir
program, büyük bir ekonomik etki yaratabilir. Bu nedenle, hükümetin programı sahiplenmesi
ve finanse etmesi çok önemlidir. AĢağıdaki Tablo 3.3 bunun nasıl yapılabileceği konusunda
bazı tavsiyelere yer vermektedir.

Tablo 3.3

Alkollüyken sürücülüğü önlemeye yönelik programlar için
muhtemel finansman yöntemleri

Programın amacı
Yeniden yatırım

Sponsorluk*
Bağışta bulunabilecek
kurumlar

Örnek performans hedefleri
Kural ihlalleri nedeniyle kesilen para cezalarının bir kısmıyla
kamu eğitimini desteklemek ve polislerin denetim faaliyetleri
konusunda eğitilmesine destek olmak için merkezi bir fona
para aktarılabilir. Aynı Ģekilde akaryakıt vergisi, sürücü belgesi ve kayıt ücretlerinden elde edilen gelirler de alkollüyken
araç kullanımı programıyla ilgili belirli amaçlar için ayrılabilir.
Kurumsal gruplar, yatırım yapmaya değeceğini düĢündükleri
faaliyetlere sponsor olmaktadır. B gibi kurumlar programın
belirli bileĢenlerine kaynak sağlayabilirler.
Kalkınmayı destekleyen kuruluĢlar ve diğer hayır kurumları
alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bir programın
finansmanı için muhtemel kaynaklardır. Aynı Ģekilde karayolu güvenliği kurumları ve eğitim organları da finansman sağlayabilir ya da teknik uzmanlıklarıyla katkıda bulunabilirler.

* Ortaya çıkabilecek çıkar çatıĢmasına dikkat edilmelidir.
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Uygulayıcıların devletin dıĢında baĢka kaynaklardan finansman araması ve kamu-özel
ortaklıkları kurmaları gerekmektedir. GeçmiĢe bakıldığında karayolu güvenliği
programlarının ve projelerinin destekleyicileri arasında yakıt, araba, lastik, sigorta ve alkollü
içecek üreticileri gibi sanayilerin olduğu görülmektedir. Bazı ülkelerde para cezaları karayolu
güvenliği programlarına aktarılabilmektedir.

Alkollüyken araç kullanmayı durdurun, New York, ABD
New York‟un Alkolden zarar görmüĢ halde sürücülüğü durdurun [Stop-DWI Driving While Intoxicated] programı kapsamında, eyalet yasası alkol para
cezalarından gelen gelirin bu suçunun iĢlendiği idari birime döndürülmesini Ģart
koĢmaktadır. Program değerlendirmesinde, kendine yeten bu tür bir programının
sürdürülebilir olduğu ve alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaları
azaltabileceği görülmektedir. Ayrıca, Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği Ġdaresi
[NHTSA- National Highway Traffic Safety Administration] tarafından yapılan
çalıĢma sonucunda, ortak özelliği alkol denetimi ve diğer ilgili muameleler için
toplumsal finansman kaynaklarını kullanmak olan beĢ ABD eyaletinden
dördünde, alkollü sürücülerin neden olduğu çarpıĢmalarda anlamlı düzeyde
azalma olduğu gösterilmiĢtir.
Daha fazla bilgi için: www.nhtsa.dot.gov/people/injury/alcohol/IPTReport/FinalAlcohollPT-03.pdf

3.2.9 Programı tanıtma
Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik yeni bir programın ulusal bir tartıĢma
yaratması muhtemeldir ve bunun desteklenmesi (ve arttırılması) gerekmektedir. Böylelikle bu
tartıĢmaların duyurulması ve halkın (sadece sürücülerin değil) bilgilendirilmesi
sağlanabilmektedir. Bu tür tanıtımlar, basının davet edilebileceği konferanslarda (politik ya da
diğer) ya da atölye çalıĢmalarında bakanlık açıklamaları ile baĢlatılabilir. Eğer programı
destekleyen lider çok tanınan bir ünlü ise o zaman onun da promosyona katılması
gerekmektedir çünkü bu kampanyayı kiĢiselleĢtirecek ve politikadan uzaklaĢtıracaktır.
Promosyon özellikle programın baĢında önemli olsa da program boyunca sürdürülmelidir.
Birçok ülkede bu sürekli promosyon yerel bayram tatillerine ya da festivallere bağlanabilir.
Promosyon ayrıca düzenli basın duyuruları yaparak ve yeni kampanyalar, posterler ve
duyurularla sürdürülebilir.
3.2.10 Bir izleme mekanizması oluşturma
Programı değerlendirme ve izleme yöntemleri bu el kitabının 4. Modülünde tanımlanmıĢtır.
Bu bölümdeki kısa tanımın amacı okuyucuya alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik
bir programda izlenmesi gereken faaliyetlerin türleri hakkında genel bir bilgi vermektir.
Genelde, programın izlenmesi, programın belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlediğinden
emin olmak için bütün ölçüm göstergeleri üzerinde yakın bir kontrolün sürdürülmesi
anlamına gelmektedir.

66

Ġzleme;
ÇalıĢma grubunun lider kurumunun muhtemel sorunları görebileceği Ģekilde programın
bütününü izleyebildiği Ģartlarda sürekli olmalı ve
Her bir uygulama evresinin sonunda ölçüm yapılabilecek Ģekilde periyodik olmalıdır.
Tablo 3.4, alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik tipik bir program sırasında nelerin
izlenebileceğine ve izlenen göstergelerin, hedeflerin tutturulamadığına iĢaret etmesi
durumunda hangi adımların atılabileceğine dair örnekler sunulmaktadır. Bu bağlamda önemli
konular Ģunlardır:
Bu iĢ için kaynakların belirlenmesi: Ġzleme ve değerlendirmenin uygun bir zamanda
yapılması ve sonuçların da mümkün olduğunca iyi duyurulması için sürecin baĢlangıcında
parasal kaynaklar ve insan kaynakları tahsis edilmelidir;
Ġzleme mekanizmasının belirlenmesi: Ġzleme sürecinden kimin sorumlu olacağı, ilerlemenin
hangi aralıklarla ve kime rapor edilmesi gerektiği ve eğer gerekiyorsa uygulama üzerinde
nasıl denetim yapılacağı, mümkün olduğunca erken dönemde belirlenmelidir;
Programın doğruluğunu ve uygunluğunu geliĢtirmek için, programın düzenli bir Ģekilde
gözden geçirilmesini mümkün kılacak bir geri bildirim mekanizması oluĢturulmalıdır.
Ne kadar etkili olduğunu belirlemek için programın periyodik olarak değerlendirilmesi
(değerlendirme yöntemleri Modül 4’te daha detaylı ele alınmıĢtır).

Tablo 3.4

İzleme çalışması için göstergelerin ve eylemlerin
belirlenmesi

Faaliyet
Karayolu güvenliği ve
alkollüyken araç kullanımı hakkında farkındalık kampanyaları
tasarlama
Polisin denetim
kapasitesini artırma

Karayolu güvenliği ve
alkollüyken araç
kullanımı ile ilgili
farkındalık yükseltme
kampanyalarını
uygulama

İzleme göstergeleri
Medyada yer alan tanıtım
spotlarının sayısı ve sıklığı
Hedef kitleden alınan geri bildirim
Durdurulan ve test edilen
sürücülerin sayısındaki artıĢ
Denetimin kapsadığı alanın
geniĢliği
Kesilen cezaların sayısı
Trafik güvenliği konusunda
farkındalık düzeyi
Alkollüyken araç kullanmanın
tehlikeleri hakkındaki farkındalık
düzeyi
Alkollüyken araç kullanımıyla ilgili
yasalar ve bu yasalar doğrultusunda denetim hakkındaki bilgi
düzeyi
Gözlem yoluyla (ya da beyana
dayalı olarak) tespit edilen
davranıĢ değiĢiklikleri

İzleme sonucu, faaliyetlerin
belirlenen hedefin gerisinde
olduğu belirlendiğinde atılacak
olan adımlar
Medyadaki hikayelerin ve
mesajların inandırıcılığını
geliĢtirin
Trafiği denetleyen polis gücünü
artırın
Denetim alanlarını değiĢtirin
Ceza kesme ve ceza toplama
sistemini geliĢtirin
Hedef kitleyi tekrar tanımlayın
Mesajları tekrar tanımlayın
Mesaj iletme yöntemlerini
değerlendirin ve gerekirse
değiĢtirin
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3.2.11 Kapasite inşası ve eğitim ihtiyaçlarını belirleme
Karayolu güvenliğinde uzun vadeli sürdürülebilir iyileĢtirme sağlayabilmek için iyi eğitilmiĢ
profesyonellerden oluĢan bir ekibe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekip muhtemelen “sert”
(mühendislik) ve “yumuĢak” (psikolojik) becerilere sahip olacaktır. Ekibin bazı üyeleri için
baĢka ülkelerde etkili olduğu kanıtlanmıĢ bilgi ve becerilerin edinilmesi amacıyla yurtdıĢı
eğitim fırsatları faydalı olabilir. Aslında, profesyonel geliĢim, tamamlanan faaliyet zincirinin
bütün aĢamalarında gerekli olacaktır.
Denetim faaliyetlerinde değiĢiklikler öngörülüyorsa polisin yetiĢtirilmesi gerekecektir. KAK
düzeyi ölçümünde hastane personelinin yetiĢtirilmesi de gerekebilir. Benzer Ģekilde alkollü
içki satma iznine sahip tesislerde çalıĢan yönetici ve personelin de müĢterilerle olan
iliĢkilerinde profesyonelce ve yasalara uygun davranacak Ģekilde yetiĢtirilmek, aynı zamanda
alkol etkisinde olan müĢterilerine yardımcı olmak üzere eğitim alması gerekebilir.
3.2.12 Programın sürdürülebilirliğini sağlama
Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bir programın sürdürülebilirliği, programdan
sağlanan faydaların devam etmesini temin etmek bakımından birinci derecede önemlidir.
Dolayısıyla, eylem planı hazırlanırken, daha uzun vadeli finansman gereksinimlerinin
öngörülerek programın iletiĢim bileĢenlerini kuvvetlendirme imkanları gözden geçirilmelidir.
Örneğin, alkollüyken araç kullanımı ile ilgili düzenlemeler getiren yasalar doğrultusunda
denetiminin geliĢtirilmesi bir proje hedefi ise o zaman kısa bir kampanyanın daha ötesine
geçilerek denetim kapasitesi üzerinde düĢünülmeli ve trafik polisinin operasyonel kapasitesini
desteklemek üzere yıllık finansman ayrılarak denetim stratejisi sürdürülebilir hale
getirilmelidir. Yasaya uyma oranında gelinen düzey korunmalı, gelecekte uygulanacak
programlar için daha yüksek oranların yakalanması hedeflenmelidir.
Bir programın baĢarılı bir Ģekilde sürdürülmesi, nelerin iĢe yarayıp nelerin yaramadığını tespit
etmek için programın bileĢenlerinin de değerlendirilmesini gerektirmektedir (bkz. Modül 4).
Bu değerlendirme sonuçlarından, gelecek faaliyetlerin tasarımı ve uygulanmasında
faydalanılmalıdır.
3.2.13 Başarıyı kutlama
BaĢarılı sonuçlar elde edildikten sonra baĢarıyı kutlamak için katkıda bulunan kurumların
personeliyle hem resmi hem de gayri resmi faaliyetlerin yapılması tavsiye edilmektedir.
Karayolu trafik güvenliği projelerinde personelin baĢarılı bir çalıĢmaya katılımdan elde
edeceği en büyük fayda kiĢisel tatmindir. Üst yönetimin, personelin yaptığı iĢleri takdir etmesi
personelin moralini yüksek tutmak ve bütün katılımcılara çalıĢmalarının takdir edildiğini ve
beğenildiğinin göstermek açısından önemlidir.
Yukarıdaki bölümlerde, alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik olarak mevcut
durumun değerlendirilmesi ile baĢlayan bir programın hazırlanmasında yer alan genel adımlar
belirtilmiĢtir (Modül 2’de daha detaylı ele alınmıĢtır). Bu modülün kalan bölümleri, yasama,
denetim, halkın bilgilendirilmesi / eğitim kampanyaları ve toplum destekli giriĢimler dâhil
olmak üzere alkollüyken araç kullanımı konusunda ulusal ya da bölgesel düzeyde
hazırlanacak bir programın belirli bileĢenlerini daha detaylı olarak ortaya koymaktadır.
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3.3

Müdahaleler

Modül 2’deki Tablo 2.6’da belirtildiği üzere deneyimler ve araĢtırmalar herhangi bir bölge ya
da ülkede alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaların sayısını azaltmada etkili
ya da gerekli olan çok farklı müdahaleler bulunduğunu göstermiĢtir. Alkollüyken araç
kullanımını önlemeye yönelik olarak ulusal ya da bölgesel düzeyde uygulanacak bir
programın tabloda listelenen “yüksek öncelikli” müdahaleleri içermesi tavsiye edilmektedir.
Alkollüyken araç kullanma sorununun ülke ya da bölgeye özgü yönleriyle en çok ilgisi olan
ek müdahalelerin uygulanacak programa dâhil edilmesi, uygulanacak programın kapsamını
zenginleĢtirecek ve daha etkili kılacaktır (bkz. Tablo 3.5, Alkollüyken araç kullanma
hakkında yasal düzenlemelerin ve denetimin etkisi).
AĢağıdaki bölümlerde Tablo 2.6’da yer verilen müdahalelerin birçoğu hakkında daha
kapsamlı bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerin, bu müdahalelerin neden gerekli ve/veya etkili
kabul edildiğinin ve ülkenizde ya da bölgenizde bu müdahaleler uygulanırken atılacak
adımların neler olduğunun anlaĢılmasına yardımcı olacağı ümit edilmektedir.
3.3.1 Alkollüyken araç kullanımı konusunda yasa hazırlama ve uygulama
Alkollüyken araç kullanımı ile ilgili tutarlı bir Ģekilde uygulanan, halk tarafından iyice
anlaĢılmıĢ, hedefi belirlenmiĢ ve uygun bir yasal düzenleme, bölge ya da ülke genelinde
alkollüyken araç kullanımını kontrol etme çalıĢmalarının önemli bir parçasıdır. Alkollüyken
araç kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeleri tasarlarken atılması gereken bazı adımlar vardır.
Bu süreçteki ilk adım, halihazırda uygulanmakta olan mevzuatın değerlendirilmesidir (bkz.
Modül 2).
Yasalarda düzenlemeye gidilmesine mi yoksa tümüyle yeni yasaların çıkarılmasına mı gerek
olduğu belirlendikten sonra, yeni yasama hedefleri ve kanunlar üzerinde anlaĢma
sağlanmalıdır. Bunların, aĢağıdakilerden bir ya da birkaçını kapsaması muhtemeldir:
Yasa eksikliğinin tespit edilmesi;
Mevcut bir yasanın güçlendirilmesi;
Yasa doğrultusunda denetim için daha fazla rehberlik ve destek sağlama;
Sorumlu olanların yasa doğrultusunda daha etkili denetim yapabilmeleri için yasaya daha
fazla meĢruiyet sağlama.
Değerlendirmenizden elde ettiğiniz bilgilere ek olarak aĢağıdaki liste, alkollüyken araç
kullanımı hakkında kapsamlı yasalar formüle edilirken göz önünde bulundurulması gereken
bazı olası konuları sunmaktadır.
Sürücüleri caydırmak için ve daha da önemlisi sürücülerin bu suçu tekrar iĢlemelerini
önlemek için ceza düzeyi ne olmalıdır? (bkz. bölüm 3.3.3)
KAK tespitinde kanıt niteliğinde bilgi sağlamak için hangi cihazlar kullanılmalıdır? (kanıt
niteliğinde bilgiler bir mahkemede kanıt olarak kullanılabilecek olanlardır)
Sorumlu makamlar yeni yasayı uygulayabilecek ve denetimini sağlayabilecek midir?
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Polisin yetkileri
Hem Avrupa hem de Kuzey Amerika, polis memurlarına bir nefes numunesi
isteme ya da alkol muayenesi yapma yetkisini vermiĢtir. Bu bölgelerdeki
ülkelerin mevzuatı memurlara kiĢinin belirli bir sınırın üzerinde alkollü olması
durumunda tutuklama yetkisi de vermiĢtir. Ayrıca, yasada yazılı olarak belirtilmiĢ
olduğundan ya da ABD örneğinde olduğu gibi sürücü belgesi olanların “zımni
rızası” olduğu kabul edildiğinden, nefes, kan ya da idrar analizi için vatandaĢların
numune vermesini zorunlu kılan düzenlemeler vardır.
Polislerin ek yetkileri arasında karayolunda bir çarpıĢmaya karıĢan ve alkollü
olduğuna inanılan Ģüpheli bir sürücüyü bulmak için, eğer gerekiyorsa zorla,
kiĢinin bulunduğu yere girme yetkisi de bulunmaktadır. Ġngiltere‟de alkol
muayenesine girmeme cezası yasal sınırın üzerinde alkol almıĢ olmakla aynı
Ģekilde cezalandırılmaktadır.
Birçok ülkede herhangi bir çarpıĢmaya karıĢan bütün sürücüler otomatik olarak
KAK testinden geçmektedir.

Çoğu ülke “sarhoĢken” araç kullanmayı bir suç haline getiren genel bir trafik yasasına
sahiptir. Ancak hepsi “sarhoĢ” terimini belirli bir KAK ya da NAK düzeyine göre
tanımlamamaktadır. Bu belirtildiğinde bile seviyeyi tespit etmek için bir kan ya da idrar
testinin yapılması mümkün olmamakta dolayısıyla uygulama zorlaĢmaktadır. Modern nefestesti cihazları, trafik polislerinin yol kenarında alkol muayenesi yapmasına imkan vermektedir
ve yasaların bu tür test sonuçlarını mahkemede kanıt olarak kullanılmasına izin vermesi
gerekmektedir.

Alkollüyken araç kullanımı hakkında etkili bir yasa:
Kan Alkol Konsantrasyonu (KAK) belirli bir düzeyin üzerinde iken araç
kullanmayı yasadıĢı hale getirmeli;
Yol kenarı testlerini mümkün kılmalı (uygun cihazlar kullanılarak) ve
sonuçları mahkemede delil olarak kabul edilmeli;
Polisin talep etmesi halinde sürücülerin alkol muayenesinden geçmesini
zorunlu kılmalı, reddedilmesi halinde bunu suç saymalı;
Bu suç için cezaları belirlemiĢ olmalıdır.
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Tablo 3.5

Dünya
Bankası
bölgesi

Alkollüyken araç kullanma hakkında yasal düzenlemelerin
ve denetimin etkisi (100.000 kişiye düşen)

WHO
alt bölgesi
Avrupa B

Avrupa ve
Orta Asya
Avrupa C

Latin
Amerika ve
Karayipler

Amerika B
Amerika D
Afrika D

Alt-Sahra
Afrika
Afrika E

Doğu Asya
ve Pasifik

Güney Asya

Güney Doğu
Asya B
Batı Pasifik B
Güney Doğu
Asya D

Cinsiyet
Erkek

Atfedilebilir değerler
Yasaların ve rastgele
(100.000 ölüm başına)
nefes testlerinin etkililiği
Alkollüyken
araç
kullanımından
Maluliyet
kaynaklanan
nedeniyle
Trafik
trafik
Azaltılan
kaybedilen
kazalarına
kazalarına
ölümler
yıllar
atfedilen
atfedilen
(100.000 kişi (100.000
ölümler*
ölümler*
başına)
kişi başına)
1473
657
141
77

Kadın

542

74

16

6

Erkek

2197

1396

299

193

Kadın

799

223

48

30

Erkek

4358

2053

439

148

Kadın

1514

220

47

12

Erkek

2599

861

184

64

Kadın

1093

101

22

6

Erkek

2159

417

89

43

Kadın

1079

90

19

9

Erkek

2075

803

172

107

Kadın

1027

123

26

17

Erkek

7809

1993

427

164

Kadın

2343

127

27

8

Erkek

3629

723

155

66

Kadın

1790

157

34

12

Erkek

3689

591

126

45

Kadın

1451

53

11

3

Anahtar: B = düĢük çocuk ölüm oranı, düĢük yetiĢkin ölüm oranı; C = düĢük çocuk ölüm oranı,
yüksek yetiĢkin ölüm oranı; D = yüksek çocuk ölüm oranı, yüksek yetiĢkin ölüm oranı; E = yüksek
çocuk ölüm oranı, çok yüksek yetiĢkin ölüm oranı.
* Bütün yaĢ grupları için birleĢtirilmiĢ yüzdeler gösterilmiĢtir.
Kaynak: (5)
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Tablo 3.6

Farklı ülkelerden alkollüyken araç kullanımı hakkında
yasal düzenleme örnekleri

Arjantin: KAK (g/l): 0,5 g/litre
Metin: 500 mg/litrenin üzerinde bir KAK oranı ile herhangi bir aracı kullanmak yasaktır.
Motosiklet kullanacakların ise 200 mg/litrenin üzerinde bir KAK oranı ile yola çıkması
yasaktır. Toplu taĢıma ya da kargo taĢıtlarında 0‟ın üzerinde herhangi bir KAK
düzeyinde araç kullanmak yasaktır.
Kaynak: Ulusal Trafik ve Karayolu Güvenliği Yasası 24.449, madde 48 – 24788 (1997) numaralı Yasanın 17.
maddesi ile değiĢik – Alkolizmin Önlenmesi hakkında Ulusal Kanun.

Botswana: KAK (g/l): 0,8 g/litre
Metin: Kan Alkol Konsantrasyonu (KAK) 80 mg/litre olarak belirlenmiĢtir. KAK Testi
Kuralları: - polis memurları sürücülerin nefes numunesi vermelerini isteyebilir; - bu
kiĢinin, yaralanma ya da maluliyet nedeniyle, nefes numunesi veremediği durumlarda
kan numunesi vermesi istenebilir; - yukarıdaki numunelerden herhangi birinin
verilmemesi, sürücünün araç kullanamayacağının kanıtı olarak kabul edilecek ve
numune vermeme cezasına çarptırılacaktır.
Kaynak: Karayolu Trafiği Yasası

Singapur: KAK (g/l): 0,8 g/litre
Metin: Analiz için kan örneği almadan önce kiĢinin nefesi bu iĢ için belirlenmiĢ bir alkol
muayenesi cihazıyla polis memuru tarafından test edilecektir. Eğer kiĢi testten
geçemezse o zaman kandaki alkol içeriğini tespit etmek için bir laboratuar testi için kan
örneği bir hastanede alınacaktır. Halihazırda uygulanan sınırlar Ģu Ģekildedir: a) 100
mililitrelik nefeste 35 mikrogram alkol; ya da b) 100 mililitre kanda 80 miligram alkol.
Kaynak Karayolu Trafik Yasasının 67-71C numaralı Bölümü.

İspanya: KAK /g/l): 0,5 g/litre
Metin: 9 yolcu koltuklu ya da toplam 3500 kilogramın üzerindeki taĢıtlar için ya da ağır
yük taĢıyan veya toplu taĢıma vasıtaları için KAK sınırı 0,3 g/litredir. Yeni sürücüler
(sürücü belgesini, sürücü belgesinin verilmesinden sonraki 2 yıl içinde alanlar) için yasal
KAK sınırı 0,3 g/litredir.
Kaynak: Reglamento General de Circulacion, Asıl Karar 2282/1998, Madde 20. Kandaki alkol oranları.

Vietnam: KAK (g/l): 0,5 g/litre
Metin: Madde 8, Yasak davranıĢlar SarhoĢ sürücülük, kandaki alkol oranının 80 mg/100
ml‟nin üzerinde olduğu ya da nefesteki alkol oranının 40 mg/litrenin üzerinde olduğu
durumlarda ya da diğer yasaklanmıĢ uyarıcı maddelerin etkisi altında araç kullanma.
Kaynak: Karayolu Trafiği Yasası (Referans 26/2001/QH10)
Kaynak: Talimat – Karayolu ve kentsel trafiğin güvenliğinin sağlanması (Referans 36/2001/ND-CP)

Metin: Madde 29, AĢağıdaki durumlardan herhangi birinde sürücülüğün yasaklanması
Madde 2: Kandaki alkol oranın 80 mg/100 ml‟nin üzerinde olduğu ya da nefesteki alkol
oranının 40 mg/litrenin üzerinde olduğu ya da diğer uyarıcıları kullanırken.
Kaynak: Karayolu Trafiğindeki idari ihlallerin çözümlenmesine dair Karar Düzenlemeleri 152/2005/ND-CP

Metin: Madde 12, Karayolu Trafiği düzenlemelerini ihlal eden araba ve diğer araçlardaki
sürücü ve yolcular için para cezaları Bölüm 7: AĢağıdaki trafik ihlalleri için 1-2 milyon
Vietnam Dong‟u para cezaları uygulanacaktır:
Madde b: Kandaki ya da nefesteki alkol miktarının normal düzeyi geçtiği ya da diğer
yasak uyarıcıların kullanıldığı durumlarda araç kullanma ya da trafik polisine kan örneği
vermeme.
Kaynak: Karayolu Trafiğindeki idari ihlallerin çözümlenmesine dair Karar Düzenlemeleri, 152/2005/ND-CP
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Yasanın yürürlüğe girmesi ve uygulanması
Alkollüyken araç kullanımı konusunda düzenlemeler getiren bir yasanın en fazla etkiyi
gösterebilmesi için, alkollüyken araç kullanma ve trafik güvenliği iliĢkisinin hayati önem
taĢıyan ulusal bir mesele olduğu yönünde mesaj veren en üst düzey hükümet organlarının
güçlü desteğine ihtiyaç vardır.
ÇalıĢma grubu, yasayı tanıtma ve onay alma konusunda en önemli birimdir. Hükümet
yetkilileri, politika belirleyiciler ya da yaralanmaları önleme uzmanı olan grup üyeleri diğer
bireyleri bir yasaya ihtiyaç olduğu konusunda ikna etmede en etkili gruplar olacaktır.
Yeni bir yasa çıkarılırken aĢağıdaki soruların sorulması ve alınan cevaplar doğrultusunda
gerekli görülenlerin, eylem planıyla bütünleĢtirilmesi gerekmektedir:
Yasanının uygulanmasında en güçlü ve etkili kurumlar hangileridir?
Yasada kurumların çalıĢma kapasiteleri uygun bir Ģekilde göz önüne alınmıĢ mı?
Teklif edilen yasa, destek sağlamak için uygun bir Ģekilde metne dökülmüĢ mü? (metin
örnekleri için bkz. Tablo 3.6)
Yasalara uymayan sürücüler için teklif edilen cezalar neler? Bu cezalar uygun mudur ve
etkili olmaları mümkün müdür?

Özellikle düĢük ve orta gelirli ülkelerde yasanın uygulanması ve
denetlenmesi, yasanın çıkartılmasından çok daha zahmetli olacaktır.
Dolayısıyla bu konularda rehberliğe büyük ihtiyaç bulunmaktadır.
Yeni yasanın aĢamalı olarak uygulanması gerekli olabilir. Böyle bir durumda,
uygulama için ilk olarak karayolunda alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı
çarpıĢmaların fazla olduğu bölgeler seçilmelidir. Örneğin, denetimlere baĢlamak
için, polis kaynaklarının bol ve denetim kararlılığının güçlü olduğu, ayrıca alkol
tüketim düzeyinin yüksek olduğu bir Ģehir seçilebilir.

Yasal KAK düzeylerinin belirlenmesi
Modül 1’de belirtildiği üzere kan alkol konsantrasyon (KAK) düzeyi, alkol ve karayolu
çarpıĢmaları arasında bir bağ kurulabilmesi için temel bir kavramdır. Alkol tüketen
sürücülerin, alkol almayan sürücülere kıyasla bir çarpıĢmaya karıĢma riskleri daha yüksektir.
Alkolün sürücülük performansı üzerindeki etkileri doğrudan KAK düzeyiyle bağlantılıdır. Bir
bireyin alkol aldıktan sonraki KAK düzeyinde belirleyici olabilen etmenler Ek 1’de
gösterilmiĢtir. Belirli bir KAK düzeyindeki alkolün vücut üzerindeki etkileri büyük ölçüde
evrenseldir ve Modül 1’deki Tablo 1.1 bunları özetlemektedir.
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ÇeĢitli ülkelerin benimsediği yasal KAK sınırı aĢağıdaki Tablo 3.7’de verilmiĢtir. Ülkeniz ve
kültürünüz için uygun bir KAK sınırı koyulması yasanın halktan destek alması ve bu desteğin
sürdürülmesi açısından çok önemlidir.
Modül 1’de gösterildiği üzere, 0,08 g/100 ml KAK sınırı aşıldığında çarpışma riskinin artış
gösterdiğine dair çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Bundan daha yüksek herhangi bir seviye
karayolu güvenliği açısından ciddi olarak eleştirilebilir. Avrupa Komisyonu yasal KAK sınırı
için 0,05 g/ml düzeyini tavsiye etmektedir.

Tablo 3.7

Ülke ya da bölgeye göre sürücüler için standart maksimum
yasal KAK sınırı

Ülke ya da bölge

KAK (g/100 ml)

Ülke ya da bölge

KAK (g/100 ml)

Almanya
ABD*
Avustralya
Avusturya
Belçika
Benin
Botswana
Brezilya
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
FildiĢi Sahili
Finlandiya
Fransa
Güney Afrika
Hollanda
Ġngiltere
Ġrlanda
Ġspanya

0,05
0,10 ya da 0,08
0,05
0,05
0,05
0,08
0,08
0,08
0,05
0,05
0,02
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,08
0,08
0,05

Ġsveç
Ġsviçre
Ġtalya
Japonya
Kanada
Lesoto
Lüksemburg
Macaristan
Norveç
Portekiz
Rusya Federasyonu
Swaziland
Tanzanya Bir, Cum,
Uganda
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabwe

0,02
0,08
0,05
0,00
0,08
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,08
0,08
0,15
0,08
0,05
0,08
0,08

* Eyalet mevzuatına göre değiĢmektedir.

Kaynak: (4)

Belirli Ģartlara göre farklılık gösteren yasal KAK sınırları oluĢturulması yönünde giderek
artan uluslararası bir hareket bulunmaktadır; örneğin, 0,05 düzeyinde sınırı ihlal edenler için
nispeten düĢük bir ceza uygulanması ancak daha yüksek KAK düzeyinde yakalananlar için
çok daha ciddi cezalar uygulanması gibi.
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Güney Kore’de yasal KAK düzeyi ile ilgili yasaya göre:
Tespit edilen KAK düzeyi
0,05‟in altındaki sürüceler – ceza yok
0,05 – 0,09 arası sürücüler – sürücü belgesine 100 gün süreyle el koyma
0,09 – 0,10 arası sürücüler – sürücü belgesi iptali
0,10 – 0,36 arası sürücüler – tutuklama
5 yılda 3 kez ya da 3 yılda 2 kez sarhoĢ yakalanan sürücüler – tutuklama

Eğer ilk kez bir sınır belirleniyorsa, sürücüler yeni rejime alıĢana kadar 0,08’lik bir sınır
kullanma ve daha sonra bu sınırı düĢürerek farklı sınıf ve yaĢtaki sürücüler için farklı sınırlar
uygulamakta fayda vardır; örneğin daha yüksek risk grupları ya da yolcu ve ağır taĢıtların
sorumluluğunu taĢıyan sürücüler için daha düĢük bir KAK düzeyi belirlenmelidir. Yasanın
etkili olması ve bir kenara atılmaması için uygulanabilir olması ve halk tarafından geniĢ kabul
görmesi gerekmektedir.
Örneğin Fransa ilk olarak 1978 yılında 0,08’lik bir KAK seviyesi belirlemiĢtir. Bu 1995’te
0,07’ye çekilmiĢ ve Ģu anda Avrupa Komisyonu tarafından tavsiye edilen 0,05 düzeyine
düĢürülmüĢtür.
Bazı sürücü grupları için daha düşük KAK sınırları
0,05 ya da 0,08 düzeyinde KAK sınırı özel amaçla seyahat eden tam sürücü belgeli sürücüler
için tipik olarak uygulansa da diğer sürücü kategorileri için daha düĢük sınırlar
belirlenmektedir. Birçok ülke, daha genç ya da daha az deneyimli sürücülere, bu sürücü
gruplarında alkolle bağlantılı çarpıĢmaları azaltmada etkili olduğu kanıtlanan daha düĢük
sınırlar uygulamaktadır (7).
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Genç sürücüler için daha düşük KAK düzeyi
Amerika BirleĢik Devletlerindeki 30 eyalet genç sürücüler için daha düĢük KAK
sınırları belirlemiĢtir. Yapılan bir araĢtırma 1984 ile 1998 yılları arasında bu
eyaletlerdeki 21 yaĢın altındaki sürücüler için düĢürülmüĢ KAK düzeyiyle araç
kullanmanın etkilerini değerlendirmiĢtir. Sonuçlar, değiĢen KAK yasalarının
ardından alkollüyken araç kullanma oranlarında önemli bir düĢüĢ (%19)
olduğunu göstermiĢtir(8).
Genç sürücüler için daha düĢük KAK düzeylerinin etkisi hakkında altı çalıĢmanın
gözden geçirilmesi sonucunda, yasanın uygulanmasından sonra yaralanma ya
da çarpıĢmalarda bir düĢüĢ olduğu görülmüĢtür. 0,0 KAK sınırının uygulandığı
eyaletlerde gece vakti tek taĢıtın karıĢtığı ölümlerde %22'lik bir düĢüĢ olduğu
saptanmıĢtır. % 0,02 düzeyinde KAK sınırının uygulandığı eyaletlerde düĢüĢ
%17 civarında gerçekleĢirken, % 0,04 ila % 0,06 arasında KAK sınırı uygulayan
eyaletlerde düĢüĢün %7 civarında olduğu gözlenmiĢtir (9).

Ticari vasıta sürücüleri ve toplu taşıma operatörleri de daha düĢük KAK sınırına tabi
olabilir. Aslında, bazı özel Ģirketler sürücüleri için kendi sınırlarını koyabilir; bu tür
politikalar genelde 0,00 düzeyinde bir KAK sınırını Ģart koĢmaktadır (bkz. bölüm 3.3.5).

KAK sınırları, Avustralya
KAK sınırları eyaletlere göre farklılık göstermektedir ancak Avustralya BaĢkent
Bölgesinde aĢağıdaki sürücü kategorilerinin 0,02 düzeyinde bir KAK sınırını
geçmemesi gerekmektedir:
- taksi Ģoförleri
- otobüs Ģoförleri
- tehlikeli madde taĢıyan taĢıtlar
- ağır vasıtalar (brüt ağırlığı 4,5 tonun üzerinde olanlar)
- Milletler Topluluğu taĢıtları
- Acemilik ve deneme süresi içinde olan sürücüler.

Birçok sürücü, alkol aldıktan sonraki KAK ya da NAK seviyelerini bilmemekte ve doğru bir
Ģekilde hesaplayamamaktadır. Bazları, bunun KAK açısından ne anlama geldiğini bilmeden
kendilerine bir bardak (bazıları iki bardak) içki içme “izni verirler”. Sürücülerin KAK ve
riskler hakkında eğitimi alkollüyken araç kullanma konusunda sorumluluk kültürünün
oluĢturulmasında önemlidir. Alkolün vücudu nasıl etkilediği ve KAK düzeylerinin hem sürüĢ
performansı hem de çarpıĢma riski ile bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için Modül 1’de
bölüm 1.2.1 incelenebilir.

76

Diğer ilgili yasal düzenlemeler
KAK sınırlarını ve bunların nasıl uygulanacağını belirleyen yasal düzenlemeler alkollüyken
araç kullanımını azaltmada bir ülke ya da bölge için esas öğelerdir. Örneğin genç sürücüler
gibi yüksek riskli grupları hedef alan, alkollü içeceklerin satıĢını düzenleyen (örneğin belirli
saatler arasında), eriĢimi kısıtlamak için alkollü içecekler üzerinde vergi uygulayan ve alkollü
içecek satan tesisleri ruhsatlandıran ek yasal düzenlemeler, alkollüyken araç kullanımını
azaltmak amacıyla birçok ülkede yürürlüğe sokulmuĢtur. Bunlardan bazıları aĢağıda
belirtilmiĢtir.
Minimum yasal alkol tüketme yaşı
Bazı ülkelerde alkol almak için en düĢük yaĢ sınırı [MLDA- Minimum Legal Drinking Age]
yasaları minimum alkol satın alma ya da tüketme yaĢını belirlemektedir. ABD’de, herhangi
bir kiĢinin alkollü içecek alabilmesi için en az 21 yaĢında olması gerekirken Danimarka’da
alkol yaĢ sınırı 15’tir. Diğer birçok Avrupa ülkesinde alkol yaĢ sınırı, bira, Ģarap ve diğer
içecekler için değiĢmektedir. Alkol yaĢ sınırı yasalarının, alkollüyken araç kullanımının rol
oynadığı çarpıĢmaları önlemede oldukça etkili olduğunu gösteren birçok kanıt vardır (7).

Amerika BirleĢik Devletleri Muhasebe Dairesi (1987) tarafından toplanan
istatistikler, 1980‟lerde 21 olan minimum yasal alkol tüketme yaĢının, bu
sınırı kabul etmeyen eyaletlere kıyasla sürücüler arasındaki alkolle bağlantılı
çarpıĢmaları %10-15 civarında azalttığını ortaya koymuĢtur. Ayrıca, NHTSA‟ya
göre ABD eyaletlerinde 21 olan alkol yaĢ sınırının kabul edilmesi sayesinde
alkollüyken araç kullanımının neden olabileceği yıllık 1000 ölümün engellendiği
tahmin edilmektedir.

Alkol satış noktaları
Bazı bölgelerde, alkolün satılabileceği saatleri ya da alkollü içecek satan noktaların
yoğunluğunu kısıtlayan yasalar yürürlüğe koyulmuĢtur. Kimi durumlarda alkolle bağlantılı
sorunların hem satıĢ noktalarının sıklığı hem de alkolün satılabildiği saatlerle bağlantılı
olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Daha uzun saatler ve daha fazla satıĢ noktası daha fazla
soruna neden olurken daha kısa saatler ve daha az satıĢ noktası, karayollarındaki ölümler de
dâhil olmak üzere, bu tür sorunlarda bir düĢüĢe neden olmaktadır (10). Bu önlemler, özellikle
yasa boĢluklarında yararlanma fırsatlarını en aza indirmek için geniĢ coğrafi alanlarda
uygulandıklarında en etkili sonuçları vermektedir.
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Lisans düzenlemeleri
Bir ülkenin alkollü içki lisans yasaları genel olarak alkole eriĢimi düzenlemektedir. Alkolün
satıĢı, ticaretin yapılabileceği saatler, mahalli bir alandaki ruhsatlı tesislerin sayısına göre
ruhsat verilmesini kontrol etmek, alkol yaĢ sınırı belirlemek için bir dizi önlemden
yararlanılmalıdır. Bu yasalar tipik olarak bir "lisans kurulu" (ya da benzer bir kurum)
tarafından yapılmaktadır ve alkol satması için herhangi bir bireye ruhsat vermeden önce
epeyce sıkı Ģartların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Lisans düzenlemelerinin amacı
aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir:
Suç ve düzensizliği önleme;
Kamu güvenliğini sağlama;
Kamuoyunda yakınma konusu olan durumları önleme;
Çocukları / hassas bireyleri koruma.
Alkol veren/satan yerlerin lisans yasalarına uygun çalıĢmaları kendi çıkarları açısından en
iyisidir zira bunun yapılmaması lisansın kaybedilmesine neden olacak bu ise gelir kaybına ve
iĢ yerinin kapanmasına yol açabilecektir.
Yasaların uygulanması için bir zaman çerçevesinin belirlenmesi
Yasanın uygulanması için uygun bir zaman çerçevesinin hazırlanması çok önemlidir. Yasanın
baĢarısını en üst seviyeye çekmek için yeterli kamu bilincinin sağlanması gerekmektedir.
Yasanın uygulanmasından itibaren tam denetime ve yasaya uymayanlara ceza iĢlemleri
baĢlatılmasına kadar geçen süre birkaç ay ila birkaç yıl arasında değiĢebilir. Bu, Ģartlara bağlı
olacaktır ve genel eylem planında dile getirilmelidir. Benzer Ģekilde, programın bu unsurunun
ölçüleceği göstergeler de plana dâhil edilmelidir.
Yasal değişiklikler için yapılması gerekenlerin özeti
Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaların yükünü hafifletmek isteyen bir
ülke ya da bölge, güçlü politik desteğe sahip, denetleyebileceği nitelikte, uygun ve güçlü
bir yasal düzenlemeye sahip olmalıdır.
Sürücüler/biniciler için maksimum KAK sınırını belirleyen yasalar gereklidir. Yasa KAK
düzeyinin nasıl denetleneceğini ve denetim faaliyetlerinde polislere hangi yetkilerin
verileceğini belirtmelidir.
Birçok ülke, genç sürücüler, ticari taĢıt sürücüleri gibi belirli sürücü grupları için daha
düĢük KAK sınırları uygulamaktadır ve bunların alkollüyken araç kullanımının rol
oynadığı çarpıĢmaları önlemede etkili olduğu kanıtlanmıĢtır.
Yasada, suçun türü ve bu suçlar için uygulanacak gerçekçi cezalar belirtilmelidir.
Hiç Ģüphe yoktur ki, alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik kapsamlı bir politika
sayesinde, hem kaybedilen hayatların hem de soruĢturmaların finansal maliyetinin
karayolu güvenliği üzerinde yarattığı yük hafifleyecektir.
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3.3.2 Alkollüyken araç kullanımı için denetim yapma
Sağlam bir yasanın yanı sıra tutarlı ve görünür alkol denetimleri herhangi bir bölge ya da
ülkede yürütülen önleme programının önemli bir parçasıdır ve bütün eylem planlarında
yüksek öncelikli olarak ele alınmalıdır. Halkın, alkollüyken araç kullanmaları halinde hem
yakalanma hem de cezalandırılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu anlaması ve buna
inanması gereklidir.
Polis müdahalesinin ana hedefi daha fazla hayat kurtarmak ve karayolunda alkolün rol
oynadığı travmaları azaltmaktır. Kural ihlal edenlerin yakalanması temel amaç değil müdahalenin
yan ürünüdür. Müdahalenin baĢarılı olduğu kanıtlandıkça yakalamaların azalması ve polisin aynı suçu
tekrar edenlere odaklanmasına imkan vermesi beklenir.
Şekil 3.3

AB ülkelerinde, 2003-2006 yılları arasında alkollü olup
olmadıkları trafik polisi tarafından kontrol edilen
sürücülerin oranı

ġekil 3.4, stratejik alkol denetimi için gerekli adımları basitçe tanımlamaktadır ve bu
adımların her biri bu bölümde daha detaylı olarak tanımlanmıĢtır.
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Yasal düzenlemeler doğrultusunda stratejik alkol denetimi
için akış şeması

Şekil 3.4

Bağlamı oluşturma
Alkollüyken sürücülüğün yol açtığı çarpıĢmalar hakkında doğru veriler (sayı, zaman,
vb.); karayolu travmasını azaltmak için politik istek ve toplumsal destek sağlandı mı?
Aktif savunucu ve destekleyici olarak üst
düzey bir polis yöneticisi belirlendi mi?
Hayır

Evet

Polisin, doğru çarpıĢma verileri
toplaması, ölümlü vakalarda kan testi
sonuçlarını alması, bir veri tabanı
oluĢturması. Politik desteğin ve polisin
kararlılığının sağlanması.

Uygulanabilir yasal düzenleme
Olay mahallinde zorunlu nefes testi; rastgele
nefes testleri yapılabiliyor mu? Hastanelerde
zorunlu kan örnekler alınabiliyor mu?
Hayır

Evet
Stratejik plan

Karayolu güvenliği planı yürürlükte mi?
Hayır

Evet

Mevzuat, polisin faaliyetlerini
desteklemeli, basit, pratik ve kültürel
altyapıya uygun olmalıdır.

Stratejik bir plan özel ve genel caydırıcı
özelliğe sahip olmalı, paydaĢlarca
sağlanan bilgilere göre oluĢturulmalı,
ülkeye ve kültürel yapıya uygun olmalı,
ölçülebilir sonuçlar sağlamalıdır.

Eğitim
Polisler iyi yetiĢtirilmiĢ mi?
Mevzuata hakim mi?
Evet

Hayır

Polis için karayolu güvenliği stratejileri,
rastgele nefes testleri ve mobil denetim
konularında beceri kazandırıcı meslek
içi eğitim kursları hazırlanması.

Araç gereç, donanım
Basit ve kullanıĢlı mı? Ġdame, bakım
programı var mı? Ülke genelinde servis
alınabilir mi?
Evet

Hayır

Polise araç gereç satın alınması, tedarik
edilmesi, sertifikalandırılması. Ülke
çapında servis sözleĢmeleri
imzalanması. Polisin araç gereç
kullanım durumunun test edilmesi ve
meslek içi eğitim verilmesi.

Operasyonel strateji
Halka iyi duyurulmuĢ, yüksek düzeyde
görünür, katı, sürdürülebilir denetim.
Evet

Hayır

Pilot program hazırlanması ve test
edilmesi, özel ihtiyaçlara göre
uyarlanması. Bir veri toplama ve kayıt
izleme rejimi oluĢturulması.

Programın odağı
Toplum geneline yönelik uyarılar ve
bilgilendirme, görünür polis denetimi,
HER YERDE/HER ZAMAN denetim algısı,
belirli gruplara yönelik hedefi belirlenmiĢ
eğitimler
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Operasyonların
sürdürülmesi

Denetim süreci
Etkili ve iyi sonuç veren denetim müdahaleleri karayolu travmalarının azaltılmasında
önemlidir ve bunun her zaman yüksek harcamalar, modern teknoloji ya da büyük kaynak
aktarımıyla yapılması gerekmemektedir. Denetim “istihbarat odaklı” [intelligence-led] olmalıdır ki
bu da Ģunları gerektirmektedir:
Toplanan veriler ve yapılan analizler sonucunda alkollüyken araç kullanma sorununun
varlığının kabul edilmesi ve anlaĢılması;
Alkollüyken araç kullanımıyla ilgili olarak halkın algısının anlaĢılması ve bu konuda
siyasi kararlılık gösterilmesi. Politikacılar üzerindeki toplum baskısı yoğun alkol denetimi
için daha büyük destek sağlayabilir. Siyasi irade, alkollüyken araç kullanımı hakkında
halka yönelik tutarlı bir eğitim verilebilmesi ve denetim sürecinin temini için büyük önem
taĢımaktadır.
Çıkarılan derslere dayanılarak programın pilot bölgelerden baĢlanıp yavaĢ yavaĢ
geniĢletilmesi. Alkol denetimlerinin uygulamaya koyulduğu pilot programlar, alkollüyken
araç kullanma oranlarını azaltmaya yönelik politik ve toplumsal desteğin olduğu yerlerde
yürütülmelidir.

İstihbarat odaklı uygulamaları yönlendirebilecek veriler
Ölümler, ağır yaralanmalar, yaralanmalar ve çarpıĢmalar hakkındaki istatistikler ve alkolün nedensel bir etmen olarak oynadığı rol hakkındaki veriler.
Günün saati, haftanın günleri ve kritik noktalarla ilgili çarpıĢma verileri. Uygun
bir formatta sunulması durumunda bu veriler polis imkanlarının en büyük
etkiyi sağlamak için odaklanması gereken yerleri gösterecek Ģekilde, günün
hangi saatlerinde ve haftanın hangi günlerinde alkol kullanımının arttığını
ortaya koyan bir profil sunacaktır.
Suç iĢleyen sürücülerce tüketilen alkol miktarı hakkında doğru istatistikler.
Sürücülerin alkol tükettiği yerler – bu bilgiler hedefi belirlenmiĢ denetimler ve
eğitsel müdahale kampanyalarında yardımcı olabilir.
Hastaneye sevk edilen sürücülerin kanlarındaki alkol oranının belirlenmesi.
Yakalanan ihlalcilerde tespit edilen KAK ölçüm sonuçları.
Hayatını kaybeden bütün sürücülerle ilgili adli kovuĢturma sonucu yazılan
toksikoloji raporları.
YaĢlarına ya da sosyal statülerine göre yüksek riskli kullanıcı gruplarının
belirlenmesi, dolayısıyla hedefi belirlenmiĢ denetim ve özel konularda
eğitimler için uygulanacak stratejilere destek verilmesi.
Toplanan veriler doğru olmalı, denetim stratejilerini tespit etmek için
eğilimlere göre analiz edilmeli, en önemlisi de performans sonuçlarını
değerlendirmek için saklanmalıdır.
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Üst düzey polis yetkilileri müdahale stratejilerinin ilk planlama aĢamasında ve uygulanmasında öncü
olmalıdır. Polis kurumu içinde bir “destekleyici lider”, denetimlerin uygulayıcısı olan teĢkilat içerisinde
bu denetim faaliyetine sahip çıkılmasını temin edecek ve alkollüyken araç kullanımının ulusal ya da
bölgesel yönetimler düzeyinde sürdürülebilirliğini destekleyecektir.
Alkol denetimlerinin polis memurlarınca kararlılıkla üstlenilmesi ve sürdürülmesini sağlamak açısından,
etkili denetim stratejileri konusunda melek içi eğitim verilmesi de yarar sağlayabilir. Bunlar arasında
aĢağıdakiler yer alabilir:
Toplumsal eğitim – Alkollüyken araç kullanmanın tehlikelerinin çok büyük olduğunun
anlaĢılması için halkın eğitilmesi gerekmekte, polisin medyanın gücünü anlayarak
karayolu güvenliği eğitimi ve polis stratejilerini desteklemesi için medyayı nasıl
kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir.
Tutuklamalardan ziyade öncelikli hedef olarak çarpıĢma ve yaralanmaların azaltılmasını
sağlamak amacıyla “genel” ve “özel” caydırıcılıkla ilgili çalıĢmalar;



Genel caydırıcılık stratejileri, bu tür davranıĢların fark edileceği ve cezalandırılacağı
algısını yaratarak ve bu algıyı sürdürerek, yasadıĢı davranıĢların önlenmesine odaklanmaktadır (örneğin, belirlenen yasal KAK sınırının üzerinde iken araç kullanma gibi).
Özel caydırıcılık stratejileri, yasayı ihlal edenlerin bunu tekrar yapmalarını önlemek
için bu kiĢileri cezalandırmaya yönelik stratejilerdir.

Alkol etkisi altındaki sürücülerin karayollarında neden olduğu tehlikeler – polis memurları
arasındaki yaygın algılardan birisi de, yasadaki sınırın biraz üstünde olanların değil sadece
KAK düzeyi çok yüksek olan sürücülerin toplum için tehlike oluĢturduğu algısıdır.
Kanıt toplamak için gereken denetimlerin yapılması.
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Özel olarak tahsis edilmiş bir alkol müdahale birimi
Alkollüyken araç kullanımını azaltmada baĢarılı olmuĢ birçok ülke trafik polisleri
arasında özel bir alkol müdahale birimi oluĢturmuĢtur. Bu özel polis birimi
alkollüyken araç kullanımıyla ilgili polis faaliyetlerinin ve karĢı önlemlerin
koordinasyonundan sorumludur. Sadece bu iĢe ayrılmıĢ özel bir birim sayesinde
merkezi koordinasyon ve deneyim kazanma imkanı sağlanmıĢ olmaktadır. Bu tür
bir birim aĢağıdaki konulardan sorumlu olmalıdır:
Karayolu travmalarını azaltmak için diğer karayolu güvenlik stratejileri ile
bütünleĢme;
Eğitim kampanyalarını ve tanıtımı kolaylaĢtırma;
Genel polis personeli için meslek içi eğitimi kolaylaĢtırma;
Denetim ve tespit yöntemlerini geliĢtirmek için istatistiksel veri ve istihbarat
toplama;
Alkollüyken araç kullanmanın etkileri hakkında eğitim, seminer ve çalıĢma
atölyeleri oluĢturulmasında sanayi kuruluĢları ve büyük kurumlarla birlikte
çalıĢma. Bu birim, sanayi kuruluĢlarında alkollüyken araç kullanımının
azaltılmasına yardımcı olmak için kapsamlı bilgi ve eğitim sağlayabilir;
UlaĢım endüstrisi ve profesyonel sürücü kuruluĢları türünde olan devlet
kurumları, yarı resmi kuruluĢlar ve büyük temsilci gruplarıyla ortaklık kurma.
Alkollüyken araç kullanımı, toplum destekli çözümler gerektiren toplumsal bir
sorundur. ĠĢbirliği içinde ve danıĢmanlık üstlenmiĢ bir yaklaĢım
sergilemedikçe polisin baĢarılı olması beklenemez ve beklenmemelidir.
AraĢtırma kurumları ile doğrudan bağlantı kurma. Bu, polisin programları
uygulamadan önce, uygularken ve uyguladıktan sonra bağımsız
değerlendirme ve araĢtırma yaptırmasını mümkün kılacaktır.

Denetim yöntemleri
Sürücü davranıĢlarını değiĢtirmek için baĢarılı bir Ģekilde kullanılan denetim yöntemleri
arasında sürücülere yönelik alkol taraması (rasgele ve “muhtemel sebebe” bağlı olarak) ve
istihbarata dayalı hedefi belirlenmiş denetim bulunmaktadır. Bu denetim yöntemleri,
maksimum etkiyi yaratmak için beraber kullanılmalıdır.
Sürücülere yönelik alkol taraması
Sürücülere yönelik alkol taraması 1 çok iyi görülür olması sağlanmıĢ ve yüksek hacimli
tarama Ģeklinde, önlemeye dayalı bir denetim strateji oluĢturmaktadır. Bu yöntem, sürücülere,
alkol almaları durumunda yakalanma risklerinin olduğunu hatırlatmakta ve onların tespit
edilmeyeceklerine dair kendi kanaatlerini zayıflatmaktadır. Alkol taraması gibi önleme
stratejileri:

1

Bazı ülkelerde, örneğin ABD, bu yönteme “alkol taraması" değil “alkol testi” adı verilmektedir.
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Bütün sürücülerin (ya da sürücülerin büyük bir kısmının) test edilmesini sağlamak için
“alkol muayene noktaları” ya da çevirme noktaları kullanılarak yüksek profilli ve çok iyi
görünür olmalı;
GiĢe, servis istasyonu ve dinlenme yerleri gibi yerlerde sabit taĢıt kontrollerini
kapsamalıdır.
Avustralya gibi bazı ülkeler, rasgele nefes testi (RNT) olarak da bilinen ve herhangi bir
sürücünün herhangi bir zamanda rasgele alkol taramasından geçmesini sağlayan prosedürlere
sahiptir. ABD gibi diğer ülkeler ise, uyguladığı seçmeli nefes testinde (SNT), trafik
polislerinin, alkol alıp almadığına dair sürücüleri etkili bir Ģekilde teste tabi tutmak için
“muhtemel sebebe” göre hareket etmelerini gerektirmektedir.

Seçmeli nefes testi ve rasgele nefes testi
ABD merkezli Önleyici Toplumsal Hizmetler ÇalıĢma Grubu (2001) [Task Force
on Community Preventive Services], her iki türdeki alkol muayenesi kontrol
noktalarının da alkollüyken araç kullanımı oranlarını azaltmada etkili olduğunu
ve ölçülebilir ekonomik faydalarının olduğunu ortaya koymuĢtur. Alkollüyken
araç kullanımından kaynaklandığı düĢünülen çarpıĢmalar ortalama %18
oranında (RBT kontrol noktaları) ve %20 oranında (SBT kontrol noktaları)
düĢerken, alkollüyken araç kullanımından kaynaklandığı düĢünülen ölümcül
çarpıĢmalar ise ortalama %22 (RBT kontrol noktaları) ve %23 (SBT kontrol
noktaları) oranında düĢmüĢtür.

Kan dolaĢımındaki alkol miktarının doğru bir Ģekilde ölçülmesi, etkili denetimin çok önemli
bir öğesidir. Pratik ve kullanımı kolay bir tarama cihazının kullanılması oldukça önemlidir.
Birkaç aydan sonra bozulan ya da ülke dıĢında pahalı bakım gerektiren donanımlar (ek
masraflara ve sürekli kullanımı mümkün olmayanlar) tercih edilmemelidir (bkz. Ek 2).
Alkol tarama testleri için minimum bir yıllık hedef belirlenmeli ve sürdürülmelidir. Testler
belirli test istasyonlarında (kontrol noktaları ya da yol barikatları) ya da normal polis
kontrolleri sırasında yapılmalıdır. Belirlenen minimum hedefler, yıl boyunca tüm sürücülerin
sayısına oranlanarak oluĢturulmalıdır. Sağlam bir strateji, yılda sürücülerin 1/3’ünü test
etmeye yönelik planlanırken, daha zengin ülkelerdeki daha geliĢmiĢ denetim kurumları 1/1’
oranında sürücü test etmeyi amaçlamaktadır – dolayısıyla bu her sürücünün ortalama olarak
yılda bir kez muayeneden geçmeyi beklediği anlamına gelmektedir.
İstihbarata dayalı hedefi belirlenmiş denetim
Yaygın olarak kullanılan ikinci denetim yöntemi ise aĢağıda da belirtilen belirli yer, zaman ve
Ģartlar altında alkollü sürücülerin tespitidir:
Otel, eğlence mekanları, gece kulüpleri, spor salonları ve oyun mekanları gibi alkolün
servis edildiği yerlerden çıkan ve alkollüyken araç kullanma olasılığı yüksek olan
sürücülerin durdurulması;
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Haftanın günleri ya da günün saatlerine göre yüksek riskli alkol kullanımının olduğu
zamanlar (bkz. Modül 2);
ÇarpıĢma bölgelerinde ya da yüksek riskli alanlar;
Yasal düzenlemeler rasgele nefes testine müsaade ediyorsa, çevirme nedeni ne olursa
olsun bütün yolcuların nefes testinden geçirilmesi;
ÇarpıĢmalara karıĢan bütün sürücülerin nefes testinden geçirilmesi;
Ġlk tespitten sonra alkollüyken araç kullanmaya devam ettiği bilinen sürücülerin (suçu
tekrar eden alkollü sürücüler) nefes testinden geçmesi. En önemli denetim önlemlerinden
biri olarak gizli denetimler ana operasyonel stratejileri desteklemeli ancak asla öncelikli
olmamalıdır. Temel odak noktası tüm sürücüler için yüksek görünürlüklü denetim
olmalıdır.

KUTU: 3.6

Avustralya ve Finlandiya’da rasgele nefes testi

Avustralya

Finlandiya

Victoria'da, rastgele nefes testi yapılan taĢıtlar
olarak bilinen ve halk tarafından kolayca fark
edilen
özel
amaçlı
“alkol
denetim
otobüslerinin” [booze buses] kullanılması, son
15 yılda alkollüyken araç kullanım oranlarının
azaltılmasında büyük oranda etkili olmuĢtur.
Bu otobüsler, suç iĢleyen sürücülerin etkili bir
Ģekilde iĢlem görmesi için mobil bir polis
istasyonu olarak iĢlev görmek üzere bütün
gerekli donanıma sahiptir. Televizyon, radyo,
basılı medya ve büyük duyuru panolarını
kullanan profesyonel olarak hazırlanmıĢ yoğun
duyuru kampanyaları, denetim sürecinin
tamamlayıcı öğelerini oluĢturmaktadır.

Finlandiya‟da 1977 yılında rastgele nefes
testlerinin uygulanmasına baĢladıktan sonra
alkollüyken araç kullanma oranları %50 oranında azaltılmıĢ ve alkolle bağlantılı çarpıĢmalardaki ölüm ve yaralanmalarda büyük düĢüĢler sağlanmıĢtır. AraĢtırmacılar, sorunlu alkoliklerin, çocuklar gibi hassas yol kullanıcılarının
karayolu ağını kullandığı sabah saatlerinde
araç kullanmalarının daha muhtemel olduğunu
ve diğer polis faaliyetlerine kıyasla rastgele nefes testi ile tespit edilmelerinin daha olası olduğunu bulmuĢtur (12). Rastgele nefes testinin
halk tarafından desteklendiği, tıbbi bakım ve
diğer kaynaklarda tasarruf sağlayarak masraflarını çıkaran bir önlem olduğu tespit edilmiĢtir.

Alkol taraması kontrol noktaları
Alkol muayenesi kontrol noktaları ya da çevirme noktaları olarak da bilinen alkol taraması
kontrol noktalarının kullanımı, ihlalcilerin tespiti ve yakalanması için etkili bir yöntemidir. Bu
noktalar, karayolu üzerinde yaygın ve görünür polis faaliyetini mümkün kılmakta ve
durdurulmayan diğer yol kullanıcıları için caydırıcı bir yöntem teĢkil etmektedir. Kontrol
noktaları, üç ana hedefe ulaĢmak için kullanılmaktadır:
1. Mümkün olduğunca çok sayıda sürücünün, polisi alkol denetimi yaparken görmesini
sağlama;
2. Sürücüleri alkol testine tabi tutma;
3. Belirlenen yasal KAK sınırının üzerinde olduğu halde araç kullandığı tespit edilen
sürücüler hakkında iĢlem yapma.
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Trafik polisi, aĢağıdaki yöntemlerle kontrol noktalarının etkisini en üst düzeye çıkarabilir
(13):
Kontrol noktalarını mümkün olduğunca görünür hale getirme
 Çok sayıda polis memuru ve polis aracı konuĢlandırma. Bu amaçla kanıt niteliğinde
test ve suçlular hakkında olay yerinde iĢlem yapabilme kapasitesine sahip mobil
birimlerin kullanılması önemlidir. Bu, trafik polislerinin denetimlerini ya da kontrol
noktası bölgelerini tek bir vardiyada farklı mevkilere kaydırmaları durumunda halka,
normalden daha fazla denetim faaliyeti yapıldığı izlenimini verecektir. Kontrol
noktalarında kanıt niteliğinde tespit imkanı veren test cihazlarının olması, Ģüphelilerin
test için polis istasyonuna götürülme zorunluluğundan doğan kaynak ve zaman israfını
da önlemektedir. Polis;
- Ekipler halinde çalıĢmalı
- Farklı mevkilerde konuĢlanmalı
- Gündüz ve gece operasyonları yürütmeli
- Uygulanan programa dikkat çekmek için yanıp sönen uyarı ıĢıklarını kullanmalı
- Çevirme mevkiinde kontrol noktaları kurmalı
- Kontrol noktasının kurulma amacını gösteren levhalar kullanmalıdır (örneğin
“alkol kontrolü”). Bu, kontrol edilmeden önce sürücüleri uyarma anlamına
gelmeyecek ancak kontrol noktasından geçen bütün sürücülere güçlü bir mesaj
verilmesini sağlayacaktır.
Güvenilirliği sağlamak için alkol denetimlerinin sıkı bir şekilde uygulanması




Denetim yapılmazsa sürücüler bu yasaya uymayacaktır. Sürücüler bilgilendirilmeli,
müdahalenin meĢruiyeti hakkında ikna edilmeli ve bunun güvenliklerini arttıracağına
inanmaları sağlanmalıdır.
Herkes eĢittir – muafiyet, pazarlık ya da özel durumlar olmamalıdır.
Ġhlalcilere iĢlem yapılırken her zaman nazik, adil ve ciddi olunmalıdır.

Uzun bir süre boyunca mümkün olduğunca sık zaman aralıklarıyla kontrol
noktaları oluşturulması





Sürücüler sürekli olarak denetim faaliyetleri olduğunu duymalı ve bunun her yerde her
zaman olabileceğini bilmelidir.
Aynı denetim stratejisi sıklıkla tekrar edilmelidir.
Polis memurlarının iyi aydınlatılmıĢ ve güvenli mevkilerde çalıĢmasını temin etmek
kaydıyla gece saatlerinde alkol kontrolleri yapılmalıdır.
Yasanın izin verdiği durumlarda, sürekli olarak herhangi bir nedenle durdurulan tüm
sürücülere rasgele nefes testi uygulaması yapılmalıdır.

Alkollüyken araç kullanma oranlarını azaltmak için insanların gerçekten yakalanma ihtimali
hakkında düĢünmelerini sağlamak gerekmektedir. Gerçek yakalanma riskinin ne kadar olduğu
konusunda emin olmayan sürücüler tespit edilme ihtimalini kafalarında büyütmektedir ki bu
da denetim için ayrılan kaynakların sınırlı olduğu durumlarda çok yararlıdır. Yukarda
değinilmiĢ olan dört konu, sürücülerin ya da binicilerin her an her yerde alkol kontrolüne
maruz kalabileceklerine dair genel bir algı yaratmada çok etkili olan bir müdahale stratejisinin
temelini oluĢturmaktadır.
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Çevirme ya da kontrol noktası yönetimi
Rasgele ya da belirli bir ihlal ya da taĢıt-sürücü grubuna yönelik denetim yapmak üzere
hareket halindeki taĢıtların durdurulması, planlama ve risk değerlendirmesi açısından büyük
dikkat istemektedir.
Bir kontrol noktası ya da bariyer oluĢtururken en önemli husus, polis memurlarının, Ģüpheli
sürücülerin ve diğer karayolu kullanıcılarının can güvenliğidir. Genel güvenliği sağlamaktan
sorumlu bir memurunun bulunmadığı yerlerde operasyon yapılmamalıdır (bu kiĢinin diğer
görevleri de olabilir). Yalnızca iki ya da üç memurun çalıĢtığı yerlerde bile bir kiĢi güvenliği
sağlamakla görevli olmalıdır. Kontrol noktalarının yönetiminde aĢağıdaki konular göz önünde
bulundurulmalıdır:
1.

Güvenli yer seçimi

Güvenli bir yer seçiminde aĢağıdaki konulara dikkat edilmelidir:
Sürücülerin kontrol noktasına güvenli bir Ģekilde yaklaĢabilmek için kendilerini
ayarlayabilecekleri kadar zaman ve görüĢ mesafesi tanınması, güvenliğin
sağlandığından emin olunamıyorsa baĢka bir yer seçilmesi;
Kötü hava koĢulları herhangi bir sahayı elveriĢsiz ya da tehlikeli hale
getirebileceğinden, kontrol noktası kurulurken ve kaldırılırken memurlar için bu tür
güvenlik unsurlarının göz önüne alınması;
Polisin görünürlüğünü en üst düzeye çıkarmak için çalıĢma süresince kontrol noktasının
farklı yerlere taĢınması;
GüneĢ gün boyunca yer değiĢtirdiğinden, kontrol noktasına yaklaĢan sürücüler için
güneĢ ıĢığının dikkate alınması;
Gün batımı ve doğuĢunda görünürlük özel önem taĢıdığından, denetim bu saatlerde
yapılacaksa özel önlemler alınması;
Gece operasyonlarının, yeterli aydınlatma olanağı olan yerlerde yapılması ve yüksek
görünürlük için ek aydınlatma sağlanması;
Kontrol noktasına yaklaĢan ve yanından geçen taĢıtların kontrolünün mümkün olması;
Gereksiz trafik tıkanıklığının önlenmesi; neyin gereksiz tıkanıklık olarak tanımlanacağı
duruma bağlı olsa da, genel bir kural olarak trafiğin sonu görülemiyorsa kontrol
operasyonlarını askıya almanın ve sonu görülene kadar trafiğin akmasına izin vermenin
zamanı gelmiĢ demektir;
Trafiğin yavaĢladığı doğal bariyerlerin kullanılması, örneğin giĢeler vb.
2.

Trafiğin güvenli bir şekilde yavaşlatılması

Ġki ya da üç Ģeritli bir taĢıt yolunda, taĢıtların seçiminin ve durdurulmasının yüksek hızlı bir
trafik yerine, yavaĢ akan bir trafik Ģeridinden yapılabilmesi için, koniler, bir polis kontrol
noktası iĢareti ve bir birleĢme iĢareti kullanılarak trafiğin yavaĢlatılması en iyi yöntemdir.
Tepe lambası yanan bir polis aracı, yaklaĢan motorlu taĢıt sürücüleri için bir tür uyarı iĢlevi
görmekte ve daha önemlisi kuralları ihlal eden sürücülerle görüĢmeleri için polis memurlarına
bir güvenlik koridoru sağlanmıĢ olmaktadır. Eğer koni yerleĢtirme yöntemi (bkz. ġekil 3.5)
seçilirse, hem konilerin yerleĢtirilmesi sırasında hem de daha sonraki sonuçları düĢünülerek,
trafik hacmi göz önüne alınmalıdır. Yolun tek Ģeride düĢürülmesi, otomatik olarak bir tıkanıklık yaratacaktır, dolayısıyla seçilmeyen taĢıtların derhal yola devam etmeleri sağlamalıdır.
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Şekil 3.5

Trafiğin işaretleme konileriyle yavaşlatılması

Bu yöntem, alkol denetimi yapıldığına dair sürücülerin önceden uyarılmasını mümkün
kılacaktır. ġüpheli sürücüler kaçmak için yolculardan biriyle yer değiĢtirme, taĢıtlarını terk
etme, kontrol noktasından durmadan geçme, kontrol noktasından önce sola ya da sağa dönme,
U-dönüĢü yapma gibi bazı eylemlerde bulunabilirler. Bu nedenlerle, kontrol noktasını ya da
bariyeri atlatmak isteyen sürücüleri yakalayabilmek amacıyla ekip aracının durdurma
noktasından önce stratejik bir yere konumlandırılması çok önemlidir. Bazı hallerde
denetimden kaçmaya çalıĢan sürücüler aslında yasal alkol sınırının altındadır ancak suçluluk
duygusuyla telaĢa kapılmıĢ olabilirler.
Kontrol noktalarının yönetiminde “takım” anlayıĢı, sadece iki ya da üç polis memurunun
görev yaptığı noktalarda daha da önemlidir; örneğin kavĢaktan hemen geçtikten sonra güvenli
bir yol kesme noktasının olduğu trafik ıĢıkları gibi. Polislerden biri trafik ıĢıklarında durup
kırmızı ıĢıkta duran sürücüleri tespit edebilir. Bu sürücüler alkol kontrolü yapan polis
memurlarına yönlendirilebilirler. Bu sistem giĢelerde de iĢe yaramakta, böylelikle hem
görünür denetim hem de uyarı bir arada yürütülebilmektedir.
3. Durdurulacak taşıtları seçmek için doğru yöntem belirlenmesi
Seçme iĢlemi rasgele ya da belirlenmiĢ bir sürücü/taĢıt grubuna yönelik olabilir:
Rasgele seçmede aĢağıdaki taĢıtlar çevirme noktasına yönlendirilebilir:
- otomobiller (rasgele)
- geçen her on taĢıttan biri (trafik akıĢına göre)
- art arda gelen beĢ taĢıt durdurup, daha sonra trafiğin akmasına izin verme.
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Belirilenmiş bir grubun seçilmesi, alkol kullanma tarzları ve ve çarpıĢma verileri
hakkında toplanan istihbarata ya da toplumdaki alt grupların alkol tüketimine dair eski
verilere dayanabilir ve Ģunları kapsayabilir:
- bütün taĢıtlar
- bütün taksi Ģoförleri ya da profesyonel sürücüler
- belirli bir türdeki bütün taĢıtlar
- bütün ağır vasıtalar

4.

Güvenliği sağlamak için araç gereç kullanımı

Güvenlik en önemli husustur. Polis memurlarının ve karayolu kullanıcılarının emniyetini
sağlamak için doğru araç gereçler kullanılmalıdır.
Sahadaki bütün ekipler gece ve gündüz yansıtıcı ceketler ya da yelekler giymelidir.
Bütün ekipler polis üniforması giymelidir.
Akan trafikten korunmak için polis araçları kullanılmalıdır.
Görünürlüğü maksimum seviyeye çekmek için tepe lambası yanan ekip araçları
kullanılmalıdır (IĢıklar yanarken ve motor kapalıyken akü ömrüne dikkat edilmelidir).
Eğer herhangi bir resmi gözlemci varsa, yansıtıcı yelek giymeden sahaya girmelerine izin
verilmemelidir.
ĠĢaretleme konileri, daha iyi görülebilmeleri için, tepelerine konulan zıt renkte çakar
lambalarla desteklenmelidir.
Kontrol noktası yanıp sönen ıĢıklandırma ya da kırmızı iĢaretleme konileriyle
belirginleĢtirilmelidir.
Güvenlik bariyeri olarak herhangi bir çevreleyici ekipmanının kullanılıp
kullanılamayacağı araĢtırılmalıdır.
Doğal bariyerler ya da doğal yol kesme noktaları kullanılabilir, örneğin giĢeler, servis
istasyonları, otoparklar, giriĢler ve çıkıĢlar.
Güvenli ve etkili bir çalıĢma için yeterince polis memuru bulunması temin edilmelidir.
Kontrol noktasının hangi mevkide olduğu operasyon komuta merkezine bildirilmelidir.
Fotoğraf ya da video kayıtları ile kanıt sağlama imkanı olup olmadığı değerlendirilmelidir.

5.

Muhtemel durum planı

AĢağıdaki durumların tespiti halinde yürütülecek iĢlem belirlenmiĢ olmalıdır:
Sürücü belgesinin olmaması
Tescil-ruhsat olmaması
Çalıntı taĢıt tespit edilmesi
Sürücünün alkollü olması
Sürücünün kontrol noktasında durmaması
Sürücülerin çoğu kurallara uygun davranıp sorun çıkarmamakla birlikte, sinirli alkollü
sürücüler ya da suçlular gibi tartıĢmacı ya da durdurulmak istemeyen sürücülerle de
karĢılaĢılacaktır.
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6.

Mesajın iletilmesi

Bu denetim yönteminin en önemli yanı hem kontrol edilenler hem de kontrol edilmeden
geçenler için caydırıcı olmasıdır. Kontrol noktasından geçen sürücüler, değiĢken bir mesaj
iĢareti ya da “Alkol denetimi” yazan büyük bir sabit tabela ile kontrol noktasının amacı
hakkında bilgilendirilmelidir. Bir mesajın görülür olması çok önemlidir.
Eğer bu yapılmazsa diğer sürücüler bunun normal bir polis asayiĢ kontrolü olduğunu ya da
herhangi bir baĢka trafik kontrol noktası daha olduğunu düĢünebilir ve tutumlarında hiçbir
değiĢiklik meydana gelmez.

7.

Kural ihlal edenlerin derhal işleme tabi tutulması

Eğer sürücüler herhangi bir iĢleme tabi tutulacaksa bunun hiç gecikmeden yapılması
gerekmektedir. Kendisiyle ilgili gözlemler sürücüye açık bir Ģekilde anlatılmalı ve itiraz
halinde diğer memurlardan da destek alınmalıdır. Herhangi bir tartıĢma ya da pazarlığa
giriĢilmeden kanıtlar derhal kaydedilmelidir. Polis her zaman kibar ve nazik olmalı, yüksek
bir beceri ve profesyonellik sergilemelidir.

8.

Ġstatistiksel bilgi toplamak için tutulacak kayıtlar

AĢağıdaki bilgiler kaydedilmelidir:
Denetim noktasından geçen motorlu taĢıt sayısı (çalıĢma sırasında, belirli bir birim zaman
aralığında denetim noktasından geçen taĢıt sayısı tespit edilerek örneklem alınıp, bu
örneklem büyüklüğü denetim toplam kaç birim zaman devam ettirildiyse o sayıyla
çarpılarak bir tahminde bulunulabilir);
ĠĢlem yapılan sürücü sayısı;
ÇalıĢan polis sayısı;
Denetim noktasında geçirilen süre.
Kontrol ya da çevirme noktalarının yönetiminde en önemli konu polis memurlarının,
vatandaĢların, yasaları ihlal edenlerin ve Ģüphelilerin güvenliğidir.
NHTSA, az personelle alkol kontrol noktaları kurulması konusunda kılavuzlar oluĢturmuĢtur
(www.nhtsa.dot.gov/people/injury/enforce/LowStaffing_Checkpoints/images/LowStaffing.pdf ). Bu
kontrol noktaları daha az personelle eski kontrol noktalarıyla aynı sonuçları elde etmektedir.
Bunlar mobildir ve tipik olarak tam donanımlı kontrol noktaları kadar uzun sürmemektedir.
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KUTU: 3.7

İşlev kaybının “muhtemel sebebinin” alkol olduğuna dair
kanaat oluşturma, ABD

ABD gibi ülkelerde bir taĢıtın potansiyel bir alkollü sürücü tarafından kullanılıyor olması
Ģüphesiyle durdurabilmesi için, trafik polisinin “muhtemel bir sebep” tespit etmiĢ olması
gerekmektedir. NHTSA tarafından hazırlamıĢ olan bir yayından (DOT HS-805-711) alınan
aĢağıdaki belirti listesi, polis memurlarının alkollü sürücüleri tespit etmek üzere eğitiminde
yaygın olarak kullanılmaktadır. NHTSA'ya göre, bir sürücünün yasal sınırın üzerinde alkol almıĢ
olma ihtimali her bir belirti için farklı bir yüzdelik orana karĢılık gelmektedir.
Belirti % *
Belirti
Dönemeçleri çok geniĢ alma 65
Çok yakın takip
ġerit ya da orta çizgi üzerinde sürme 65
Tekerlerin Ģerit ya da orta çizgi üzerinde olması
SarhoĢ gibi gözükme 60
Kararsız, düzensiz Ģekilde fren yapma
Bir nesneye ya da taĢıta neredeyse çarpacak olma 60
KarĢıdan gelen ya da kesiĢen trafiğe doğru sürme
Zikzak yapma 60
Tutarsız trafik iĢaretleri verme
BelirlenmiĢ bir yol dıĢında araç sürme 55
Uygunsuz bir Ģekilde durma (Ģeritte durma haricinde)
Ani dönüĢ 55
Aniden ya da kural dıĢı Ģekilde dönme
DüĢük hız (10 mil/saat‟in altında) 50
Aniden hızlanma ya da yavaĢlama
Trafik Ģeridinde durma (nedensiz yere) 50
Sönük farlar
Kayma 50
* Ġlgili belirtiyi gösteren sürücünün alkol almıĢ olma ihtimali (Ç.N)

%*
45
45
45
45
40
35
35
30
30

Durdurma için muhtemel sebep
Memur sürücünün penceresine yaklaĢacak ve öncelikle bazı sorular yöneltecektir. Bunun amacı
aĢağıdaki gibi kanıtların var olup olmadığını tespit etmektir:
Sürücünün nefesinde ya da genel olarak arabanın içinde alkol kokusu;
Sorulara cevap verirken geveleyerek konuĢma;
KanlanmıĢı ya da kırmızı gözler;
KızarmıĢ bir yüz;
Soruları anlama ve yanıtlamada zorluk;
Sürücü belgesini ve ruhsatı bulmada zorluk;
TaĢıtta alkollü içecek ĢiĢe ya da kutularının bulunması.
Eğer memur, yasal tutuklama ve kovuĢturma baĢlatmak için makul bir Ģüphe edinirse sürücünün
taĢıttan çıkmasını isteyecektir.
Fiziksel alkol muayenesi
Eğer sürücünün alkollü olduğundan Ģüphe edilirse memur bir ya da daha fazla fiziksel alkol
muayenesi [field sobriety test] yapabilir. En yaygın olarak kullanılan yöntemler Ģunlardır:
Yürüme ve dönme (topuklar ve ayak parmak uçları düz bir hat üzerinde kalacak Ģekilde);
Parmağın burna dokundurulması (baĢ sabit, gözler kapalı, iĢaret parmağının ucuyla burnuna
dokunma);
Dikkat durumu (ayaklar bitiĢik, baĢ geriye doğru, gözler kapalı halde 30 saniyeliğine durma;
Romberg testi olarak da bilinir);
30 saniye boyunca tek ayak üzerinde durma;
Alfabenin hepsini ya da bir kısmını okuma;
Arka arkaya, hızla ve her iki yönde parmaklarla baĢparmağa dokunma;
Yatay göz hareketinin muayenesi (göz bebeğinin tepisini ölçmek için bir nesnenin gözlerle
takip edilmesi);
30 ya da 100 gibi bir sayıdan geriye doğru sayma;
Yerdeki bozuk parayı alma;
Ön ölçüm için alkolmetreye üfleme.
Tutuklama için geçerli sebep
Eğer polis memuru, Ģüphelinin alkollü olarak araç kullandığına dair makul bir Ģüphe edinmiĢse,
tutuklamayı gerçekleĢtirebilir, Ģüpheliyi kelepçeleyebilir ve polis merkezine götürebilir. Yolda,
polis memuru Ģüpheliyi yasal hakları ile yasa gereğince kan, nefes ya da idrar testi için numune
vermeye zımni rızasının alınmıĢ sayıldığı konusunda bilgilendirebilir.
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Alkol denetim yöntemlerinin özeti
Denetim faaliyetleri, sorunun çok iyi bir Ģekilde anlaĢılması, destekleyici mevzuat, yeterli
meslek içi eğitim, araç-gereç donanımı ve stratejik bir yaklaĢım üzerine oturtulmalıdır.
Polis müdahalesinin hedefi, tutuklamadan ziyade çarpıĢmaların önlenmesi olmalıdır.
Denetim faaliyetleri istihbarat odaklı olmalı ve yavaĢ yavaĢ yaygınlaĢtırılmalıdır.
Rasgele alkol taraması genel caydırıcılığı sağlarken hedefi belirlenmiĢ denetim,
alkollüyken araç kullanmaktan vazgeçmeyen sürücülerin yakalanmasını kolaylaĢtırmayı
amaçlamaktadır.
Genel caydırıcılık ve hedefi belirlenmiĢ denetim faaliyetleri birlikte kullanılmalıdır.
Mobil alkol tarama birimleri kanıt niteliğinde tespit yapma ve ihlalcilerle ilgili yerinde
iĢlem yapma kapasitesine sahip olmalıdır.
Ġdeal olarak en azından 3 sürücüden biri her yıl alkol kontrolünden geçmelidir.
ÇeĢitli mobil alkol tarama cihazları mevcuttur.
Denetim faaliyetleri, toplumda kabul görmesi için tanıtım ve halk eğitimi faaliyetleri ile
birleĢtirilmelidir.
Denetim faaliyetleri yüksek düzeyde görünür olmalı, sıkı uygulanmalı, uzun zaman
sürdürülmeli ve program hakkında iyi tanıtım yapılmalıdır.
3.3.3 Alkollüyken araç kullanımı için cezalar ve yaptırımlar
Alkollüyken araç kullanma suçları için ülkeden ülkeye değiĢen çok farklı cezalar ve
yaptırımlar uygulamaktadır. Yasal sınırın üzerinde bir alkol oranı ile araç kullanmak,
muhtemel trafik suçları arasında en ciddi olanı olmalıdır ve cezası makul Ģekilde ağır, kültürel
ve ekonomik olarak uygun olmalıdır.
Farklı ülkelerde benimsenen alkollüyken araç kullanma suçları için uygulanan cezalar ve
yaptırımlar arasında aĢağıdakiler bulunmaktadır:
KAK düzeyi, yakalanma sayısı ya da suçu iĢleyenin geliri arttıkça artabilen para cezaları;
Sürücü belgesinin alıkoyulması ya da geri alınması;
ÇarpıĢmaların ölüm ya da yaralanmaya sebebiyet verdiği durumlarda sarhoĢ bir sürücünün
uzun yıllar için hapse girmesi ve/veya sürücü belgesinin tümüyle iptal edilmesi (bkz. Kutu
3.8)
Bu el kitabında detaylı olarak ele alınmayan, daha az yaygın ve daha tartıĢmalı önlemler
arasında plaka iptali ve alkol güvenlik kilitleri bulunmaktadır. Sürekli aynı suçu iĢleyenler
için yapılabilecekler bu bölümün sonunda ele alınmıĢtır.
Bu nihai önlemler, bu el kitabının ana hedef kitlesi olan düĢük ve orta gelirli ülkelerde pek
yaygın olmamakla birlikte, uygulandığı ülkenin taĢıt tescil kayıt sisteminin ve suçu sürekli
iĢleyen sürücüleri takip sisteminin iyi olduğu varsayımına dayanmaktadır.
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KUTU: 3.8

Alkollüyken araç kullanma suçu için çeşitli ceza örnekleri

Sri Lanka
Alkollüyken araç kullanmanın cezası 2000 Rs‟den (Sri Lanka Rupisi) 7000 Rs‟ye yükseltilmiĢtir
(%350‟lik bir artıĢ). Bir yıl içerisinde ikinci kez
aynı suçun iĢlenmesi, bir gece gözaltında tutulmasına ve sürücü belgesine el koyulmasına
neden olmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri
50 eyaletin hepsinde yasada tanımlanmıĢ iki suç
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, alkol etkisi altında
araç kullanma (DUI) [driving under the influence of
alcohol], alkolden zarar görmüĢ halde/ iĢlevleri
bozulmuĢ halde araç kullanma (DWI) [driving while
intoxicated/impaired] ya da alkolden zarar görmüĢ
halde/iĢlevleri bozulmuĢ halde iĢ görme (OWI)
[operating while intoxicated/impaired] gibi çeĢitli
Ģekillerde adlandırılan alıĢılagelmiĢ bir suçtur.
“Alkol etkisi altında araç kullanmanın” çeĢitli
versiyonları genelde kabahat türünden bir suçtur
(bir yıla kadar hapis cezasıyla mahkumiyet). Ancak, olayın ciddi yaralanmaya (ağır DUI) ya da
ölüme (araç kullanırken adam öldürme ya da cinayet) neden olması ya da davalının belirli bir
süre zarfında daha önceden DUI suçları iĢlemiĢ
olması durumunda suç (genelde 7 yıl içinde 3
suçlama), kabahat türü suçtan ağır suça dönüĢebilir (daha uzun süreli hapis cezası). Kaliforniya
eyaleti, kötü niyet olduğuna -diğer insanların
hayatına karĢı büyük bir kayıtsızlıkla davranıldığına- kanaat getirilmesi halinde ikinci dereceden
cinayetle suçlamakta, bu uygulama giderek artan
sayıda eyalet tarafından takip edilmektedir.
SarhoĢ halde sürücülük için ise [drunk driving],
Ohio eyaletinde, araç kullanırken adam öldürme
ile suçlanan DUI suçlularının ömür boyu hapis
cezası almaları için ciddi cezaların getirilmesi
gündemdedir. Yeni yasalar, diğer cinayet kurbanlarıyla aynı adalet anlayıĢının uygulanması için
aktif kampanyalar düzenleyen alkollüyken araç
kullanımı kurbanlarının aile ve arkadaĢlarınca
yapılan giriĢimlerin bir sonucudur. Bu yasaların
arkasındaki mantık sarhoĢ halde araç kulanımının önceden planlanmıĢ olduğudur. Araç kullanırken iĢlenen ağırlaĢtırılmıĢ cinayet [aggravated
vehicular homicide] her iki eyalette de bir suç olduğu
için kiĢinin bu tür bir suç neticesi öldürülmüĢ olması birinci dereceden cinayet kapsamına girmektedir. Ancak anayasa gereğince, bu suçtan
dolayı herhangi bir kiĢinin idama mahkum edilmesi mümkün görünmemektedir. Bu ceza, olağan
DUI ve mahkemelerce yapılan diğer suçlamalara
ek niteliğindedir.
Alkol etkisi altında araç kullanma için getirilen cezalar arasında genelde tutuklama, hapis, para cezası, sürücü belgesine el koyulması, zorunlu DUI

okullarına katılım, toplum hizmeti, gözaltında tutma koĢuluyla salıverme ve giderek artan sayıda
taĢıta alkol güvenlik kilidi takma zorunluluğu
bulunmaktadır.
Kanada
Alkol etkisi altında araç kullanma (DUI), Kanada
Ceza Kanunundaki bir dizi suç için kullanılan genel bir terimdir. Ana suçlar, Kanada Ceza Kanununun 253(a) numaralı bölümüne aykırı olarak,
alkol ya da uyuĢturucu nedeniyle bu iĢi yapamayacak kadar zarar görmüĢ olduğu halde motorlu
bir taĢıtı çalıĢtırmak ve Ceza Kanununun 253(b)
numaralı bölümüne aykırı olarak kanındaki alkol
oranı 100 mililitre kanda 80 miligramdan fazla
iken araç kullanmaktır. Bkz. Ceza Kanunu Bölüm
253 - 259.
ĠĢlev kaybına uğramıĢ halde araç kullanma için
uygulanan minimum cezalar:
Ġlk defa: 600 Dolar para cezası, bir yıl
trafikten men ya da hapis;
Ġkinci defa: 14 gün hapis, iki yıl trafikten men,
hapis
Üçüncü defa ya da tekrar eden suç: 90 gün
hapis, 3 yıl trafikten men.
27 Ocak 2001‟de Kanada‟da bir Rus diplomat
olan Andrey Knyazev alkol almıĢ halde araç
kullanırken Kanadalı bir kadının ölümüne neden
olmuĢtur. Knyazev Rusya‟da cezaevine girmiĢtir.
Bu olaydan sonra Kanada‟da alkol almıĢ halde
araç kullanan diplomatlar için yasaklayıcı sıkı
önlemler alınmıĢtır.
İngiltere
Ġngiltere‟de, belirlenen sınırı aĢan sürücüler (ki bu
diğer Avrupa ülkelerinden çok daha yüksektir)
ağır Ģekilde cezalandırılmaktadır. Yasayı ihlal
edenler 12 ay trafikten men edilmekte, hapis
cezasına çarptırılmakta ve/veya 5000 Pound'a
kadar bir para cezası kesilmektedir. Aynı tarifeler
belirlenen yasal alkol sınırını aĢan ya da araç
kullanmaya uygun olmayan kiĢiler için de aynıdır.
Ancak, son zamanlarda yapılan bir düzenleme
sürücünün bir rehabilitasyon kursuna katılmasını
sağlamakta ve kursun baĢarılı bir Ģekilde tamamlanmasından sonra trafikten men altı aya kadar
kısaltılabilmektedir.
Bu “yüksek sınır – ağır ceza” modeli biraz olağan dıĢıdır. Bazı ülkeler para cezası keserken
sürücü belgesine el koymamakta, bazı ülkeler ise
iki kademeli bir ceza sistemi uygulamaktadır. Örneğin Fransa, sınırın hemen üzerinde olan sürücülere para cezası keserken, sınırı büyük oranda
aĢanlar, sürücü belgelerini kaybetmektedir. Ancak sürücü belgesi alınan kiĢilerin araç kullanmaya devam edebileceğine dair endiĢeler vardır.
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Para cezaları
Birçok ülkede para cezaları, yasaları ihlal edenler için yaygın bir ceza Ģeklidir (bkz. Kutu 3.9).
Para cezaları, yerel ekonomik Ģartları hesaba katmalı ve trafik yasasındaki diğer suçlar için
uygulanan para cezalarıyla orantılı olmalıdır. Amaç etkili bir caydırıcılık sağlamaktır.

KUTU: 3.9

Alkollüyken araç kullanma suçu için para cezaları ve
diğer yaptırımlar

Çin
31 Mayıs 2004‟te Çin Halk Cumhuriyeti Genel
Kalite, Muayene ve Karantina Denetimi
Ġdaresi GB19522 2004 kodlu bir düzenleme
getirmiĢtir. Buna göre “alkollüyken araç
kullanma” ve “sarhoĢ araç kullanma” terimleri
için ulusal bir standart belirlenmiĢtir. GB1955
2004‟e göre KAK düzeyi 0,02‟nin altında olan
sürücüler ayık, 0,02 – 0,08 arasında olanlar
alkol etkisi altında araç kullanan (DUI) ve KAK
düzeyi 0,08‟den fazla olanlar alkolden zarar
görmüĢ halde araç kullanan (DWI) olarak
tanımlanmıĢtır. Nefes alkol konsantrasyonunu
(NAK) ölçmede kullanılacak cihazların teknik
göstergeleri ve ölçme kabiliyeti GA307; kan
alkol konsantrasyonunu (KAK) ölçmede
kullanılacak analiz cihazı ise GA/T105
standardına uygun olmalıdır. Ancak, kandaki
alkol seviyesinin ve alkolün nasıl tespit
edileceği hakkında herhangi bir standart
prosedür bulunmamaktadır.
1 Mayıs 2004‟te yayınlanan Çin Karayolu
Trafiği Kanununda, alkollüyken araç kullanımı
için belirlenen cezalar yer almaktadır.
Kanunun 91. maddesine göre, alkollüyken
araç kullananların sürücü belgeleri bir ila üç
ay kadar alıkonulacak ve sürücü 500 Yuan
para cezasına
çarptırılacaktır.
SarhoĢ
sürücüler, ayılana kadar kamu güvenliği trafik
yönetimi dairesi tarafından kontrol altında
tutulacaktır. Ayrıca sürücü 15 günden fazla
olmamak kaydıyla göz altına alınacak ve 500
– 2000 Yuan tutarında bir para cezası
ödeyecek, sürücü belgesi üç ila altı ay kadar

alıkonulacaktır. Ticari taĢıt sürücülerinin sürücü belgeleri de üç ay boyunca alıkonulacak
ve sürücü 500 Yuan tutarında bir ceza
ödeyecektir. SarhoĢ sürücüler ayılana kadar
kamu güvenliği trafik yönetimi dairesi
tarafından kontrol altında tutulacaktır. Ayrıca,
sürücü 15 günden fazla olmamak kaydıyla
gözaltına alınacak ve 2000 Yuan tutarında bir
para cezası ödeyecek, sürücü belgesi altı ay
kadar alıkonulacaktır. Alkollüyken araç
kullanımından dolayı iki seferden fazla
cezalandırılan sürücülerin sürücü belgeleri
iptal edilecek ve beĢ yıl boyunca ticari taĢıt
kullanmaları yasaklanacaktır.
Fransa
Ağustos 1995‟te yasal KAK sınırı 0,05 g/100
ml‟ye düĢürülmüĢtür. KAK düzeyi 0,05-0,08
g/100 ml arasında iken araç kullananlar 756
Fransız Frangı tutarında bir para cezasına
çarptırılacaktır. Eğer suçlu kiĢinin KAK düzeyi
0,08 g/100 ml‟den daha yüksek ise
maksimum ceza 4537 Fransız Frangı ve iki yıl
hapis cezasıdır.
Malta
Ġlk ihlalde, en az 200 Malta Lirası tutarında bir
para cezası ve/veya üç ay hapis cezası
uygulanmakta ve kiĢinin sürücü belgesine altı
ay boyunca el koyulmaktadır. Ġkinci ihlal
durumunda,
sürücü
belgesi
bir
yıl
alıkonmakta, ek olarak 500 Malta Lirası
tutarında para cezası ve/veya altı ay hapis
cezası uygulanmaktadır.

Trafikten men
Teoride, sürücü belgesinin alınması, kiĢiyi, trafikten men süresinin sonuna kadar trafikten
uzak tutmak için tasarlanmıĢtır. Uygulamada ise trafikten men edilen birçok sürücü eskisi kadar çok olmasa da yasadıĢı olarak araç kullanmaya devam etmektedir. Bu yaptırımın etkili olabilmesi, sürücünün herhangi bir polis kontrolünde durdurulma olasılığının ne kadar olduğu-
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na ve yasadıĢı olarak araç kullanmayı ne kadar istediğine bağlı olacaktır. Bu tür cezaların
getirilmesi düĢünülürken, denetim kapasitesi, sürücü belgesi ile ilgili suçların idari takibinin
zorluğu, polis kontrollerinin sıklığı ve bu yaptırımın diğer trafik suçları için de kullanılıp
kullanılmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

İngiltere’de sürücü belgesiz araç kullanma
UlaĢtırma Bakanlığı için yürütülen bir araĢtırmada sürücü belgesiz araç
kullanımının yaygınlığı tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırma, Ġngiltere‟de
araç kullanılan saatlerin %0,5‟inde sürücü belgesi olmayan kiĢilerin araç
kullandığını, bu kiĢilerin trafik suçlarının %9‟unu iĢlediklerini ve %4‟ünün de
ölümcül çarpıĢmalara karıĢtıklarını göstermiĢtir.
Alkollüyken araç kullanma suçlarından dolayı trafikten men edilen sürücülerin
%12‟si yasadıĢı olarak araç kullanmaya devam ettiklerini belirtirken, biriken ceza
puanlarından dolayı trafikten men edilenlerin de %39'u yasadıĢı araç
kullandıklarını itiraf etmiĢtir.

Taşıtlarla ilgili yaptırımlar
Bu konuda bir dizi farklı yaptırım bulunmaktadır. Bir ülke ya da bölgede taĢıtlara yönelik
yaptırımların alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bir programın parçası olarak
kullanabilmesi için iyi geliĢtirilmiĢ bir araç tescil ve takip sisteminin bulunması
gerekmektedir. Bu el kitabının hedef kitlesi, alkollüyken araç kullanımını azaltmak için
program geliĢtirmenin ilk safhalarında olan düĢük ve orta gelirli ülkeler olduğundan, bu tür
uygulamalar temel müdahaleler arasında düĢünülmemiĢ ve detaylı olarak ele alınmamıĢtır.
Taşıta el koyma, alkolden zarar görmüĢ halde (DWI) araç kullanma suçunu tekrar tekrar
iĢleyen suçlular için bir tür “son çare” olarak kullanılmakta ise de bu önlemin etkisi
hakkında çok az bilgi bulunmaktadır.
Taşıt plakasına el koymanın polis tarafından tutuklama sırasında yapılabilmesi
durumunda etkili olduğu görülmüĢtür. Genelde plakayı geri almak için para ödenmesi
gerektiğinden bu uygulama bir ceza geliri sağlayabilir (14).
Taşıt ruhsatının iptali – TaĢıt ruhsatı iptali, tescilli taĢıt oranları yüksek olmadığı sürece
düĢük ve orta gelirli ülkelerde sınırlı olarak uygulanabilecektir. Ayrıca uygulanabilse bile,
yalnızca DWI suçlusunun taĢıtın tek sürücüsü olduğu durumlarda geçerli olabilmektedir.
Alkol güvenlik kilitleri – birçok düĢük ve orta gelirli ülke için Ģu anda pek uygulanabilir
olmasa da alkol güvenlik kilitleri, daha geliĢmiĢ ülkelerde özellikle alkollüyken araç
kullanma suçunun tekrarını önlemeye yönelik olarak baĢarılı bir Ģekilde uygulamaya
koyulmuĢtur.
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Aynı suçu tekrar edenlerle ilgili uygulamalar
Suçunu tekrar eden sürücüler konusu bu el kitabında detaylı olarak ele alınmamıĢtır. Bunun
nedeni, ülkelerin, suçunu tekrar edenlerin tespit edilmesi ve izlenmesini mümkün kılan iyi
geliĢtirilmiĢ veri toplama sistemlerine ihtiyaç duyacak olmalarıdır ki bu genelde bu el
kitabının hedef kitlesi olan ülkeler için geçerli değildir.
Kısacası, alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik ileri programlara sahip ülkelerde
suçlarını tekrar edenlerle ilgili iki temel yöntem bulunmaktadır: taşıtlara yönelik
yaptırımlar ve rehabilitasyon programları. TaĢıtlara yönelik yaptırımlar konusu bir önceki
bölümde kısaca ele alınmıĢtır.
Rehabilitasyon programları çok çeĢitlidir ve ne kadar etkili oldukları genelde
incelenmemektedir. Ancak, baĢarılı uygulamaları örnek alıp izleyen rehabilitasyon
kurslarının, tekrar eden suçları azaltmada etkili olabileceğine dair yeterli kanıt bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları aĢağıda özetlenmiĢtir (14):
Eğitime dayalı programların temel varsayımına göre, alkol ve alkollüyken araç
kullanmanın riskleri hakkında bilgi sahibi olunmaması bu konuda kötü kararlar
verilmesine yol açmaktadır. Bu tür programların temel hedefi alkol alma ve araç kullanma
arasındaki bağlantıyı kesmek olsa da katılımcıları, içki içmeyi bir sorun olarak görmeleri
ve yasal KAK sınırının üzerindeyken araç kullanma davranıĢına alternatiflerin neler
olabileceği konusunda düĢünmeye teĢvik etmek açısından yararlı olabilirler.
Psikoterapi ya da danışmanlık programları ağırlıklı olarak alkol bağımlılığı belirtileri
gösteren bireylere yöneliktir. Bu programlar genellikle alkol tüketiminin azaltılmasına
odaklanmaktadır. Ancak, bu programlar alkollüyken araç kullanımını sorununu ele alma
konusunda baĢarısız olabilirler.
Birleşik programlar, sorunların çarpıĢma riski ve alkolün kötüye kullanımının bir
kombinasyonu olduğu kabulüne dayanmaktadır. Eğitim amaçlı oturumlarda alkollüyken
araç kullanmanın riskleri hakkındaki bilgilendirme yapılırken, bireysel danıĢmanlık
sürecinde alkol kullanımıyla ilgili kiĢisel konular ele alınmaktadır.
AraĢtırmalar (15), rehabilitasyon programlarının alkollüyken araç kullanma suçunun tekrarını
%7-9 oranında azalttığını rapor etmektedir. Rehabilitasyon sonrası kısa takip süreleri, etki
büyüklüğü varyasyonunun geniĢ olmasına yol açmıĢ, bir baĢka ifadeyle programların etkisi
hakkında çok farklı oranlar rapor edilmiĢtir. Ancak baĢarılı programların bazı karakteristik
özellikleri vardır ve bunlar Ģu Ģekilde özetlenebilir. Bunlar:
Yüksek riskli grupları hedefleyen;
Tek bir kurumdan çok topluma yayılmıĢ;
Hem davranıĢsal hem de biliĢsel etmenlere odaklanan;
Amaçları ve içeriği açık olan;
Yönlendirici ve uygulamalı tarzda;
Tam olarak tasarlandığı Ģekilde uygulanan programlardır.
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3.4 Sosyal pazarlama ve halka yönelik eğitim
Halka yönelik eğitim, karayolu güvenliği konusunda önemli bir rol oynamaktadır ancak
kullanılması gereken tek yaklaĢım değildir. Karayolu güvenliği için tanıtım kampanyası, baĢlı
baĢına bir giriĢim olmaktan çok diğer giriĢimleri desteklemek üzere kullanıldığında en büyük
baĢarıyı getirmektedir.
Tanıtım kampanyası, insanları bilmediği konular hakkında bilgilendirmek, bildiği ancak
unuttuğu konuları pekiĢtirmek ve insanları istemeyebileceği davranıĢlarda bulunmamak
konusunda cesaretlendirmek için kullanılmaktadır. Tanıtım genelde daha güçlü etki gösteren,
tipik olarak karayolu güvenliği programının daha fazla etki göstermesini sağlayan denetim
faaliyetleri, yeni yasa çıkarılması, sürücülere yönelik düzenlemeler yapılması (belge verme
vb.) ve mühendislik çalıĢmalarına güç vermektedir.
Halka yönelik eğitim, özellikle yeni yasaların çıkarıldığı durumlarda ya da halihazırda ihmal
edilmiĢ mevcut yasalar doğrultusunda daha ciddi denetimlerin düĢünüldüğü durumlarda çok
önemlidir. Yasaya ve denetime meĢruiyet kazandırmak için buna ihtiyaç vardır ve bir anlamda
yasaya ve denetim faaliyetine karĢı halkın tepkisini etkilemek için zemin oluĢturmaktadır. Bu
tür durumlarda aĢamalı bir bilgilendirme ve denetim programı kullanılmalıdır.
ġekil 3.6’da, alkollüyken araç kullanımını azaltmak için bir tanıtım kampanyası hazırlama
sürecinin basitleĢtirilmiĢ bir Ģekli gösterilmektedir.
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Alkollüyken sürücülüğü önlemeye yönelik kampanyalar
için temel adımlar

Şekil 3.6

Alkollüyken sürücülük karĢıtı programla birlikte bir de
tanıtım kampanyası yürütülmesine karar verilmesi

Hayır

Tanıtım kampanyasının
rolünün anlaĢılması ve
destek sağlamak için
ajanslarla görüĢülmesi

Evet

Hedef grubun özelliklerinin
ve davranıĢ motivasyonunun öğrenilmesi

Hayır

Hedef grubun özelliklerinin
ve motivasyonunun
anlaĢılması için araĢtırma
yapılması

Evet

Etkili iletiĢim mesajlarının
belirlenmesi

Hayır

Etkili olabilecek mesajları
belirlemek için test edilip
araĢtırılması

Evet

Kaliteli, etkili kampanya
materyali sağlanması

Hayır

Materyal üretimi için
reklam ajansıyla
anlaĢma yapılması

Materyalin etkisi
biliniyor

Evet

Evet

Medya harcamalarını
kampanya bütçesini
dikkate alarak planlayacak
olan reklam ajansının
belirlenmesi
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Reklam
ajansıyla
temas
kurulması

Evet

Evet

ĠletiĢimin amacına
ulaĢması için en etkili
medya araçlarının
belirlenmesi

Hayır

Hayır

Materyalin
pazarda
test
edilmesinin
sağlanması

Hayır

Tanıtım kampanyasının
rolünün anlaĢılması ve
destek sağlamak için
ajanslarla görüĢülmesi
Medya planının yapılmasını
sağlamak üzere medya izleme sürecine baĢlanması.
Kampanyanın etkisini değerlendirmek için araĢtırma
yapılması

Kampanyayı
Başlat

3.4.1 Bir kitle iletişim kampanyasıyla halkın farkındalık düzeyini arttırma ve
tutumları değiştirme
Bir kitle iletiĢim kampanyası, halkı alkollüyken araç kullanmanın riskleri hakkında eğitmek
için etkili bir yol olabilir. En etkili karayolu güvenliği kampanyaları, davranıĢlarda değiĢiklik
yaratabilenler olmuĢtur. Elbette ki farkındalık yaratmak ve tutumları geliĢtirmek de önemlidir
ancak hayat kurtarmak, istenilen davranıĢ Ģekilleri benimsendiğinde mümkün olabilmektedir.
Yeni davranıĢ Ģekilleri, yasaların denetim ve bilgilendirme ile desteklenmesi halinde elde
edilebilmektedir. Sağlam yasalar yürürlükte olduğunda insanları alkollüyken araç kullanmamanın önemine ikna etmek çok daha kolaydır. BaĢlangıç evresinde insanlar denetimin
baĢladığının farkına varana kadar ceza kesme iĢlemlerinin ertelenmesi bile mümkündür.
Bir tanıtım kampanyasının yürütülmesi, pazarlama ya da reklam alanında uzmanlığı, belirli
kampanya hedeflerinin geliĢtirilmesini, kampanya mesajlarının oluĢturulmasını, hedef kitlenin
belirlenmesini, uygulama için bir zaman dilimi tayin edilmesini, yapılan çalıĢmaların
değerlendirilmesi için yöntem seçilmesini gerektirmektedir.
Kampanya için bir ajans seçme
BaĢarılı bir tanıtım kampanyası, herhangi bir resmi kurumun uygun niteliklere sahip
çalıĢanlarınca yürütülebilir ancak bu tür kampanyalarda genelde profesyonel bir pazarlama ya
da reklam ajansının uzmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, kampanyanın genel
kontrolü sorumlu devlet kurumunda kalmalıdır. Bu hizmetlerin resmi devlet kurumu
tarafından sağlanamaması halinde, bir halka iliĢkiler ya da reklam ajansı ile bir araĢtırma
Ģirketinin hizmetlerine ihtiyaç duyulacaktır.
Reklam ajansının seçilmesindeki ilk adım, kampanyanın genel amaçlarını ve hedeflerini,
programını ve bütçesini gösteren bir ihale dokümanının hazırlanmasıdır. Alınan baĢvurular
arasından aĢağıdakilere göre bir aday listesi hazırlanmalıdır:
Ajansın sosyal pazarlama kampanyalarında önceki deneyimleri;
Yaratıcılık yönünden yeterliliği;
Bulunduğu yer;
Medya satın alma yönünden yeterliliği;
Büyüklüğü.
Daha sonra, aday listesine girmeyi baĢaran ajanslardan yaratıcı fikirler geliĢtirmeleri, basın
iĢleri için plan ve bütçe hazırlayarak iĢ için ihaleye katılmaları istenir.
Kampanyanın amaçlarını belirleme
Kampanyaların en önemli yanı, kampanyanın neyi baĢarmayı amaçladığı hakkında net bir
fikre sahip olmaktır. Amaçlar ölçülebilir kavramlarla belirtilebilir. Örneğin, halka “X
tarihinden itibaren yasal KAK sınırının 0,05 olacağı” duyurulabilir.
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Kampanyanın varsayımları alkollüyken araç kullanmanın bir sorun olduğu ve mevcut yasa
doğrultusundaki halihazır denetim faaliyetinin yeterince yoğun olmadığıdır.
Ġlk evrelerde kampanyanın ya da kampanyaların amaçlarını tanımlamak (ve daha sonra özüne
uygun olarak geliĢtirmek) gerekli olacaktır. Alkollüyken araç kullanımı konusunda birçok
nedenle kampanya yürütülebilir. Örneğin, bu kampanya Ģunları baĢarmayı hedefleyebilir:
Halkı yeni yasa hakkında bilgilendirme;
Halkı artan denetim faaliyetleri hakkında uyarma;
Yol kullanıcılarını alkol tüketimiyle iliĢkili çarpıĢma riski hakkında eğitme;
Yasal KAK sınırının üzerindeyken araç kullanımının (kiĢisel) risklerini sayısal olarak
belirleme;
Diğer (“masum”) taraflara yönelik sosyal sonuçlara dikkat çekme;
Yakalanma riskine dikkat çekme;
Bazı davranıĢların sosyal olarak kabul edilemez olduğunu vurgulama;
Trafikte alkollü olarak tespit edilmenin çok çeĢitli sonuçları hakkında uyarıda bulunma.
Gerek kampanyanın ve gerekse kampanyanın bir parçası olarak uygun bir değerlendirmenin
planlanıp uygulanabilmesi için kampanya amacı ya da amaçlarının da en baĢtan belirtilmesi
çok önemlidir. Bu, normalde, kampanya materyallerini hazırlaması için seçilen reklam
ajansıyla müzakere sonucunda yapılmaktadır.
Bu amaçların her biri ölçülebilir olmalıdır. Dolayısıyla öncelikle kesinleĢtirilmesi gerekenler:
Alkollüyken araç kullanmanın tehlikeleri hakkındaki mevcut farkındalık düzeyi;
Yürürlükteki yasaya uyma oranı;
Mevcut uygulama düzeyidir.

KUTU: 3.10

Yaz aylarında alkollüyken araç kullanma sorununu
hedefleme, İngiltere

Ġngiltere‟de alkollüyken araç kullanımına karĢı ilk kampanyalar Noel dönemindeki alkol
tüketimine odaklanmıĢtır. Bu, daha sonra yaz aylarındaki alkollüyken araç kullanımına da
yöneltilmiĢ ve potansiyel alkollü sürücülerden oluĢan bir kitleye önemli karar anlarında mesajın
iletilmesine çalıĢılmıĢtır. Birinci hedef kitle 17-29 yaĢ aralığındaki alkollü –sarhoĢ değil– erkek
sürücüler olmuĢtur.
Kampanyanın ana hedefleri Ģu Ģekilde sıralanabilir:
Birkaç içki içip araç kullanmanın tehlikeleri hakkında farkındalığı artırma;
Sürücüleri, kendi alkol sınırlarını hesaplayamayacakları konusunda eğitme;
Araç kullanmadan önce içki içmek için neyin "güvenli" olduğu konusunda sürücülerin kendi
"kurallarına" olan güvenlerini sarsma;
Sürücüleri alkollüyken yakalanmanın sonuçları hakkında düĢünmeye itme.
Anahtar mesajlar ise Ģunlardır:
Alkollü bir sürücü haline gelmek düĢündüğünüzden daha az zaman almaktadır;
Alkol sınırınızı hesaplayamazsınız;
Alkollüyken araç kullanmayınız.
Daha fazla bilgi: www.thinkroadsafety.gov.uk/campaigns/drinkdrive/drinkdrive.htm
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Kampanya mesajlarını yaratma
Uygun mesajı ya da mesajları belirleyip geliĢtiremediği sürece herhangi bir kampanyanın
etkili olması mümkün değildir. Doğru mesajın tespit edilmesi için kolay bir formül
bulunmamakta, dolayısıyla yetenekli profesyonellerle çalıĢılması kampanyanın baĢarısı için
çok önem taĢımaktadır.
Mesajlar, bilinen davranıĢları hedeflemeli (örneğin iĢten sonra içki içme ve ardından araç
kullanma), bilinen risk gruplarına odaklanmalı (örneğin genç erkekler) ve neyin kabul
edilebilir neyin kabul edilemez olduğu konusunda kafa karıĢıklığına yol açacağı için
alkollüyken araç kullanmanın bazı Ģartlar altında (örneğin ulusal bayramlarda ya da
düğünlerde) makul olabileceğini asla ileri sürmemelidir.
Karayolu güvenliği konularının ele alınmasıyla ilgili en önemli sorunlardan birisi de genelde
hedef kitlenin, davranıĢlarını değiĢtirmekte bir yarar görmemesidir. Ġnsanlar doğal olarak
değiĢime direnirler ve genellikle mesajı görmemek için bir bahane bulmaya çalıĢırlar.
Dolayısıyla, insanlara bu bahaneleri vermemek gerekmektedir; örneğin insanlar mesajı
kendisiyle ilgisiz bulmamalıdır ("bu benim için değil daha büyük yaĢ grubu için").
Şekil 3.7

Namibya'da alkollüyken sürücülük konulu kampanyada
kullanılan duyuru panosu

Ġnsanların yasa hakkındaki bilgilerini ve ayrıca alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı
çarpıĢmalara karıĢtığı bilinen yüksek riskli grupların görüĢlerini, düĢüncelerini, korkularını ve
motivasyonlarını tespit etmek için pazar araĢtırması kullanılır. Bu süreçteki ilk adım, ilgili
hedef kitleyi tanımlamak ve sonrasında onlardan kampanya için uygun bilgi toplamaktır.
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1. Tanı testi
Kampanya mesajlarının hazırlanmasındaki ilk adım ana hedef kitleyi temsil eden küçük bir
grubun toplanmasıdır. En ideali alkollüyken araç kullanımından suçlu bulunmuĢ bireylerin
seçilmesidir. TartıĢmaların hedefi:
• Bu insanların neden alkollüyken araç kullandığını belirlemek ve anlamak (örneğin; ilgili
karayolu güvenliği risklerini mi anlamadıkları, alkolün güvenli bir şekilde araç kullanma
becerisi üzerindeki etkisini mi anlamadıkları, yakalanacaklarına ihtimal mi vermedikleri
vb. ); ve
• Hedef grubun alkol tüketimini ve araç kullanma davranıĢlarını değiĢtirmek için
kullanılabilecek motivasyonları anlamaktır.
2. Kampanya mesajlarının ve materyallerinin hazırlanması
Hedef kitleyi temsil eden grupla tanı testinde elde edilen bilgilere dayanarak, alkollüyken araç
kullanımıyla ilgili düĢünce ve davranıĢlarda değiĢiklik yapmaya teĢvik etmek için bir dizi
mesaj ve kampanya materyali hazırlanır (örneğin alkollüyken araç kullanmayınız – aileniz sizi
evde bekliyor). Bu tür ürünlerin hazırlığı, genellikle karayolu güvenliği yetkililerinin
anlaĢmalı olduğu reklam ajansları tarafından gerçekleĢtirilmektedir.
Taslak halindeki kampanya mesajları ve materyalleri daha sonra bu amaç için anlaĢma
sağlanan bağımsız bir pazar araĢtırması Ģirketi tarafından hedef kitleyi temsil eden küçük bir
grup üzerinde test edilmelidir. Materyalleri hazırlayan ajansın kendi çalıĢmalarına eleĢtirel
yaklaĢması pek olası olmadığından, hazırladıkları materyal üzerinde pazar araĢtırmasını
kendilerinin yapmasına izin verilmemelidir. Hazırlanan materyalin test edilmesinin amacı,
hedef kitleyle iletiĢim için en etkili mesajı ve yöntemi bulmak ve alkollüyken araç
kullanımıyla ilgili algı ve davranıĢları değiĢtirmektir.
3.4.2 Kampanya mesajını hedef kitleye iletme
Kampanya için hazırlanan mesajlar ve materyaller, tanı araĢtırmasına göre hedef kitleye
ulaĢmada en etkili olduğu görülen birçok medya kanalıyla tanıtılabilir ve yaygınlaĢtırılabilir.
Karayolu güvenliği tanıtım kampanyası, hedef kitlenin belirli bir davranıĢı takınması için
onları bilgilendirmek, teĢvik etmek, ikna etmek ve tavsiyede bulunmak üzere tasarlanmıĢ
birçok aktiviteyi kapsamaktadır. Tanıtım kampanyaları muhtelif faaliyetlerden oluĢmakta,
genelde bunlardan birisi de duyurular olmaktadır.
Karayolu güvenliği duyuruları genellikle bir kampanyanın en görülür parçasıdır ve genellikle
giriĢimin tamamının bundan ibaret olduğu zannedilir. Tipik bir kampanya Tablo 3.8'de özetlenen
bileĢenleri içermelidir. Sadece bir kez yürütülen bir kampanya –kararlı bir denetim faaliyetini
kapsamıĢ olsa da– alkollüyken araç kullanımını azaltmada uzun vadeli sürdürülebilir bir etki
sağlayamayacak ve temel mesajların tekrar edildiği düzenli bir denetim faaliyetini
gerektirecektir.
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Hedef kitle, Papua Yeni Gine örneğindeki posterlerde olduğu gibi (bkz. ġekil 3.8) kampanya
mesajlarını kendileriyle ilgili bulmalıdır.
Duyuruların tek baĢına karayolunda alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaları
azaltması mümkün değildir. Bunlar, denetim, yasama, mühendislik ve diğer önlemlerin de yer
aldığı daha geniĢ bir kampanyanın öğelerinden biri olarak görülmelidir. Ancak uygulayıcılar
arasında, "kitlesel medyada" yapılan duyuru ve tanıtımların, alkollüyken araç kullanma
sonucu hayatını kaybeden ya da yaralanan insanların sayısını azaltmak amacıyla yürütülen bir
stratejide, temel bir gereklilik ve uzun vadeli bir unsur olduğu konusunda genel bir uzlaĢma
vardır.
Şekil 3.8

Mesajı amacına uygun hale getirme – Papua Yeni Gine’den
bir kampanya posteri
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Tablo 3.8

Tanıtım kampanyasının bileşenleri

Kampanya bileşeni

Neden kullanılmalı?

Televizyon duyuruları

GeniĢ hedef kitleye eriĢim. Kısa temel mesajların iletilmesi. Görsel ve
iĢitsel iletiĢim. Detaylı mesajlar için iyi bir iletiĢim kanalı değildir.

Radyo duyuruları

GeniĢ hedef kitleye eriĢim. Kısa mesaj. SürüĢ sırasında taĢıt
radyosundan mesaj iletimi. ĠĢitsel iletiĢim.

Basın duyuruları

GeniĢ hedef kitleye eriĢim. Kısa mesaj. Medya halk iliĢkileri için eriĢim
kanalı. Kitlelerin okuryazarlık düzeyiyle sınırlı. Mesajların ağızdan ağza
yayılmasını sağlayabilir.

DıĢ mekan duyuruları; örneğin karayolu
boyunca ilan panolarında, taksi, polis
aracı, otobüs gibi taĢıtlar üzerinde
duyurular
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Karayolunu kullanan kitleyi hedef alan kısa mesajlar.
Farklı karayolu kullanıcılarına ulaĢabilir. Televizyon ve
basında yer alan imajı kuvvetlendirebilir.

Proje baĢlatılırken bir
etkinlik

Halkta geniĢ ölçüde farkındalık, devlet kurumlarının katılımı, özgür basın
katılımı. Medya brifingi sırasında karĢılıklı iletiĢim olanağı. Mesajların
ağızdan ağza yayılmasını sağlayabilir.

Bir dizi halkla iliĢkiler
faaliyeti

GiriĢim hakkında daha detaylı açıklamalar yapılması. Derinlemesine
analiz. Halkta güven uyandırma. Kampanyaya katılan önemli
Ģahsiyetlerin tanıtımı. Toplantılar ve toplumsal etkinliklerle bağlantı
kurulabilir. Yerel düzeyde katılım için ve kampanya mesajlarının
"yerelleĢtirilmesi" için fırsat sunar.

Medyada yer alacak
mülakatlar, sunumlar
ve makaleler

GiriĢim hakkında detaylı açıklamalar yapılması. Halkta güven
uyandırma. Kampanyaya katılan önemli Ģahsiyetlerin tanıtımı. KarĢılıklı
iletiĢim olanağı.

Bölgesel ya da yerel
düzeyde yapılmak
üzere belirlenmiĢ bir
dizi faaliyet

Bölgesel katkılar için destek, bölgesel medya ve halkla iliĢkiler faaliyetleri
için destek. Konuların yerelleĢtirilmesi imkanı. Yerel düzeyde önemli
Ģahsiyetler belirleme potansiyeli.

Yerel gruplar için
tasarlanan ve
desteklenen faaliyetler

Yerel medyada devam eden tanıtımları desteklemek için bilgi sağlama.
Yerel düzeyde sorunlara sahip çıkılmasını ve desteklenmesini
sağlayabilir.

Spor ve kültürel
etkinliklere sponsorluk

Kampanyanın yerleĢmesi ve markalaĢması için yararlıdır. Üst düzey ve
oldukça inandırıcı kiĢilere ulaĢılabilir. Bazı karayolu güvenliği konularıyla
bağlantısı iyi kurulamazsa zayıf kalabilir.

Yapılan denetim
faaliyetlerinin tanıtımı

Kısa vadede davranıĢ değiĢiklikleri için caydırıcı etkiyi artırma. Denetim
yoğunluğunun toplum tarafından anlaĢılması kaydıyla, halihazırdaki
davranıĢ üzerinde güçlü etki.

Önemli Ģahsiyetlerle
görüĢme: polis, ünlüler
ve dini liderler

Kampanyaya katılan önemli Ģahsiyetlerin tanıtımı. Kampanyanın
inandırıcılığı. KarĢılıklı iletiĢim olanağı.

Halk arasında ya da
okullarda tanıtım
etkinlikleri

Toplum/hedef kitle ilgisini artırma. Olumlu davranıĢlara özendirme fırsatı.
Çocuklar için karayolu güvenliği ile okul müfredatı arasında bağ kurma olanağı. Çocukları aracılığıyla etkilenebilecek anne-babaların yol kullanma
davranıĢlarını etkileme olanağı. Toplumsal kültür, çocukların anne-baba
davranıĢlarına etkide bulunmasına izin vermiyorsa zayıf sonuç verebilir.

KUTU: 3.11

DÜŞÜN! Bir birleşik tanıtım kampanyası, İngiltere

Ġngiltere‟nin DÜġÜN! [THINK] Kampanyası televizyon duyurusu “ÇarpıĢma” 2004 yılında
yayınlanmıĢtır. Bu kampanya, alkolün sürüĢ becerilerini etkilenmesinin düĢünülenden daha az
zaman aldığı konusunda uyarıda bulunmuĢ ve "sadece hayır de!” stratejisini desteklemiĢtir.
Tanıtım filminde, iĢ çıkıĢı bir Ģeyler içmek için buluĢan üç erkek gösterilmektedir. Ġçlerinden
birisi ikinci bir içki daha ısmarlar ve “kahramanız” araç kullanacağı için daha fazla içki içmek
istemez. Ancak, hemen pes eder ve “sadece iki tane” diye düĢünür. Filmde bu karar verme anı
dramatize edilir ve o ikinci içkinin sonuçları gösterilir. Ayrıca, yolda değil, daha barda iken alkol
almıĢ sürücü haline geldiğiniz fikrini ortaya koyar.
BirleĢik tanıtım kampanyasının parçası olarak ayrıca bir radyo duyurusu, broĢürler ve posterler
hazırlanmıĢtır. Ulusal düzeyde yayınlanan radyo duyurusu, o ikinci içki için kalmak isteyip
istemediğiniz ana odaklanmaktadır.
BroĢür ve posterler de alkol sınırını hesaplamamızın imkansız olduğu, dolayısıyla tahminde
bulunarak kendimizi riske atmamamız gerektiği mesajını vurgulayarak TV ve radyo
duyurularını desteklemektedir.
Daha fazla bilgi için: www.thinkroadsafety.gov.uk/campaigns/drinkdrive/drinkdrive.htm

Yasa ve denetim faaliyetleriyle ilgili tanıtım kampanyasının zaman çerçevesi
Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bir kampanyada yer alan yasa değiĢiklikleri
ve polis denetimlerindeki değiĢiklikler gibi faaliyetler için zamanlama yapılması yol
kullanıcılarının davranıĢlarını değiĢtirme konusunda baĢarı sağlamak için önemli bir adımdır.
Bu tür giriĢimler arasında koordinasyonun sağlanması gereklidir.
Tipik olarak insanlar, sadece “mantıklı olduğu” için bir Ģeyi yapmak zorunda kalmaktansa
yasalara uymak anlamı taĢıyacak Ģekilde davranıĢlarını değiĢtirmeye daha yatkındırlar. Bunun
bir örneği emniyet kemeri kullanmayla ilgili Ġngiltere’nin yaĢamıĢ olduğu deneyimdir. Sadece
sınırlı bir davranıĢ değiĢikliği sağlayan ve uzun yıllar süren “ikna edici” duyurulardan sonra,
emniyet kemeri kullanımını zorunlu hale getirecek Ģekilde yasa değiĢtirilmiĢtir. Bu yasa
değiĢikliğinin sonucunda Ġngiltere’deki emniyet kemeri kullanım oranları Avrupa’nın en
düĢük oranlarından en yüksek oranlarına yükselmiĢtir.
Aynı Ģekilde kampanyalarla ya da kitlesel medya ile denetim faaliyetlerindeki değiĢiklikleri
(tipik olarak daha fazlalaĢtığı ya da daha sıkılaĢtığı yönünde) duyurmak da önemlidir.
Görünür ve sık karĢılaĢılan denetim, halkın genelini alkollüyken araç kullanımını önlemeye
yönelik yasalara itaat etmek için ikna etmede kritik öneme sahiptir. Denetim, caydırıcı olduğu
için iĢe yaramaktadır. Dolayısıyla, halkın denetim faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi, insanların algıladığı yakalanma ihtimalini arttırarak alkollüyken araç kullanmaktan caydırabilir.
Halkın algısında ve sürücülerin davranıĢlarında, özellikle de alkollüyken araç kullanımı gibi
davranıĢlarda, uzun vadeli ve sürdürülebilir değiĢiklikler, genellikle kolay ya da hızlı bir
Ģekilde elde edilememektedir. Bu, zaman çerçevesinin aylardan ziyade yıllara yayılan bir süre
beklentisiyle oluĢturulması gerektiği anlamına gelmektedir.
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Halkın bakış açısını izleme
Bazı davranıĢların (alkollüyken araç kullanma gibi) riskleri ve ahlaki yönü ile günlük
faaliyetler üzerinde insanların kabul etmeye hazır olduğu kontrol düzeyinin ne kadar olduğu
hakkında halk arasındaki yaygın görüĢler, hangi karĢı önlemlerin kabul edileceği, hangi
mesajların anlaĢılıp makul görüleceği ve toplumda değiĢime karĢı ne gibi engeller bulunduğu
konularında etkili olmaktadır. Bu nedenlerle, zaman içinde halkın bakıĢ açısındaki değiĢimi
izlemek, düzenli olarak yürütülmesi gereken önemli bir çalıĢmadır. Ayrıca, izleme ve
değerlendirme faaliyetlerinden çıkarılan dersler gelecekteki kampanyaların kalitesini ve
etkisini geliĢtirme açısından son derece önemlidir.
Ġzleme çalıĢması, yapısı gereği resmi ya da gayri resmi olabileceği gibi her zaman büyük bir
harcama da gerektirmemektedir. Kullanılabilecek yaklaĢımlar arasında aĢağıdakiler yer
almaktadır:
Kamuoyu araştırmaları
Aynı ya da çok benzer soruları kullanan ve düzenli olarak yürütülen tarama anketleri her
zaman kullanılabilir. Birkaç tarama anketinde aynı soruların sorulması sayesinde
kamuoyundaki belirli bazı eğilimlerin yakalanması mümkün olabilmektedir.
Medyanın izlenmesi
Radyo programlarında tartıĢılan, televizyon programlarında sunulan, editörlere ya da çok
okunan köĢe yazarlarına gönderilen mektuplarda belirtilen konular hakkındaki bilgilerin
hepsi potansiyel kaynaklardır. Ancak, basının sıkı bir Ģekilde kontrol edildiği ülkelerde,
bu yöntem halkın gerçek görüĢlerine eriĢim sağlayamayabilir ve diğer yöntemlerle
birleĢtirilmesine ihtiyaç duyulabilir.
Paydaşların görüşlerini inceleme
Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmalar konusunda önemli paydaĢlar
halkla iletiĢime devam etmiĢ olabilir ve onların kamuoyuna yansıyan bakıĢ açılarından
faydalanılabilir. PaydaĢlar arasında Sivil Toplum Örgütleri, alkol endüstrisi, alkolmetre
üreticileri, sağlık konusunda yetkili makamlar, sağlık çalıĢanları, alkol lisanslı tesisler,
restoran sahipleri ve organizasyon ajansları bulunmaktadır.
Alkollüyken araç kullanımı da dâhil olmak üzere sürücülüğün çeĢitli yönleri hakkında
kamuoyunda yaygın görüĢleri incelemek için kullanılan çok sayıda “tutum” araĢtırması
bulunmaktadır (16). Bunlar arasında, Toplumsal Tutum Taraması (Avustralya) [Community
Attitude Survey], Ülke Genelinde Alkollüyken Araç Kullanma DavranıĢları ve Tutum
Taraması (ABD) [National Survey of Drinking and Driving Attitudes and Behaviour] ve
Avrupa’da Karayolu Trafiği Riskine KarĢı Sosyal Tutumlar [SARTRE- Social Attitudes to
Road Traffic Risk in Europe] sayılabilir.
Sosyal pazarlama ve halkı bilgilendirme kampanyalarının özeti
Sosyal pazarlama ve halk eğitimi, alkollüyken araç kullanma oranlarını düĢürmeye yönelik
programların önemli öğeleridir.
Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik en etkili kampanyalarda, özellikle yasada
değiĢiklik yapıldığında, bu konuda halkın bilgisini arttırmak ve halkı artan denetim faaliyeti konusunda bilgilendirmek üzere sosyal pazarlama ve eğitime yer verilmektedir.

106

Kitlesel medya kampanyasının amaçları ve hedef grubu net bir Ģekilde belirtilmelidir.
Hedefi belirlenmiĢ bir kampanya için mesajları ve kullanılacak materyali hazırlamak
üzere reklam ve halkla iliĢkiler uzmanları görev almalıdır.
Bütün kampanya mesajları ve materyalleri pazarlama testinden geçmelidir.
Alkollüyken araç kullanımı hakkındaki bir kitlesel medya kampanyası,
- çeĢitli medya araçlarını kullanılmalıdır; duyurular bunlardan sadece biridir.
- halkı değiĢikliklerden haberdar etmek ve alkollüyken araç kullanımından caydırmak
amacıyla yasa değiĢiklikleri ve daha yoğun denetim faaliyetiyle koordineli planlanmalıdır.
- yol kullanıcılarının düĢünce ve davranıĢları üzerindeki etkisi açısından izlenmeli ve
değerlendirilmelidir. Ġzleme ve değerlendirme faaliyetlerinden çıkarılan dersler
gelecekteki kampanyaların kalitesini ve etkisini geliĢtirmek için kullanılmalıdır.
Dünya Bankasınca, bir kampanyanın planlamasında düĢünülmesi gereken konular hakkında
bilgi sunulmuĢtur (17). Karayolu güvenliği kampanyalarının tasarlanması hakkında baĢka ek
bilgiler de mevcuttur (18).

3.5

Toplum destekli müdahaleler

Yerel halk tarafından yürütülen ve onları kapsayan alkollüyken araç kullanımını önlemeye
yönelik müdahaleler hem halkın bu konudaki riskler hakkında bilgilendirilmesi hem de
bunların meydana gelmesini önleme açısından etkili olabilir. Bu tür müdahaleler oldukça
değiĢkendir ve çoğu değerlendirilmemektedir. Müdahaleler, özellikle alkollüyken araç
kullanımını önlemek için hazırlanmıĢ olan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinden (örneğin
Alkollüyken Sürücülüğe KarĢı Anneler [MADD-Mothers Against Drink Driving] – bkz
bölüm 3.2) iĢverenler, okullar, alkollü içecek satan yerler (örneğin barmen eğitimi) ve
belirlenmiĢ sürücü programlarına kadar farklılık gösterebilmektedir.
Sorumluluk üstlenen işverenler
GeniĢ filolara ve çok sayıda sürücüye sahip olan sorumlu iĢverenler, çalıĢanlarının karayolu
güvenliğini arttırmak üzere tasarlanmıĢ kurum içi düzenlemelere giderek daha fazla yer
vermektedir. Bu bir sosyal sorumluluk göstergesi olmanın yanı sıra meslek içi eğitimi
masraflı olan, pahalı taĢıtlar kullanan, değerli ve bazen de tehlikeli kargoların nakliyesinde
çalıĢtıkları için baĢkalarının hayatından da sorumlu olan personele sahip iĢverenler için
finansal bir fayda da sağlamaktadır. Birçok iĢveren, alkollüyken araç kullanımı konusunda
kesin bir yasaklamayı -genellikle sıfır KAK düzeyi- tercih etmektedir. Bu Ģirket içi güvenlik
düzenlemelerinin ihlali iĢten atılmaya yol açabilmektedir.
DüĢük ve orta gelirli ülkelerde ticari amaçlı olarak kullanılan taĢıtların oranı genellikle
yüksektir. Bu nedenle, iĢe alma Ģartları arasına, zorunlu ya da gönüllü düzenlemeler ve
kurallar koymaları için filo operatörleri ile çalıĢmak etkili bir strateji olabilir.
Özellikle de tehlikeli malların taĢınmasıyla uğraĢan birçok uluslararası nakliye Ģirketi iĢ
yerinde alkol alınmasını ve alkollüyken araç kullanımını yasaklayan sıkı politikalara sahiptir.
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KUTU: 3.12

Ticari taşıtların karıştığı çarpışmalarda
ölüm ve yaralanmalar, Gana

1999 yılında yapılan bir araĢtırmada, Gana‟da
ticari taĢıtların karıĢtığı çarpıĢmalardaki
kayıpların oranı hesaplamıĢtır (19). Ticari
sürücülerin karayolu güvenliğiyle ilgili bilgileri,
tutumları ve pratikte ne yaptıkları da toplum
tabanlı bir araĢtırma ve odak grubu
tartıĢmaları kullanılarak değerlendirilmiĢtir.
AraĢtırma, bir önceki yılda rapor edilen 122
çarpıĢmanın %81‟inin özellikle otobüs (%40)
ve taksiler (%24) baĢta olmak üzere ticari
taĢıtları
kapsadığını
göstermiĢtir.
ÇarpıĢmalara karıĢan ticari taĢıt (%81) ve
zarar gören yaya oranı (%82) aynıdır. Ancak,
motorlu taĢıtların karıĢtığı çarpıĢmalarda
çocukların maruz kaldığı yaralanmaların,
yetiĢkinlere oranla (%79) daha yüksek olduğu
ve bu çarpıĢmalar içinde de ticari taĢıt
oranının (%95) daha yüksek olduğu
görülmüĢtür. Odak grupları, çoğu ticari taĢıt
sürücüsünün, alkol almamak da dâhil olmak
üzere çarpıĢma riskini azaltmak için bazı
adımlar atılabileceğine inandığını ortaya
koymuĢtur. Ancak, bu bilgi tam olarak
uygulanmamıĢtır (19).
İş yeri alkolü önleme programı ve faaliyeti
(WAPPA), Hindistan
Karnartaka Eyalet Karayolu UlaĢımı ġirketi
[KRSTC-Karnartaka State Road Transport
Corporation] tarafından eyaletteki karayolu
güvenliğinin artırılmasına yönelik büyük bir
katkı olarak, iĢ yerinde alkol kullanımını
önlemeye yönelik bir program ve faaliyet
(WAPPA) yürütülmüĢtür. KRSTC, eyaletin
güneyindeki otobüs ulaĢım hizmetlerinin sağ-

lanmasından ve eyaletler / Ģehirler arası
otobüs hizmetlerinden sorumludur.
Proje amaçları arasında, çalıĢanların refahı,
daha fazla üretkenlik ve iĢ yerinde kazaların
önlenmesi bulunmaktadır.
Program, önleme ve tedavi öğelerini
kapsamaktadır. Alkollüyken araç kullanımıyla
mücadele etmek için eğitim verilmekte ve
alkol tüketimi iĢ yerinde yasaklanmaktadır. Bu
politika sadece sürücüler için değil aynı
zamanda bütün çalıĢan ve yöneticiler için de
geçerlidir. Programın bir sonraki safhasında
sürücülerin vardiyalardan önce test edilmesi
için
depolara
nefesten
alkol
testi
makinelerinin kurulması planlanmaktadır.
Program politikası doğrultusunda koyulan
kuralları ilk defa ihlal edenler, masrafları
Ģirkete ait olmak üzere, ikinci defa
çiğneyenlerin masrafları kendilerine ait olmak
üzere tedaviye gitmekte, üçüncü defa
çiğneyenler ise iĢten atılma dâhil olmak üzere
ciddi disiplin cezalarına maruz kalmaktadır.
Program
kapsamındaki
stratejiler
üç
“bölgeye” ayrılmaktadır - kırmızı, sarı ve yeĢil.
Kırmızı bölge faaliyetlerinde çalıĢanlara
bireysel düzeyde odaklanılmakta, tüm
organizasyon çapındaki stratejilere doğru
geliĢerek yeĢil bölgeye geçilmektedir.
ġirket değerlendirmelerinde, 1997 ile 2000
yılları
arasında
çarpıĢma
oranlarında
%20‟den daha fazla düĢüĢ olduğu, üretkenlik
ve karlılıkta artıĢ sağlandığı iddia edilmiĢtir.

Belirlenmiş sürücü ve eve bırakma hizmeti programları
Belirlenmiş sürücü [designated driver], herhangi bir etkinlikte içki içen insanlar arasında
diğer kiĢileri eve bırakmak amacıyla içki içmemeye söz veren kiĢidir. Bazı ülkelerde, bu
belirlenmiĢ sürücülere mekan sahibi tarafından alkolsüz içkiler ikram olarak verilmekte ve
böylece alkollüyken araç kullanmamaları yönünde teĢvik edilmektedirler.
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KUTU: 3.13

“BOB” kampanyası, Belçika

BOB kampanyası Belçika‟da alkollüyken araç kullanmanın tehlikeleri hakkında farkındalık
yaratmak amacıyla 1995 yılında baĢlatılmıĢtır. En önemlisi, bu kampanyayla grupta bir
“belirlenmiĢ sürücü” bulunmasının faydaları vurgulanmıĢtır.
Çok sayıda resmi kurum, polis ve bir özel sektör kuruluĢu kampanyaya dâhildir. Alkollüyken
araç kullanımı hakkındaki genel bilgilerin yanı sıra kampanyada özellikle de Noel ve YılbaĢı
dönemlerinde daha fazla polis denetimi yapılmaktadır.
1995 yılında, baĢlatıldığı ilk haftalarda 5 Belçikalıdan 4‟ü BOB kampanyasından haberdar
olmuĢtur. ġimdi ise Belçika nüfusunun %97‟si kampanya hakkında bilgi sahibidir ve BOB,
alkollüyken araç kullanımıyla mücadelenin sembolü haline gelmiĢtir.
Bu tema, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve Yunanistan dâhil olmak üzere birçok Avrupa
ülkesi tarafından da kullanılmakta ve her ülke temayı kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamaktadır.
ġu ana kadar Belçika‟daki bütün sürücülerin %37'sinden fazlası belirlenmiĢ sürücü olmak
istediğini belirtmiĢ, %34'ü belirlenmiĢ sürücü olmuĢ ve %46'sı da belirlenmiĢ bir sürücü
tarafından eve sağ salim ulaĢtırılmıĢtır.
Resmi rakamlara göre BOB kampanyası tutumlarda da değiĢikliğe yol açmıĢtır. Bugün
nüfusun %80‟i alkollüyken araç kullanımını kabul edilemez bulmaktadır.

Eve bırakma hizmeti programları, alkol alan ve araç kullanmak isteyen kiĢiler için ulaĢım
imkanı sağlamaktadır.
ABD çapında alkollüyken araç kullanımını azaltmak için çok sayıda eve bırakma hizmeti
veren iĢletme açılmıĢtır. NightRiders Incorporated, bu hizmetleri baĢlatan ilk Ģirketlerden
biridir. Bu Ģirket, portatif motosikletli sürücüleri iĢe almıĢtır. Sürücüler, motosikletlerini
söküp müĢterinin bagajına koymakta ve müĢterileri kendi otomobilleriyle evlerine
bırakmaktadır. MüĢterinin evine varıldığında, sürücü parasını alıp motosikletini monte
etmekte ve bir sonraki müĢteriye gitmektedir.
Mekan sahibinin sorumlulukları
Bazı ülkelerde perakende satıcılar, alkollü yetiĢkinlerin ya da alkol sattıkları gençlerin neden
olduğu kayıp ve zararlardan sorumlu tutulmaktadır. Kimi hallerde, alkollü kiĢilerin
kendilerine verdikleri zarardan da sorumlu olmaktadırlar. Mevcut kanıtlar, bu tür bir yasal
düzenlemenin, alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaları önemli oranda
azaltabileceğini göstermektedir (20).
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Sorumlu içki servisi ve satıĢı ile ilgili yasal düzenlemeler genellikle gençlere ve alkollü
kiĢilere alkol satıĢını azaltmaya yöneliktir. Sorumlu içki sevisi hizmeti ve satıĢ mevzuatı,
yerinde ya da baĢka yerde tüketilecek olan alkolü satan tesisler için geçerlidir ve aĢağıdaki
konularda teĢvik edici politikaları kapsayabilir:
Alkol servis edenlerin en az 21 yaĢında olması;
SatıĢ yapan personelin yasal sorumluluklarının farkında olması;
Personelin satıĢ politikasından ve bunların ihlalinden doğan sonuçlardan haberdar olması;
30 yaĢın altında olduğu düĢünülen herkesin yaĢının kontrol edilmesi;
Ġçki servisinde kabul edilebilir uygulamaların neler olduğu konusunda rehberlik ve eğitim;
Perakendeci tarafından, kurallara uyulup uyulmadığının kontrolü ve denetim (21).
Sorumlu içki servisi ve satıĢı ile ilgili mevzuatın etkisi hakkında sonuçlar çıkarılması genelde
zordur çünkü mevcut örnekler çok büyük farklılık göstermektedir.
“Sorumlu içki verme programının” ortak unsurlarından biri de, potansiyel müĢteriler arasında
yasal alkol yaĢ sınırının altında alkol tüketimini engellemek için bir tür kimlik ibrazı usulü
oluĢturulmasıdır. Alkol satan tesislerdeki görevliler sorumlu içki içme konusunda eğitilmeli,
müĢterilerini fazla içki içmeye heveslendirmemeli ve aĢırı alkol tüketimini teĢvik eden alkol
promosyon tekliflerinden (ücretsiz içki, içki içme yarıĢmaları vb.) kaçınmalıdır. Görevliler
müĢterilerinin alkollüyken araç kullanmamalarını tavsiye etmek üzere eğitilmelidir. ĠĢletme
sahibi, alkollü içki içmek istemeyen müĢteriler için alkolsüz içecekler bulunmasını temin
etmelidir.

3.6

Mühendislik önlemleri

Alkollüyken araç kullanımı sorununun ele alındığı durumlarda en çok vurgulanan önlemler
denetim ve eğitim olmakta ise de bazı mühendislik önlemlerinin alkolün rol oynadığı
çarpıĢmaları önlemede büyük değer taĢıdığı bilinmektedir.
Sürücüler/Biniciler
Alkollüyken araç kullanımını azaltmaya yardımcı olacak karayolu mühendisliği önlemlerinin
önemli bölümü iki baĢlık altında toplanmaktadır. Yol kenarı tehlikelerinin azaltılması
çarpıĢmaların ciddiyetini azaltırken trafik ortamı hakkında daha fazla bilgilendirme bir
çarpıĢmanın meydana gelme riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
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Yol kenarı tehlikelerinin azaltılması
Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaların büyük bir kısmı “yoldan çıkma”
Ģeklinde olmaktadır. Bu tür vakalarda, ağaç ya da elektrik direği gibi sabit yol kenarı
cisimlerine çarpma söz konusu olduğunda durum daha da ciddi bir boyut kazanmaktadır.
Dolayısıyla, alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmaların meydana gelmesinin
muhtemel olduğu yerlerde sabit yol kenarı cisimlerinin yerinin değiĢtirilmesi, korumaya alınması ya da sökülmesi bu çarpıĢmaların sonuçları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.
Trafik ortamı hakkında daha fazla bilgilendirme
Görsel, algısal ve biliĢsel yetiler alkol tarafından ters yönde etkilenmektedir ve dolayısıyla
anlaĢılır ve net bilgilerin sunulması alkollü sürücülerin performansını arttırmada (ve
dolayısıyla çarpıĢma riskini azaltmada) bir hayli etkili olacaktır.
Trafik ortamı hakkında daha fazla bilgi sağlayacak öğeler arasında, dönemeçlerde daha iyi
yönlendirme sağlayan, sarsmalı ve sesli kenar çizgileri bulunmaktadır. Avustralya’daki alan
deneyleri (22), KAK düzeyi 0,05 olan sürücüler tarafından denenen dokuz karayolu uyarı
önlemlerinden en etkilisinin zikzak yönlendirme iĢaretleri olduğunu göstermiĢtir. Bunlar,
sürücülerin dönemeçleri fark edebilmeleri için kullanılmaktadır. Ayrıca, geniĢ bir kenar
çizgisinin de alkollü sürücüler arasında Ģeritte kenara fazla yaklaĢma hatasını azalttığını
göstermiĢtir. Dolayısıyla, “optimum” uyarı önlemlerinin geniĢ bir kenar çizgisi ile dönemeç
uyarı iĢaretlerini birleĢtiren bir sistem olduğu görülmektedir.
Ayrıca, alkollü sürücülerin biliĢsel ve fiziksel iĢlevlerinin köreldiği düĢünüldüğünde, karayolu
geometrisinin ve uyarıların mümkün olduğunca tutarlı kalması çok önemlidir.
Yayalar
Alkol almıĢ yayalar bu el kitabının asıl odak noktası olmasa da bu yol kullanıcı grubu
özellikle düĢük ve orta gelirli ülkelerde karayolu çarpıĢmalarındaki yaralanma ve ölümler
açısından en büyük risk altında olan gruptur. Bu nedenle, yayaların karıĢtığı karayolu
çarpıĢmalarının azaltılmasında etkili olduğu kanıtlanan birkaç önleme değinilmiĢtir.
Daha düşük hız sınırları
Daha düĢük hız sınırları, alkollü yayalar için güvenliği birkaç Ģekilde arttırabilme
potansiyeline sahiptir. TaĢıtların daha düĢük hızlarda seyretmesi halinde, alkol almıĢ yayaların
karĢıdan karĢıya geçme imkanı veren boĢlukları fark edebilmesi daha kolaydır. Daha düĢük
hızlarda seyahat eden sürücülerin bir yayaya çarpmadan durabilme ihtimali daha yüksektir ve
çarpıĢma sonucu daha hafif bir yaralanmayla sonuçlanabilir.
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Yayalar için parmaklık
Parmaklıklar, alkollü yayaların güvenliğini arttırmak için faydalı olabilir çünkü yayaları
herhangi bir karar alma zahmetinden kurtarmaktadır. Bunlar, özellikle yayaların karayoluna
çıkabilecekleri ya da uygunsuz bir yerden karĢıdan karĢıya geçebilecekleri yerlerde uygun
olabilir.
Refüj adaları ve orta refüjler
Bu yapılar kademeli bir geçiĢ sağlayarak ve karar verme sürecini basitleĢtirerek karĢıdan
karĢıya geçen alkollü yayalara yardımcı olabilir. Bordürler de karĢıdan karĢıya geçme
mesafesini ve yayanın tehlike altında olduğu alanı kısaltarak alkollü yayaların güvenliğini
arttırabilir. Bu tür yapıların bulunduğu yerler, karĢıdan karĢıya geçmek gerektiğinde yayalar
için cazip yerler olsa da alkol almıĢ yayaların kendi istedikleri güzergahtan vazgeçip bu tür
düzenlemelerin yapıldığı yerlerden geçmeyi tercih etmeleri pek olası değildir. Dolayısıyla,
refüj adalarının ve bordür uzantılarının alkollü yayalara fayda sağlaması, bu tür yapıların,
alkollü yayaların karĢıdan karĢıya geçme ihtimalinin zaten yüksek olduğu yerlerde
bulunmasına bağlıdır.
Aydınlatma
Alkollü yayaların karıĢtığı çarpıĢmaların çoğu gece saatlerinde meydana geldiğinden, iyi
sokak aydınlatmasının çok büyük yarar sağlaması beklenebilir. Daha iyi bir aydınlatma,
motorlu taĢıt kullanıcıları için yayaları daha kolay görülür kıldığından, alkol almıĢ yayaların
güvenliğinde de önemli bir öğe olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, sarhoĢ yayaları,
belirlenmiĢ yol geçme yerlerine çekerek ve düĢme riskini azaltarak da yayaların güvenliğine
katkıda bulunmaktadır. Görece biraz masraflı olsa da aydınlatma maliyeti bazı durumlarda
özel sektör tarafından karĢılanabilmekte ve baĢka bir takım sosyal faydalar da sağlamaktadır.

Sokak aydınlatma projesi, Whiteriver, Arizona,
Amerika Birleşik Devletleri
Arizona‟da, özellikle Amerikan Yerlilerinin yaĢadığı bölgede, yayaların maruz
kaldığı, özellikle alkolle bağlantılı olan yaralanmalarını azaltmak amacıyla, bir
sokak aydınlatması projesi yürütülmüĢtür (23). Ek sokak aydınlatmasının
yapıldığı tarihten önceki beĢ yıl boyunca, karayolunda ıslahı hedeflenen 1,8 km
uzunluğundaki bölümde, 15 yayaya çarpma vakası meydana gelmiĢ iken,
aydınlatmadan sonraki beĢ yıl içerisinde ise bu vaka sayısı 3‟e düĢmüĢtür.
Maliyet fayda analizi, karayolu boyunca 28 sokak lambası takılması sayesinde
yayaya çarpma vakalarında yıllık düĢüĢün 2,5; fayda-maliyet oranının 10
olduğunu göstermiĢtir.
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Yaya geçitleri
ĠĢaretlenmemiĢ yaya geçitlerinin ve alkollü yayalar için yaya geçitlerinin güvenliği de
tartıĢmalı bir konudur. Alkollü yayaların, yaya geçidini kullanmak için güzergah değiĢtirme
ihtimalleri daha düĢüktür ve karĢıdan karĢıya geçmeye çalıĢmak bu kiĢilerin maruz kaldığı
riski daha da arttırabilir. Ancak, yaya geçidini kullanan alkollü yayaların müsait bir boĢluk
yakalamak için uğraĢmalarına gerek yoktur çünkü yayaya yol verme sorumluluğu sürücülere
aittir.
Trafik ışıklarında yayalar için sinyaller
Yaya ve trafik sinyallerinde karĢıdan karĢıya geçme, uygun boĢluk bulma ihtiyacını ortadan
kaldırarak karĢıdan karĢıya geçme iĢini basitleĢtirmektedir. Ancak alkollü yayaların yine de
yaya sinyalini devreye sokmak ve geçiĢ sinyalinin yanmasını beklemek üzere düğmeye
basmak konusunda bir seçim yapması gerekecektir.

3.7

Gerekli tıbbi müdahaleyi sağlama

3.7.1 Travma tedavi sistemlerinin organizasyonu ve planlanması
Asıl öncelikli konu alkollüyken araç kullanımının neden olduğu ölüm ve yaralanmaların
önlenmesi ise de bir çarpıĢma meydana geldiğinde doğru travma müdahalesi sayesinde birçok
hayat kurtarılabilir. Bu özellikle potansiyel olarak tedavi edilebilir yaralanmalardan dolayı
yüksek ölüm oranlarının yaĢandığı geliĢmekte olan ülkeler için geçerlidir.
3.7.2 Alkol almış mağdurlara olay yerinde müdahale
Acil yardım çalıĢanları karayolu çarpıĢmalarında yaralanan alkollü sürücülerin genellikle
kurtarma ve tıp hizmetleri için ek riskler ve sorunlar yarattığını belirtmektedir.
Bununla birlikte, aĢırı alkol tüketmiĢ de olsa bütün hastalar iyi bir tıbbi tedaviyi hak
etmektedir. Bu, profesyonel ve ön yargısız bir Ģekilde yapılmalıdır. Hastalar, normal
yaralanma tanısı ve travma incelemesinin yanı sıra alkol kullanımı emareleri açısından da
değerlendirilmelidir. Karayolu çarpıĢmalarına karıĢan insanların tıbbi tedavisi alkollü olmaları
durumunda daha da zordur. Örneğin:
Olay yeri yönetimi
Alkollü hastalar daha saldırgan olurlar, kurallara uymazlar ve idare edilmeleri zordur.
Hareket ettikleri durumlarda, araçlardaki diğer yaralı hastalara yardım etmek isteyen
kurtarma personelinin ayaklarına dolaĢabilirler.
AĢırı durumlarda kurtarma personelinin olay yerinden uzaklaĢması ve polisin kontrolü
sağlamasına izin vermesi gerekebilir.
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Hasta değerlendirmesi / müdahale tanısı
Alkol, omurga yaralanmalarını ve Ģüpheli baĢ yaralanmalarını tespit etmede ayırt edici
olabilecek ağrılara verilecek tepkiyi azaltabilir.
Alkolün vücuttaki olumsuz etkisi nörolojik bir iĢlev kaybına yol açtığı için önemli bir baĢ
ya da omurga yaralanması ihtimali hızla elenememekte, sırf bu nedenle aslında gereksiz
olan inceleme ve tahlillerin yapılması zorunlu hale gelmektedir.
Alkol; yüksek tansiyon, alerji, ilaç tedavisi, uyuĢturucu kullanma gibi sağlık sorunları
hakkında doğru bilgi alınmasını güçleĢtirebilir; kiĢinin Ģeker hastalığı varsa fizyolojik
belirtiler farklılaĢabilir.
Yaranın ağırlaşması
Alkol almıĢ hastalar kendi hareketlerini tam olarak kontrol edemediklerinde kendilerine
daha fazla zarar verebilmekte, ağır yaralanmalar daha da kötüleĢebilmektedir. Alkollü
hastalar hareketsiz kalmaları için yapılan uyarılara uymadığı durumlarda, omurga
zedelenmeleri daha da ağır bir tabloya dönüĢebilmektedir.
Normal tedavi sırasında sabit ya da sakin kalamama eğilimi vardır.
Hastanın kusma ihtimali vardır.
Tıbbi bir konu olmasa da hastalar genelde kanıt gizlemek için olay yerinde nefes testinden ya
da hastanede kan testinden kaçınmaya çalıĢabilirler. Bu Ģartlar altındayken nefes ve/veya kan
testine girmek istememe halinde uygulanacak yaptırımlar bulunmalı ve ilgili yasal
düzenlemelerde açık bir Ģekilde belirtilmelidir. Zorunlu kan testlerinin hastanede yapılmadığı
ülkelerde hem denetim görevlileri hem de tıbbi personel, tutuklanmamak için bir hastane ya
da sağlık servisine sığınmak amacıyla bazı alkollü sürücülerin çarpıĢmadan kaynaklanan
yaralanmaları abartabileceklerini ya da durumları hakkında aldatıcı bilgi verebileceklerini
unutmamalıdır.
Sağlık personeli ve kurtarma görevlilerinin karĢılaĢabileceği sorunların de hesaba katılması
gerekmektedir. Etkili sağlık iĢlemleri ve güvenli ulaĢımın sağlanması için, politika ve
prosedürlerde gerekli iĢlem basamakları ve yetkiler tanımlanmıĢ olmalıdır. Bu tür görevlerde
çalıĢanlara yönelik olarak, saldırgan ya da Ģiddet kullanan bireylere nasıl müdahale edileceği
konusunda verilen eğitimlere, alkol almıĢ kiĢilere nasıl müdahale edileceğine iliĢkin konular
da eklenebilir.
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KUTU: 3.14

Acil tıbbi hizmetlerin müdahaleye hazır hale getirilmesi

Bir Acil Tıbbi Hizmetler (ATH) [EMSEmergency medical services] sisteminin
kurulması birçok ülke için mümkün olmayabilir
ancak alternatif hastane öncesi müdahale
düzenlemeleri geliĢtirilebilir.
Hem hastane öncesi hem de hastane
ortamındaki travma tedavisi, gerekli kaynak
ve donanıma sahip iyi yetiĢmiĢ personel
tarafından yapılacak hızlı ve uygun
müdahaleleri
gerektirmektedir.
Travma
sistemlerinin iyileĢtirilmesinin tedavi edilen
hastaların ölüm oranlarını %15 - 20 arasında
azalttığı ve önlenebilir ölüm sayısını %50
oranında düĢürdüğü gösterilmiĢtir.
Son zamanlarda yapılan birçok yayın,
travmalara müdahalenin nasıl geliĢtirileceği
konusunda teknik detaylar sunmaktadır. DSÖ
tarafından yayınlanan iki eser özellikle tavsiye
edilmektedir: Travmalara Temel Müdahale
Yönergeleri (24) ve Hastane-öncesi Travma
Müdahale Sistemleri (25).
Hastane-öncesi tıbbi bakım
Hastane öncesi dönem, karayolu trafiğindeki
ölüm oranlarını azaltma çabaları arasında
hedeflenmesi gereken önemli bir evredir.
Yapılan tıbbi bakımın niteliği, mevcut
hizmetlerin niteliğine bağlı olacaktır.
Resmi ATH sisteminin bulunmadığı durumlar
“Resmi” bir ATH sistemi genelde belli bir
iletiĢim ağına sahip, eğitimli personelin
uzman denetimi
altında
çalıĢtığı ve
ambülansları olan bir sistemdir. Resmi
ATH‟nin olmadığı yerlerde yönetimler hastane
öncesi tıbbi müdahale için alternatif
düzenlemeler yapmalıdır. Bu amaçla mevcut
gayri resmi sistemler içinde müdahale yolları
geliĢtirmek, toplumsal kaynakları devreye
sokmak halkı temel ilk yardım becerileri
konusunda eğitmek gibi yollar bulunabilir.
Kentsel alanda ve önemli Ģehirler arası yollar
boyunca ATH sistemi kurma yolları araĢtırılmalıdır. Bu sistemlerin maliyetinin yüksek
olmasından dolayı ilk kuruluĢ harcamaları göz
önünde bulundurulmalıdır.

Mevcut ATH sistemlerinin güçlendirilmesi
Birçok ATH sistemi, örneğin anında, kaliteli
ve eĢit hastane öncesi tıbbi bakım için minimum standartları belirleyen bir düzenleyici
kuruluĢ tesis etmek; çağrı alan noktaları
(alarm merkezleri gibi) ve ambulans hizmet
noktalarını bir araya getirmek; ATH
müdahalelerinin kaydını tutmak ve böylelikle
tıbbi hizmet kalitesini takip edip geliĢtirmek
suretiyle kuvvetlendirilebilir.
Temel travma müdahalesi
Travma müdahalesinin geliĢtirilmesi mutlak
surette yüksek maliyetli yüksek teknolojili
donanımlar gerektirmez. Daha iyi planlama
ve organizasyonla makul ve sürdürülebilir
Ģekilde daha fazlası baĢarılabilir.
Temel travma müdahale hizmetleri ve bunlar
için gerekli kaynakların geliĢtirilmesi için
ihtiyaç analizi; uygun eğitim ortamlarında
sağlanan travma müdahale eğitimleri; travma
müdahale tesisini bir bütün olarak ele alan
kalite arttırma programları ve travma
müdahale tesislerinin denetimi dahil olmak
üzere birçok iĢ yapılabilir (24).
Rehabilitasyon
Tedavi sonrası hayatta kalan kiĢilerin çoğu
artık hayatını fiziksel iĢlevlerini kısıtlayan
sakatlıklarla sürdürmektedir. Bunun en üzücü
tarafı bu sonuçların çoğunun aslında
önlenebilir ve rehabilitasyon hizmetleri
sayesinde azaltılabilir olmasıdır. Rehabilitasyon hizmetleri travma müdahalesinin temel
bir bileĢenidir. Bu hizmet, rehabilitas-yon için
derinlemesine ihtiyaç analizi yapmak ve
ulusal rehabilitasyon programlarını güçlendirmek suretiyle geliĢtirilebilirler. Ayrıca,
Dünya Sağlık ġurası Kararı WHA58.23‟ün
tavsiyeleri ve Travmalara Temel Müdahale
Yönergelerindeki (24) rehabilitasyon tavsiyeleri bir ülkenin sağlık politikasına entegre
edilerek geliĢtirilebilir.
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Özet
Alkollüyken araç kullanımının rol oynadığı çarpıĢmalarla mücadelede, yasama ile
denetimi, halka yönelik eğitimle sosyal pazarlamayı birleĢtiren çok yönlü bir
yaklaĢımın benimsenmesi temel bir gerekliliktir. Ayrıca, ilk baĢlarda programa karĢı
çıkabilecekler de dâhil olmak üzere çok sayıda paydaĢın da sürece dâhil edilmesi
gerekmektedir.
Yol kenarı Nefes Alkol Konsantrasyonu (NAK) test cihazlarının kullanımını ve
bunların sonuçlarının kanıt olarak kullanılmasını zorunlu kılan, uygun ve
uygulanabilir yasalar yürürlükte olmalıdır.
Alkol denetimlerini kolaylaĢtırmak üzere, NAK’ın yol kenarında test edilebilmesine
imkan sağlayan birçok cihaz mevcuttur ve sonuçlar birçok ülkede mahkemelerde kanıt
olarak kullanılabilmektedir.
Dünya genelinde yasal Kan Alkol Konsantrasyonu (KAK) sınırı 0,00-0,08 g/100 ml
arasında değiĢmektedir. Avrupa Komisyonu 0,05 sınırını tavsiye etmektedir.
Denetim faaliyetleri istihbarat odaklı olmalı ve insanlara her an her yerde
yakalanabilecekleri duygusunu vermelidir.
Tanıtım kampanyaları duyuruları kapsamalı ancak bununla sınırlı kalmamalı; proje
baĢlatma etkinlikleri ve medyada yer alacak mülakatlar da dâhil edilebilmelidir.
Kampanyalar bilgi verebilir, insanları davranıĢlarını değiĢtirme konusunda teĢvik
edebilir, tutumlarını ve bakıĢ açılarını etkileyebilir ve kurumları karayolu güvenliği
konusundaki rollerini üstlenmeye yönlendirebilir. Ancak, kampanyalar tek baĢına
yeterli değildir – yüksek profilli denetim faaliyetini kapsayan temel bir stratejinin
parçası olarak kullanılmalıdırlar.
Alkollüyken araç kullanma konusunda halkın algısını ve davranıĢını değiĢtirmek için
uzun zaman tanınmalıdır.
Alkollü sürücülerin çarpıĢma sonrası tedavisi acil servis çalıĢanları için ek yük
oluĢturabilir.
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ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME, herhangi bir programın ya da müdahalenin iĢe yarayıp
yaramadığının tespit edilmesi, özüne uygun olarak incelikle geliĢtirilmesi ve programın sürekli olarak
desteklenmesini sağlayacak kanıtlar elde edilmesi açısından büyük önem taĢımaktadır.
Değerlendirme, sadece programın etkisi hakkında geri bildirim sağlamakla kalmayıp, programın hedef
kitle için uygun olup olmadığına, uygulamasında herhangi bir sorun olup olmadığına ve program
uygulanırken çözümlenmesi gereken sorunlar olup olmadığına karar verilmesine de yardımcı
olacaktır.
Bu modülde, alkollüyken araç kullanma ile ilgili bir programın değerlendirilmesinde hazırlık ve
yürütme süreci ele alınmaktadır. Bu modül üç bölüme ayrılmıĢtır:
4.1 Değerlendirmenin planlanması. Konunun önemli bir yönünün ele alındığı bu ilk bölümde,
program geliĢtirme öncesindeki durumun değerlendirilmesi için temel düzey verilerinin
toplanması konusuna yer verilmektedir. Bunun bir sonraki aĢamasında, değerlendirme sürecinin
amaçlarının ne tür bilgi toplandığına bağlı olarak belirlenmesi ve kullanılabilecek değerlendirme
yöntemleri üzerinde düĢünülmesi gerekmektedir.
4.2 Değerlendirme yöntemlerinin seçimi. Değerlendirmenin türüne karar verildikten sonra
kullanılabilecek farklı değerlendirme yöntemleri bulunmaktadır. Bu bölümde, her bir yöntemin
avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayarak olası farklı çalıĢma türleri incelenmekte, bir
programın baĢarısını ölçmek için kullanılabilecek farklı performans göstergelerine de ana
hatlarıyla değinilmektedir. Örneklem büyüklüğünün hesaplanması konusunda yönlendirici
bilgilere yer verilmekte ve ekonomik bir değerlendirmenin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.
4.3 Sonuçların duyurulması ve geri bildirim. Bu bölümde, bir değerlendirmede elde edilen
sonuçlardan, programın planlanması ve uygulanması sırasında nasıl yeniden yararlanılabileceği ve
diğer ilgili taraflarla nasıl paylaĢılabileceği açıklanmaktadır.

4.1

Değerlendirmenin planlanması

Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bir programının tasarım ve uygulama süreci Modül
3'te ele alınmıĢtır. Uygulamadan önce yürütülen çalıĢmalar, programın net bir Ģekilde tanımlanıp
tutarlı ve standart bir Ģekilde uygulanmasını temin etmelidir. Eksiksiz, iyi tasarlanmıĢ ve yürütülmüĢ
bir programın etkisinin değerlendirilmesi, tutarsız uygulanmıĢ bir programın etkisini ölçmekten çok
daha kolaydır.
Değerlendirme çerçevesinin, önerilen programla birlikte hazırlanması ve uygulanması Ģarttır. Böylece,
bu iĢ, program için eylem planını hazırlayan çalıĢma grubu tarafından aynı anda yapılabilecektir (bkz.
Modül 3). Alınacak ölçümlerde herhangi bir fark olup olmadığının tespit edilebilmesi için, müdahale
programı uygulanmaya baĢlamadan önce temel düzey ölçümlerinin alınması gerekmektedir.
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Yapılacak değerlendirmenin türü birçok etmene bağlıdır. Bunlar arasında, değerlendirmenin amacı ve
değerlendirilen programın hedefleri yer almaktadır. Seçilecek yöntem eldeki kaynaklara da bağlı
olabilir.
4.1.1. Değerlendirmenin amaçları
Programın amacı, değerlendirmenin en iyi Ģekilde nasıl yapılacağı konusunda belirleyici olacaktır.
Değerlendirme süreci, uygulanan programın hangi hedeflerinin tutturulduğu konusuna odaklanacak,
bunun dıĢında baĢka konular da ele alınabilecektir. Örneğin, alkollüyken araç kullanımıyla ilgili
yaptırımları düzenleyen bir yasa ve yoğunlaĢtırılmıĢ alkol denetimlerini kapsayan bir program
uygulandığında, alkollüyken araç kullanma oranlarının düĢüp düĢmediği yapılacak değerlendirme
çalıĢmasıyla incelenebilir. Öte yandan, değerlendirmenin ikincil amaçları ise denetimin artıp
artmadığını, polislere yönelik hizmet içi eğitimin etkili olup olmadığını ve programın paydaĢlarca
kabul görüp görmediğini tespit etmeyi içerebilir. Bu durumda değerlendirmenin çok yönlü olması
gerekmektedir.
Bir değerlendirmenin kapsamı, mevcut kaynaklarla sınırlı olacaktır. Ancak iyi tasarlanmıĢ basit bir
değerlendirmenin, karmaĢık bir değerlendirme kadar etkili olabileceği unutulmamalıdır.
4.1.2

Değerlendirme türleri

Değerlendirme çok farklı Ģekillerde yapılabilir ve değerlendirilecek olan programın amaçlarına bağlı
olarak bir ya da daha fazla değerlendirme Ģekli uygun olabilir.
Süreç değerlendirmesi
Süreç değerlendirmesinde, sonuçlardaki değiĢikliklerin ölçümünden çok programın planlandığı
Ģekilde yürütülüp yürütülmediği incelenmektedir. Bu ise programın amaçları doğrultusunda ölçülmesi
gereken göstergelerin listesinin oluĢturulmasını gerektirmektedir. Süreç değerlendirmesinde alınan
sonuçlar, programın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine ve nerelerde iyileĢtirme yapılması
gerektiğine karar vermede yardımcı olacaktır.
Örneğin alkollüyken araç kullanma davranıĢını azaltmak için tasarlanmıĢ olan bir medya kampanyası
için yapılacak süreç değerlendirmesinde aĢağıdakine benzer sorular sorulabilir:
Kampanya ürünleri (posterler, büyük duyuru panoları, radyo ve televizyon duyuruları) önceden
test edilmiĢ midir?
Kampanya duyuruları ne sıklıkla yayınlanmıĢtır?
Kaç kiĢi bu duyuruları görmüĢtür?
Hedef kitleye ulaĢılmıĢ mıdır?
Eğer müdahale alkol denetimlerini de kapsıyorsa:
 Polis tarafından fark edilebilir yoğunlukta denetim yapılmakta mıdır?
 Polis kampanyayı desteklemekte midir?
 Cezalar davranıĢları değiĢtirecek kadar etkili midir?
 Ġnsanlar süreçten kaçabilmekte midir (örneğin rüĢvet sayesinde)?
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Süreç değerlendirmeleri “izlemeye yöneliktir”; yani yapılan iĢin sorgulanmasının amacı, yürütülen
programın daha da geliĢtirilmesine rehberlik edecek bilgi sağlamaktır (1). Örneğin, alkollüyken araç
kullanımını önleme programının parçası olarak televizyonda gösterilen kısa filmlerin uygun olup
olmadığının tespiti önemli kabul edilip incelenebilir – bu filmler konuyu yeterince iyi ele alıyor mu,
gösterilen davranıĢ yayınlandığı bölgenin alkollü içki içme alıĢkanlıklarını yansıtıyor mu?
Etki değerlendirmesi
Etki değerlendirmesi, programın herhangi bir değiĢim yaratıp yaratmadığını ortaya koyacaktır. Etki,
ya da programın etkisi, programın hedef kitle üzerinde herhangi bir etki yaratıp yaratmadığı anlamına
gelmektedir; bir baĢka ifadeyle etki, eğer program uygulanmamıĢ olsaydı ortaya çıkmayacak olan bir
değiĢikliktir (1). Örneğin, eğer uygulanan program, alkollüyken araç kullanma hakkında televizyonda
gösterilen kısa filmleri içeriyorsa, yapılacak etki değerlendirmesinde bu filmleri gören kiĢilerin alkol
almıĢ halde araç kullanırken polis tarafından durdurulma ve nefes testine tabi tutulma olasılığının
yüksek olduğuna inanıp inanmadıkları incelenebilir. Süreç değerlendirmesinden farklı olarak,
odaklanılan konu elde edilen sonuç olduğundan dolayı, bu gibi bir değerlendirme genellikle
programın sonunda yapılmaktadır.
Sonuç değerlendirmesi
Sonuç değerlendirmesinde, programın baĢarılı olup olmadığı anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır.
Alkollüyken araç kullanan kiĢi sayısı eskisine göre daha az mı? Alkol kullanımının rol oynadığı
çarpıĢmalarda düĢüĢ var mı? Artık hastaneye sevk edilenler arasında kanında yüksek oranda alkol
bulunan sürücü ve binici sayısı daha az mı? Sonuçlardaki bu tür değiĢikliklerin ölçümü muhtemelen
en yaygın değerlendirme Ģeklidir zira programın ya da müdahalenin gerçekten bir fark yaratıp
yaratmadığı hakkında bilgi sağlamaktadır.
ABD’de bulunan NHTSA tarafından yol güvenliği projelerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek
bir kılavuz geliĢtirilmiĢtir. Bu kılavuz, sorunun tanımlanmasından sonuçların rapor edilmesine kadar,
yol güvenliği programlarının değerlendirilmesinde atılması gereken adımları üst düzeyde ele
almaktadır (2).

4.2

Değerlendirme yöntemlerinin seçilmesi

Her bir değerlendirme türü için kullanılan yöntemler farklıdır. Bir değerlendirmenin tasarlanmasında
nicel ve nitel yöntemler kullanılabilir. Odak gruplarıyla çalıĢılması, kısa cevaplı ya da açık uçlu
soruların yer aldığı anketlerin kullanılması gibi nitel yöntemler, izlemeye yönelik değerlendirme ya da
süreç değerlendirmesi için kullanılabilir.
Etki ve sonuç değerlendirmeleri çok sayıda nicel yöntem kullanılarak yürütülebilir. Program
değerlendirmesinde istatistiksel anlamda en güçlü yöntem, bir değiĢim olduğunu (ya da olmadığını)
tespit etmek için deneysel ya da yarı–deneysel araĢtırma desenleri kullanılmasıdır. Hangi yöntemin
kullanılacağı, değerlendirmenin amacına ve bütçesine bağlı olacaktır.
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4.2.1 Ġzlemeye yönelik değerlendirme ve süreç değerlendirmesi için çalışma türleri
Nitel çalışmalar
Nitel araĢtırma genelde çeĢitli davranıĢ modellerinin altında yatan nedenleri açıklamak için
karakterlerin, vakaların ve ortamın detaylı ve sözlü tanımlarını içerir. Kullanılan belirli
teknikler arasında odak gruplar, kısa cevaplı ya da açık uçlu sorularla derinlemesine
mülakatlar, anketler yer almaktadır (3, 4). Örneğin, alkollüyken araç kullanımını azaltmaya
yönelik bir medya kampanyası için yapılacak izlemeye yönelik değerlendirmede,
televizyondan yayınlanan duyurularda sorunun iyi bir Ģekilde ele alınıp alınmadığı sorulabilir.
Hedef kitlenin televizyon duyurularındaki mesajı uygun bulup bulmadığının anlaĢılması için
odak grupları oluĢturulabilir. Geri bildirimler kampanya duyurularının geliĢtirilmesine katkı
sağlayacaktır.
Gana’daki araĢtırmacılar hız yapma ve alkollüyken araç kullanımı hakkında televizyonda
yayınlanan karayolu güvenliği mesajlarının etkisini değerlendirmiĢtir (5). Odak grubu 50
ticari sürücüden oluĢmuĢ, çalıĢmada mesajların içeriği, anlaĢılabilirliği ve uygunluğu ele
alınarak geliĢtirici önerilerde bulunulmuĢtur. Bazı katılımcılar, tanıtımlarda, nasıl
davranılması gerektiği konusundaki tavsiyeler hakkında net bir fikre sahip olmasa da mesajlar
hedef kitlenin çoğunluğuna ulaĢmıĢ ve anlaĢılmıĢtır. Mesajı güçlendirmek için
yapılabilecekler arasında diğer medya kanallarının kullanılması, daha çok farklı dilde duyuru
yapılması, tavsiye edilen davranıĢ değiĢiminin vurgulanması yer almaktadır.
4.2.2 Etki ve sonuç değerlendirmesi için çalışma türleri
Müdahalelerin yararlı olup olmadığını incelemekte kullanılan ve artık çok iyi tanımlanmıĢ bir
çalıĢma deseni hiyerarĢisi vardır (bkz. Tablo 4.1). Bunlar, çok güçlü kanıtlar sağlayan seçkisiz
kontrol gruplu araĢtırma deseninden baĢlayıp, zayıf kanıtlar sunan kontrol grupsuz önce–
sonra çalıĢmalarına kadar uzanmaktadır.
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Tablo 4.1

Çalışma türleri, avantajları ve dezavantajları

Değerlendirme Türü
Nitel
Odak grupları /
derinlemesine
mülakatlar

Ġzlemeye yönelik değerlendirme
Süreç
değerlendirmesi

Sonucun
değerlendirilmesi

Nicel
Seçkisiz
kontrollü
çalıĢmalar

Etki Değ.
Sonuç

Kontrollü öncesonra çalıĢması

Etki Değ.
Sonuç

Önce-sonra
çalıĢması (kontrol grupsuz)
Kesintili zaman
serileri deseni

Etki Değ.
Sonuç
Etki Değ.
Sonuç

Avantajlar, dezavantajlar

Müdahalenin neden iĢe
yarayıp yaramadığı hakkında
bilgi sağlayabilir
Ucuz
Örneklem (katılımcılar)
seçkisiz değildir
Sonuçlar genellenemez
En güçlü kanıt
Pahalı
Gruplara seçkisiz atama her
zaman mümkün değildir
En kolay uygulanabilir
araĢtırma deseni
Kıyaslanabilir kontrol
grubuna sahip olmalıdır
Ucuz
DüĢük kanıt seviyesi
Yeterli sayıda olay ve
Ġzleme sistemlerin bulunduğu
hallerde uygulanabilir bir
araĢtırma deseni

ÇalıĢma türleri hakkında daha fazla bilgi 6 ve 7 numaralı kaynaklarda bulunabilir ve araĢtırma terimleri
hakkında http://www.cochrane.org/resources/gloassry.htm adresindeki sözlük incelenebilir.

Seçkisiz kontrollü çalışma
Değerlendirmenin “altın standardı” olan seçkisiz kontrollü çalıĢma (SKÇ) [RCT, Randomised
Controlled Trial], herhangi bir program ya da müdahalenin baĢarılı olup olmadığına dair en
sağlam kanıtların elde edilmesi için kullanılabilir. Bir SKÇ deseni bireyler ya da bireylerden
oluĢan gruplar (bir baĢka ifadeyle okul ya da köy gibi seçkisiz küme örneklemesi olarak
bilinen) söz konusu müdahale programına dâhil olan ve olmayanlar olmak üzere iki ayrı
örneklem grubuna seçkisiz olarak atanmaktadır. Katılımcılar (ya da katılımcı grupları) bu iki
gruptan birine seçkisiz olarak atandığında, diğer etmenlerin –ölçülen ya da ölçülmeyen–
sonuçlar üzerindeki muhtemel etkisi, müdahale programının uygulandığı ve uygulanmadığı
gruplar arasında dengelenmiĢ olmaktadır. Ancak bir müdahale programının etkisi
değerlendirilirken, SKÇ deseni her zaman göz önünde bulundurulması gerekse de, bu tür
çalıĢmalar için önemli miktarda kaynak ayrılmasına ihtiyaç olduğundan, sınırlı bir bütçe ile
uygulanması zor olabilmektedir. Bu tür çalıĢmalarda, belirli bir yasa değiĢikliği tüm ülkeyi
ilgilendireceğinden ya da temel mesajlar tüm ulusal TV kanallarında yayınlanıyor
olabileceğinden, müdahalenin uygulanmadığı bir karĢılaĢtırma grubu belirlemek de zor
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olabilmektedir. Bunun yanı sıra, faydalı olduğu bilinen bir müdahale programının
uygulanacağı yerler seçkisiz olarak belirlenirken, etik açıdan düĢünülmesi gereken yönleri de
olabilir (programın uygulanmayacağı gruba atanan katılımcıların yararlı bir müdahaleden
mahrum bırakılması gibi).
Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik programların bir parçası olarak, alkollüyken
sürücülüğü azaltmanın yararı hakkında yeniden bir SKÇ yapılmasına gerek olmadığı
unutulmamalıdır. Birçok çalıĢmada, karayolundaki çarpıĢmalar sonucu meydana gelen ölüm
ve yaralanmaların azaltılmasında alkollüyken araç kullanımının azaltılmasının etkili olduğunu
açık bir Ģekilde gösteren yeterli kanıt bulunmaktadır (bkz. Modül 1).
Yarı–deneysel çalışma desenleri
Seçkisiz araĢtırma desenleri kadar özenle tasarlanmıĢ olmasalar da yarı–deneysel çalıĢma
desenleri, iyi yürütülmeleri koĢuluyla, bir müdahale programının ne kadar etki yarattığını
tespit etmek için kullanılabilirler. Bir baĢka ifadeyle, bu tür çalıĢmalar, ölçülen göstergelerin
iĢaret ettiği eğilimler hakkında toplanan bilgiler kullanılarak, uygulanan müdahalenin
(programın) sonuç göstergesinde bir değiĢim sağlayıp sağlamadığı konusunda bir
değerlendirme yapılabilir.
Kontrol gruplu önce–sonra çalışması
Kontrol gruplu önce–sonra çalıĢması genelde program değerlendirmesi için en pratik tasarımdır. Bir
müdahale programını zaten uygulamakta olan bölgeler olabileceğinden ya da tüm ülke genelinde
uygulamaya geçilmiĢ olabileceğinden dolayı seçkisiz dağılım her zaman mümkün değildir. Kontrol
gruplu önce–sonra çalıĢma deseninde, hem programın uygulandığı yerde oluĢturulan iĢlem grubunda
hem de kontrol grubunda olan katılımcılarda beklenen sonucun ölçümü için (örneğin alkollüyken araç
kullanma oranları) gözlem yapılmaktadır. Kontrol grubu program grubuna mümkün olduğunca benzer
olmalı ve gruplar arasındaki önemli farklar hesaba katılmalıdır. Bir kontrol grubunun olması,
müdahale programının uygulanması sonucu meydana gelebilecek değiĢikliğin yanı sıra araĢtırma
evreninde meydana gelmiĢ olabilecek baĢka eğilimlerin etkisinin de göz önünde bulundurulduğu
anlamına gelmektedir.

KUTU: 4.1

Kontrol gruplu önce-sonra çalışması, ABD

“%0,08 Kan Alkol Konsantrasyonunun yasal sınır olarak kabul edilmesinden sonra, alkolün rol oynadığı
ölümcül çarpıĢmaların sayısında sağlanan düĢüĢün bölgesel eğilimden bağımsız olup olmadığını
görmek için Amerika BirleĢik Devletlerinde bir kontrol gruplu önce-sonra çalıĢması yapılmıĢtır. Yasal
KAK sınırlarının %0,08‟e düĢüren ilk beĢ eyalet, hala %0,10‟luk yasal standardı uygulayan diğer beĢ
eyaletle eĢleĢtirilmiĢtir.
Bu çalıĢma, %0,08‟lik oranı benimseyen eyaletlerin, KAK düzeyi %0,08 ya da üstünde ve %0,15 ya da
üstünde olan ölümcül Ģekilde yaralanmıĢ sürücülerin karıĢtığı çarpıĢmaların sayısında %16 ila %18
oranında azalma olduğunu göstermiĢtir. ÇalıĢmada bütün eyaletlerin %0,08‟lik yasal KAK sınırlarını
kabul etmesi durumunda yılda en az 500-600 ölümlü çarpıĢmanın önlenebileceği sonucuna varılmıĢtır.”
Kaynak: (8)
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Kontrol grupsuz önce–sonra çalışması
Programın etkisini değerlendirmek için kontrol grupsuz önce–sonra çalıĢmaları sıklıkla
kullanılmaktadır ancak bu tür çalıĢma desenleri programın ne kadar etki yarattığını göstermek
açısından zayıf kanıtlar sunmaktadır. Bu desen, program yapılmadan önce ve sonra sonuçların
ölçülmesinden oluĢur. Bu çalıĢma deseni basittir ve nispeten daha ucuza yapılabilir çünkü seçilen
sahalarda gözlemleri yapmak için sadece bir örneklem alınması ve araĢtırma asistanları gerekir.
Ancak, kontrol grubunun olmadığı bu tür çalıĢmaların bilimsel katkısı sınırlıdır çünkü sonuçlardaki
değiĢimi uygulanan müdahale programına atfetmek için ne kadar emin olunabileceğini tespit etmek
genellikle zordur.
Kesintili zaman serileri deseni
Programdan önce ve sonra, çoklu ölçümler kullanılarak programın etkisini değerlendirmek
mümkündür. Bu araĢtırma deseninin, bazıları kontrol gruplarını da içeren, bir dizi farklı uygulama
Ģekli bulunmaktadır. Bu desenlerin uygulandığı çalıĢmalar, uygun analizler için çoklu ölçümler
alınması gerektiğinden dolayı genellikle ölüm, yaralanma ve çarpıĢma oranları gibi rutin olarak
toplanan ölçümler kullanılmaktadır. Ancak programın uygulandığı dönemde ortaya çıkan baĢka bazı
etmenlerin gözlem sonuçlarında farklı etkilere yol açma olasılığı nedeniyle, bu araĢtırma deseniyle
elde edilecek sonuçların geçerliliği, araĢtırmanın zamanlamasıyla ilgili sorunlara maruz
kalabilmektedir. Yine de, bu tür veriler, tespit edilen farkın müdahale programından kaynaklanıp
kaynaklanmadığını belirlemek üzere diğer etmenleri de göz önünde bulunduran istatistiksel
yöntemlerle analiz edilebilir.

KUTU: 4.2

Zorunlu nefes testi programı, Yeni Zelanda

Zorunlu nefes testi (ZNT), dokuz yıllık bir rastgele nefes testi (RNT) uygulamasından sonra 1
Nisan 1993‟te Yeni Zelanda‟da uygulamaya koyulmuĢtur. Taramaların baĢlangıç evresinde
pasif alkol metreler kullanılmıĢ, aynı zamanda kandaki yasal alkol sınırı 20 yaĢın altındaki
sürücüler için 0,08‟den 0,03‟e düĢürülmüĢtür. ZNT kontrol noktaları, durdurulan bütün
sürücülerin test edildiği operasyonlardır. Paralı duyurularla tanıtım ilk üç ayla
sınırlandırılmıĢtır.
Yeni Zelanda‟daki ZNT programının etkilerinin değerlendirilmesi, uygun bir kontrol ya da
kıyaslama grubunun yokluğu ve ZNT‟nin getirilmesinden hemen önce büyük çapta genel ve
yerel değiĢikliklere gidilmiĢ olmasından dolayı zor olmuĢtur. Bu değiĢiklikler arasında
aĢağıdakiler yer almaktadır:
Ekonomik Ģartlar;
KiĢi baĢına alkol tüketiminin düĢmesi;
Alkollü içki lisanslarında sayı ve gün saati ile ilgili zorunlulukların kaldırılması;
Yeni Zelanda Polisi ile UlaĢtırma Bakanlığı trafik memurlarının birleĢtirilmesi;
Hız kameralarının kurulması.
ZNT‟nin (RNT‟ye kıyasla) alkollüyken araç kullanımının neden olduğu çarpıĢmaların
azaltılmasında olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varılması mümkün olmamıĢtır. Bunun tespit
edilmesi için daha fazla çalıĢmaya gerek vardır.
Daha fazla bilgi için: www.druglibrary.org/schaffer/Misc/driving/s29p3.htm
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4.2.3 Performans göstergelerinin seçimi
Performans göstergeleri (ya da sonuç ölçümleri) programın ne kadar baĢarılı olduğunun
ölçümüdür. Bunların, doğrudan doğruya programın amaçlarıyla ilgili olması gereklidir.
Performans göstergelerinin seçiminde değerlendirmenin amaçları, kullanılan çalıĢma türü,
mevcut kaynaklar ve bir dereceye kadar da programı finanse eden kurumun koyduğu Ģartlar
belirleyici olacaktır. Örneğin, devlete bağlı finansman kurumları yoğun denetimin etkisi
hakkında bilgileri ya da programın yeniden uygulanmasını destekleyici nitelikte belirli baĢka
bilgileri talep edebilirler.
Gösterge olarak ölü – yaralı sayıları
Alkolün insan vücudu üzerinde ne gibi etkileri olduğu ve karayolunda meydana gelen
çarpıĢma riskini ne kadar arttırdığı konusu birçok araĢtırmayla incelenmiĢ ve çok iyi bir
Ģekilde belgelendirilmiĢtir (bkz. Modül 1) ve bu bulguların geniĢ çaplı ve pahalı bir deneysel
çalıĢmada tekrarlanmasına gerek yoktur. Pek çok ülkede yeterince iyi bilinmeyen konu baĢlığı
ise, alkollü olarak sürücülüğün yaygınlığı ve alkolün bir etmen olduğu çarpıĢmalarda mağdur
olanların oranının yüksek olup olmadığıdır. Düzenli olarak toplanan KAK verisinin
yaralanma ve ölüm oranları belirlenirken kullanılması mümkündür.
Ancak, bu tür oranların hesaplanmasının ne kadar iĢe yarayacağı, mağdurlardan KAK düzeyi
hakkında yerel düzeyde yapılan tespitlerin sistematik olarak toplanmıĢ olmasına bağlıdır.
Eğer hastanelerde ya da sağlık departmanlarında tek tip bir tespit, kodlama ve raporlama
sistemi kurulmuĢsa alkolün rol oynadığı çarpıĢmalarda mağdur olanların oranı hakkında toplu
veri bulunabilir. Benzer Ģekilde, çarpıĢma ve/veya ölümlerle ilgili veri, alkolün bir etmen
olarak çarpıĢmada rol oynayıp oynamadığına dair kayıt tutmuĢ olabileceğinden, polis ya da
ulaĢtırmayla ilgili yetkili makamlardan edinilebilir.
Veri kalitesi farklılık gösterebileceğinden, bu veri kaynaklarının ne kadar tam ve doğru
olduğu kullanılmadan önce dikkatle kontrol edilmelidir.
Sürücülerin alkollüyken araç kullanma oranları
En güçlü performans göstergesi alkol tüketen taĢıt ve motosiklet sürücülerinin oranı ve hangi
KAK düzeyinde olduğudur. Bunu elde etmek, polisin kararlılıkla ve sistematik olarak sürücü
ve binicileri durdurup alkol muayenesi yapmasını gerektirmektedir. ÇarpıĢmalara karıĢan
bütün sürücü ve binicilerin de standart bir prosedür olarak alkol muayenesinden geçmesi
tercih edilen bir uygulamadır. Bu gibi testlerden elde edilen KAK düzeylerinin ne gibi bir
eğilim gösterdiği, alkolün karayolunda meydana gelen çarpıĢmalarda rol oynama oranındaki
değiĢikliklerin takibi için iyi bir temel oluĢturacaktır.
Oranların hesaplanması
Yaralanma ve ölüm sonuçlarındaki ya da belirli bir KAK düzeyindeki sürücü ve binicilerin
mutlak sayılarında meydana gelen değiĢikliklerin programdan önce ve sonra kıyaslanması pek
yarar sağlamamaktadır çünkü mutlak sayılar, tescilli olsun ya da olmasın taĢıt sayısındaki
artıĢ/düĢüĢe, ya da ne kadar nefes testi uygulandığına bağlı olarak değiĢebilir. Dolaysıyla, asıl
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önemli olan oranların hesaplanmasıdır. Paydada taĢıt sayısı, tescilli araç sayısı ya da kat
edilen kilometre değeri bulunabilir. Örneğin, yaralanma sonuçları için hesaplanacak oran,
sürücü belgesi baĢına ya da kat edilen 100.000 km baĢına alkollüyken yaralanan sürücü sayısı
olabilir. Alkollüyken araç kullanımının yaygınlığını doğru tespit etmek için, alkol aldığı tespit
edilen sürücü sayısının nefes testine tabi tutulan sürücülere oranı esas alınmalıdır.
4.2.4 Bir programının ekonomik boyutlarıyla değerlendirilmesi
Müdahale programına yapılacak yatırım parasal değerini ve olası tasarrufları göstermek için
ekonomik bir değerlendirme yapılması gerekebilir. Ekonomik değerlendirme, herhangi bir
müdahalenin bir diğerine göre kaynakları daha iyi kullanıp kullanamadığı sorusunu ele
almaktadır. Diğer bir deyiĢle, A programı için X kadar harcama yapmak B programı için X
kadar harcama yapmaktan daha iyi bir yatırım mıdır? Bu soruyu yanıtlayabilmek için iki ya
da daha fazla seçeneğin karĢılaĢtırılması gerektiği çok açıktır (bazen bu karĢılaĢtırma “hiçbir
Ģey yapmama” ya da “mevcut durumu koruma” seçeneklerinden biriyle yapılır).
Ekonomik yönden değerlendirme, seçeneklerin maliyet ve sonuçları açısından kıyaslanmasına
dayalıdır (9). Burada “sonuç” ile kastedilen, bir değere karĢılık gelen getiridir. Her biri
kapsam açısından, bir baĢka ifadeyle analize giren değiĢkenlerin çeĢitliliği açısından, farklılık
gösteren ekonomik değerlendirme türleri bulunmaktadır. En önemlisi, her ekonomik
değerlendirme türünde bir dizi baĢlangıç varsayımı yer almaktadır ve politika belirleyicilerin
bu tür çalıĢmalarda elde edilen kanıtları doğru Ģekilde kullanılabilmesi için bunların bilinmesi
gerekmektedir.
Ölçüm maliyetleri, bütün ekonomik değerlendirme türlerinin ortak bir bileĢenidir. Maliyetler
genellikle, en azından kısmen, programı yürütmek için kullanılan kaynakların maliyetlerinden
oluĢmaktadır (örneğin; donanım, personel, sarf malzemeleri). Ancak prensipte, mağdur
olanlar, onların bakımını üstlenenler ya da daha geniĢ anlamda toplumun üstlendiği diğer
ilgili maliyetler de dâhil edilebilir. Örneğin bir müdahale programı hastaneye yatırılan kiĢi
sayısını azaltabilir ve bu tür kaynak tasarrufları da maliyetle ilgili kabul edilebilir. Seçilen
maliyet öğeleri genelde değerlendirmenin bakıĢ açısına ve kaynak tahsisi ile ilgili ne tür
sorunlar olduğuna bağlıdır.
Ekonomik değerlendirmede kullanılan yöntemler
En yaygın olarak kullanılan ekonomik değerlendirme Ģekli maliyet–verimlilik analizidir
(MVA) [CEA, cost–effectiveness analysis]. Bu analiz, temelde ölçülen programın toplam
maliyetinin hedeflenmiĢ belirli bir getiriye göre değerlendirilerek bir “maliyet–verimlilik
oranı” elde edilmesidir (örneğin; kurtarılan hayat, kurtarılan yaĢam süresi ya da önlenen vaka
baĢına maliyet). MVA'daki temel varsayım, kıyaslanan müdahale hedeflerinin getirinin
ölçümüne yeterince ve uygun Ģekilde dâhil edilmesidir (10). Geleneksel maliyet–verimlilik
analizinin bir diğer Ģekli ise bir baĢka sonuç göstergesi olan Nitelikli YaĢam Süresine (NYS)
[QUALY, Quality–Adjusted Life Year] dayalı maliyet–hizmet değeri [cost–utility]
analizidir.Bu analiz hem hayatta kalma hem de yaĢam kalitesini birleĢtirerek MVA’dan daha
geniĢ bir müdahaleler yelpazesinin kıyaslanmasına olanak tanımaktadır. Bölüm 5.1.2’de
Çin’den alınan vaka çalıĢması bir maliyet–verimlilik çalıĢmasının sonuçlarını göstermektedir.
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Genellikle ulaĢım sektöründeki yatırımların değerlendirilmesinde kullanılan baĢka bir
ekonomik değerlendirme Ģekli ise, müdahaleleri, her ikisi de parasal değeri üzerinden olmak
kaydıyla (örneğin Dolar cinsinden), toplam maliyet ve toplam fayda açısından değerlendiren
maliyet–fayda analizidir (MFA) [CBA, Cost–Benefit Analysis]. Dolayısıyla eğer faydalar
maliyetten daha fazla ise programı finanse etme kararı verilecektir. Bu yöntemle, sağlık
açısından sağlanacak faydanın değer tespiti zor olsa da kullanılabilecek yaklaĢımlardan biri
programdan yarar sağlayacak olan kesimlerde bu bedeli (varsayıma dayalı bir pazarda ödeme
zorunluluğu doğduğunda) ödemek konusunda azami talep yaratmak olabilir. Bu yaklaĢımın
arkasındaki fikir, müĢterinin pazardaki mal ve hizmete değer biçme Ģekline benzer bir yoldan,
müdahale programı için bir değer biçilmesini sağlamaktır.
Belirli bir program için gereken doğru ekonomik analiz türünün seçilmesi, hem mevcut
kaynaklara (hem ekonomik hem de insan kaynakları) hem de değerlendirmenin amaçlarına
bağlı olacaktır. Ciddi kalıcı sakatlıkların belirleyici olduğu yaĢam kalitesinin dikkate alınması,
karayolunda meydana gelen çarpıĢmaların değerlendirilmesinde güçlü bir ölçme yöntemidir.
4.2.5 Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
Bütün nicel çalıĢmalarda mevcut bir etkinin tespit edilebilmesi için yeterince büyük örneklem
grupları kullanılmalıdır. Olay ne kadar ender karĢılaĢılan türde ise farkın tespit edilmesi için
örneklemin de o kadar büyük olması gerekmektedir. ÇarpıĢmalarda meydana gelen ağır
kayıplar görece ender olaylar olduğundan, ağır yaralı ya da ölü sayılarının kullanıldığı
çalıĢmalar için geniĢ bir örneklem alınması gerekebilecektir. Buna karĢılık alkollüyken araç
kullanma oranlarının ölçümü için daha küçük örneklemlerle çalıĢılabilmektedir.
Örneklem büyüklüğü belirlenirken göz önüne alınacak etmenlerden biri beklenen etki
büyüklüğü iken diğeri alınacak ölçümün kendine özgü değiĢkenliği ve sonuncusu da ölçülmek
istenen değiĢkenin yaygınlığıdır. Bir seçkisiz küme örneklemiyle çalıĢılırken örneklem
büyüklüğünün hesaplanmasında küme büyüklüğü ve kümeler içindeki korelasyon da dikkate
alınacaktır. Seçkisiz küme örneklemiyle çalıĢılırken örneklem büyüklüğünün nasıl
hesaplanacağı konusunda daha fazla bilgi için 11 numaralı kaynak incelenebilir.
Gereken örneklem büyüklüğünü hesaplayan programlara internetten ücretsiz olarak
eriĢilebilmektedir ancak bu tür tahminlerde bulunulurken özellikle seçkisiz küme çalıĢmaları
ya da seçkisiz ve/veya tabakalı örneklemlerin gerektiği durumlarda bir istatistikçiye
danıĢılmasında fayda vardır.
Ġstatistiksel analiz
Nicel araĢtırma desenlerinde verilerin istatistiksel analizi gerekecektir. Bunun hakkında daha
fazla bilgi için 6 numaralı kaynaktan ya da http://www.pitt.edu/~super1 adresinin “the basic
methods and injury” bölümlerindeki derslerden yararlanılabilir.
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KUTU: 4.3

ABD’de alkollüyken araç kullanımını azaltmaya yönelik
önlemlerin sağladığı tahmini tasarruf

ABD‟de alkollüyken araç kullanımını
azaltmaya yönelik önlemlerin ekonomik
maliyetini ve faydalarını değerlendirmek için
NHTSA adına Pasifik Araştırma ve
Değerlendirme Enstitüsü [PIRE- Pacific
Institute for Research and Evaluation]
tarafından bir araĢtırma yürütülmüĢ, Ģu
sonuçlara ulaĢılmıĢtır:
Sürücü Belgesi İptali: Polis ya da sürü-cü
belgesi veren idari makam tarafından, KAK
testini reddeden ya da geçemeyen kiĢilerin
sürücü belgesinin hızla ve doğru-dan doğruya
iptal edilebilmesini sağlayan yasalar, ABD‟de
alkolün rol oynadığı ölüm oranlarını ortalama
%6,5 oranında azaltmıĢ ve hüküm giyen
sürücü baĢına yaklaĢık 54.000 ABD Doları
tasarruf sağ-lamıĢtır. Yasayı ihlal eden kiĢiler
tara-fından sürücü belgelerini geri almak için
ödenen ücretler baĢlangıç ve operasyon
maliyetlerini karĢılamaktadır.
Sıfır Tolerans Yasası: Yirmi bir yaĢından
küçük olup kan alkol konsantrasyonu 0‟ın
üzerinde olan sürücülerin araç kullanma-sının
yasaklanması, alkollü iken araç kul-lanma
oranlarını ortalama %4 oranında azaltmıĢtır.
Sürücü belgesi olan genç sü-rücü baĢına bu
yasaların maliyeti yakla-Ģık olarak 30 ABD
Doları tutarında olup net 700 ABD Doları
tasarruf sağlamak-tadır. Sağlık hizmetlerinde
sağlanan ta-sarruflar bile tek baĢına
müdahale mali-yetinin üzerindedir. Ġlk maliyet,
alkollüy-ken araç kullanma davranıĢını
azaltmaya zorlanan gençlerin kaybettiği
mobilite değeridir.
0,08 KAK Yasası: Sürücüler için KAK
düzeyini 0,08‟e düĢüren iyi duyurulmuĢ
yasalar, alkolün rol oynadığı ölümleri 32
Eyalette ve Colombia Bölgesi ile Porto
Riko‟da %7 oranında azaltmıĢtır. Ortala-ma
olarak 0,08 KAK sınırı getiren yasalar ülke
genelinde, sürücü belgesi baĢına 40 ABD
Doları tasarruf sağlamaktadır.
Alkol Yaş Sınırı (AYS): Gençler arasın-da
alkolün rol oynadığı ölümcül çarpıĢ-maları
azaltmak için 50 Eyalet ve Columbia
Bölgesinde alkol kullanma yaĢ sınırı 21 olarak

kabul edilmiĢtir. 21 AYS, yılda yaklaĢık 7001.000 gencin karayo-lunda ölümünü
önlemektedir. Bu yasa, genç sürücü baĢına
yaklaĢık 540 ABD Doları tasarruf
sağlamaktadır.
Yoğun Alkol Kontrol Noktası Programı:
Eyaletteki yasal KAK sınırının kolayca fark
edilen alkol kontrol noktala-rında
denetlenmesi, alkolün rol oynadığı ölümleri
en az %15 oranında azaltmakta ve kontrol
noktası baĢına yaklaĢık 62.000 ABD Doları
tasarruf sağlamaktadır. Kula-nılan polis
kaynaklarının maliyeti, seyahat gecikmesi
masrafları ve yakalanan alkollü sürücülerin
mobilite kayıpları dahil olmak üzere bir kontrol
noktası kurmanın mali-yeti 8.800 ABD Doları
civarındadır.
Alkollü Kişilere İçki Servis Etme
Yasalarının Uygulanması: Alkol almıĢ
durumdaki bar ve restoran müĢterilerine alkol
servisini yasaklayan Eyalet yasalarının
uygulanması için gizli polis memurlarının
kullanılması alkolün rol oynadığı
çarpıĢmalardaki ölümlerin %11 oranında
azaltılmasını sağlayacaktır. Bu, sürücü
belgesi baĢına 0,30 ABD Dolarına mal
olurken, sürücü belgesi baĢına 20 ABD Doları
tasarruf sağlayacaktırr.
Servis Görevlilerinin Eğitimi: Genelde,
alkollü müĢterilerin %40 - %60‟ı barlarda,
kulüplerde ya da restoranlarda alkol aldıktan
sonra araç kullanmaktadır. ĠĢletmenin aktif
desteğini alarak tam gün, zorunlu ve yüz yüze
bir eğitim gece saatlerinde alkol etkisi altında
iken [DUI] meydana gelen yaralanmalı
çarpıĢmaları %17 oranında azaltma
potansiyeline sahiptir. Bu gibi bir programın
uygulanması, sürücü belgesi baĢına yaklaĢık
70 ABD Dolarına mal olurken çarpıĢma
maliyetlerindeki sürücü belgesi baĢına 200
ABD Doları civarında tasarruf sağlamaktadır.
Daha fazla bilgi ve alkollüyken araç kullanımını önlemeye
yönelik diğer önlemlerin ekonomik boyutuyla
değerlendirilmesi hakkında bilgi için bkz.:
www.nhtsa.dot.gov/PEOPLE/injury/alcohol/imapiared_dri
ving_pg2.htm
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4.3

Sonuçların duyurulması ve geri bildirim

Değerlendirme tamamlandıktan sonra gerek kamuoyuna gerekse programda yer alan
paydaĢlara geri bildirimde bulunulması çok önemlidir. Sonuçların duyurulması, programın
baĢarılı olması durumunda daha fazla destek alınmasına yardımcı olacağı gibi benzer
programların baĢlatılması için diğer paydaĢlara da yardımcı olacaktır. Sonuçları duyurma
faaliyetleri sayesinde sağlanacak tanıtım, programın etkisini de arttırabilecektir. Eğer program
baĢarılı olmazsa bu sonucun da baĢkalarıyla paylaĢılması önemlidir; böylece bu tür
müdahalelerin yapılıp yapılmaması dâhil olmak üzere diğer benzer müdahalelerdeki
zayıflıklar ya da ilgili konular gözden kaçırılmamıĢ olacaktır.
Sonuçların duyurulması, bulguların toplantılarda sunumu, program sonuçlarını duyurmak için
basının kullanımını ya da rapor ve makalelerin bilimsel yayın haline getirilmesini de
kapsayabilir.
Değerlendirme süreci için kontrol listesi







Değerlendirme sürecine program uygulamasının baĢında baĢlayın,
Değerlendirmenin amacını belirleyin ve değerlendirme çerçevesini hazırlayın,
Hedef kitle, yer ve zamanı net bir Ģekilde tanımlayın,
Eğitim ve ölçümde tutarlılığı temin eden veri toplama araçları hazırlayın ve test edin,
Veri toplayın ve analiz edin,
Programı çeĢitli yönleriyle ele alarak değerlendirme raporunu yazın ve dağıtın.

Değerlendirme sonuçlarından yeni bir planlama döneminde yararlanılması
Bu aĢamada, değerlendirmenin herhangi bir somut fayda ortaya koyup koymadığı
düĢünülmelidir: Program devam ettirilmeli mi yoksa iptali ya da değiĢtirilmesi gerekmekte
midir? Değerlendirme sonuçlarından yararlanılarak mevcut programı geliĢtirme imkanı var
mıdır? Programın beklenmeyin bir yan etkisi olmuĢ mudur?
Bu sayede değerlendirme sonuçlarından daha sonraki planlama çalıĢmalarında yararlanmak ve
çalıĢmalar fazla ilerlemeden önce programda gerekli değiĢiklikleri yapmak mümkün olacaktır
(Bkz.: Kutu 4.4).
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KUTU: 4.4

Kırsal bölgelerde alkollü olarak araç kullanımına karşı
toplumsal eylem – Waikato, Yeni Zelanda Kırsal
Bölgelerde Alkollüyken Araç Kullanımını Önleme Pilot
Projesi 1996 – 1998
İzlemeye Yönelik Değerlendirme Raporu (1998)

1996 – 1999 Waikato Kırsal Bölgelerde Alkollüyken Araç Kullanımını Önleme Pilot Projesi
[WRDDP-Waikato Rural Drink Drive Project], bu sorunun azaltılmasında kırsal bölge halkını
destekleyecek stratejiler geliĢtirmek için bir toplumsal eylem baĢlangıcı olarak Alkol DanıĢma
Kurulu [ALAC-Alcohol Advisory Council] tarafından oluĢturulmuĢ ve finanse edilmiĢtir. Proje,
tamamen kırsal bir alan olan Te Awamutu Polis Bölgesinde yürütülmüĢtür. Ġzlemeye yönelik
değerlendirmede, aĢağıdaki konular göz önünde bulundurulmuĢtur:
Projenin parçası olarak uygulanan önlemler;
Proje toplantılarının türü, sıklığı ve sonuçları;
Projenin iĢe yaramayan yönleri ve bunun nedenleri;
KarĢılaĢılan engelleri aĢmak için kullanılan çözümler;
Gerekli olan materyal, finansman ve insan kaynakları;
Proje ekibi üyelerinin süreç ve projenin etkisi hakkındaki algıları;
PaydaĢların süreç ve projenin etkisi hakkındaki algıları;
Projenin baĢarı sağlamasında anahtar rol oynayan öğeler.
Değerlendirme sonucunda “araĢtırmaya dayanan bilgilerin yanı sıra yerel ve ulusal bilgi
birikimi, deneyim ve fikirlerin bir havuzda toplanmasıyla sağlam stratejilerin baĢlatılabileceği ve
desteklenebileceği” sonucuna varılmıĢ ve ayrıca Ģu sonuçlara yer verilmiĢtir: “Sağlık açısından
geliĢme sayesinde çok sayıda strateji ve yaklaĢım iyi bir Ģekilde yönlendirilebilmektedir.
Ancak, yerel düzeyde gösterilen çabalar, uygun politikaların geliĢtirilmesi ve sürdürülmesi
yoluyla bölgesel ya da ulusal çapta etkin kurumlar tarafından mutlaka desteklenmelidir.
Örnekler arasında, zorunlu ve mobil nefes testlerinin kırsal alanlarda etkili düzeyde
sürdürülmesi ve kitlesel medya kampanyalarının bu faaliyeti desteklemesine duyulan ihtiyaç
da yer almaktadır. Bu, halkın kırsal alanlardaki yollarda nefes testinden geçmelerinin pek
muhtemel olmadığını düĢünmeye devam ettiği durumlarda özellikle önemlidir.
Daha fazla bilgi için: www.aphru.ac.nz/projects/rural2.htm
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KUTU: 4.5

Kontrol Noktası Deneme Projesinin Değerlendirilmesi,
Tennessee, ABD

1994 yılında Tennessee eyaleti, eyalet
çapında bir alkol muayenesi kontrol noktası
programı baĢlatmıĢ ve değerlendirmiĢtir.
ABD UlaĢtırma Bakanlığına bağlı NHTSA,
kullanılacak donanımı ve değerlendirmeyi
finanse ederken görevli personel, karayolu
devriyesindeki mevcut kaynaklardan
sağlanmıĢtır.
Ġçinde jeneratör, ıĢık, huni, levha, video
kaydediciler (birisi taĢıtın dıĢında alkol
muayenelerini kaydetmek, diğeri de taĢıtın
içindeki nefes testlerini kaydetmek için) ve
kanıtı belgeleyen alkolmetre
bulunan dört adet özel
donanımlı kamyonet
kullanılarak her hafta
sonu eyalet çapında
kontrol noktaları
kurulmuĢtur. Memurlar
ayrıca alkollü
içeceklerin kokusunu
algıladığında yanıp sönen alkol
sensörlerini ve alkollü sürücüleri tespit
etmek için standart alkol muayenelerini
kullanmıĢtır. Bir önceki yıl 15 olan kontrol
noktası sayısı programın uygulandığı yıl
yaklaĢık 900‟e çıkmıĢtır. YaklaĢık 145.000
taĢıt bu kontrol noktalarından geçmiĢtir.
Arttırılan kontrol noktası aktivitesi
aĢağıdakilerle tanıtılmıĢtır:
Kamusal hizmet duyuruları (televizyon
ve radyo)
Basılı medya
DıĢ mekan duyuruları (büyük duyuru
panoları)
Haberler
BroĢürler ve diğer el ilanları.
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Kontrol Noktaları, en az altı eyalet polisi ve
bir amirin her bir kontrol noktasında
konuĢlanmasını Ģart koĢan Alkol
Muayeneleri hakkındaki Tennessee Genel
AsayiĢ Dairesinin yönergelerine göre
kurulmuĢtur. Bazı durumlarda, özellikle
tatillerde, kontrol noktaları, alkol muayenesi
kontrol noktaları ile aynı personel ve
donanımı bulunmayan uygulama barikatları
ile desteklenmiĢtir.
Programın değerlendirmesi sonucunda:
Program sırasında “alkol etkisi
altındayken araç kullanmadan”
dolayı [DUI] 773 kiĢi tutuklanmıĢ
ve 8.000‟den fazla baĢka
trafik suçu tespit edilmiĢtir.
KiĢilerin beyanına dayalı
ölçümlere göre, kontrol noktalarına
rastlama oranı artmıĢ (ancak, yine
beyana dayalı ölçümlere göre alkollüyken
araç kullanma davranıĢlarında önemli bir
değiĢiklik olmamıĢtır).
GörüĢülen on kiĢiden dokuzu alkol kontrol
noktalarını desteklemiĢtir.
Müdahale olmaması durumunda meydana gelebileceği öngörülen alkollüyken
araç kullanımına bağlı ölümcül çarpıĢmaların sayısında %20 azalma olmuĢtur.
Daha fazla bilgi için:
www.nhtsa.dot.gov/people/injury/research/C
hekTenn/ChkptTN.html

Özet
Değerlendirme, alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bütün programların
ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. Değerlendirmenin, programın baĢında
planlanması gerekmektedir; böylece bu amaç için kullanılacak veri toplama planı
proje uygulaması içinde yürütülebilir. Bir programın etkisi hakkında bilgi sağlamanın
yanı sıra değerlendirme, herhangi bir programın yürütülmesinde herhangi bir sorun
olup olmadığının belirlenmesine de yardımcı olacaktır.
Programın amaçlarının değerlendirme planına ve seçilen performans göstergelerine
yansıtılması değerlendirmenin en iyi nasıl yapılacağına karar vermede de yardımcı
olacaktır.
Alkollüyken araç kullanımını önlemeye yönelik bir programı değerlendirmek için
kullanılabilecek çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Her bir yöntemin avantajları ve
dezavantajları vardır ve hangisinin kullanılacağı, programın amaçlarına ve mevcut
kaynaklara bağlı olacaktır.
Değerlendirme sonuçlarının, ilgili taraflarla paylaĢılması ve baĢka programların
planlamasında kullanılması çok önemlidir.
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Ek 1:

Kandaki alkol oranını (KAK)
etkileyen faktörler

Tüketilen alkol miktarı – Ne kadar çok alkol tüketilirse, kana karıĢan alkol miktarı
da o kadar artar.
Alkol tüketim hızı – Alkolü parçalama iĢlevi gören karaciğerin bir saatte
iĢleyebileceği alkol miktarı yaklaĢık olarak standart bir içkide bulunan alkol miktarına
eĢittir1.
Halihazırda midede bulunan yiyecek miktarı – Eğer midede yiyecek varsa, alkolün
ince bağırsağa ulaĢması ve dolayısıyla kana karıĢması daha uzun sürer.
Tüketilen alkollü içecek tipi – Bazı içkiler, midedeki kapakçıklarla etkileĢime girer
ve alkolün ince bağırsağa giriĢ süresini etkiler.
Cinsiyet – Genellikle kadınların kanındaki alkol oranı, aynı miktarda alkol tüketen
erkeklere göre daha yüksek olacaktır. Bu kısmen, kadınlarda alkolü parçalayan mide
enziminin daha az üretilmesine bağlıdır.
Vücut ağırlığı ve kan grubu - Kandaki alkol oranı (KAK), alkol miktarının vücuttaki
su miktarına bölünmesiyle bulunur. Daha fazla su içeren daha iri vücutlarda, alkol
yoğunluğu daha az olacaktır. Ayrıca yağ dokuları alkolü çok fazla emmez. Buna bağlı
olarak vücudun yağ yüzdesi ne kadar büyükse, vücudun geri kalan bölümlerindeki
alkol yoğunluğu da bir o kadar yüksek olacaktır. Vücutlarındaki yağ oranı erkeklere
göre daha yüksek olma eğilimi gösteren kadınların, aynı miktarda alkol tüketen
erkeklere kıyasla kanlarındaki alkol oranının (KAK) daha yüksek olmasının bir nedeni
de budur.
Karaciğer sağlığı – Karaciğerin bir iĢlevi de alkolü parçalamak olduğundan karaciğer
yetmezliği bu sürece zarar verecektir.
Ġlaç kullanımı – Bazı ilaçlar, alkolün vücuttan atılma sürecini yavaĢlatabilir.
Genetik – Genetik etmenler, vücudun alkolü parçalama yetisinde rol oynar. Örneğin
Asya kökenli bazı kiĢilerin metabolizması, bazı karaciğer enzimlerinin farklı faaliyet
seviyelerinden dolayı alkolü metabolize etmekte güçlük yaĢar.
Tolerans – Uzun süreli ya da yoğun kullanımdan sonra alkolü metabolize etme
becerisinin artması ve vücudun alkole karĢı hassasiyetinin azalması nedeniyle alkolün
vücuttaki etkisi azalır.

1

Ġlgili ülke yönetimi tarafından kabul edilen tanıma bağlı olmak kaydıyla, standart bir alkollü içkide 8-14 gram
alkol Bulunur (ICAP 1998).
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ALKOLÜN ETKİSİ
Vücut Ağırlığı
Paund / Kilogram
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başlaması
Sürücülük becerilerinin etkilenmesi
Muhtemel cezai
yaptırımlar

Yasal anlamda
“alkollü”
Cezai
Yaptırımlar

Vücudunuz her saatte bir içkinin etkisini yok edebilir. 1 içki = hacminin %40’ı alkol olan 45 ml ya da 43 g içki; 360 ml ya
da 340 g bira; 150 ml ya da 143 g sofra Ģarabı.

ALKOLÜN ETKİSİ

İÇKİLİYKEN ASLA ARAÇ KULLANMA
İçilen bir bardak/kadeh içki sayısı

KANDAKİ ALKOL,
YAKLAŞIK YÜZDELİK ORAN
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Yasal anlamda
“alkollü”
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Vücudunuz her saatte bir içkinin etkisini yok edebilir. 1 içki = hacminin %40’ı alkol olan 45 ml ya da 43 g içki; 360 ml ya
da 340 g bira; 150 ml ya da 143 g sofra Ģarabı.
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İÇKİLİYKEN ASLA ARAÇ KULLANMA
İçilen bir bardak/kadeh içki sayısı

KANDAKİ ALKOL,
YAKLAŞIK YÜZDELİK ORAN

Ek 2:

Taşınabilir alkol muayenesi cihazları

AĢağıdaki tabloda, taĢınabilir alkol muayenesi cihazları çeĢitleri ve kanıt niteliğinde alkol
muayenesi aletlerine iliĢkin özet açıklamalar verilmiĢtir.
Teknoloji türü

İşlevsellik

Tipik uygulama

Kimyasal reaksiyon
(tüp ve poĢet).

Doğruluk oranı düĢük, düĢük düzey özgüllük
[specifity], kullanıcı eğitimi kolay, elle iĢletim, öznel
[subjective] sonuç değerlendirmesi.

Yaygın olarak bilinen,
taĢınabilir,
elektrokimyasal reaksiyon
(yakıt pili) birimi.

Orta düzey doğruluk oranı, orta düzey özgüllük,
orta düzey kullanıcı eğitimi gerektiren, elle
numune alma olanağı, nesnel [objective]
elektronik sonuç ekranı.

Yazıcı ara yüzüne sahip,
taĢınabilir,
elektrokimyasal reaksiyon
(yakıt pili) birimi.

Orta düzey doğruluk oranı, orta düzey özgüllük,
orta düzey kullanıcı eğitimi gerektiren, elle
numune alma olanağı, basılı çıktı verebilen nesnel
elektronik sonuç ekranı.

Veri depolama yazıcı ara
yüzüne sahip, taĢınabilir
elektrokimyasal reaksiyon
(yakıt pili) birimi.

Orta düzey doğruluk oranı, orta düzey özgüllük,
orta düzey kullanıcı eğitimi gerektiren, otomatik
numune alma olanağı, basılı çıktı verebilen nesnel
elektronik sonuç ekranı, aktarılabilir veri kaydı.

Masa üstü, kanıt
niteliğinde standart, kızıl
ötesi enerji emilimi analiz
cihazı.

Doğruluk oranı yüksek, orta-yüksek düzey arası
özgüllük, üst düzey kullanıcı eğitimi ve sabit
iĢletim yeri gerektiren, otomatik numune alma
olanağı, basılı çıktı verebilen nesnel elektronik
sonuç ekranı, aktarılabilir veri kaydı.
Doğruluk oranı yüksek, orta-yüksek düzey arası
özgüllük, üst düzey kullanıcı eğitimi gerektiren,
sabit/taĢınabilir iĢletim yeri, otomatik numune alma
olanağı, basılı çıktı verebilen nesnel elektronik
sonuç ekranı, aktarılabilir veri kaydı.
Doğruluk oranı yüksek, çok yüksek düzey
özgüllük, üst düzey kullanıcı eğitimi gerektiren,
sabit/taĢınabilir iĢletim yeri, otomatik numune alma
olanağı, basılı çıktı verebilen nesnel elektronik
sonuç ekranı, aktarılabilir veri kaydı.

Yol kenarı alkol
taraması, yalnızca
alkol tüketilip
tüketilmediğini
belirler, düĢük
hacimli kullanım.
Yol kenarı alkol
taraması, alınan
alkol düzeyinin
göstergesi, yüksek
hacimli kullanım.
Yol kenarı alkol
taraması, alınan
alkol düzeyinin
göstergesi, yüksek
hacimli kullanım.
Yol kenarı alkol
taraması, alınan
alkol düzeyinin
göstergesi, yüksek
hacimli kullanım.
Kanıt niteliğinde
standart alkol nefes
testi. Yalnızca sabit
noktada kullanım.

Masa üstü/taĢınabilir,
kanıt niteliğinde standart,
kızıl ötesi enerji emilimi
analiz cihazı.
Masa üstü/taĢınabilir,
kanıt niteliğinde standart,
çift sensörlü (çoklu dalga
boyutlarında kızıl ötesi
enerji emilimi) analiz
cihazı.
Masa üstü/taĢınabilir, delil
niteliği taĢıyan, standart,
kızıl ötesi ve elektro
kimyasal çift sensörlü
(kızıl ötesi enerji emilimi
ve elektro kimyasal
reaksiyon) analiz cihazı.

Doğruluk oranı yüksek, çok yüksek düzey
özgüllük, üst düzey kullanıcı eğitimi gerektiren,
sabit/taĢınabilir iĢletim yeri, otomatik numune alma
olanağı, basılı çıktı verebilen nesnel elektronik
sonuç ekranı, aktarılabilir veri kaydı.

Kanıt niteliğinde
standart alkol nefes
testi. Sabit ya da
taĢınabilir kullanım.
Kanıt niteliğinde
standart alkol nefes
testi. Sabit ya da
taĢınabilir kullanım.
Kanıt niteliğinde
standart alkol nefes
testi. Sabit ya da
taĢınabilir kullanım.
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Ek 3: Taşıtların güvenli bir şekilde durdurulması
Seyir halindeki taĢıtların durdurulması ve sürücülerle yüz yüze görüĢme, trafik polislerinin
düzenli olarak yürüttüğü görevlerden biridir; bu nedenle ayrıntılı olarak belirlenmiĢ ve
yöntemli bir yaklaĢım benimsenmelidir. Bir sürücünün, özellikle de içkili olan kiĢilerin, polis
tarafından durdurulduğunda duracağı ya da durdurulan sürücünün trafik görevlisiyle iĢbirliği
içinde hareket edeceği varsayımı artık geçerli değildir. Ne var ki, polis daima ölçülü bir
nezaket içinde olmalı, yüksek beceri ve profesyonellik düzeyini korumalıdır. Her bir taĢıt
çevirme faaliyeti; planlama ve sürekli risk değerlendirmesi gerektirdiğinden aĢağıda sadece
taĢıtların güvenli bir Ģekilde durdurulabilmesi için gerekli yol gösterici önerilere yer
verilmiĢtir.
Taşıt çevirme faaliyetine hazırlık
Genellikle polis bir trafik kuralı ihlal edildiğinde, taĢıtta bulunan sürücü ve yolcular arasında
aranan ya da Ģüpheli kiĢiler olduğunda çevirme yapar. Bu nedenle Ģüpheli durdurulmalı ya da
gerek Ģüphelilerin gerek diğer sürücülerin ve polisin güvenliği tehlikeye atılmadan mümkün
olan en güvenli ve hızlı Ģekilde tutuklanmalıdır. Trafik polisi muhtemel her türlü riskin
farkında olmalı ve daima “ya Ģöyle olursa?” diye düĢünmelidir.
Çevirme noktasını sürücü değil polis seçmelidir (çevirme sırasındaki ve özellikle de
trafiğin yoğun olduğu yol ya da otobanda durdurduktan sonraki güvenliği göz önünde
bulundurmalıdır).
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde; boĢ alanlar, otobüs durakları, yükleme alanları
kullanılmalıdır (çift park halinin herkes için tehlikeli olduğu unutulmamalıdır).
Çevirme noktasının etrafında bir taĢıtın aniden dönüp polisten kaçabileceği yan yolların
olmamasına dikkat edilmelidir.
Gece, asayiĢ ve çarpıĢma emniyeti bakımından yüksek güvenlikli, iyi ıĢıklandırılmıĢ
yerlerin seçilmesine gayret edilmelidir.
Büyük kalabalıkların toplandığı, örneğin barların ya da gece kulüplerinin dıĢı gibi
alanlardan kaçınılmalıdır zira izleyiciler bazen durumu karmaĢıklaĢtırabilirler.
Çevirme noktasının işaretlenmesi
Çevirme yapmaya karar verdikten sonra:
TaĢıtın arkasında güvenli bir pozisyon alınmalıdır (mesafe belirli koĢullara göre
değiĢecektir ancak üç otomobil boyundan az olmamalıdır);
Sürücünün dikiz aynasından polis otomobilini görebileceği bir konuma geçilmelidir;
Polisin çakar lambaları çalıĢtırılmalı, farlar yakılmalı ve/veya dikkat çekmek için kısa
süreliğine polis sireni çalınmalıdır;
Sürücüye arabayı kenara çekmesini iĢaret edin;
Eğer sürücü güvenli olmayan bir yerde durursa, sürücüyü daha uygun bir yere
yönlendirmek için polis otomobilinin üzerindeki Polis Anons sistemi kullanılmalıdır.
Hava koĢullarına göre hareket edilmeli ve sürücünün kasten durmayı reddedebileceği, sarhoĢ,
iĢitme engelli, dikkatsiz olduğu için ya da yüksek sesli müzik vb. nedenlerle duyamayabileceği ya da polisi fark edemeyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kimin durdurulduğu
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bilinmediğinden her çevirme iĢleminde tedbirli davranılmalıdır zira sürücü aranan bir Ģahıs
olabileceği gibi sadece asabi bir vatandaĢ da olabilir. Bulunulan mevkiin polis iletiĢim merkezine bildirilmesi çevirme öncesinde durdurulan taĢıtın plakasının kaydedilmesi önemlidir.
Güvenli bir taĢıt çevirme prosedürünün aĢamaları aĢağıda verilmiĢtir:
1. Polis aracının bir otomobil boyu kadar geride, durdurulan Ģüpheli taĢıtın bir otomobil
geniĢliğinin yarısı kadar solunda ve arka plakasını okuyabilecek Ģekilde uygun
konumlanması. Bu konum, sürücüye sorular sorarken polis memurunu ve diğer görevli
polisleri akan trafikten korumak için güvenli bir koridor sağlar.
2. Tepe lambası ve tehlike-uyarı lambalarının yakılıp açık bırakılması.
3. Sonraki adımda yolcu koltuğundaki gözlemci polis, polis aracının dıĢına çıkarak
Ģüpheli aracı ve içindekileri izleyecektir. Gözlemci polis, Ģüpheli aracın arka yolcu
koltuğuna yaklaĢarak orada durmalıdır. Buradan durdurulan taĢıtın sürücüsünü,
içindeki kiĢileri ve ekip arkadaĢını izleyebilir.
4. ġüpheli araca yaklaĢılırken dikkatli olunmalı, içindekiler, özellikle de elleri
izlenmelidir. Bagaj kontrol edilmeli, herhangi bir nesne (beysbol sopası, demir çubuk
ya da silah vb.) olup olmadığını görmek için koltuklar kontrol edilmelidir.
5. Koruyucu memur (gözlemci polis), sürücünün aracı sürüp gitmeyeceğinden emin olduktan sonra, polis ekip aracının sürücüsüne sinyal verecek ve sürücü polis hızla güvenlik koridoruna girecektir. Bu aĢamada olağan bir selamlamayla sürücüye yaklaĢılır.
Sürücüden, kontağı kapatması istenir ve daha sonra konuĢma devam eder. Eğer sürücü
bir suçtan dolayı aranan bir Ģüphelisiyse ya da sarhoĢsa, kontak anahtarları alınmalıdır.
6. Güvenlik faktörleri daima göz önünde bulundurulmalı, tetikte ve çok dikkatli gözlem
yapılmalı; kapının görevli polisi tehlikeye sokacak Ģekilde hızla açılmamasına dikkat
edilmeli; kontakta anahtar olup olmadığı (çalıntı araç ihtimaline karĢı) her zaman
kontrol edilmelidir. Sürücü olağan dıĢı bir Ģekilde tedirgin mi? Yolcular ne yapıyorlar?
Ellerin olağan dıĢı herhangi bir Ģekilde hareket edip etmediğine dikkat edilmelidir.
AĢırı tepki gösterilmesine ya da gerginleĢmeye gerek olmamakla beraber çevirme
iĢlemini alıĢılmıĢ bir durum olarak düĢünüp bir Ģekilde tehlikeye atılmak ya da zarar
görmektense gözlem yapmak suretiyle muhtemel tehlikelerin erken belirtilerinin
farkında olunmalıdır. En önemli konu çalıĢanların güvenliğidir.
7. ġüphelinin araçta kalmasına izin verilmesi tercih edilir. Bu, görevliye saldırı riskini
ortadan kaldırır. Ancak sürücü aracından çıkarsa, mümkün olan en kısa sürede yaya
kaldırımına ya da yol kenarına geçmesi istenmelidir. Sürücü bunu yaparken, herhangi
bir tehlike belirtisi olup olmadığı ya da silahı bulunup bulunmadığı gözle kontrol
edilmelidir. Polis ekip aracı, doğru konumlandırıldıysa görevliyi, akan trafiğe karĢı
koruyacaktır. Sürücünün araçtan inmesi istenebilir. Bu, gerek görevli polisin gerekse
sürücünün güvenliği açısından daima kontrollü Ģekilde yapılmalıdır. Sürücünün kapısı
açıldığında kapıyı sıkıca tutulmalı ve sürücüden nazikçe araçtan inmesi istenmelidir.
8. Polis aracının motoru çalıĢır durumda bırakılmalıdır ve gece saatlerinde farları açık
olmalıdır. Diğer sürücülerin polisi fark edebilmeleri için mavi tepe lambaları açık
tutulmalıdır.
9. Akan trafikten kaynaklanan bir çarpıĢmayı ya da ihlalci sürücünün geri manevra
yaparken görevli polise ya da polis ekip aracına çarpması ihtimaline karĢı asla polis
ekip aracı ile Ģüpheli araç arasında durulmamalıdır.
10. Kafası karıĢmıĢ durumdaki ya da tehlikeli olan bir sürücünün taĢıttan inmesi halinde
dengesiz hareketlerinden zarar görmemek için dikkatli olunmalıdır.
11. Sorulacak sorular bittikten sonra, bir görevli Ģüpheliyi sürekli gözlemek kaydıyla her
iki görevli de polis ekip aracına geri dönmelidir.
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12. Diğer aracın gitmesine izin verilene kadar tedbirli tutum sürdürülmelidir. Kontrol
bittikten sonra, durumun normal seyrinde olduğu iletiĢim merkezine bildirilmelidir.
13. Akan trafik göz önünde bulundurularak, önce durdurulan aracın kalkması beklenmeli
polis ekip aracı daha sonra hareket etmelidir.
Polis ekip aracında tek görevli varsa, yukarıdaki iĢlemler takip edilmeli ancak destek birim
çağrısı düĢünülmelidir (çağrı için geç kalınmasındansa, çok erken ya da gerekmediği halde
destek çağırmak daha iyidir) ve özellikle gece saatlerinde görevli polis Ģüpheliye tek baĢına
olduğu konusunda açıklama yapmamalı ya da bilgi verilmemelidir.
Her durumda, polis memuru inisiyatifi ele almalı ve durumu kontrol etmelidir. Sertçe
yönlendirmek gerekebilir ancak daima ölçülü ve saygılı davranılmalıdır. Polis memuru,
durumun sükûnetini korumak için gerekli beceri, bilgi ve profesyonel tutum sergileyebilme
avantajına sahiptir. Bu, durumu sürücü için daha az travmatik, polis memuru için daha kolay
idare edilir ve genel anlamda daha az tehlikeli hale getirir. Ölçülü bir nezaketle konuĢmak
aĢağıda belirtilen avantajları beraberinde getirir:
Sürücü gerginse, rahatlamasını sağlayacak;
Sürücü saldırgansa, nezaketle yaklaĢım sözel anlamda yatıĢtırıcı bir etki yaratabilecek
ve konuĢmanın gidiĢatını değiĢtirebilecek;
Saldırgan davranıĢ sürdürülmesine rağmen profesyonel tavrın korunması halinde ise
görevlinin kendi tutum ve davranıĢları daha sağlıklı düĢünmesini sağlayabilecektir.
Polis tarafından istenmesine rağmen durmama
Sürücü, polis talimatından ya da ısrarlı polis talimatlarına rağmen durmazsa, sürücünün
durmak istemediği ya da durmaya niyetli olmadığı varsayılmalıdır. Durmama kararını verdiği
için (kaçan bütün diğer baĢka insanlar gibi) tehlikeli olduğu varsayılmalıdır. Bir suçlunun
kullanmakta olduğu aracın onun en etkili silahı olduğu unutulmamalıdır.
ĠletiĢim merkezine durumu bildirin ve destek istenmeli;
Plaka numarası ile taĢıt, sürücü ve yolcuların eĢkalinin kaydı temin edilmeli;
Bu durumda araç, Ģüpheli aracın yanından sürülmemeli;
 Silahlıysa, araç ve görevli polis hedef olabilir;
 Suçlu aniden dönerek görevli araca çarpabilir;
 Suçlunun ani olarak yan yollara sapması halinde, araçların yan yana olması kaçması
için suçluya avantaj sağlayabilir;
 Bu, bir dizi baĢka nedenle potansiyel olarak tehlikeli bir manevradır; örn. bazı
ülkelerde suçlu sürücünün polis aracını yolun yanlıĢ tarafına gitmeye zorlayarak, onu
karĢıdan gelen trafiğe maruz bırakarak kafa kafaya çarpıĢmasına yol açması yaygındır.
Otobanda bile suçlu polis aracına vurup kaçarak dengesini bozup kontrolü
kaybetmesine neden olabilir.
Sorunu çözmek için bir planda karar kılınmalıdır. Bu, aracı takip etmek olabilir. Daha
fazla destek isteyin ya da çevirme iĢlemini iptal edin, kanunlar, polis politikası ve tüm
güvenlik etmenleri açısından hangisi daha pratikse onu uygulayın.
Unutmayın, acil durumlar polisin birçok kanuni hükmü uygulamasına izin verir.
Ancak tehlikeli Ģekilde, tehlikeli hızda ya da dikkatsizce araç kullanmak bunlara dâhil
değildir.
Herhangi bir denetimde en önemli nokta polis memuru, vatandaĢlar, suçlular ya da Ģüphelilerin güvenliğidir. Daima ileriyi düĢünerek hareket edilmeli, en umulmadık durumlar
beklenmelidir.

144

Ek 4: Farklı kampanya türleri
Bilgilendirme kampanyaları
Kanunda ya da trafik kurallarında yol kullanıcılarını etkileyen bir değiĢiklik olduğunda ve
halkın bu konular hakkında bilgilendirilmesi gerektiğinde bilgilendirme kampanyaları
uygulanır. Bunun iyi bir örneği sürücüler için izin verilen yasal alkol düzeyini değiĢtiren yeni
bir yasa çıkmasıdır.
Ayrıca, hedef grup araĢtırmaları yol kullanıcılarının kuralları bilmediğini ya da insanların
davranıĢlarını değiĢtirmemek için konu hakkında bilgi sahibi olmamayı bir mazeret olarak
kullandıklarını ortaya çıkardıysa bu tür kampanyalar gerçekleĢtirilebilir. Örneğin bazı sarhoĢ
sürücüler, yaptıklarının yasa dıĢı olduğunu bilmediklerini ya da bu konudan haberdar
edilmediklerini söyleyerek bunları mazeret gösterebilirler.
Bilgilendirme kampanyaları, çok geniĢ bir kitleye ulaĢacak Ģekilde tasarlanmalıdır. Ġçeriği
gerçeklere dayalı ve açıklayıcı olmalıdır. Bu tür kampanyalarda ikna edici ya da duygusal
içerikli görsel imgeler ya da sözel anlatımın kullanımı gereksizdir. Açıklayıcı kitapçıklar gibi
takviye bilgiler önemli bir bileĢen olarak kullanılabilir. Bunlar, taĢıt tescil Ģubelerinde, polis
istasyonlarında, benzin istasyonlarında, yol kenarındaki restoranlarda ve halkın bilgiye
kolaylıkla eriĢebileceği diğer yerlerde yaygın Ģekilde bulundurulmalıdır.
Davranış değişikliğine yönelik ikna edici kampanyalar
Yol kullanıcılarını davranıĢlarını değiĢtirmeye ya da yolu kullanırken yeni bir tavır takınmaya
ikna etmek için düzenlenmiĢ kampanyalar yol güvenliği kampanyalarının temelini oluĢturur.
Bilgi, tutum ve davranıĢlar arasındaki psikolojik “bağlantı” hakkında hala çok sayıda
araĢtırma yapılıyor olsa da, bazı insanlar bilginin (ya da bilgi birikimin) tutumları belirlemeye
ve Ģekillendirmeye yardımcı olduğunu ve tutumların (diğer birçok önemli etmenin yanında)
davranıĢın önemli belirleyicileri olduğunu savunmaktadır.
“Algılanan kontrol” (1), alıĢkanlık (2) ve hatta kültür ve sosyal etmenlerin de (3) anahtar rol
oynama ihtimali olmasına rağmen, bu tür bir “davranıĢsal” model; davranıĢı etkilemeye
çalıĢmak için iyi bir baĢlangıç noktasıdır. DavranıĢ değiĢikliği kampanyaları, en önemli
faaliyet trafik denetimi olmak üzere diğer faaliyetlerin desteğiyle gerçekleĢtirilmelidir.
Kaçınılmaz Ģekilde, davranıĢ değiĢikliği kampanyalarının amacı bireylerin halihazırda
yollarda sergiledikleri davranıĢları değiĢtirmektir. Bununla birlikte, neredeyse her koĢulda,
bireyler ve yol kullanıcıları değişmek istemezler. Sonuç olarak, kampanyaya karĢı çıkacaklar,
kampanyanın mesajına itiraz edecekler ve kampanyanın mesajının neden onlar için geçerli
olmadığını açıklamak için nedenler arayacaklardır.
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Bu Ģartlar, ikna edici davranıĢ değiĢimi kampanyalarıyla baĢarılması gereken iĢin diğer bütün
halkla iletiĢim Ģekillerinden çok daha zor olduğu ve bu iĢin yanında bir ürün pazarlama
amacıyla yapılan kampanyaların nispeten daha basit kaldığı anlamına gelmektedir. Elde
bulunan kanıtlar, reklam ajanslarının becerileri etkili kampanyaların hazırlanmasında önemli
olsa da, en iyi sonuçların elde edilmesini için yönlendirilmeleri gerektiğini göstermektedir (4).
Uygun davranıĢların yasal düzenlemelerle desteklenmediği durumlarda tanıtım
kampanyalarının etkisinin çok zayıf kaldığı kanıtlanmıĢtır. Buna en iyi örnek, Avustralya'nın
Victoria eyaletinde 1990 yılında baĢlatılan ve yoğun polis denetimini kapsayan çok çeĢitli
giriĢimlerden oluĢan bir programda yer alan “Hız Öldürür” [“Speed Kills”] kampanyasıdır.
Bu kampanya, yaygın duyuru, yaratıcı yaklaĢım ve polis denetim faaliyetlerine bağlı olarak
meydana gelen kayıplarda önemli düĢüĢler sağlamıĢtır. Diğer taraftan, “Konsantre Ol ya da
Öldür” [“Concentrate or Kill”] baĢlıklı ikinci bir kampanyada da benzer düzeyde yaygın
tanıtım ve yaratıcı yaklaĢımlar kullanılmıĢ ancak ilgili herhangi bir yasa maddesine
yoğunlaĢan trafik denetimi uygulanmamıĢtır. Kampanya-sonrası değerlendirmeler
kampanyanın anlamlı herhangi bir sonuç vermediğini göstermiĢtir (5).
Gündem belirleme kampanyaları
Gündem belirleyici kampanyalar, halkın önemli konuları ya da karayolu güvenliği sorunlarını
daha iyi anlamasını sağlamak ve genellikle gelecekte bir gün atılacak adımlar için halkın
desteğini kazanmak amacıyla kullanılmaktadır.
Gündem belirleyici kampanyalar, karayolu güvenliği araĢtırmalarına göre bir giriĢimde
bulunulmasına ihtiyaç olduğu tespit edilirken, pazar araĢtırmalarına göre halkın bu sorunun
farkında olmadığı, hatta etkili önlemler konusunda duyarsız kaldığı ya da muhalif tavır
sergilediği tespit edildiğinde iĢe yarayabilir.
Bu gibi durumlarda karayolu güvenliğini arttırmaktan sorumlu makam, önlemler için onay
alma ve gerekli olabilecek bütçe ve harcamaları yaratma gibi önemli bir görevle karĢı karĢıya
kalır. Alkollüyken araç kullanımından kaynaklanan çarpıĢmalar hakkında bir ülkede yapılan
pazar araĢtırması, insanların alkolün vücut üzerindeki etkisini bilmediğini ya da alkolün
özellikle karayolunda meydana gelen vahim çarpıĢmalarda ne düzeyde rol oynadığını ve bu
travmanın toplum üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi olmadığını ortaya koyabilir. Tüm
bunlar, bir gündem belirleyici kampanyanın hazırlanmasını gerektiren durumlardır. Bu gibi
bir kampanyanın amacı, konunun ne olduğunun ve neden önemli olduğunun anlaĢılabilmesi
için ilgili hedef gruplarının anlayıĢ ve farkındalık düzeyinde bir sıçrama yaratmak olmalıdır.
Bu anlayıĢ, takip eden bir davranıĢ değiĢtirme kampanyasında davranıĢları değiĢtirmek için
gereken halk desteği ve siyasi desteği yaratabilmenin bir ön koĢulu olarak görülmelidir.
Gündem belirleyici kampanyalar genelde kampanyanın bir parçası olarak büyük bilgilendirici
öğelere sahiptir ve bu açıdan bilgilendirme kampanyalarına çok benzerler. Bu kampanyalar
toplumsal bilince yönelik olmalı ve halkın konu hakkındaki ilgisini arttırmalıdır. Sonuçta bu
kampanyalar davranıĢ değiĢikliği kampanyalarında kullanılan bazı ikna edici yaklaĢımların
kullanılmasını da gerektirecektir.
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Organizasyonlar arası kampanyalar
Karayolu güvenliğinin çok disiplinli yapısından dolayı kamu hizmeti veren kurumlardaki
personelin, polis memurlarının, ulaĢtırma kuruluĢlarının, hastanelerin ve diğer görevlilerin
hazırlanan bir programı çok iyi desteklemeleri ve karayolu güvenliği programlarının
uygulanmasının güvenlik yönünden sağlayacağı faydaları anlamaları gerekmektedir.
Bu nedenle organizasyonlar arası kampanyalar genelde karayolu güvenliğinden sorumlu
büyük kurumların çalıĢanlarına ve resmi görevlilerine yöneliktir. Bu personel halkla iletiĢimin
ön cephelerindedir ve bazı durumlarda davranıĢları değiĢtirmeyi hedefleyen kampanyalarla
ilgili olarak halktan eleĢtiri ve sorgulamalara maruz kalmaktadırlar. Organizasyonlar arası
kampanyalar sayesinde, bu konumdaki personele, halkın eleĢtirilerine cevap vermek üzere
hazırlanmıĢ bilgi aktarılacak ve destek sağlanacaktır.
Bu kampanyalar için bir baĢka neden ise, göz önündeki personele, halk için önemli bir örnek
oluĢturduklarının anlatılmasıdır. Eğer ulaĢım görevlileri emniyet kemeri takmazlarsa, polisler
motosikletlerine kasksız binerse, otobüs Ģoförleri sarhoĢ görülürse, öğretmenler kabak lastikli
motosikletlerle, toplu taĢım araçları yeterince ıĢıklandırılmamıĢ vaziyette seyahat eder halde
görülürse ve polisler yolun ters tarafından giderse o zaman halk da resmi görevlilerin sorunu
umursamadıklarını ve bunu gerçekten önemli bulmadıklarını düĢünecektir.
Organizasyonlar arası kampanyalar, güvenli davranıĢ için örnek olunmasının önemini ve
önemli kurumların ve personelinin sürdürülebilir karayolu güvenliği programını yaratmadaki
öncü rolünün önemini vurgulamak üzere tasarlanmaktadır.
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Kısaltmalar
Acil tıbbi hizmetler [Emergency medical services]
Avustralya UlaĢım Güvenliği Bürosu [Australian Transport Safety Bureau]
Alkol YaĢ Sınırı [Minimum legal drinking age]
Bangalore Gündemi ÇalıĢma Grubu [Bangalore Agenda Taskforce]
Bangalore Kent Ortaklığı [Bangalore City Corporation]
Bangalore Kalkınma Dairesi [Bangalore Development Authority]
Bangalore Metropolitan UlaĢım Ortaklığı [Bangalore Metropolitan Transport
Corporation]
CIROS
Karayolu Güvenliği VatandaĢ grubu [Citizen’s Road Safety Group]
DDR
Alkollü Sürücü Rehabilitasyonu [Drink/drive rehabilitation]
DOGÜ[LMIC] DüĢük ve orta gelirli ülkeler [Low and middle-income countries]
DSÖ [WHO] Dünya Sağlık Örgütü [World Health Organization]
DWI
Alkolden zarar görmüĢ halde sürücülük [Driving while intoxicated]
FIA
Uluslararası Otomobil Federasyonu [Fédération Internationale de l’Automobile]
FORS
Yol Güvenliği Federal Ofisi [Federal Office of Road Safety]
ICAP
Uluslararası Alkol Politikaları Merkezi [International Center for Alcohol
Policies]
KAK [BAC] Kan alkol konsantrasyonu [Blood Alcohol Concentration]
KKGO[GRSP] Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı [Global Road Safety Partnership]
MADD
Alkollüyken Sürücülüğe KarĢı Anneler [Mothers Against Drunk Driving]
MFA [CBA] Maliyet-fayda analizi [Cost-benefit analysis]
MVA [CEA] Maliyet-verimlilik analizi [Cost-effectiveness analysis]
NAK [BrAC] Nefes Alkol Konsantrasyonu [Breath alcohol concentration]
NHTSA
Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği Ġdaresi (ABD) [National Highway Traffic
Safety Administration]
NIMHANS
Ulusal Ruh Sağlığı ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü [National Institute for
Mental Health and Neuro Sciences]
NYS [QALY] Nitelikli YaĢam Süresi [Quality-adjusted life year]
PAADD
PATVORA Alkollüyken Sürücülüğe KarĢı Farkındalık [PATVORA
Awareness Against Drunk Driving]
PATVORA
PATVORA Karayolu Kaza Mağdurlarına Hızlı Yardım [Prompt Assistance to
Victims of Road Accidents]
SARTRE
Avrupa’da Karayolu Trafiği Riskine KarĢı Sosyal Tutumlar [Social Attitudes
to Road Traffic Risk in Europe]
UAL [TRL]
UlaĢım AraĢtırma Laboratuarı (Ġngiltere) [Transport Research Laboratory]
ATH [EMS]
ATSB
AYS [MLDA]
BATF
BCC
BDA
BMTC
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