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İÇERİK 

• Dünyada ve ülkemizde yol güvenliği sorunu 

• Karayolu güvenliği ve Kızılay Kızılhaç Dernekleri 

• Türk Kızılayı Yol Güvenliği Savunuculuk Projesi 

 

 

 



 
 

• Her yıl dünyada 1.3 milyon insan trafik kazalarında ölmekte, yaklaşık 50 

milyon insan ise yaralanmakta. 

• Her 3 dakikada bir çocuk trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmekte 

• 2004’de;  

   230 000 kişi tsunami nedeni ile 

   1,200,000 kişi trafik kazaları nedeni ile hayatlarını kaybetmiştir. 

 

 

Dünya genelinde meydana gelen trafik 
çarpışmalarında;  



 
    Son 3 yılda ülkemizde;  

• Trafik çarpışmalarında hayatını kaybeden 

kişi sayısı yaklaşık 30.000 

• Doğal afetler nedeni ile hayatını kaybeden 

kişi sayısı yaklaşık 1000  

Doğal afetlerle karşılaştırıldığında, ülkemizde trafik çarpışmalarında 
meydana gelen ölüm sayısı çok daha yüksektir. 



Tüm yolcuların emniyet kemeri kullanmasıyla karayolu 
ölümlerinin %50’si önlenebilmektedir. 



 
 Trafik çarpışmaları bir halk sağlığı sorunudur. 



KARAYOLU GÜVENLİĞİ 
ve  

KIZILAY KIZILHAÇ DERNEKLERİ 



 
 

KARAYOLU GÜVENLİĞİ ve KIZILAY KIZILHAÇ 
DERNEKLERİ 

1998 Kızılay Kızılhaç Federasyonu trafik çarpışmaları insan eliyle 
oluşturulan “AFET” olarak nitelenmiştir. 

 

 

 



 
 

BM  Yol Güvenliği 10 Yıllık Eylem Planı’nda 
Kızılay Kızılhaç Dernekleri kilit aktörler 
olarak tanımlanmıştır. 

 

 

 

 

KARAYOLU GÜVENLİĞİ ve KIZILAY KIZILHAÇ 
DERNEKLERİ 



 
 

TÜRK KIZILAYI TRAFİK ÇARPIŞMALARINDA  HAYATLARIN SÖNMEMESİ ADINA 

SORUMLULUK ALIYOR. 

Hükümet Özel Sektör Sivil Toplum 
Uluslar arası  

Kuruluşlar 



 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun emniyet kemeri ile 
ilgili 78.maddesinin DSÖ standartlarına uygun olarak 
değiştirilmesi konusunda karar alıcıları harekete geçirmek 

Amaç 

YOL GÜVENLİĞİ SAVUNUCULUK PROJESİ 



2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 
emniyet kemeri ile ilgili yürürlükteki maddesi 

 
 

Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu 

MADDE 78 – Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında 
koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur. 

Kullanma ve yolların özelliği gözetilerek hangi tip araçlarda sürücülerinin ve 
yolcularının şehiriçi ve şehirlerarası yollarda hangi şartlarda hangi koruyucu 
tertibatı kullanacakları ve koruyucuların nitelikleri ve nicelikleri ile emniyet 
kemerlerinin hangi araçlarda hangi tarihten itibaren kullanılacağı yönetmelikte 
belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayanlar 80 lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

 



Emniyet kemeri sinyalini susturmak üzere aparat 

kullanımı yasaklanmalı  

 

Emniyet kemeri kullanmayan sürücü ve yolculara ön ve arka 

koltuk ayrımı olmaksızın getirilen 80,00-TL para cezası 

caydırıcı olmaktan çok uzaktır.  

Emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı açıkça ifade 

edilmemektedir.  Çocuk koltuğu kullanmayanlara daha ağır cezalar gelmeli! 

o  Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 800 lira 

 

o Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 1003 lira 

 

o Uyuşturucu madde alarak araç kullanma: 4 bin 119 lira 

 

o Hız sınırını yüzde 10'dan 30'a kadar aşma: 189 lira 

 

o Hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşma: 392 lira 

 

o Egzoz emisyon ölçümü yaptırmama: 963 lira 

Emniyet kemeri istisnasız tüm araçlar için zorunlu olmalı 



Savunuculuk Stratejileri 
 Yol Güvenliğine İlişkin Sorun Analizi  

  Halihazırdaki mevzuatın incelenmesi (boşluklar/eksiklikler vb.) 

  Uluslararası standartlar çerçevesinde taslak oluşturulması  

  Argümanlar oluşturulması 

Politik haritalama 

  Politik atmosfer analizi 

  Yasama sürecinin adımlarının belirlenmesi 

   Normal prosedürün adımları 

   Torba yasa süreci 

   Kanun teklifi/önerge süreci 

Paydaş analizi ve Ortaklıklar 

 Güç/etki analizi 

(Başbakanlık, Bakanlıklar, EGM, TBMM, STK, Üniversiteler, 

Uluslararası  Kuruluşlar, Özel  Sektör, Medya vb) 



1. Savunuculuk Materyalleri Geliştirme 

2. Savunucular Belirlemek 

3. Karar Alma Mekanizmalarına Dahil Olmak 

4. Etkinlikler Düzenleme 

5. Medyayı Kullanmak 

 



1. Savunuculuk Materyalleri Geliştirme 

 

 

 

 

 

• Güncel araştırma ve kamuoyu yoklaması sonuçları     

   Çarpıcı gerçekleri yansıtan 

   Trafik çarpışmalarının aileler ve toplum üzerindeki etkilerini anlatan 

   İyi ülke örnekleri hakkında bilgi veren  

• Çarpışma kurbanlarının çarpıcı hayat hikayeleri 

• Sosyo matematik veriler 

 

 

 

 

 



800 anket katılımcısı için hata payı  +/- %3,5 ve güvenilirlik seviyesi %95 olarak belirlendi. Hata payı alt 
gruplar için değişir ve daha yüksektir.  

 



2. Savunucular Belirlemek 

• Sivil toplum kuruluşu liderleri 

• Politikacılar  

• Eğlence, sanat ve moda dünyası, spor camiasından topluma  güven 
veren, trafikte iyi davranışlar  sergileme konusunda rol model olabilecek 
kişiler 

 



3. Karar Alma Mekanizmalarına 
Dahil Olmak 

• Trafik Güvenliği Platformu Üyeliği 
 

• Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi 
Eşgüdüm Kurulu Üyeliği 
 

• Karayolları Trafik Güvenliği İl 
Koordinasyon Kurulu Üyeliği 



4. Etkinlikler Düzenleme 

• Çalıştay, kahvaltılı toplantı vb. düzenlemek 

• Bilgilendirme ve ortaklık kurma amacıyla ziyaretler 

• İmza/dilekçe kampanyaları düzenlemek, 

• Özel gün/haftalarda paydaşlarla ortak mesaj veren gazete ilanları  

• Polis/Jandarma ile birlikte trafik denetimlerine katılmak 

• Fotoğraf resim makale ya da benzeri alanlarda ödüllü yarışmalar 
düzenlemek 

 



14 OCAK 2014 ANKARA  



MİLLETVEKİLLERİMİZ İLE KAHVALTI 



12 KASIM 2014 ANKARA 



GUVENLİ TRAFİK MEVZUAT ÇALIŞTAYI 



•  Bu konuda başarılı medya çevresini tanımak 

  

 •   Pratikte medyanın işleyişini ve ihtiyaç duyduklarını 

kavramak  

 

 

 

 

•   Mesajlarımızı tutarlı ve koordineli bir şekilde vermek 

 

•   Medyanın neler yapabileceğini vurgulamak 

 

•    Medyayla paylaşılacak en doğru, en güncel,  bilgileri 

seçmek ve belirli aralıklarla basına demeç vermek 

 

•   Sosyal medya araçları, basın açıklaması, bilgi formu, görsel 

işitsel materyaller, internet sayfaları ile bilgi vermek, mesajları 

yaymak 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Medyayı Kullanmak  



















TEŞEKKÜRLER 

mine.akdogan@kizilay.org.tr 

  

İmza Kampanyamıza Destek için Lütfen: 

www.change.org/emniyetkemeri  

http://www.change.org/emniyetkemeri

