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Sunum Planı

 Toplumsal farkındalık çalışmaları

-Epidemiyolojik yaklaşım

-Sağlık Okuryazarlığı

 Etik ve resmi izinlerin önemi

 Farkındalığın artış düzeyini izleme ve değerlendirme

 Araştırmalar sonucu yeni ve yenilenmiş program ve projeler 

oluşturma

 Farkındalık arttırmada risk iletişimi ilkeleri



Toplumsal Farkındalık Tespiti 

Araştırmaları Neden Yapılır-1



Toplumsal farkındalık tespiti 
araştırmaları neden yapılır-2

Karar Vericiler Siyasi ve Akademik Çevre

Tüketiciler                     Halkın istek ve ihtiyaçları? 
Vatandaş gelecekte hangi enerji türünün kullanımının yaygınlaşmasını tercih etmekte?
Yenilenebilir enerjilere bakışı nedir, konu hakkında yeterli bilgiye sahip midir?
Enerji verimliliği ve kullanımı açısından enerji tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye niyetli mi?

Enerji verimliliği konusunda devletin önceliklerinin neler olduğunu düşünmektedir?



Toplumsal Farkındalık Tespiti Araştırmaları 

Nelerdir?











Toplumsal Farkındalık Tespiti 

Araştırmaları-1

• İlk defa 1971’de Scientific American dergisi 

tarafından yayımlanan ‘Energy and Power’ 

başlıklı özel sayı

• Enerji ile toplum arasındaki ilişki incelenerek, 

çeşitlenen ve yükselen enerji tüketiminin 

ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara yol 

açtığı saptaması yapılmış

KAYNAK: Ediger V.Ş.,Kentmen Ç, Enerjinin Toplumsal Boyutu ve Türk Halkının Enerji Tercihleri, mülkiye 2010 Cilt: XXXIV 
Sayı:268



Toplumsal Farkındalık Tespiti 

Araştırmaları-2

• Gelişmiş toplumlar enerji kaynaklarının 

sürdürülebilirliğini sorgulamakta, fosil 

yakıtlara alternatif olabilecek geleceğin enerji 

seçeneklerini bilinçli bir şekilde talep 

etmektedirler

• Ancak bireysel ve toplumsal olarak yanlış 

anlaşılmalar, bilgi kirliliği ve soru işaretleri 

mevcut



Toplumsal Farkındalık Tespiti 

Araştırmaları-2

• Bireylerin ve toplumların bu konudaki algılarını 

geliştirmek;

 Var olan soru işaretlerine yanıt bulunmasına

 Bilgi kirliliğinin ortadan kalkmasına

 Bireylerin bu konuda olumlu tutum ve davranışlar 

edinmelerine olanak sağlayacak

Bu sayede yenilenebilir enerji türlerinin 

etkin ve verimli kullanımı gerçekleştirilebilecektir



Toplumsal Farkındalık Tespiti 

Araştırmaları-3

Yenilenebilir enerji 
algısının 

geliştirebilmek için 
bu konuda 
hâlihazırda 

bireylerde var olan 
algının ölçülmesi

Eksikliklerin ve 
doğru sanılan 

bilgilerin 
belirlenmesi

Enerjinin bugün ve 
gelecek için 

güvenilir tüketimi 
için teknik 

araştırmalar ile 
antropolojik, 

sosyolojik, 
psikolojik, iktisadi 

araştırmalar 
yapılması



Sağlık Okuryazarlığı

TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ-32 (TSOY-32)

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI SENARYO ÖLCEĞİ (SOY-SEN)

• Günümüzde sağlık sistemi içerisinde , bu sistemden yararlanan 
kişilerden, kendileri ya da yakınlarının sağlık sorunlarının 
giderilmesi sürecinde gerekli hizmet ile ilgili bilgili olmaları 
beklenmektedir

• Kişiler ancak, sağlık ve sağlık hizmeti kavramları 
ile ilgili temel bilgilere ulaşma, anlama ve 
gerekleri yerine getirme yeterliliğine sahip 
olabilmeleri halinde bu karmaşık yapıda çözüm bulabilmektedirler

KAYNAK:T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması, Mayıs 2016



Sağlık Okuryazarlığı

TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ-32 (TSOY-32)

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI SENARYO ÖLCEĞİ (SOY-SEN)

• Bu yeterlilik durumu sağlık okuryazarlığının 
yeterli olması ile tanımlanmaktadır

• Sağlık okuryazarlığının yeterli olmaması 
– kişi özelinde sağlık hizmetlerini etkili kullanımda sorunlar
– daha sağlıksız bir yaşam
– toplumsal düzeyde düşük verimlilik, 
– artmış morbidite ve mortalite
– maliyet artışı ile sonuçlanmaktadır

KAYNAK:T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması, Mayıs 2016



Toplumsal Farkındalık Araştırmalarına 

Epidemiyolojik Yaklaşım-1

Epidemiyoloji

1) Toplumlarda herhangi bir olayın kişi, yer ve zaman özelliklerine göre    

tanımlanması 

2) Risk faktörlerinin saptanması

3) Etken-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesi

4) Uygun müdahale yöntemlerinin seçilmesi ve karşılaştırılması

5) Kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin geçerlilik ve 

güvenilirliğinin belirlenmesi 

6) Plan/program/hizmetlerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan

bir yöntem bilimidir 



Toplumsal Farkındalık Araştırmalarına 
Epidemiyolojik Yaklaşım-2

Epidemiyoloji Hangi Yöntemleri Kullanır?

Gruplar arasında veya gruplar içindeki farkı yaratan değişkenleri 

karşılaştırmak için değişkenlere ait verilerin toplanması gerekir

Epidemiyoloji iki yöntemle veri toplar

1- Gözlemsel yöntem 

2- Deneysel yöntem 



Toplumsal farkındalık araştırmalarına  
epidemiyolojik yaklaşım-3

Gözlemsel 
çalışmalar 

• Tanımlayıcı 
çalışmalar 
(Bireysel-
toplumsal)

• Analitik 
çalışmalar  
1.Vaka-kontrol 
2. Kesitsel
3. Kohort

Deneysel 
Çalışmalar 

• Hayvan 
Deneyleri

• Müdahale 
Araştırmaları 

Metodolojik 
çalışmalar

• Geçerlilik

• Güvenilirlik-
tutarlılık 

• Matematik 
Simulasyon
Modellemeleri



Hangi Metotlar Kullanılır?



Toplumsal Farkındalık Araştırmalarında 
Etik ve Resmi İzinler

• Multisektörel Yaklaşım

Sektörlerarası İşbirliği-Toplum İşbirliği

-Enerji politikaları yürütücüleri

-Enerji üretim kurumları

-İktisadi ve idari bilimler

-Sağlık çalışanları

-Hukukçular …



Farkındalığın artması sonucunda toplumdan neler beklenir?



Farkındalığın Artış Düzeyini İzleme 
ve Değerlendirme

Belirli bir konu hakkında araştırma yaparken 

geçilen aşamalar

• Sorun Belirleme

• Ölçme, Veri Toplama

• Veri Analizi

• Verileri Değerlendirme / Yorumlama 

• Rapor Yazma



Örnek verecek olursak…

Yenilenebilir Enerji Türleri

• Jeotermal Enerji

• Hidroelektrik Enerji

• Biyokütle Enerjisi

• Rüzgar Enerjisi

• Okyanus Enerjisi

• Güneş Enerjisi

• Hidrojen Enerjisi

Hangisi sorunsuz-en az sorunlu-
en çok sorunlu?



Yıllar İçinde Enerjideki Durum-1

KAYNAK: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, İstatistikler (TEİAŞ)



Yıllar İçinde Enerjideki Durum-2

KAYNAK: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü,istatistikler (TEİAŞ)



Yıllar İçinde Enerjideki Durum-3

KAYNAK: T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, İstatistikler (Teiaş)



Veriler-Ne Sağlar?

Durum tespiti

Mevcut 
durumdaki 
eksikliklerin 
giderilmesi

Önlemler 
alınması

Yeni ve 
yenilenmiş 
program ile 

projeler 
oluşturulması



Farkındalık Artırmada Risk İletişimi



Risk İletişimi?

Risk analizi sürecinde 

risk değerlendiricileri, risk yöneticileri ve diğer ilgili 
tarafların

-tehlike, risk, riskle ilgili faktörler ve riskin 
algılanmasına ilişkin bilgi ve görüşlerini 

-risk değerlendirmesi bulgularını

-risk yönetimi kararlarının açıklamalarını 

kapsayan bilgi ve düşüncelerini paylaşımı



Risk İletişiminin Hedefi

• İnsanların daha çok bilgiye dayanarak yargıda 

bulunmalarına yardımcı olma ve kendi 

yaşamlarında karşılaştıkları risklerle ilgili karar 

vermelerini sağlama aracıdır

• Etkili risk iletişimi, kapsamlı ve güvenilir bir risk 

yönetimi programının başarısına önemli 

derecede katkıda bulunabilmektedir



Risk İletişimi Aşamaları

Risk 
Değerlendirme

• Tehlikenin 
tanımlanması

• Tehlikenin 
karakterizasyonu

• Riskin 
karakterizasyonu

• Değerlendirmenin 
sergilenmesi

Risk Yönetimi

• Risk kontrol 
olasılıklarının 
irdelenmesi

• Risk kontrol 
olasılıklarının seçimi

• Risk kontrol 
yöntemlerinin 
gereğinin yerine 
getirilmesi

Risk İletişimi

• Risk hakkında bilgi 
alma/verme

• İletişim için optimum 
ortamı seçme



Risk İletişimi Yöntemi

• Tehlikeler ve riskler hakkında halkın bilgilendirilmesi 

(tehlikeler ve riskler arasındaki ayrımın vurgulanması)

• aktörlerin ve prosedürlerin tanımlanması dâhil olmak üzere, risk 

değerlendirmeleri ve risk yönetimi kararları süreçleri hakkında, 

halkın bilgilendirilmesi

• Çift yönlü etkili bir iletişimin organize edilmesi

• Risk değerlendirmesi ve yönetimi sürecine dâhil olan tüm aktörlerin 

güvenilirliğinin ve kredibilitesinin artırılması



Etkili Risk İletişimi Sayesinde

• Tüketicilerin bir ürün ve onun güvenilir şekilde kullanımı ya 

da tüketimi ile ilgili risklerden haberdar olmasını sağlanabilir

• Uygun risk değerlendirmesi, yönetimsel kararlar ve ilgili 
risk/fayda değerlendirmeleri için halkın güveni kazanılabilir

• Halkın doğal riskleri ve yenilenebilir enerjiye yönelik 
standartları anlamasına katkıda bulunulabilir

• Adil, doğru ve uygun bilgi sağlayarak tüketicilerin kendi “risk 
kabulü” kriterlerini karşılayan çeşitli seçenekler arasından 
tercih yapabilmeleri sağlanabilir



Risk İletişiminin Temel İlkeleri

Açıklık

Şeffaflık

Bağımsızlık

Yanıt verme kabiliyeti / zamanında iletişim

Uygulama ilkeleri



Toplumsal farkındalığı arttırmak neden önemli?





Bütün bunları sizin için kim yapar?

a)Kendi ekibinizden araştırma yöntemleri eğitimi almış kişiler

b)Epidemiyologlar

c)Halk Sağlığı Uzmanları

d)Sosyologlar

e)Saha araştırması uzmanları

f)Yukarıdakilerin hepsinden ve ilgili diğer kişilerden oluşan bir ekip 
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