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Trafik Güvenliği Ve Çocuklar
1-TRAFİK KAZALARININ KÜRESEL BOYUTU

Her yıl 1,24 milyon ölüme 50 milyon 
yaralanmaya neden olan trafik kazaları, hem 
genç yaşta ölüm nedeniyle kaybedilen yıllar 
(YLL) açısından hem de yeti yitimine bağlı 
kaybedilen yıllar (YLD) açısından dünyanın en 
önemli hastalık yükü nedenlerinden biridir(1-4,6.8).

Dünyadaki ölüm nedenleri içinde dokuzuncu 
sırada yer alan trafik kazası ölümleri, 15-29 
yaş grubunda birinci sırada yer almaktadır. 

Müdahale edilmez ise, 2020 yılında 1,9 milyona 
çıkacak ve ölüm nedenleri sıralamasında 
üçüncü sıraya oturacaktır. Bu ölümlerin %59’u 
ekonomik üretkenlik çağı olan 15-44 yaş 
aralığında yer almaktadır. Böyle bir büyüklüğe 
sahip olmasına karşın yalnızca 28 ülkede (dünya 
nüfusunun %7’si); hız, emniyet kemeri, alkollü 
araç kullanımı, kask ve çocuk koltuğu gibi 
temel önlemler konusunda yasal düzenlemeler 
vardır(4).  Grafik 1’de dünyada ilk 10 sırada yer 
alan ölüm nedenleri görülmektedir.

Grafik 1: Dünyada İlk On Sırada yer alan Ölüm Nedenleri (Milyon)
2012 

Kaynak: WHO. The Top 10 Causes Of  Death.  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/

Dr. Recep Akdur 
Dr. İslim Sungur

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

M
A

K
A

L
E



A
N

K
A

R
A

 
T

R
A

F
İ

K
 

V
A

K
F

I

23

Aşağıdaki tablodan da görüldü üzere 
trafik kazası ölümleri açısından dünyada 
orta ve düşük gelirli ülkelerin aleyhine, 
yüksek gelirli ülkelerin ise lehine bir durum 
vardır. Trafik kazası ölümlerinin 100.000 
nüfustaki sıklığının dünya ortalaması 18’dir. 
Bu sıklık orta gelirli ülkelerde 20,1 olup 
dünya ortalaması üzerinde, buna karşılık 
yüksek gelirli ülkeler 8,7’lik bir sıklık ile bu 
ortalamanın bir hayli altındadır(1-4,6.8).   

Trafik kazası ölümlerinin %80’inin görüldüğü 
orta gelirli ülkeler dünya nüfusunun %72’ine 
sahiptir.  Buna karşılık dünya nüfusunun 
%16’sına sahip olan gelişmiş ülkeler trafik 

kazası ölümlerinin yalnızca %8’ine sahiptir. 
Başka bir anlatımla yüksek gelirli ülkeler 
sahip oldukları nüfustan daha düşük bir trafik 
kazası ölümüne sahiptir(1-4,6.8).

Dünyadaki araçların yalnızca %1’ine sahip 
olan düşük gelirli ülkeler trafik kazası ölümleri 
içinde %12’lik bir paya sahiptir. Benzer bir 
şekilde; araçların yarısına sahip olan düşük ve 
orta gelirli ülkelerde trafik kazası ölümlerinin 
%91’i görülmektedir. Buna karşılık araçların 
diğer yarısına sahip olan yüksek gelirli 
ülkelerde trafik kazası ölümlerinin yalnızca 
%9’u görülmektedir (Tablo 1, Grafik 2,)

Tablo 1. Ülkelerin Trafik Kazası Ölümü Sıklığı Gelir Düzeyi Nüfus ve Araç Sayısına Göre Dağılımı

DÜNYA YÜKSEK GELİRLİ ORTA GELİRLİ DÜŞÜK GELİRLİ 

Trafik Kazası Ölümü Sıklığı 
(100.000 Nüfusta) 

18 8.7 20.1 18.3 

Dünya Nüfusu İçindeki Payı (%) 100 16 72 12 

Trafik  Ölümleri  İçindeki payı  (%) 100 8 80 12 

Araç Sayısı İçindeki Pay (%) 100 47 52 1 

 Grafik 2: Trafik Kazası Ölümlerinin Ülkelerin Gelir Düzeyi ve Kişilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
(2013)

Kaynak: WHO.Global Status Report On Road Safety 2013 Supporting a Decade Of Action 
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Trafikte çocuk ölümlerinin hangi ülkelerde daha fazla olduğuna bakıldığında; %95’inin düşük ve orta 
gelirli ülkelerde meydana geldiği görülmektedir. Ölüm oranları bölgelere göre değişmekte hatta 
ülke içinde bile daha yoksul kesimlerde daha fazla risk bulunmaktadır (Tablo 2).

Tablo 2. DSÖ Bölgelerine Göre 18 Yaş Altında Trafik Kazası Ölüm Hızları (2012, 100 bin nüfusta)

Yüksek gelirli ülkeler Düşük ve orta gelirli ülkeler

Afrika 6.3 15.6

Amerika 3.9 6.9

Doğu Akdeniz 8.5 11.2

Avrupa 2.9 5.6

Güneydoğu Asya Veri yok 6.9

Batı Pasifik 2.0 5.7

Dünya geneli 3.4 9.1

Trafik ölümlerinin cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında; dörtte üçünden fazlası 
(%77) erkeklerde görülmektedir. Genç 
sürücülere; 25 yaşından küçük bir erkek 
sürücünün trafik kazasından ölme olasılığı 
aynı yaştaki bir kadın sürücünün yaklaşık 
üç katıdır.  Bu ölümlerin yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında; dünyadaki trafik 
kazası ölümlerinin %21’inin çocuklarda 
görüldüğü ve trafik kazalarının çocuklar için 
de önemli bir hastalık yükü nedeni olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle her yıl 186 300 
çocuk ölmektedir. Bu sayı günde 500’den fazla 
çocuğun ölümü anlamına gelmektedir. Trafik 
kazası, 5-9 yaş grubu çocuklarda dördüncü 
ölüm nedeni, 10-14 grubunda üçüncü, 15-17 
grubunda ise birinci ölüm nedenidir(1-4,6.8).  

Çocuklarda cinsiyete göre bakıldığında her 
yaş grubunda erkek çocukları kızlardan daha 
fazla ölmektedir. Erkeklerdeki ölüm hızı 
kızların yaklaşık iki katıdır. Erkeklerdeki bu 
risk artışının nedeni trafiğe ortamına daha 
fazla çıkış ve ergen erkeklerde kızlara göre 
daha fazla risk alma eğilimi olmasıdır. 

Türkiye’ye bakıldığında; trafik kazasına bağlı 
ölümlerin %11’27’i yalanmaların ise 17,68’i 
çocuklarda görülmektedir.  Hem ölüm hem 
de yaralanmalar erkeklerde kızlara göre daha 
fazladır.  Ancak erkek ve kadınlar kendi içinde 
değerlendirildiğinde kız çocuklarının kadınlar 
içindeki payı, erkek çocuklarının erkekler 
içindeki payından daha büyüktür (Tablo 3, 
Tablo 4).

Tablo3: Türkiye’de Trafik Kazası Ölümlerinin Yaş ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı  (2013)

0-9 10-14 15-17 ARA TOPLAM 18-24 25-64 65+ TOPLAM

ERKEK A 125 62 101 288 327 1861 350 2826

% 4,42 2,19 3,57 10,19 11,57 65,85 12,38 100

KADIN A 77 33 15 125 84 493 138 840

% 9,17 3,93 1,79 14,88 10,00 56,69 16,43 100

TOPLAM A 202 95 116 413 411 2354 488 3666

% 5,51 2,59 3,16 11,27 11,21 64,21 13,31 100

Kaynak:Trafik Kaza İstatistikleri 2013,TUİK
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Tablo 4: Türkiye’de Trafik Kazası Yaralanmalarının Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı (2013)
0-9 10-14 15-17 ARA TOPLAM 18-24 25-64 65+ TOPLAM

ERKEK A 11183 8305 11236 30724 40237 11451 9590 192002
% 5,82 4,33 5,85 16,00 20,96 58,05 5,00 100

KADIN A 8120 5199 4363 17682 12334 45850 5470 81237
% 10,00 6,40 5,37 21,77 15,18 56,44 6,73 100

TOPLAM A 19303 13405 15599 48306 52571 157301 15060 273239
% 7,07 4,91 5,71 17,68 19,24 57,57 5,51 100

Kaynak:Trafik Kaza İstatistikleri 2013, TUİK

Trafik kazalarında ölen çocukların %38’i 
yaya olan çocuklardır. Yaya ölümleri daha 
çok karışık bir trafiğe sahip olan ve yüksek 
hızla hareket eden araçların bulunduğu, 
buna karşılık yol kenarında kaldırım veya 
güvenlik bariyerinin bulunmaması nedeniyle 
çocukların yol üstünde yürüdüğü/yürümek 
orunda kaldığı zorunda kaldığı düşük ve 
orta gelirli ülkelerde görülmektedir. Ölen 

çocukların %36’sı ise arabalarda yolculuk 
yapan çocuklardır.  Araçta yolcu iken ölen 
çocukların çoğu yüksek gelirli ülkelerdedir. 
Çocuklar ister ön isterse arka koltukta 
oturuyor olsun, kontrolsüz oldukları sürece 
büyük tehlike altında bulunmaktadır. Ölen 
çocukların geri kalan kısmı, bisikletle ya da 
motosikletli yolculuk ya da az da olsa kendisi 
sürücü olan çocuklardır(9) (Grafik 3).

Grafik 3: Dünyada Trafik Kazasında Ölen Çocukların (<19  Yaş)  Trafikteki Pozisyonu

Kaynak: Institute for Health Metrics and Evaluation, 2010

2-NEDEN ÇOCUKLAR

Çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal 
gelişmişliğinin sınırlı oluşu, trafikte onları 
yetişkinlere göre daha savunmasız hale 
getirmektedir. Boylarının kısa olması 
etraflarındaki trafiği görmeleri,  sürücü 
ve diğerlerinin de onları görmelerini 
zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak 
yetişkinlerden daha yumuşak olan başları, 
onları ciddi kafa travmalarına daha yatkın 
hale getirmektedir. Çocukların hareketli 
araçların yakınlık, yön ve hızlarıyla ilgili 
yargılarını etkileyebilecek değişik ses ve 

ışıklar hakkında yorum yapmaları daha zor 
olabilmektedir. Yine çocuklarda dürtüsel 
hareket etme daha fazla olup, kısa süreli 
dikkatleri aynı anda birden fazla sorunla baş 
edebilecekleri hissine neden olabilmektedir. 
Eregenler ise yolda kendi güvenliklerini de 
tehlikeye atarak risk almaya çok meyillidir. 

3-TRAFİK GÜVENLİĞİNDE GENEL ÖNLEMLER

Dünya ve Türkiye’de önemli bir sorun ve 
gerekli adımlar atılmadıkça da büyüyen 
bir tehdit olmaya devam edecek olan 
trafik kazalarını, azaltmak ve çocukları da 
içerecek şekilde yol güvenliğinin sağlanması 
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KIRMIZIDA GEÇME 
ÖLÜMÜ SEÇME 

BİR KURAL 
BİN KAZA ÖNLER 

Öndeki Taşıtı 
geçmek yasaktır.

TRAFİK KURALLARINA 
UYUN, 

KAZALARA BİLİNÇLİ 
KARŞI KOYUN. 

KARŞIDAN GELENE 
YOL VER

MOTOSİKLET 
GİREMEZ

SAĞA TEHLİKELİ 
DEVAMLI VİRAJLAR

TEHLİKELİ EĞİM (İNİŞ)
KAMYONLAR İÇİN 

ÖNDEKİ TAŞITI GEÇMEK 
YASAKTIR

AZAMİ HIZ 
SINIRLAMASI

SOLA DÖNÜLMEZ

U DÖNÜŞÜ YAPILMAZ

İLK YARDIM HERKESİN 
SORUMLULUĞUDUR,

HAYAT KURTARIR. 
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bulunması, yol koşullarına göre hız limitleri 
konması ve uyulmasını sağlamak ereğiyle 
kontroller yapılmalıdır. 

Kişiye İlişkin Güvenlik Önlemleri; burada 
sürücü, yolcu ve yaya olarak ayrı ayrı önlemler 
söz konusudur. Sürücü için başlıca yaş, 
cinsiyet, hastalık-sağlık durumu ve psiko 
sosyal durumu da hesaba katarak yanlış 
davranışlar olan alkollü araç kullanımı, 
madde kullanımı, hız yapma, emniyet kemeri-
kask kullanılmaması ve trafik kurallarına 
uymamaya yönelik önlemler alınmalıdır. 
Yolcu için hastalık durumu, alkol-madde 
kullanımı ve hareketli araç içinde dolaşmaya 
yönelik önlemler alınmalıdır. Yaya için 
boş- iyi düzenlenmiş yaya kaldırımı ve iyi 
düzenlenmiş yaya geçitlerinin (ışıklı sesli 
görevli) sağlanmasına ve yanlış davranışlara-
eğitime yönelik önlemler alınmalıdır. 

4-ÇOCUĞA ÖZGÜ ÖNLEMLER

Hiçbir önlem tek başına çocuklardaki riski 
yok etmek için yeterli değil ve çocuklara yol 
güvenliği sağlamak için her ailenin, toplumun 
ve ülkenin atması gereken birçok adım vardır. 
Birleşmiş Milletlerin 2011-2020 yıllarını içeren 
‘Karayolu Güvenliği için Eylem On yılı’ programı 
trafikte çocukları korumak için alınması 
gereken önlemlerle ilgili geniş bir çerçeve 
sunmaktadır(9). Bu bağlamda okul servisleri, 
okul çevresi, güvenli bisiklet/motosiklet binme, 
çocuk koltuğu veya emniyet kemeri kullanımı, 
yolculuk eğitimi/kültürü, yaya eğitimi/
kültürü, güvenli oyun alanları gibi konuların 
titizlikle ele alınması ve epidemiyolojik verilere 
dayalı önlemler geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bunlardan özellikle üzerinde durulması 
gereken dört konudaki önlemler/düzenlemeler 
aşağıdaki gibi özetlenebilir.

için DSÖ tarafından 10 ana strateji 
belirlenmiştir.  Bunlar: hız kontrolü, alkollü 
araç kullanımının azaltılması, bisiklet ve 
motosiklet kullanıcılarının kask kullanımı, 
çocukların araçta sabitlenmesi, çocuğun 
görme ve görülme kabiliyetinin iyileştirilmesi, 
yol altyapısının iyileştirilmesi, uyarlanabilen 
araçların tasarımı, genç sürücüler için risklerin 
azaltılması, yaralanan çocuklar için uygun 
bakımın sağlanması ve yollarda çocukların 
denetimidir(9).

Bu bağlamda mevcut duruma baktığımızda; 
416 milyon kişiyi (dünya nüfusunun %7’si), 
temsil eden sadece 28 ülkede, beş risk etmeni 
olan hız, alkollü taşıt kullanımı, kask, emniyet 
kemeri ve çocuk oto koltuğuna yönelik yeterli 
yasalar bulunmaktadır.

Bir başka açıdan trafik kazaları için 
alınabilecek önlemleri; güvenli ulaştırma 
politikası, araç güvenliği, yol güvenliği, kişi 
güvenliği, trafikten sorumlu tek kuruluş 
olması ve epidemiyolojik incelemeye dayalı 
güvenlik uygulamaları gibi ana başlıklar 
altında toplamak da mümkündür. Bu  ana 
başlıklardan önemli olanları aşağıdaki gibi 
özetlenip sıralanabilir.

Güvenli Ulaştırma Politikası; burada en 
temel nokta kitle ulaştırmasına geçilmesi ve 
rekabet dinamiğini kamunun oluşturmasıdır. 
Ulaştırmanın öncelik sırası demiryolu, 
denizyolu ve havayolu şeklinde olmalı, kent 
içi metro ve otobüs ulaştırmasına ağırlık 
verilmelidir.

Araç Güvenliği; sürücü koltuğu, görüş 
rahatlığı ve açısı, kumanda araçları ve 
göstergelerin düzeni, araç içi konfor, araç 
hareket,  kontrol ve diğer düzenekleri ile ilgili 
faktörler olan fren, lastikler, direksiyon mil ve 
simidi,  kapı kilitleri ve camları içermelidir.   

Yol Güvenliği; Yol güvenliği açısından 
alınması gereken önlem ya da yolda 
bulunması gereken özelliklerin başlıcaları 
şöyle sıralanabilir: Tek yön için genişliğin en 
az 3.60 metre olmalıdır, yoğunluğa göre yollar 
mutlaka tek yönlü olmalıdır. Yol kaplamasının 
düzgün ve kaliteli olmalı, kavşakların iyi 
düzenlenmiş ve geçişlerin ışık ya da görevli 
aracılığı ile düzenlenmelidir. Yol bakım ve 
işaretlemelerinin düzenli olması, uygun 
aralıklarla, park ve dinlenme alanlarının 
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4.1.Okul Servisleri

Çocukların okullarına servislerle götürülüp 
getirilmesi trafik güvenliği açısından 
çok önemlidir. Ancak bu servisler çocuk 
güvenliğine ilişkin donatıma sahip olmalı 
ve sürücü ve hostesleri özenle seçilmeli ve 
işe başlamadan mutlaka eğitilmelidir. Ayrıca 
özenli bir biçimde denetlenmesi gerekir. Bu 
dizeden olmak üzere:

 • Servis araçlarında ışıklı DUR işareti 
bulunmalıdır. Bu işaretin, öğrencilerin araca 
inmeleri ve binmeleri sırasında yakılması 
ve inip binmeleri tamamlanıncaya kadar 
yanar durumda bulundurulması gereklidir. 
Işıklı Dur işareti yakıldığında arkadan gelen 
bütün araçların durması zorunludur. 

 • Okul servislerine asla koltuk sayısından 
fazla çocuk alınmamalı ve her koltuğun 
emniyet kemeri bulunmalıdır. Tüm 

öğrencilerin emniyet kemerini 
bağladığından emin olunmadan hareket 
edilememelidir

 • Okul servisleri gidiş geliş saatlerine ve okul 
tarafından belirlenen taşıma programına 
uygun olarak çalışmalıdır. 

 • Okul servislerinde öğrencilerin 
yetişebileceği cam ve pencereler güvenli ve 
sabit olmalıdır. 

 • Özellikle ilköğretim ve öncesi öğrencilerinin 
okul servislerine binip inerken refakatçi 
bulunmalıdır.

4.2.Okul Çevresindeki Yaya Geçitleri

 • İlk ve orta dereceli okulların çevresindeki 
yaya geçitlerinde öğrencilerin güvenliğini 
sağlamak üzere, istekli öğretmen, veli 
ve 11 yaşını bitirmiş öğrencilerden ‘Okul 
Geçidi Görevlisi’ görevlendirilmelidir. 

 • Türkiye’de Okul Geçidi Görevlileri, İl 
Emniyet Müdürü'nün koordinatörlüğünde, 

KOLTUK TİPİ ÇOCUK ÖZELLİĞİ

0 Bebek(oturamayan çocuk)

0+ 10-13 kilogramdan daha az

I 10-18 kilo arsı(2-4 yaş)

II 15-25 kilogram(4-6 yaş)

III 22-36 ilogram (6-11 yaş)

Tablo 6: ÇOCUĞUN ÖZELLİĞİNE GÖRE KOLTUK TİPİ

Kaynak;WHO. Seat Belts and Child Restraints a road safety manual WHO FIA Foundation       publications. 2009
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 • Şehir içi Trafik Denetleme Şube Müdürü, 
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü ile 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tayin ettiği iki 
eğitim uzmanından oluşan komisyonca 
seçilir, pratik ve uygulamalı eğitimden 
geçirilirler. Başarılı olan adaylara İl 
Emniyet Müdürlüğü tarafından imzalanan 
“Okul Geçidi Görevli Belgesi” verilir.

 • Bunların seçimi, görev dağılım vb işleri 
okul idareleri ayarlamalıdır.

4.3.Bisiklet/Motosiklet Güvenliği

 • Bisiklet seçimine dikkat edilmeli, uygun 
özellikleri ve uygun donanımlı;  ön ve 
arka kısmında mutlaka reflektör bulunan 
ve binecek kişinin boy ölçülerine uygun 
bisiklet seçilmelidir.

 • Frenler her zaman çalışır durumda olmalı, 
bisiklet zincirleri temiz, yağlanmış ve 
ayarlanmış olmalı ve lastikleri gerektiği 
gibi şişirilmiş olmalıdır. Küçük çocuklar için 
ebeveyn büyüklerde ise binici her binişten 
önce bisikletini bu özellikler açısından 
kontrol etmelidir.

 • Güvenli alanlar ve bisiklet yolları 
bulunmalı ve çocuklar güvenli kullanım 
kuralarına uymalıdır 

 • Bisiklet ve motosikletler asla kasksız 
kullanılmalıdır.

4.4.Çocuk Koltuğu Kullanımı

Doğru takılıp kullanılırsa, çocuk koltukları 
bebek ölümlerini %70 oranında, küçük çocuk 
ölümlerini  % 54-80 arasında azaltabilmektedir. 
Tablo 6’da çocuğun kilo ve yaş özelliğine göre 
koltuk tipleri listelenmiştir. 11-12 yaşından 
sonra emniyet kemeri kullanmak daha 
uygundur(5) .

Trafikte çocuk güvenliği açısından büyük 
önemine karşın, dünyadaki ülkelerin yarısında 
(dünya nüfusunun %32’si) çocuk koltuğu 

kullanılmasını zorunu kılan yasal düzenleme 
bulunmaktadır.  Çocuk koltuğu düzenlemesi 
yüksek gelirli ülkelerin %88’inde, orta gelirli 
%43’ünde düşük gelirli ülkelerin ise  %30 unda 
bulunmaktadır. Ancak kullanım oranının çok 
daha düşük olduğu, bunun yanı sıra yanlış 
seçim ve kullanımların da yaygın olduğu 
bilinmektedir(5) .

5-SONUÇ ve ÖNERİ

Trafik kazalarına bağlı ölüm ve sakatlan malar 
daha çok düşük ve orta gelirli ülkelerde 
yoğunlaşmakla beraber, tüm dünyada önemli 
bir halk sağlığı sorundur.  Yıllar geçtikçe daha da 
büyümektedir. Müdahale edilemez ise gelecekte 
insanlığı tehdit edecek boyutlara ulaşacaktır. 

Sorun, erişkinler için olduğu kadar trafikte 
savunmasız ve de etkisiz olan çocuklar 
için de çok önemli bir ölüm ve sakatlık 
nedenidir. Önlenebilir ölümler içinde, 
özellikle de önlenebilir çocuk ölümleri içinde 
azımsanamayacak bir payı vardır.

Çocukların bu nedenle ölümlerini önlemek ve 
trafik kazası ölümlerinin önlenebilir ölümler 
içindeki payını azaltma için yalnızca genel 
önlemler yetmez. Trafikte çocuk güvenliği, 
genel önlemlerin yanında ve ayrıca çocuklara 
özgü önlemler alınması ve düzenlemeler 
yapılmasını gerektirmektedir.
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