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EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ

14 Aralık 1960 yılında Paris’te imzalanan ve 30 Eylül 1961 tarihinde yürürlüğe giren Paris Sözleş-
mesinin 1. Maddesi uyarınca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşağıdaki amaçlar için 
tasarlanan politikaları teşvik eder:

- Mali istikrarı muhafaza ederek, en yüksek sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve istihdamı sağ-
lamak, üye ülkelerin hayat standartlarını yükseltip, böylece dünya ekonomisinin gelişmesine 
katkı sağlamak;

- Ekonomik gelişme sürecinde hem üye ülkeler hem de üye olmayan ülkelerde düzgün bir eko-
nomik genişlemeye katkı sağlamak;

- Uluslararası yükümlülüklerle uyum içinde, çoğulcu ve ayrımcı olmayan bir zeminde, dünya 
ticaretinin genişlemesine katkı sağlamak.

OECD’ye ilk üye olan ülkeler; Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanis-
tan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, 
Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. Aşağıdaki ülkeler ise parantez içinde gösterilen ta-
rihlerde daha sonradan üye olmuşlardır: Japonya (28 Nisan 1964), Finlandiya (28 Ocak 1969), Avust-
ralya (7 Haziran 1971), Yeni Zelanda (29 Mayıs 1973), Meksika (18 Mayıs 1994), Çek Cumhuriyeti (21 
Aralık 1995), Macaristan (7 Mayıs 1996), Polonya (22 Kasım 1996), Kore (12 Aralık 1996) ve Slovak 
Cumhuriyeti (14 Aralık 2000). Avrupa Topluluğu Komisyonu OECD tarafından yapılan çalışmalarda 
yer almaktadır (OECD Sözleşmesi 13. Madde).

 

“Sécurité routière Mieux protéger les enfants” 
başlığı altında fransızca dilinde yayımlanmıştır.

©OECD, 2004
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ÖNSÖZ

OECD Çalışma Grubu, ulaşımda çocukların güvenliğini etkileyen tasarım faktörlerinin ya-
nısıra, çocukların özelliklerini, hareketlilik ihtiyaçlarını ve seyahat biçimlerini ortaya koyan bu 
çalışmayı gerçekleştiren, karayolu güvenliği uzmanlarından oluşmaktadır (Grup ve yayın editör 
kurulu üyelerinin listesi Ek B’de verilmiştir).

Bu çalışma, karayolu ortamında çocukların güvende tutulmasına yönelik çeşitli stratejileri ve 
karayolu güvenliği, altyapı hususları ve tasarım ve erişilebilirlik dahil olmak üzere, diğer sosyal 
hedefler bağlamında çocukların güvenli hareketliliklerini ele alıp inceler.

Sunulan bilgi ve öneriler, politika yapıcıları, ulaşım planlamacıları, uygulayıcı ve strateji uz-
manlarına yöneliktir. Çalışmanın genel amacı, çocukların karayolu yaralanmaları ve ölümlerini 
azaltmada kaydedilen ilerlemenin devam ettirilmesidir.

Bu doküman, OECD Genel Sekreteri’nin sorumluluğunda basılmıştır.



ÖZ

ITRDNo:E1202391

Bir çok OECD ülkesinde, karayolunda gerçekleşen kazalar 15 yaş altı çocuk ölüm sebepleri 
arasında 1. sırada yer almaktadır. Çocukların ulaşımda güvenliğine ilişkin en son OECD raporunun 
1983’te yayımlanmasından bu yana, 100.000’e yakın çocuk, karayolu kazalarında can vermiştir. 
Son hesaplamalara göre, her 2100 çocuktan biri, 15’inci doğum gününden önce karayolu kazala-
rında hayatını kaybedecek ve azımsanmayacak sayıda bir kısmı ise ciddi bir şekilde yaralanacak 
ve yaşam boyu sakat kalacaktır. OECD üyesi tüm ülkelerde, çocukların karayolundaki güvenlik-
lerini iyileştirmede etkili olduğu bilinen uygulamalar vasıtasıyla bu ölümlerin birçoğu önlenebilir 
olacaktır.

Bu rapor, son 20 yılda OECD ülkelerindeki ilerlemeyi özetlemektedir. Çocuk yaralanmaları, 
ölümleri ve ulaşımdaki trendler ile ilgili en son istatistiki verilere yer vermektedir. Ayrıca raporda 
OECD ülkelerinde göreceli risk seviyelerini ve çocukların karayolu güvenliğini artırabilecek stra-
tejileri ve kayıpları azaltma programlarını göz önünde bulundurur. Ayrıca çocukların karayolunda 
güvenliklerini iyileştirmede en etkili olduğu kanıtlanmış üye ülke deneyimlerinden elde edilen 
uygulamaları tespit eder ve yapılan araştırmaya dayalı olası başka iyileştirmelerin özetini sağlar. 
Rapor, daha sonra karayolunda çocuk güvenliği konusunda bu gibi iyileştirmelerin başarılması için 
politika odaklı bir dizi öneri sunar.

Alanlar: 81 Kaza istatistikleri, 82 Kazalar ve karayolu, 83 Kazalar ve insan faktörü, 84 Kişisel ya-
ralanmalar, 85 Karayolu güvenlik cihazları, 91 Araç tasarımı ve güvenlik, 10 Ekonomi ve yönetim.

Anahtar Kelimeler: OECD, politika, mevzuat, tasarım (genel tasarım), çocuk, kaza önleme, yara-
lanma, ölüm, kaza oranı, istatistikler, yürüyüş, bisiklet, risk, eğitim, karayolunda karşıdan karşıya 
geçmek, tanıtım, sürücü eğitimi, davranış, trafikte kısıtlamalar, karayolu tasarımı, planlama, emni-
yet kemeri, koltuk (araç), kabin (araç), araç.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 OECD Uluslararası Ulaşım Belgeleri -OECD International Transport Documentation (ITRD) veri tabanı, araştırma literatüründe 

dair 300 000’den fazla bibliyografik referans içerir. Ulaşım hakkında yayınlanan dünya literatürüne, her yıl yaklaşık 10.000 referans 
ilave edilir ve her bir kayıt bilgilendirici bir özet içerir.
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ÖZET

Giriş

Bir çok OECD ülkesinde, karayolu kazaları 15 yaş altı çocuk ölümleri arasında birinci 
sırada yer almaktadır. Çocukların ulaşım güvenliğine ilişkin son OECD raporunun 1983’te 
yayımlanmasından bu yana, 100.000’e yakın çocuk, karayolu kazalarında can vermiştir. 
Elbette ki bu sayı kabul edilemez.

Özellikle 1990’dan bu yana, bir çok ülke tarafından önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 
Önceki OECD çalışmalarından tavsiyelerin pek çoğu, birçok OECD ve ECMT ülkesinde 
Ulaştırma Bakanları desteği ile uygulanmıştır. Aslında, OECD ülkelerinde karayollarında 
bir yılda ölen çocuk sayısı 1984 ve 2000 yılları arasında yarıya inmiştir. Ancak yine de, 
son hesaplamalara göre, her 2100 çocuktan biri, 15. yaşından önce karayolu kazalarında 
hayatını kaybedecek ve bu çocukların azımsanmayacak sayıda bir kısmı ise, ciddi bir şe-
kilde yaralanacak ve yaşam boyu sakat kalacaktır. OECD üyesi tüm ülkelerde, çocukların 
karayolundaki güvenliklerini iyileştirmede etkili olduğu bilinen uygulamalar vasıtasıyla 
bu ölümlerin birçoğu önlenebilir olacaktır.

Trafikte Çocukların Korunması raporu, çocuk kayıpların nasıl azaltılacağını gösterir-
ken aynı zamanda, çocukların güvenli, aktif ve bağımsız yol kullanıcıları haline gelmesini 
teşvik eden en iyi uygulama ve araştırma sonuçlarını içerir. Bu rapor; eğitim, öğretim ve ta-
nıtım faaliyetleri ile sağlanabilecek katkı üzerine odaklanır; çocukların karayolu ortamında 
karşılaştıkları risklere ilişkin önlemler; araç ve bisiklet standartları; güvenlik ekipmanları 
ve uygun mevzuatın önemini vurgular. Bu çalışma son 20 yılda OECD ülkelerinde kayde-
dilmiş ilerlemeyi özetler. Aynı zamanda, karayollarında çocuk yaralanmaları, ölümleri ve 
ulaşımdaki trendler hakkında son istatistikleri içerir. Raporda, OECD ülkelerinde göreceli 
risk seviyeleri ve çocukların karayollarında güvenliğini artıracak kaza azaltma programları 
ve stratejileri göz önünde bulundurulur. Çocuklar için karayolu güvenliğini iyileştirmede 
etkinliği kanıtlanmış olan, OECD üyesi ülke deneyimlerinden elde edilen uygulamaları be-
timler. Ayrıca araştırmaya dayalı olası başka iyileştirmeler de bu raporda, özetlenmektedir.

Raporun sonuçlarından biri, günümüzde, en iyi performans gösteren ülkelerde, çocuk-
ların nüfus tabanlı trafik kazası ölüm oranının, OECD ortalamasının yarısından az olması 
ve en kötü performans gösteren ülkelerdeki çocuk ölüm oranının sadece dörtte biri olma-
sıdır. Bu nedenle, çoğu OECD ülkesinde çocukların karayolu güvenliğinin artırılması için 
önemli bir potansiyel bulunmaktadır. En etkili stratejiler incelendikten sonra, yapılan araş-
tırmaya dayalı olarak bu rapor, çocukların karayolunda güvenliği konusunda iyileştirmeler 
yapmak için politika odaklı bir dizi tavsiyede bulunur.

Trafikte Çocukların Korunması, kitabının hedef kitlesi; özellikle politika yapıcılar, 
ulaşım plancıları, uygulayıcılar ve stratejistlerin yanı sıra karayolu güvenliği uzmanları, 
otomobilciler dernekleri ve araştırmacılardır.
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OECD ülkelerinde çocukların karayolu trafiğinde güvenliğine ilişkin bir anket, 
OECD’nin Çocuk Trafik Güvenliği Uzman Grubu tarafından bu raporun hazırlanmasına 
yardımcı ve destek olmak için 2002 ve 2003 yılında Birleşik Krallık’ın Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından yapılmıştır.

Uluslararası Ankete verilen cevaplar bu nedenle bu raporun önemli bir girdisini oluş-
turmuştur. 30 üye ülkenin yirmi biri tarafından yanıtlanmış, ve veriler mümkün mertebe 
uluslararası mevcut verilerle desteklenmiştir.

Çocukların karayolu güvenliğinin artırılması

Trafikte Çocukların Korunması raporunun temel amacı, karayollarında çocukların gü-
venliğini artırmak ve olası daha sonraki iyileştirme yöntemlerini tespit etmek için, OECD 
ülkeleri ülkelerin onaylayabileceği başarılı programlar ve stratejileri vurgulamaktır.

Karayolu güvenliği politikası

Çocuk güvenliğini geliştirmek için en iyi uygulamalara, çeşitli önlemlerin dahil edil-
mesi gerekir. Anket bulguları, çoğu OECD ülkesinde en az on yıl süreyle çocukların yer 
aldığı trafik kazalarının azaltılması için ulusal planlar olduğunu, ama en iyi performans 
gösteren ülkelerin bütüncül bir yaklaşımı benimsemiş olduğunu göstermiştir. Bu ülkelerde 
hız azaltma, çocuklara, ebeveynlere ve sürücülere yönelik ikincil güvenlik önlemleri ve 
tanıtımları kapsayan çeşitli önlemler uygulanmaktadır.

Kayıpların azaltılmasına yönelik belirli hedeflere sahip olduğu ülkelerde, çoğu kez 
çocuklar hedef alınır. Bazı ülkelerde dezavantajlı gruplar ve sosyal olarak yoksun gruplar 
da hedeflenmiş olabilir.

Anket sonuçları; çocuk güvenliğinin artırılmasında başarıya erişmenin, karayolu orta-
mının iyileştirilmesi, araç içinde ve dışındaki risk altındaki kişilerin daha iyi korunmasını 
sağlayacak bir araç tasarımının yapılmasının tüm karayolu kullanıcılarının davranışını ele 
alan önlemlerin birleştirilmesi ile mümkün olabileceğini belirtmektedir.

Raporda, üç temel alanda karayolu güvenliği politikası ve uygulamaları gözden ge-
çirilmektedir: Eğitim, öğretim ve tanıtım; karayolu ortamı; araç standartları ve güvenlik 
ekipmanları. Bu alanların hiçbiri diğerlerinden daha önemli değildir ve güvenliği geliştir-
mede başarı elde edilmesi, her üç grup arasında önlemlerin birleştirilmesi ve bütüncül bir 
yaklaşımın dahil edilmesi ile mümkün hale gelir.

1. Eğitim, öğretim ve tanıtım

Eğitsel önlemlerin, uygulamalı olarak yayaların ve ardından bisikletlilerin becerileri 
ile başlayan çocuğun gelişim aşamalarına uygun olması gerekir ve çocukların yaya, bisik-
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letli ve sonunda genç erişkin sürücü olarak giderek artan bir bağımsızlık kazanmalarını 
takiben, üst düzey becerileri içermesi gerekir.

Tüm yol kullanıcılarının çocukları güvende tutmada için bir görevi vardır, bu yüzden 
eğitim ve tanıtım faaliyetleri yoluyla sürücüleri hedeflemek ve çocuklarının güvenliğini 
geliştirmedeki kilit rolleri hususunda ebeveynleri bilinçlendirmek önemlidir. Özellikle, 
ebeveynler çocukları için önemli rol modellerdir ve emniyet kemeri kullanma ve yaya 
davranışları gibi örnekler üzerinden güvenli davranışları telkin edebilirler.

Çocuklar okulda ilerledikçe, çeşitli müfredat alanlarında devam eden entegre karayo-
lu güvenliği eğitimi, karayolu güvenliği veya diğer daha az entegre yaklaşımlar üzerine 
zaman zaman yapılan görüşmelere kıyasla daha fazla tercih edilerek desteklenmektedir. 
Özellikle genç ergenler arasında risk farkındalığını artıracak iyi hedeflenmiş tanıtımlar, 
okul-temelli eğitimi tamamlayıcı nitelikte olabilir.

Bisiklet becerileri, ilk olarak yol dışında kazanılır ancak trafikle güvenle etkileşim için 
bu becerileri en etkili şekilde geliştirecek bir denetimli problem çözme yaklaşımı ve reh-
berli deneyimin kullanılması gereklidir. Bisiklet kaskının kullanımı, kafa yaralanmalarının 
şiddetini azaltır ve birçok ülke bisiklet kaskı kullanımını teşvik etmek için çocukları ve 
ebeveynleri hedefleyen tanıtım kampanyalarından faydalanmıştır.

Eğitim, öğretim ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili en iyi uygulamalar

Çocukların karayolunda güvenliğini iyileştirmede etkili olduğu bilinen mevcut uygula-
malara rapor içinde değinilmektedir. En iyi uygulama örnekleri şunlardır:

-  Düzenli olarak çocukların becerilerini geliştirmek için yüksek kaliteli girdiler, risk 
bilinci, tutum ve bilgi birikimi ile, okul öncesi dönemden başlayarak her düzeyde milli 
eğitim müfredatının bir parçası olan karayolu güvenliği eğitimi.

-  Sürücüler, yolcular ve diğer karayolu kullanıcılarına karşı kendi sorumluluklarının far-
kına vardırılır, ve onlar trafikte çocukların davranışlarının sınırlarını anlar. Bu sonuçlar 
etkili eğitim, öğretim ve tanıtım faaliyetleri ile elde edilebilir. Bazı ülkelerde sürücü 
sorumluluğuna dair mevzuat kullanılmaktadır.

-  Tanıtım; çevresel iyileştirmelerden mevzuat değişiklikleri ve araç modifikasyonlarına 
kadar, karayolu güvenliğinin her alanında bilginin dağıtılması ve tutum ile davranış-
ların etkilenmesi için güçlü bir araç olarak diğer tedbirlerle birlikte kullanılır. Bu, top-
luluklardan ve tüketicilere, işletmeler ve profesyoneller, politika yapıcılar dahil tüm 
sektörlerde kullanılır.

-  Hız seçimi gibi konuların altını çizen, araçtaki yolcuları, çocuk bisikletçi ve yayaları 
korumak için hukuksal sorumlulukları üzerinden sürücüleri uyaran, çocukların nasıl 
davrandığı hakkında farkındalık artırma yoluyla daha güvenli davranmaları konusun-
da sürücüleri teşvik eden, sürücüleri hedefleyen tanıtım kampanyaları.

-  Araçlarda çocuk koltuklarının ve emniyet kemerinin doğru takılıp kullanılmasının 
önemi konusunda sürücülerin farkındalığını artırmak için yapılan tanıtımlar.
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İyileştirme yapılabilecek alanlar

Raporda ayrıca iyileşmenin mümkün olduğu görünen eğitim, öğretim ve tanıtım faali-
yetleri ile ilgili bir dizi alanlar özetlenmektedir. Bu alanlar aşağıda belirtilen hususları da 
kapsamaktadır.

-  Çocukların karayolu güvenliğinin sağlanması için sorumluluk odağının, sürücülere 
doğru kaydırılması gerekmektedir. Ancak çocuklar, karayolu güvenliği becerileri ko-
nusunda ne kadar eğitim alırsa alsınlar, onlar sürekli bilgi ve becerilerini kullanmak 
konusunda yetişkinlere göre daha zayıftır.

-  Sürücüler, çocukların yeteneklerinin daha fazla bilincinde olmalıdır ve sürücü eğiti-
minde acemi sürücülerin, özellikle çocukların dikkate alınmadığı yerlerde, çocuklarla 
ilgili tehlikeler konusunda farkındalıklarının artması gerekir.

-  Karayolu güvenliği eğitimi durumunun, diğer disiplinle bütünleşmesi ve önlemlerin 
daha iyi değerlendirilmesi ile iyileştirilmesi gerekmektedir.

-  Ebeveynlerin resmi ve gayri resmi olarak karayolu güvenliği eğitiminin sağlanmasın-
da daha etkin rol alması gerekir. Ebeveynler, çocuklarını koruyacak güvenlik cihazları 
konusunda ve örnekler üzerinden güvenli davranışları öğretmeye duyulan ihtiyaç ko-
nusunda özellikle bilgilendirilmelidir.

2. Karayolu ortamında çocuklar

Karayolu ortamında trafik ile güvenle etkileşim sağlamaları için kendi davranışlarını 
adapte etmeleri adına çocuklara ve diğer karayolu kullanıcılarına yardım etmek, çocukları 
koruyup güvende tutmak için gerekenlerin yegane parçasıdır. Trafik mühendisleri, kentsel 
tasarımcılar ve planlamacıların; çocukların güvenliğini ve hareketliliğini üst düzeye çıkar-
mak için çocukların hareketlilik ihtiyaçlarını, seyahat davranışlarını ve algısal ve reaktif 
yeteneklerindeki farklılıklarını dikkate alan sistemlerin tasarlamak gibi bir görevleri var-
dır. Çocukların yetişkinlerle aynı şekilde yapılı çevrenin yönlerini kavraması ve uyaranla-
ra tepki vermesi beklenemez. 21 OECD ülkesinde yapılan anketlerde, karayolu ortamına 
çocuk merkezli yaklaşımın; üstün performanslı ülkeleri, çocukların karayolunda güvenliği 
açısından daha düşük performans gösteren ülkelerden ayırt ettiğini göstermiştir.

En iyi uygulamalar

Çocukların karayolunda güvenliğini iyileştirmede etkili olduğu bilinen mevcut uygu-
lama örneklerine rapor içinde değinilmektedir. En iyi uygulama örnekleri şunlardır:

-  Araç hızını azaltan trafik sakinleştiricilerinin, özellikle çocuklar olmak üzere tüm 
karayolu kullanıcılarının genel güvenliğini geliştirmek için önemli bir tedbir olduğu 
savunulmaktadır. En iyi performansa sahip ülkeler büyük ölçüde geniş trafiği sakinleş-
tirici alanları kullanır ve daha fazla güvenlik altyapı önlemlerine sahiptir.
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-  Baskın modlar/türler olarak yürüyüş yapma ve bisiklete binme lehine çalışan “yeşil 
bölgeler” ve “ev bölgeleri” gibi düşük hız bölgeleri ve trafiğini sakinleştirici teknik-
lerle beraber yerleşim alanlarının tasarlanmasıyla çocukların güvenli hareket etmesi 
kolaylaştırılmıştır.

-  İncinebilir karayolu kullanıcılarını korumak için hızın düşürülmesinin kilit bir hedef 
haline getirilmesi.

-  Bir hiyerarşi içinde karayollarının işlevine göre hız sınırlarının ayarlanması. Yüksek 
yaya ve bisikletçi aktivitesine sahip karayolları 30 km/s’ten daha yüksek gidilememe-
sini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

-  Trafikte yer alan çocuklar da dahil olmak üzere bütün halk, kendi faaliyetlerinin ve 
tüm seyahat ihtiyaçlarının tam olarak dikkate alındığından emin olmak için, karar ver-
me sürecinde yer almalı ve fikirleri alınmalıdır.

-  Küçük kırsal yollarda daha az hızlı gidilmesinin sağlanması ve yürüyüş ve bisiklet 
yollarının kullanılması önemlidir.

-  Düşük hız sınırlarının daha az uygulanabilir olduğu ve trafik akışının ağır olduğu daha 
geniş yollara sahip yerleşim alanları dışındaki karayollarında karşıdan karşıya geçmek 
için güvenli yerlerin tasarımına dikkat edilir. Güvenlik, gerekli olduğu yerlerde zebra 
yaya geçitleri, ışıklı kavşaklar, yaya adaları ve okul geçidi devriyesi kullanımı ile teş-
vik edilmelidir. Yoğun yollar için, motorlu trafikten ayrışma, iyi aydınlatılmış ayaklı 
köprüler ve tünellerin tasarlanması gerekli olabilir.

-  Yeni eğitim tesislerinin geliştirilmesinde, özellikle bisiklet, yürüyüş ve toplu taşıma 
kullanımı gibi tüm seyahat türlerini kullanarak, güvenli erişime dikkat çekilmelidir.

-  Karayolu ortamının ve özellikle oyun alanlarının ve bu alanlarda güvenli erişimin daha 
iyi sağlanması - hasarı onarmak veya engelleri temizlemekte yaşanan başarısızlıklar 
genellikle daha da bozulmaya neden olmaktadır. 

Olası iyileştirmeler

Raporda karayolu ortamında çocukların trafikle güvenli bir şekilde etkileşimine ilişkin 
iyileştirmelerin olası olduğu bir dizi alan özetlenmektedir. Bu alanlar aşağıda ifade edilen-
leri ihtiva eder:

-  Çocukların yapabileceklerinin yanı sıra sınırlarını tanıyacak şekilde karayolu ortamla-
rının tasarlanması. Çocuklar için güvenli bir karayolu ortamı genel olarak halk için ve 
özellikle yaşlı karayolu kullanıcıları için güvenli olacak ve tüm karayolu kullanıcıları 
bundan yararlanacaktır.

-  Çocukların büyümesini ve trafik ile güvenli etkileşimini karşılayacak şekilde bir ortam 
ve çevre inşası. Kentsel tasarım, özellikleri karayolu ortamında çocukların güvenliğini 
desteklemek ve tamamlamak için kullanılabilir.

-  Bir çocuğun bakış açısıyla gerçekleştirilen güvenlik denetimleri.
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3. Araç standartları ve güvenlik ekipmanları

Çocukların karayolundaki güvenliğine bütünsel bir yaklaşımda üçüncü unsur, çocuk 
koruma sistemleri ve bisiklet kaskı gibi araçların ve güvenlik ekipmanlarının tasarımıdır. 
Araç standartları hem kazaların oluşmasını engelleyecek “birincil güvenlik” önlemleri, 
hem de bir kazada yaralanmaları önlemek ve en aza indirmek için tasarlanmış önlemleri 
kapsar. Bu önlemlerden ikincisi, çocuk güvenliği artırmak için özel olarak tasarlanmış ol-
ması en muhtemel olan güvenlik önlemleridir.

Koruma sistemleri

Araçlarda çocuk yolcuları korumak için alınacak en önemli tedbir uygun çocuk güven-
lik koltuğu sistemlerinin tedarik edilmesi ve kullanılmasıdır.

En iyi uygulamalar ve olası iyileştirmeler

- Zorunlu emniyet kemeri kullanımı ve ön ve arka koltukların her ikisinde de emniyet 
kemerinin yüksek seviyelerde kullanımı. Zorunlu emniyet kemeri kullanımı, OECD 
ülkelerinde genel bir gereklilik olmasına rağmen, fiili kemer takma oranları değişkenlik 
gösterebilir. Tüm ülkelerde hem ön hem de arka koltuklarda emniyet kemerinin kul-
lanılma oranları yüksek ve iyi olursa şayet, çocuk ölümleri ve ciddi yaralanmalarında 
önemli azalmalar elde edilebilir.

- Çocuk koruma sistemlerinin doğru kullanımı. Genellikle, kullanılan çocuk koltukla-
rı, kötü veya yanlış kullanılır, yaşa göre uygun durumlarda değildir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, 5 yaşın altındaki tüm çocuklar için çocuk koltuğu kullanılması söz ko-
nusu olsa, tahminen, 2002 yılında 458 yaşamın kurtulabileceği hesaplanmıştır.

- Otomobil üreticileri tarafından kabul edilen çocuk emniyeti için evrensel bir tertibat 
sağlayan ISOFIX, UAS, ya da LATCH gibi sistemler ve geliştirmiş olan entegre koltuk 
sistemleri.

Araç Tasarımı 

En iyi uygulamalar

- Araç tasarımı, burkulma bölgeleri, hava yastıkları ve emniyet kapısı ve pencere kilitleri 
gibi pasif güvenlik sistemlerini içermektedir.

- Hava yastıklarının monte edildiği yerlerde, ön koltuğun hava yastıkları çocuklar için 
risk oluşturabileceğinden, çocuğun oturma pozisyonu dikkate alınır. Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da ebeveynler; bebekler ve küçük çocukların özellikle hava yastığının bulun-
duğu ön yolcu koltuğunda oturtulmasının engellenmesi gerektiğini tavsiye ediyorlar.
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- Kanıtlar, birleştirilmiş müdahalelerin çocuk koltuğu kullanımının iyileştirilmesinde 
etkili olduğunu göstermektedir. Önerilen müdahaleler, kamu güvenliği yetkilileri ve 
güvenlik odaklı gönüllü kuruluşların aktif katılımı etrafında inşa edilen kapsamlı bir 
mevzuatı ve toplum çapında bilgi ve uygulama kampanyalarını içerir.

Olası gelişmeler

- Araç üreticilerinin bir kaza durumunda araçtaki çocukların ve diğer karayolu kulla-
nıcılarının güvenliği için yenilikler geliştirmek açısından oynayacağı önemli bir rol 
vardır.

- Araç üreticileri; çocuk emniyet sitemleri üreticileri, ebeveynler ve araç standartların-
dan sorumlu kişiler ve diğerleri ile birlikte çocuk güvenliğini sağlamak adına sorum-
luluk alarak bir denge kurmak için çalışmalıdır.

- Boy, yaş ve kilo değişimlerinin geniş bir yelpazesi ile farklı çocukların ihtiyacını kar-
şılayacak olan, çocuklar için oto koruma sistemlerinde basit ve evrensel tasarımlar 
yapılması teşvik edilmelidir.

- Bir çarpışma durumunda etkisini azaltmak amacıyla araçları tasarlayarak yaya ve bi-
sikletlilerin güvenliğinin iyileştirilmesine önem verilmelidir. Araç önlerinin özellikle 
yeniden tasarlanması gibi önlemler, çocuklarda ölüm ve yaralanmaları azaltmak için 
önemli bir potansiyele sahiptir.

Yayalar ve bisikletliler 

En iyi uygulamalar ve olası gelişmeler

- Bisiklet üretimi ve bisiklet kasklarında standartların geliştirilmesi yoluyla bisikletliler 
için güvenlik artırılmıştır. Bisiklet kasklarının çocuklara tam uyması ve kullanımının 
rahat olması çok önemlidir.

- Çocuk yayalar ve çocuk bisikletliler göze çarpıcı açık renkli ve yansıtıcı reflektif kı-
yafetlerden faydalanırlar. Çocuk giyim ve aksesuar tasarımcıları ve üreticileri ürün 
serileri içine yansıtıcı malzemelerin eklenmesinde önemli bir rol oynarlar. Halk sağlığı 
ve güvenliği yetkililerinin yanı sıra ebeveynlerin trafikte çocukların koruması için de-
vam eden kampanyanın bir parçası olarak, tasarımcıları ve üreticileri bu yönde teşvik 
etmelidir. Sallantılı etiketlerin, kol bantlarının, okul çantalarında şeritlerin ve bisiklet 
lambalarının kullanımı tavsiye edilir.

- Kafa ve beyin yaralanmalarını önlemede bisiklet kasklarının etkinliğini gösteren ka-
nıtlar göz önüne alındığında, bisikletçilerin bisiklet kaskı kullanmaya teşvik edilmeleri 
şiddetle tavsiye edilir. Ayrıca, kask kullanımı yoluyla bisiklet güvenliğinin sağlanması 
adına mevzuat, uygulama ve sosyal programlar arası ilişkileri incelemek için bilimsel 
soruşturmaların yapılması tavsiye edilir.
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Okul otobüsleri

En iyi uygulamalar

- Okul otobüsleri, gerekli olduğu ve temin edildiğinde, emniyet kemerleri ile donatılabi-
lir, çocukların dahil olduğu ulaşımlarda, çocukların emniyet kemeri kullanması gerekir.

- Bazı OECD ülkelerinde, özellikle Kuzey Amerika’da, çocuklar için özel olarak tasar-
lanmış otobüslerle okula seyahat gerçekleştirilir. Kuzey Amerika okul otobüslerinde 
emniyet kemerleri yerine pasif güvenlik sistemi kullanılır. Okul otobüsleri, ayrıca araç-
ların çarpışmaya dayanıklılığını artırmak için, gelişmiş yapısal bütünlük ve sıkı yakıt 
sistemi bütünlüğü gibi güvenlik özelliklerine sahiptir. Pencereler araçtan fırlama riskini 
azalacak şekilde tasarlanmıştır.

- Otobüslere biniş ve inişlerinde, yaya olarak çocukların güvenliğine dikkat edilir. Oto-
büslere binmek için otobüs durakları etrafında özel alanlar, algılama ve uyarı sistemleri 
gibi çeşitli önlemler ve otobüsler için geliştirilmiş aynalar güvenliğe katkı sağlayabilir.

- Okul otobüsü sürücüleri için uygun bir eğitim.

Olası gelişmeler

- Okula seyahat ile ilgili kaynaklar ve programların rekabetinde, okul yönetim mevzuat-
larının, okula geliş ve gidişler ile ilgili risk yönetim politikalarını geliştirmesi ve uygu-
laması tavsiye edilir. Politika için önemli konular, toplu taşıma veya özel otobüslerin 
kullanımını içerir ve emniyet kemerleri, otobüs dışında çocuk yayalar için koruyucu 
önlemler, okula yürüyerek ve/veya bisikletle gelen çocukların korunması ve farkında-
lık artırıcı mesajları ve kampanyaları içerir.

- Özel araçlar, bisiklet ve otobüs seyahatlerinde çocukların trafikte korunması, tüm hü-
kümet görevlilerinin ve birçok sivil toplum örgütünün yanı sıra aileler tarafından da 
paylaşılan bir sorumluluktur. Stratejik ortaklıklar kurulmalı ve trafikte çocukların gü-
venliğinin sağlaması konusunda yenilikçi ve multidisipliner yaklaşımların oluşturul-
ması teşvik edilmelidir.

Mevzuat

Uluslararası anket; mevzuatın, çocukların karayolunda güvenliğini iyileştirmede oy-
nayabileceği rolü dikkate almıştır. Bir ülkenin mevzuat çeşitliliği, çocukların yaralanma 
yükünü gidermek amacıyla siyasi iradeye bazı ipuçları verebilir. Kilit alanlar, çocuk kol-
tukları ve emniyet kemerleri, bisiklet kask kullanımı, çocuk bisikletçilerin davranışı, zo-
runlu yol güvenliği eğitimi ve çocukların dahil olduğu bir kazada sürücü sorumluluğunu 
göz önünde bulundurur. 
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Emniyet kemeri mevzuatı neredeyse evrenseldir, ancak çocukların emniyet kemeri 
ve koltuk kullanmasındaki yüksek oranlar, çocuk güvenliği açısından yüksek performans 
gösteren ülkelerin bir özelliğidir. Bu da, eğitim ve tanıtımın yanı sıra mevzuatın uygulan-
masını içeren emniyet kemeri kullanımının aktif olarak tanıtılması ile elde edilir.

Sadece sekiz ülkede bisiklet kaskının kullanımı ile ilgili bir mevzuat vardır. Dene-
yimler, mevzuatın bisiklet kaskı kullanma oranlarının yükselmesinde etkili olduğunu 
göstermiştir. Ancak, kask takma oranlarındaki artışlar uygun tanıtım faaliyetleri ile, hatta 
mevzuat olmadan da elde edilebilir. Bazı ülkelerde hangi yaşlarda çocukların karayolunda 
bisiklet kullanabileceğine dair mevzuatlar da yer almaktadır.

Ülkelerin üçte birinden azında, çocuk yayaların dahil olduğu kazalarda sürücü sorum-
luluğunu kabul eden bir mevzuat yer almaktadır. Bu tür bir mevzuatın varlığı bu ülkeleri, 
yaya güvenliği açısından daha düşük bir performansa sahip ülkelerden, ayırt etmektedir. 
Böyle bir mevzuat sürücüye ispat yükü yükler ve böyle bir yasanın varlığı, yerleşim alan-
larında sürücü davranışlarını değiştirir ve güvenlik için daha fazla çocuk merkezli bir yak-
laşım oluşturmuş olabilir.

Birçok OECD ülkesinde zorunlu karayolu güvenliği eğitimi vardır, ancak bu düşük  
performans gösteren ülkelerden, üstün performans gösterenleri ayırt edemez. Bir yakla-
şımın benimsenmesi burada daha önemli görünmektedir ve üstün performanslı ülkelerde 
yol kenarında yaya becerilerinin öğretilmesi ve ebeveynler için materyal ve danışmanlık 
sağlanması gibi bir dizi girişimler yapılmıştır.

Temel bulgular

Bu raporun temel bulguları şunlardır:

-  Karayolu güvenliği politikası, kayıpların azaltılması için belirli hedef, izleme ve ka-
nıta dayalı incelemeleri de içine alan çocuk güvenliğini arttırıcı özel stratejileri içer-
melidir.

-  Karayolu güvenliği eğitim ve öğretimi okulda başlayıp bitmeyen, hayat boyu devam 
eden bir öğrenme sürecidir. Tüm karayolu kullanıcılarının çocukları korumak konu-
sunda sorumlulukları vardır ve ebeveynler ilk yıllarında öğretim konusunda hayati bir 
role sahiptirler.

-  Sürücü eğitimi, güvenlik eğitimi sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır, çocukların, yol-
larda güvenle nasıl davranması gerektiğini bilmesi gerekirken, sürücülerin de, daha 
dikkatli olması ve sorumluluk alması ve çocukların yetişkinlerle aynı şekilde davran-
madıklarını fark etmesi gerekir.

-  Okullarda karayolu güvenliği eğitimi, problem çözme ve U beceri eğitimine bir vur-
gu yapan sağlam bir eğitim uygulamasına dayanan yaklaşımlar kullanmalıdır. Bunun 
okullarda bir kerelik değil, sürekli bir program olması gerekir.
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-  Tanıtım faaliyetlerinin çocukların trafikte nasıl davranacağına dair bilinci artırmak 
üzere bireysel izleyiciler için hedeflenen bir yaklaşım kullanarak tüm karayolu kulla-
nıcılarına ve yaş gruplarına hitap etmesi gerekir. Tanıtım faaliyetleri özellikle sürücü 
davranışının uygun olmayan hız bakımından geliştirilmesine yönelik olmalıdır.

-  Trafik mühendisleri ve plancılarının, ortamın tasarımında ve inşasında çocukların ihti-
yaçlarını ve yeteneklerini dikkate almak gibi bir görevi vardır.

-  Yürüme aktivitesi ve bisiklet kullanımı için trafik sakinleştiricileri ve tesislerin kulla-
nımı yoluyla, incinilebilir modlara daha fazla öncelik verilmesi gerekir.

-  Araçlarda, tüm çocuklar için, kendi yaş ve boyutuna uygun donatılmış ve düzgün 
monte edilen çocuk koltukları kullanılmalıdır.

-  Araç tasarımı, çocukların ihtiyaçlarını göz önüne alan, kapı ve pencereler için burkul-
ma bölgeleri, hava yastıkları ve emniyet kilitleri gibi güvenlik özellikleri içermelidir. 
Ebeveynler, çocuk koltuklarının doğru kullanımı ve hava yastıklarının donatılmış ol-
duğu yerlerde özellikle güvenli oturma pozisyonları hususunda iyi tavsiyelere ihtiyaç 
duymaktadırlar.

- Araç standartlarına binaen, araç tasarımcıları ve kanun koyucular, yaralanma ve ölüm-
lere karşı araç yolcularının yanı sıra yayaların ve bisikletlilerin korunmasına daha fazla 
dikkat vermelidir.

Sonuçlar ve öneriler

Bu özet, karayollarında çocuk yaralanmaları ve ölümlerin azalmasına önemli bir kat-
kı sağlayabilecek OECD üyesi ülkelerinin deneyimlerden türetilen, en iyi uygulamaların 
sonuçlarını ortaya koymuştur. Ayrıca çocukların karayolu güvenliğini etkileyen kilit politi-
kalar ve operasyonel alanlarda olası iyileştirmelerin altı çizilmiştir. Bu özet bölümün kilit 
yönleri, bu raporun 5. bölümünde toplu olarak sunulmuş olan, karayolu güvenliği politikası 
için daha ayrıntılı sonuçlar ve önerilere dayanmaktadır.
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Bir çok OECD ülkesinde, karayolu kaynaklı kazalar 14 yaşına kadar çocuk ölümleri 
nedenleri arasında 1. sırada yer almaktadır. Yaklaşık olarak her 2100 çocuktan biri, 15. 
yaşından önce bu tarz kazalarda hayatını kaybedecek ve bu çocukların azımsanmayacak 
sayıda bir kısmı ise ciddi yaralanmalar geçirecek ve yaşam boyu sakat kalacaktır. Çocuk-
ların ulaşımda güvenliğine ilişkin en son OECD raporunun 1983’te yayımlanmasından bu 
yana, 100.000’e yakın çocuk, karayolu kaynaklı kazalarda can vermiştir (OECD, IRTAD 
veri tabanı,1983-2002).

Yeni yüzyılın başında, OECD ülkelerinde yaşayan (Yunanistan, Lüksemburg, Meksika 
ve Türkiye hariç) 14 yaşına kadar olan tahminen 160 milyon çocuk bulunuyorken, 2000 
yılında, bunların 5 000’den fazlası trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

Bu şaşırtıcı istatistikler, çocukların, günlük olarak, bizim oldukça motorize olan dün-
yamızda karşılaştığı tehlikeler ve zorlukları vurgulamaktadır. Gezegenimizin en değerli 
“doğal” kaynağı olarak çocukların özel olarak yetiştirilmesi ve korunması gerekir. Toplu-
mun üyeleri olarak, hepimiz trafikte çocukları güvende tutup korumak konusunda sorum-
luluk taşımaktayız.

Küresel bazda çocuk sağlığı, güvenliği ve refahının teşvik edilmesi, Birleşmiş Millet-
ler “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ile koruma altına alınmıştır. OECD ülkeleri; giderek iddi-
alı güvenlik stratejilerine, geniş bir çerçeve içine çocukların karayolu güvenliği sorunlarını 
da dahil ederek tüm karayolu kullanıcılarını hedef almaktadır.

Bu ilerleme çocukları trafikte daha güvenli kılmak için gerçekleştirilmiştir. Karayolu 
kayıplarına dahil olan çocukların sayısı 1984 ve 2000 yılları arasında yarı yarıya azal-
mıştır. Bu %50’lik azalma aynı dönemde bir bütün olarak OECD ülkelerinin nüfusun-
da ölümcül vakalarda görülen %20’lik azalmadan daha önemlidir. Bu farklılık pek çok 
faktörlerden oluşan bir kombinasyona atfedilebilir, özellikle çocukların güvenli biçimde 
hareket etmelerinde bir iyileşmeyle ve onların riske maruz kalmalarında görülen bir azal-
manın kombinasyonuna bağlı olabilir. Amaç, çocuklara maksimum mobilite ve minimum 
risk sağlamaktır.

Karayolu vakalarında hayatını kaybeden çocuk sayısının azaltılması, araç ve çocuklara 
yönelik güvenlik ekipmanları üzerine geliştirilmiş standartlar içeren kapsamlı bir yakla-
şım gerektirir. Geliştirilmiş karayolu tasarımı; okul eğitim programlarının geliştirilmesi ve 
uygulanması; daha hızlı acil müdahale süresi; gelişmiş tıbbi bakım ve mod değişimleri. 
Yasama ve yürütme eylemleri trafikte çocukları güvende tutup korumak için önemli bir 
çerçeve sağlar. Acil müdahale süresi ve gelişmiş tıbbi bakım da dahil olmak üzere üçüncül 
güvenlik bu raporun kapsamın dışındadır.
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Bu rapor, OECD ülkeleri tarafından hazırlanacak ve kabul edilebilecek ölçüde başarılı 
programlara ve stratejilere dikkat çekerek, son iki yılı aşkın bir sürede çocukların karayolu 
güvenliğinde kaydedilen ilerlemelere, bir devam niteliği teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bu 
rapor, bu rapor için yapılan, Çocukların Karayolları Trafik Güvenliğine İlişkin Uluslarara-
sı Ankete, 21 OECD ülkesi tarafından verilen yanıtları içermektedir. Toplanan veriler (bkz. 
Ek A) ülkelerin çocuklar için karayolu güvenliği açısından nasıl bir performans gösterdiği 
hakkında bilgi vermektedir ve bu raporda açıklanan çocukların ulaşımda güvenliğini teş-
vik etmek amaçlı bir dizi vaka çalışması, önlem ve en iyi uygulamaların temelini oluş-
turmaktadır. Ayrıca, bunlar, 5. bölümde belirtilen sonuç ve sunulan öneriler için bir temel 
teşkil etmektedir.

Bu raporun amaçlarına yönelik olarak çocuk 0-14 yaş arasındaki kişiler olarak ta-
nımlanır. Bu tanım, 0-17 yaş arasını kapsayan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Söz-
leşmesi’nin çocuk tanımından farklı olmasına rağmen, OECD ulusal trafik kazaları veri 
tabanında mevcut verilere ve gelişmiş ülkelerde çocuklar için yaygın kullanılan tanımlara 
denk gelecek şekilde kullanılmıştır.

Bu rapor, bir ölçek değerlendirilmesi ve çocuklarda karayolu güvenliğinin doğası (1. 
Bölüm) ile ilgili mevcut olan anlayıştan bahsederek başlar. 2, 3, ve 4. bölümlerde, karayo-
lu ortamında çocukların güvenli şekilde hareket etmesini artırmak için yeni yaklaşımlar, 
tasarımlar ve stratejiler keşfedilmektedir. 2. bölüm, karayolunda çocukların güvenli olan 
davranışlarını teşvik etmek hususunda, güvenlik ve eğitimin oynadığı rolü açıklar; 3. bö-
lüm yapılı çevrenin (karayolu ortamının) çocukların güvenliğini nasıl etkilediğini tartışır-
ken; 4. bölüm çeşitli seyahat türleri için güvenlik ekipmanlarının bir özetlini sunmaktadır.

Çeşitli bölümlerde ele alınan bu konular, karayolu güvenliğini artırmak için entegre bir 
yaklaşımın parçası olarak düşünülmelidir. 5. bölüm, OECD ülkelerinde karayolu ortamın-
daki mevcut ve gelecek nesilleri korumak için araştırma ve politika önerileri sunmaktadır.

18 – GİRİŞ

TRAFİKTE ÇOCUKLARIN KORUNMASI



Bölüm 1

ÇOCUKLARIN SEYAHAT ETMESİ: NE KADAR RİSKLİ?

Özet. Bölüm 1, farklı ulaşım türlerini, onlarla ilişkili risk faktörlerinin bazılarını ve 
hareketlilik konusunda değişen trendleri kullanarak çocukların ulaşımdaki güvenliğine 
genel bir bakış açısıyla yaklaşır. Birçok OECD ülkesinde, trafik kazaları, 15 yaş altın-
daki ve her yıl 100.000 kişi başına ortalama 3,5 çocuğun trafik kazasında ölmesinde bir 
numaralı etkendir. Bu bölümde ayrıca, son iki yılda karayolu güvenliğinde sağlanan 
önemli gelişmeler incelenmektedir. 1984-2000 yılları arasında çocuklarda ulaşımla il-
gili görülen ölümlerin sayısının yarıya inmiş olduğu belirtilirken, bu bölüm, daha fazla 
çalışma yapılması için gereken ihtiyacı özetlemektedir.

Çocukların hareket etme ihtiyaçları ve seyahat biçimleri

Çocukların okula gidiş gelişlerinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi, hem de 
oyun oynamak ve çevrelerini keşfetmek amaçlı hareket özgürlüklerinin tadını çıkarabil-
mesi gerekir. Trafik güvenliği, bu nedenle kilit bir konudur. Kişisel güvenlik kaygıları ve 
değişen ekonomik ve sosyal yapılar da ayrıca çocukların seyahat davranışını etkiler. 

Trafikte doğal olarak tehlikeli olduğu görülen çocukların dolaşımı hakkında, 
ebeveynlerin algıları göz önüne alındığında, ebeveynlerin çocuklarını okula araçla bırakıp 
yine özel araçlarla başka yerlere götürmelerinde artış yaşanmıştır. Birçok OECD ülkesinde 
10-14 yaş arası çocukların kat ettiği yolların en az yarısı arabayla yapılmıştır (Tablo 4, 
Christie ve diğ., 2004). Arabayla seyahate doğru bu kadar fazla bir kayma olması, 
bugün çocuklarda ulaşım bağlamında araba yolcusu olarak daha yüksek bir ölüm oranı 
görülmesinin nedeni olduğuna inanılmaktadır.

Her seçim içinde bir ödün verme barındırır, buna elbette ulaşım da dahildir. Çocukların 
hareketini kısıtlama, tehlikeden onları uzak tutmak için ebeveynlerin iyi niyetli çabalarını 
yansıtıyor olabilir, ama istemeden de olsa bu, çocuk sağlığı üzerinde zararlı etkilere neden 
olabilir. Araştırmacılar son zamanlarda çocukların yürüyüş yapması, bisiklet sürmesinin 
azalması ve fiziksel aktivitelerinde görülen azalmalarla, çocuklarda dayanıklılık seviyesi-
nin azalması, çocuk diyabeti ve obezitesi arasında bir bağ kurmuştur (Branch, 2001; Gre-
enberg ve diğ., 2000; Aarnikko ve diğ., 2002).

Çocukların sağlıklı, güvenli ve hareket halinde olmasını sağlamak, onları özgürce ha-
reket etmeye teşvik etmekle karayolu ortamında onları korumak arasında hassas bir denge 
kurmayı gerektirir. Ebeveynler ve yetişkinlerin, trafikte çocukların kişisel güvenliği ve 
emniyeti konusunda özellikle dikkatli olması gerekirken, toplum da bu sorumluluğun bir 
kısmını üstlenir. Bu konu, raporun ilerleyen bölümlerinde ele alınmaktadır.
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Toplum, maliyetler ve sağlık üzerine etkiler

Karayolu kazaları toplum üzerinde büyük bir sosyal ve ekonomik etkiye sahiptir. Dün-
ya Bankası, karayolu kazalarının maliyetinin, bir ülkenin yıllık gayri safi milli hasılası-
nın (GSMH) yaklaşık %1-3’ünü temsil ettiğini tahmin etmektedir ve OECD ülkelerinde, 
ortalama olarak, bir karayolu kazasında her dört dakikada bir, bir kişinin öldüğü tahmin 
edilmektedir (OECD, 2002).

1998 yılında, karayolu-kaynaklı ölümler, dünya çapında görülen ölümlerde onuncu 
önde gelen neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre, 2020 yılına 
kadar, karayolu trafik maluliyeti ile geçen yaşam yılının, küresel hastalık yükünün doku-
zuncudan, üçüncü en büyük nedene yükseleceği öngörülmektedir (www.who.int/violen-
ce_injury_prevention/media/en/156.pdf, p.5).

Çoğu hükümet, karar vericileri bilgilendirmek için fayda-maliyet analizini kullanarak, 
karayolu güvenliği konusundaki harcamalarına öncelik vermiştir. Maliyet-fayda analizi, 
riskleri azaltmanın yararlarına değer vermektedir. Geleneksel olarak, bu analizler güven-
lik altyapısı ve mühendislik projeleri, eğitim ve öğretim ve araştırma için tahsis edilecek 
ulaşım fonlarını belirlemek için standart bir araç olmuştur. Bu ekonomik metodolojiler 
tartışmasız yapılamamakla beraber; ancak, önlem biçimlerinde farklılıklar ve kaliteli ya-
şam-yılı gibi kavramlar özellikle çocuklar için dikkatlice değerlendirilmelidir.

Son yıllarda, bir kaç OECD ülkesi “Hedef Sıfır” olarak bilinen bir kavramı benim-
semiştir. İsveç kökenli bu yaklaşım, güvenlik ve mobilite konusuna etik bir yaklaşım ge-
tirmektedir (Tingvall ve Haworth,1 999; www.vv.se/traf_sak/nollvis/tsnollvis3.htm). Hedef 
Sıfır, karayolu kullanıcılarının ihtiyaçları ve güvenlik açıklarının daha iyi hesaba katan 
trafik sistemlerinin tasarımını amaçlamaktadır. Amacı, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol 
açan ulaşımla ilgili ölümleri ya da yaralanmaları ortadan kaldırmaktır.

Uygun hükümet eylemini belirlemek için hangi yaklaşım kullanılırsa kullanılsın, bun-
da, çocukların karayolu ile ilgili ölümlerinin ve sakatlıklarının azaltılmasına odaklanmak 
önemlidir. Karayolu kazaları, boğulma veya yangına nazaran OECD ülkelerinde çocuk 
yaralanmalara bağlı ölümlerde büyük bir pay oluşturmaktadır (Şekil 1). OECD ülkelerinde 
bütün şiddet eylemleri ve kaza kaynaklı ölümlerin yaklaşık %40’ını karayolu nedeniyle 
kazalar oluşturduğundan bu rapor, her politika yapıcının gündeminin en başına ulaşım 
güvenliğini koyması gerektiğini savunur.

OECD ülkelerinde çocukların yer aldığı ölümcül trafik kazası sayısı, Birleşik Krallık 
ve Kore’den rakamların bir karşılaştırması yapıldığında da olduğu gibi, değişkenlik gös-
terir. Birleşik Krallıkta, trafikle ilgili olaylar, kazara yaşanan tüm çocuk ölümlerinin üçte 
birinden daha azdır (%29), Kore’de ise bu rakam %50’yi geçer - bu rakamlar 1991-1995 
için kaza istatistiklerinin ortalamasıdır (UNICEF, 2001) .

1970’lerden bu yana, karayolu kazaları ile ilişkilendirilebilen ölümlerde, diğer tür ka-
zalardan daha az bir gerileme yaşandığı görülmüştür. Kuşkusuz, birçok ülkede motorlu 
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trafikte yaşanan artış ve riske maruz kalmanın artması, tüm çocuk ölümlerinde bir payı 
olan, karayolu ile ilgili olaylarda artışa neden olmuştur.

Şekil 1. 1991-1995 yılları arasında OECD ülkelerindeki çocukların ölüm sebepleri

Kasıtlı %14

Diğer Kasıtlı Olmayan %23

Boğulma %15

Karayolu Kazaları

 %41

Yangın %7

Not: Türkiye hariç; OECD ülkelerinde 1991-1995 yılları arasında 1-14 yaş arası çocuklar

Kaynak: UNICEF, Innocenti Raporu, 2001, New York.

Veri kaynakları ve çocukların yer aldığı karayolu kazalarının özellikleri

Bu raporda, OECD ülkelerinde temel veri kaynağı olarak, OECD-bağlantılı IRTAD 
(Uluslararası Karayolu Trafik ve Kaza Veri Tabanı) kullanılır. Yaralanma ve yaralanma ve-
rilerinin toplanması konusunda ülkelerin yaptığı tanımlarda görülen farklılıklar nedeniyle, 
IRTAD sadece trafik ölümlerinin verilerini sunmaktadır. Bu tartışma IRTAD veri setinde 
0-14 yaş arası çocuklara tekabül eden veriler üzerinde durmaktadır.

IRTAD veri tabanı Meksika dışındaki tüm OECD ülkelerinin istatistikleri içerir, ancak 
sadece yaş grubuna göre veriler sağlayan ülkeler bu analize dahil edilmiştir. Düşük nüfus 
rakamlarına sahip olan ve müteakiben az ölümcül kazalara sahip ülkelerde, bu rakamlar 
güçlü rastgele yıllık dalgalanmalara tabidir, bunlar da popülasyonla ilgili kaza oranlarına 
yansıyor ve diğer ülkelerle karşılaştırılabilirliği güvenilmez yapıyor olabilir.

Bu nedenle, ülkeye özgü ölüm rakamları 1996-2000 yılları için ortalama değerler ola-
rak verilmektedir. “Ölüm oranı” ve “risk” terimleri OECD ülkeleri arasında çocuklarda 
ulaşım güvenliğini karşılaştırmak için önemli kavramlardır. Bu raporda risk; farklı ölüm 
oranlarının karşılaştırılmasını sağlayan, bir olayın meydana gelme oranı ve olasılığı olarak 
tanımlanır. “Ölümlülük/ölümcül olma oranı” ölen çocukların sayısı ile ilgilidir ve nüfus 
veya maruz kalma önlemine yönelik olabilir (örn: kişi-kilometre).
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Örneğin, 0-14 yaş arası çocuklar; araba yolcusu olarak, yaya olarak ölmelerine göre 
daha yüksek bir “risk” altındalarsa, araba yolcuları için her bir 100.000 kişi başına ölen 
(ya da kişi-kilometre) kişi sayısı, yayalar için 100.000 kişi (veya kişi-kilometre) başına 
ölen kişi sayısından daha fazladır. Bu raporda kullanılan ek veriler, 2002 yılında OECD 
ülkelerinde yapılan kapsamlı bir çalışma olan Çocuklarda Ulaşım Güvenliği Uluslararası 
Anketinden elde edilmiştir. OECD’nin 30 üye ülkesinden 21 ülke ankete katılmıştır (%70 
yanıt oranı) (Christie ve diğ., 2004).

                     

OECD ülkelerinde çocukların yer aldığı ölümcül karayolu kazaları

Şekil 2 ve 3 ulaşım şekline göre çocukların karayolu ölümlerinde görülen azalma tren-
dini göstermektedir. 1990 yılından bu yana ulaşım türüne göre bir verinin sadece IRTAD 
veri tabanında mevcut olduğu unutulmamalıdır. Trafikte çocukların güvenliği, açıkça ye-
tişkinlerinkine göre daha fazla gelişmiştir. Çocuk ölümlerin sayısı 1984-2000 yılları ara-
sında %50 azalmıştır, ancak nüfusun geri kalanı için azalma %20’den az olmuştur. Bu 
farklılığın, ne kadarının çocukların güvenliğine artan odaklanma nedeniyle ve ne kada-
rının değişen hareketlilik trendleri nedeniyle meydana geldiği belirsizdir. 1990 ve 2000 
yılları arasındaki on yıl içinde, yayalar olarak ölen çocukların sayısı %54, bisikletliler 
olarak %50 ve araç yolcusu olarak %32 oranında azalmıştır. Yaya ve araç yolcularını içe-
ren kazalarda trend farklılıkları özellikle dikkat çekicidir. 1990 yılında, iki ulaşım türü için 
rakamlar yaklaşık olarak aynı seviyede iken, 2000 yılında araç yolcuları olarak bu rakamın 
üçte ikisi kadar yaya ölümleri görülmektedir. 

Şekil 2. OECD ülkelerinde gerçekleşen karayolu trafik ölümlerinde çocuk (0-14 yaş) 
ve yetişkinler (15+ yaş) için trendler

Mutlak sayı olarak
0-14 yaş tümü

0-14 yaş arası ölüm oranları 15+ yaş ölüm oranları

Yıl

0-14 yaş bisiklet 0-14 yaş yaya 0-14 yaş araba 15+ yaş

Not:Bu şekil Meksika, Slovak Cumhuriyeti, Polonya ve Türkiye’yi içermez.

Kaynak:OECD, IRTAD.
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OECD ülkelerinin çoğunda çocukların maruz kalması konusunda veri eksikliği nede-
niyle farklı ulaşım modları tarafından sunulan güvenlik seviyesini değerlendirmek zordur. 
Bu sınırlamalar göz önüne alındığında, belirli bir ülkede güvenlik düzeyi için en iyi gös-
terge yaş grubu başına ölüm oranıdır. Bu metodolojik problem aşağıdaki bölümde daha 
detaylı olarak tarif edilmektedir (Christie ve diğ., 2004)

Öneri: Maruz kalma konusunda daha iyi ve daha anlaşılır veriler, çocukların yer aldığı 
trafik kaza ve ölümlerinin analizini geliştirecektir. Bu öneri, bu raporda geçen ilk araş-
tırma önerisidir.

Şekil 3. OECD ülkelerinde karayolu ölümlerinde çocuk (0-14 yaş) ve yetişkinler (15+ 
yaş) için trendler

0-14 yaş arası ölüm oranları

15+ yaş ölüm oranları

Yıl

0-14 yaş tümü 0-14 yaş bisiklet 0-14 yaş yaya 0-14 yaş araba 15+ yaş

0-14 yaş arası ölüm oranları

Çocuklarda ölüm oranları, daha büyük nüfusla karşılaştırıldığında, belirgin benzer-
likler görülmektedir. Genel olarak “iyi” bir genel ulaşım güvenlik performansına sahip 
ülkelerde, karayolu kullanıcıları arasında çocuk ölümleri daha az görülür. Şekil 4 hangi 
ülkelerin bu genel eğilimi yansıtmadığını gösterip belirginleştirmektedir.
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Şekil 4. OECD ülkelerinde 100.000 kişi başına diğer yaşlarla karşılaştırıldığında 0-14 
yaş arası çocuklarda karayolu ölüm oranları
Her 100.000 kişi için 0-14 yaş arası ölüm oranları

Her 100.000 kişi için 15-64 yaş arası ölüm oranları       
Not: Belçika (2001), Kanada (2001), İtalya (2000), Lüksemburg (2000) ve Portekiz (1999) hariç 2002 yılından veriler

Kısaltmalar:
AUS: Avustralya. AUT: Avusturya. BEL: Belçika. CAN: Kanada. CHE: İsviçre. CZE: Çek Cumhuriyeti. DEU: Almanya. 
DNK: Danimarka. ESP: İspanya. FIN: Finlandiya. FRA: Fransa. GBR: Birleşik Krallık. GRC: Yunanistan. HUN: Macaristan. 
IRL: İrlanda. ISL: İzlanda. ITA: İtalya. JPN: Japonya. KOR: Kore. LUX: Lüksemburg. NLD: Hollanda. NOR: Norveç. NZL: 
Yeni Zelanda. POL: Polonya. PRT: Portekiz. SWE: İsveç. ABD: Amerika Birleşik Devletleri.

Kaynak:OECD, IRTAD.

Şekil 5, çocukların ölümcül kazalarda yaş ve seyahat türüne göre taşıdıkları riskle-
rini göstermektedir. Bisikletlilerde ise büyük farklılıklar oluşur. Bisikletlilerin yaşadığı 
ölümcül kazalarda 100.000 kişi başına .07 ölüm oranıyla, 0-5 yaş arası çocukların olması 
nadir görülmekle birlikte, bu ölüm oranı 100.000 kişi başına .39 ile 6-9 yaş arasındaki 
çocuklarda artış göstermekte ve 100.000 kişi başına 10-14 yaş arası çocuklarda ise .57’ye 
ulaşmaktadır.

Şekil 5, yayalar ve otomobil yolcuların için 100.000 kişi başına düşen ölüm oranının 
tüm yaş kategorilerinde bisikletliler için olan orandan daha yüksek olduğunu göstermekte-
dir. Sadece 6-9 yaş arası çocukların yaya olduğu zamanlarda bu oran, araç yolcusu olma-
ları ile oluşan orandan daha fazladır. Bunun sebebi bu yaş grubundaki çocukların giderek 
yetişkin gözetiminde olmadan hareket etmeye başlamaları, ancak henüz karmaşık trafik 
durumlarında yaya olarak güvenli tepkiler vermek konusunda olgunluğa erişmemiş ol-
malarından kaynaklanıyor olabilir. Bu oranlar maruz kalma ile ilgili olmadığından, farklı 
ulaşım modları ile ilgili yaralanma riskini yansıtmamaktadır.
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Şekil 5. OECD ülkelerinde yaş grubu ve seyahat türü bakımından, karayolu kazala-
rına bağlı ölüm oranları, 2000

Yaş grubu

Her 0.1 milyonluk nüfus

Bisiklet Yaya Otomobil

Not: Sadece ulaşım türü ve nüfusa dair veri sağlayan ülkeler (İtalya, Norveç ve Portekiz hariç) 

Kaynak: OECD (IRTAD).

Ülkeye göre çocukların dahil olduğu ölümcül karayolu kazaları

Çocukların trafikte ölüm oranları OECD ülkeleri arasında genellikle değişkenlik gös-
terir (Şekil 6). Ortalama olarak, her 100.000 kişi başına 3,5 çocuk trafik kazalarında öl-
mektedir. İsveç, her 100.000 kişi başına yaklaşık 1.5 çocukla en düşük ölüm oranına sahip-
tir, ve Kore 100.000 kişi başına yaklaşık 7.5 çocukla en yüksek orana sahiptir.
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Şekil 6. 0-14 yaş arası çocuklar arasında toplam karayolu ölüm oranı

1996-2000 için ortalama
İsveç

Japonya
İngiltere

İtalya
Norveç

Hollanda
Almanya

Macaristan
Finlandiya
Avusturya

Çek Cumhuriyeti
İsviçre

Avustralya
Kanada

Danimarka
İzlanda
İrlanda

İspanya
Fransa

Belçika
Polonya

ABD
Yeni Zelanda

Portekiz
Kore

Her 100000 kişi başına ölüm

Not: Sadece 1996 ve 2000 yılları arasında en az üç yıl süreyle nüfus ve kaza verisi sağlayan ülkeleri kapsamaktadır.

Kaynak:OECD, IRTAD.

Ülkeler benzer ölüm oranları ile dört alt gruba ayrılabilir: ilk grubun (İsveç’ten Al-
manya’ya), 100 000 kişi başına 1.5 ile 2.3 arasında değişen ölüm oranı vardır, ikinci gru-
bun (Macaristan’dan Kanada’ya), 100 000 kişi başına 2.6 ile 2.9 arasında değişen ölüm 
oranı vardır, üçüncü grubun (Danimarka’dan Belçika’ya), 100 000 kişi başına 3.0 ile 3.4 
arasında değişen ölüm oranı vardır, dördüncü grubun (Polonya’dan Güney Kore’ye), 100 
000 kişi başına 4.2 ile 7.5 arasında değişen ölüm oranı vardır. Trafik kazalarında 100.000 
kişi başına 0-14 yaş arasında çocuklarda görülen 4.8 ila 7.5 arası değişen en yüksek ölüm 
oranları, Yeni Zelanda, Portekiz ve Kore’de rapor edilmiştir.

Şekil 6, çeşitli ülkelerde ölüm oranlarında farklılıklar olduğunu gösterir. Bazı durum-
larda, bunlar önemli olup daha fazla analiz gerektirmektedir. Karayolu güvenliği, altyapı 
tasarımı, sürücü eğitimi ve araç standartları gibi hususlara ek olarak, hangi kültürel arka 
plan, hareketlilik biçimleri, nüfus dağılımı vb. üzerinde görülen farklılıkların hangi ölçü-
de, karayolu trafik kazalarının gerçekleşmesine neden olduğu sorusu ortaya çıkar. 

Çocuk ölüm oranları yaş ile birlikte artış göstermektedir (Tablo 1). En yüksek ortalama 
ölüm oranları 10-14 yaş arası çocuklarda görülür.

0-5 yaş arası çocuklar için daha düşük ölüm oranına sahip ülkeler genellikle diğer iki 
yaş kategorisinde de düşük oranlara sahiptir. Yüksek ve düşük oranlar arasındaki en bü-
yük fark 0-5 yaş arası çocuklarda görünür: İsveç’in 0.84 oranıyla karşılaştırıldığında Kore 
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100.000 kişi başına 9.02 çocuk ölüm oranına sahiptir. Diğer iki yaş kategorisi için daha az 
farklılık görülür.

0-5 yaş arası çocuklar için, ölüm oranları Kuzey Avrupa ülkelerinde düşük ve Doğu 
Avrupa ülkelerinde ise orta-yüksek veya yüksektir. En yüksek çocuk ölüm oranları Yeni 
Zelanda, Portekiz, Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’ndedir.

Tablo 1. Yaş gruplarına göre çocuklarda karayolu ölümleri ve ölüm oranları
1996-2000 Ortalaması

                               Çocuklarda 
                                 karayolu
                                 ölümleri

Yaş grubuna göre her 100000 kişi başına ölüm

0-5yaş 6-9yaş 10-14yaş

İsveç 25 0.84 1.45 2.46

Japonya 208 1.16 1.60 2.81
İngiltere 62 1.24 1.73 3.62
İtalya 167 1.36 1.66 2.90
Norveç 25 1.48 3.33 3.47
Hollanda 311 1.68 2.11 1.24
Almanya 29 1.85 3.14 4.66
Macaristan 18 1.85 2.52 1.88
 Finlandiya 306 1.94 2.27 2.81
Avusturya 51 1.98 3.31 3.23
Çek Cum. 38 2.30 2.30 3.61
İsviçre 26 2.47 3.43 3.56
Avustralya 62 2.53 3.21 4.67
Kanada 47 2.56 2.25 2.99
Danimarka 192 2.63 2.84 3.86
İzlanda 177 2.63 2.95 3.36
İrlanda  35 2.95 2.40 3.07
İspanya  384 3.07 2.89 4.23
Fransa 116 3.12 2.23 3.36
Belçika 333 3.50 5.11 4.25
Polonya 2 3.85 2.22 2.86
ABD 2565 4.09 3.96 5.16
Yeni Zelanda 42 5.02 3.98 5.33
Portekiz 97 6.05 5.53 6.78
Kore 773 9.02 8.87 4.53

Not: Sadece 1996’dan 2000’e en az üç yıl süreyle nüfus ve kaza verisi sağlayan ülkeler yer almaktadır. Her yaş kategorisi için 
en düşük ve en yüksek rakamlar kalın olarak yazılıdır.

Kaynak:OECD, IRTAD.
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Ölüm oranları istatistikleri de karayolu kullanıcısı türüne göre verilmiş olabilir (Tablo 
2). Tipik olarak, araç yolcusu ölüm oranları yayaların ölüm oranından daha yüksektir, ama 
istisnalar vardır. Yaya ölüm oranı; Macaristan, Japonya, Kore, Polonya, İsviçre ve Birleşik 
Krallık’ta araç yolcusu ölüm oranından belirgin biçimde daha yüksektir.

Birçok ülkede, çeşitli türler arasında çocuk ölümlerinde az bir fark vardır. Ancak, bir-
kaç ülkede önemli ölçüde sapma görülür. Güney Kore çocuk yayalar için 5.41’lik bir ölüm 
oranına sahiptir ve Yeni Zelanda’da bu oran çocuk araç yolcuları için 2.74’tür. Hollanda, 
araç yolcularına göre daha yüksek bisikletli ölüm oranına sahip tek ülkedir. Diğer ülkelere 
göre Hollanda’daki çocuk bisiklet sürücülerinin çokluğu göz önüne alındığında, bisikletli-
lerin riske maruz kalma ihtimali büyüktür.

Danimarka, Finlandiya, Macaristan, İzlanda, Kore, İspanya ve İsviçre karayolu kulla-
nıcılarının farklı türleri için ölüm oranlarına göre sıralamada nispeten belirgin farklılıklar 
göstermiştir. Bu, çeşitli ulaşım türlerinin kullanımındaki ve türüne göre maruz kalma sevi-
yelerindeki farklılıklar, ölüm oranlarının belli bir dereceye kadar maruz kalma miktarı ile 
ilgili olması gerçeği nedeniyle böyle bir durum ortaya çıkmıştır (aşağıya bakınız).

Yukarıdaki hipotez, yaya ölümlerin oranı ile, her 1000 yolcu (r = -0,58, p <0.003) 
başına düşen otomobil sayısı arasında nispeten güçlü negatif bir korelasyon bulunduğunu 
gösteren bir analiz tarafından desteklenmektedir. Biraz garip olmasına rağmen, daha az 
otomobil olan ülkelerde, yayalar daha fazla risk altındadırlar. Örneğin, 1000 yolcu başına 
araç sayısı Polonya’da 232, Çek Cumhuriyeti 338, Macaristan 223 ve İrlanda 323’tür, 
Kore’de 1000 yolcu başına sadece 156 araç düşerken en çok yaya ölüm oranı yine burada 
görülmektedir. 

Buna karşılık, yayalar için düşük ölüm oranlarına sahip ülkelerde daha fazla araba 
vardır. 1000 yolcu başına araç sayısı İtalya’da 539, Almanya’da 510, Avusturya’da 470 ve 
İsveç’te 422’dir.
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Tablo 2. Seyahat türüne göre 0-14 yaş arası çocuklarda görülen karayolu ölüm oranı

1996-2000 Ortalaması

 Her 100.000 kişi için seyahat türüne göre ölümler

Yaya Araba Bisiklet

İsveç 0.35 0.76 0.22

Hollanda 0.44 0.51 1.09
İtalya 0.53 0.90 0.25
Finlandiya 0.67 0.94 0.73
Almanya 0.69 1.01 0.54
Danimarka 0.72 1.18 0.93
Japonya 0.75 0.37 0.40
Avusturya 0.75 1.29 0.35
Kanada 0.77 1.09 0.35
Belçika 0.82 1.49 0.86
Fransa 0.83 1.77 0.42
Norveç 0.83 0.78 0.20
Avustralya 0.86 1.69 0.39
İzlanda 0.92 1.54 0.31
ABD 0.96 1.84 0.36
İspanya 0.97 1.48 0.19
Birleşik Krallık 1.02 0.48 0.28
Çek Cum. 1.20 1.06 0.44
Macaristan 1.21 0.89 0.35
Yeni Zelanda 1.22 2.74 0.69
İrlanda 1.29 1.05 0.55
İsviçre 1.33 0.47 0.56
Polonya 2.14 1.29 0.55
Portekiz 2.62 2.46 0.48
Kore 5.41 1.10 0.31

Not: Sadece 1996-2000 arasında en az üç yıl süreyle nüfus ve kaza verisi sağlayan ülkeler.

Kaynak: OECD (IRTAD).
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Riske maruz kalma ve güvenlik göstergeleri

Bir önceki bölümde her 100.000 kişi başına çocuklar için ulaşımın farklı türlerinin 
kullanılmasında ölüm oranları anlatılmıştır. Bu ideal bir ölçüm olmasa da yeterli maruz 
kalma verileri nadiren kullanılabilir olduğundan, büyük ülke grupları için mevcut en iyi 
göstergedir. Bulgular, “bir yaya, bisikletçi ya da araba yolcusu olarak trafiğe maruz kalan 
bir birey ya da grup faaliyet düzeyi” olarak tanımlanan maruz kalmanın, ölüm oranları 
üzerinde oldukça önemli etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Bu çalışma, belli bir ülkenin güvenlik seviyesini göstermenin bir yolu olarak nüfus 
grubunun başına düşen ölüm verisini kullanır. Bu tür veriler toplansa bile, genellikle ço-
cuklar için geçersiz veya ülkeler arasında karşılaştırılabilir değildir. Alternatif olarak ve 
belki de daha iyi bir yöntem olarak, yukarıda tanımlandığı gibi maruz kalınan ölüm oran-
larını hesaplamak gerekir. Maruz kalma, mesafe, zaman veya yolculuk sayısına dayalı 
olabilir.

Maruz kalma verilerinin mevcut olduğu durumlarda, aşağıdaki denklem geçerlidir:

Ölüm oranı = ölüm sayısı / maruz kalma birimi

Maruz kalma verileri dahil edildiğinde bile, ülkeler arasında ölüm oranlarındaki farklı-
lıklar tümden, izah edilemez, çünkü birçok ülkeden gelen maruz kalma verileri, bilgi top-
lamada yöntem farklılıkları nedeniyle karşılaştırılabilir nitelikte olmayabilir (ör: seyahat 
edilen mesafe, trafikte harcanan zaman ya da yapılan gezilerin sayısı). Bu faaliyet tabanlı 
ölçümler çocukların maruz kaldığı riskin tam resmini vermemektedir.

Örneğin, çocukların riske yaya olarak maruz kaldıkları ve üç Avrupa ülkesinde kaza-
lara karışma oranları üzerine bir çalışmada (Bly ve diğ., 1999), Fransa ve Hollanda’daki 
çocuk ölüm oranının İngiltere’den daha az olduğu tespit edilmiştir, üstelik bu ülkede ço-
cukların yaya olarak trafik durumlarında marjinal olarak daha az zaman harcamasına ve 
diğer iki ülkede çocuklara göre daha az sıklıkla karşıdan karşıya geçiş görülmektedir.

Bu çalışma, toplam maruz kalma oranının ölüm riskindeki artışı açıklamadığını gös-
termiştir. Büyük Britanya’da çocukların diğer iki ülkedeki çocuklara kıyasla ana yollarda 
ve yoğun caddelerde daha fazla zaman harcadığı, diğer ülkelerde çoğunlukla çocukların 
kavşaklarda karşıdan karşıya geçtikleri ve bu sırada yetişkinler tarafından eşlik edilmele-
rinin ise daha olası olduğu tespit edilmiştir. Maruz kalma için bu spesifik örnekler, sırayla, 
(örneğin, yetişkinlerin okula kadar çocuklara eşlik etmesi gibi) tipik ulusal davranış biçim-
leri, ülkenin meskun ve trafik altyapısı ile bağlıdır.

Bu nedenle risk farklılıkları sadece maruz kalma seviyelerinin farklılıklarıyla açıkla-
namaz. Güvenlik de davranışların ve güvenlik tedbirlerinin varlığının bir sonucudur. Ge-
leneksel olarak, bu tedbirler üç gruba ayrılır:

- Eğitim (ör: okullarda karayolu güvenliği talimatı).

- Mühendislik (ör: sokaklarda ve çevresindeki yapısal önlemler ve emniyet kemerleri 
gibi araç güvenlik önlemleri).
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- Uygulama (ör: yasalar, okullara yakın hız kontrollerinin sıklığı).

Mühendislik ile ilgili önlemler dışında, nesnel olarak güvenlik önlemlerinin etkisini 
ölçmek ve ülkeleri karşılaştırmak zordur. Ayrıca, kanıtlanmamış ve sadece varsayımsal 
olsa da, bu tür önlemler ve kazaya karışma arasında doğrudan bir ilişki olduğu kabul edilir.

Riske Maruz Kalma

Bu raporda kullanılmak üzere yapılan Çocukların Karayolları Trafik Güvenliği Ulus-
lararası Anketi, farklı OECD ülkelerinde çocukların trafiğe maruz kalma düzeyi ile ilgili 
verileri toplamıştır (Christie ve diğ., 2004). Cevap veren 21 ülke içinde, 10 ülke için maruz 
kalma ve kaza verilerini karşılaştırmak mümkün olmuştur. Tablo 4, mesafe ve seyahatlerin 
payını gösterirken Tablo 3, seyahat türüne göre 10-14 yaş arası çocukların katettiği mesafe 
ve kilometre sayısını göstermektedir. 10-14 yaş grubu çocuklar en çok Amerika Birle-
şik Devletleri’nde uzak mesafeye geziler ve seyahatler gerçekleştirmektedir. Bu gezilerin 
%65.9’unu araba yolcusu olarak ve her yıl katedilen toplam kilometrenin %84’ünü araba 
ile gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3. Seyahat türüne göre 10-14 yaş grubu çocukların seyahat mesafesi ve kilomet-
resi 

Her yıl çocuk başına km Her yıl çocuk başına seyahat sayısı

Yü
rü

yü
ş

Bi
si

kl
et Araba     Toplu       Diğer

              taşıma Toplam

Yü
rü

yü
ş

Bi
si

kl
et Araba

Toplu
Taşıma

Diğer

To
pl

am

Almanya 431 518 4369       785         766 6869 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Macaristan 303 10 1113       2026         3 3302 216 6 88 307 6 623

Hollanda 180 2200 3600       850         250 7100 180 630 210 55 15 1090

Yeni Zelanda n/a 232 6791       2008       104 n/a 408 121 773 139 11 1452

Norveç 550 370 6650       1890         30 9490 461 206 355 182 11 1215

İsveç 275 423 6763       1121        742 9325 212 182 222 77 83 776

İsviçre 773 535 5398       1943        236 9044 443 232 250 99 25 1095

İngiltere 396 79 4720       1071        638 6904 322 33 403 106 36 901

ABD 123 n/a 12780       321       1997 15222 151 n/a 899 19 296 1365

Kaynak: Christie ve diğ.,2004.
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Tablo 4. 10-14 yaş çocuklar için seyahat türüne göre katedilen mesafe ve yapılan ge-
zilerin yüzde payı 

Seyahat Türü üzerinden çocuk başına her yıl 
km %si

Seyahat Türü üzerinden çocuk başına her yıl 
seyahat %si

Yü
rü

yü
ş

Bi
si

kl
et

Araba        
Toplu

taşıma
Diğer

To
pl

am

Yü
rü

yü
ş

Bi
si

kl
et

Araba
Toplu

Taşıma
Diğer

To
pl

am

Danimarka n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.0 62.0 17.0 6.0 1.0 100

Almanya 6.3 7.5 63.6 11.4 11.2 100 n/a n/a n/a n/a n/a 100

Macaristan 9.2 0.3 33.7 61.4 0.1 100 34.7 1.0 14.1 49.3 1.0 100

Hollanda 2.5 31.0 50.7 12.0 3.5 100 16.5 57.8 19.3 5.0 1.4 100

Yeni Zelanda n/a n/a n/a n/a n/a 100 28.1 8.3 53.2 9.6 0.8 100

Norveç 5.8 3.9 70.1 19.9 0.3 100 37.9 17.0 29.2 15.0 0.9 100

İsveç 2.9 4.5 72.5 12.0 8.0 100 27.3 23.5 28.6 9.9 10.7 100

İsviçre 8.5 5.9 59.7 21.5 2.6 100 40.5 21.2 22.8 9.0 2.3 100

İngiltere 5.7 1.1 68.4 15.5 9.2 100 35.7 3.7 44.7 11.8 4.0 100

ABD 0.8 n/a 84.0 2.1 13.1 100 11.1 n/a 65.9 1.4 21.7 100

Kaynak: Christie ve diğ. 2004. 

Araştırmanın önemli bulgularından biri farklı ülkelerde 10-14 yaşındakilerin seyahat 
biçimlerinde görülen büyük değişkenliklerdir. Bir dereceye kadar, bu farklılıklar veri top-
lama yöntemlerine bağlı olabilir. Örneğin, Birleşik Krallık’ın veri setinde yer almazken, 
İsviçre verilerinde trafiğe kapalı yollarda yapılan yürüyüşler de hesaba katılmıştır. “Diğer” 
kategorisinde farklılıklar da havayolu ulaşımının dahil veya hesaba kayılmaması ile ortaya 
çıkmış olabilir.

Verilerin tamamen standartlaştırılması için kullanılan yöntem tutarsızlıkların kapsamı-
nı değiştirebilecek olmasına rağmen, önemli farklılıkların ise devam etmesi mümkündür. 
Tablo 4’te, Macaristan hariç, araba seyahatlerinin, 10-14 yaşındakiler tarafından katedilen 
tüm mesafelerin en az yarısını oluşturması dikkat çekicidir.

Ülkelerin risk rakamları seyahat biçimleri ve ölüm oranları kullanılarak hesaplanabilir. 
Bilinen seyahat biçimleri hakkında veriye sahip olan ülkeler için, ölüm oranları IRTAD 
veritabanından derlenmiştir. Neticede, hesaplamalar için kullanılan ölüm oranları Tablo 
5’te sunulmuştur.
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Tablo 5. 10-14 yaş arası çocuklar için seyahat türleri ile ölüm oranları

10-14 yaş arası her 100.000 kişi için ölüm oranı (1996-2000 ortalaması)

Yürüyüş Bisiklet Araç yolcuları Toplam

Almanya 0.62 0.98 1.03 2.63

Macaristan 1.09 0.70 0.96 2.75

Hollanda 0.40 2.56 0.45 3.41

Yeni Zelanda 1.00 1.00 3.02 5.02

Norveç 0.30 0.50 0.73 1.53

İsveç 0.41 0.45 1.13 1.99

İsviçre 0.73 0.97 0.58 2.28

Birleşik Krallık 1.47 0.58 0.64 2.69

ABD 0.91 0.62 1.99 3.52

Kaynak: Christie ve diğ., 2004.

Farklı ülkelerde farklı ulaşım tipleri kullanmanın getirdiği göreceli risk, ölümlere iliş-
kin veriler ve maruz kalma verileri bazında hesaplanabilir. Veri toplama yöntemleri ve 
tanımlarında farklılıklara rağmen, hesaplamalar, OECD ülkelerinde çocukların ulaşım gü-
venliğine bir içgörü sağlayabilir.

İlk genel bulgu seyahat edilen kilometre başı temelinde bakıldığında, araba ile seyahat 
büyüklük sırasına göre en güvenlisi olup, bunu, yaklaşık olarak aynı seviyede yürüyerek 
ya da bisikletle yapılan seyahatler takip eder. Bu sonuç, yetişkinlerle yapılan önceki araş-
tırmayı doğrulamaktadır. Ulusal farklılıklar büyüktür (Şekil 7, 8 ve 9).
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Şekil 7. 10-14 yaşındaki yayalar için katedilen kilometre ve ölüm oranları
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Kaynak:.Christie ve diğ., 2004
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Şekil 8. 10-14 yaşındaki bisikletliler için katedilen kilometre ve ölüm oranları
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Kaynak:.Christie ve diğ., 2004
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Şekil 9. 10-14 yaşındaki araba yolcuları için katedilen kilometre ve ölüm oranları
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Kaynak:.Christie ve diğ., 2004

Bu sonuçlar göreceli kaza riskine bakmanın (ör: katedilen kilometre başına kaza sayı-
sı) bir ülkenin “iyi” ve “kötü” güvenlik performansının değerlendirmesini bir dereceye ka-
dar değiştirdiği gerçeğini vurgulamaktadır, (özellikle 10-14 yaşındakilerin nispeten uzun 
mesafeler yürüdüğü Norveç ve İsviçre gibi) diğer ülkeler nispeten daha iyi performansa 
sahipken, yürüyüş anlamında Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, nispeten 
zayıf bir performans sergilememektedir.
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Araba yolcusu olarak seyahat ederken çocuklarda yaşanan kayıplar bazında, diğer ül-
kelerin hepsi (hiçbir olağanüstü performans göstermeden) gayet iyi durumdayken, Alman-
ya, İsveç ve Yeni Zelanda için rakamlar nispeten yüksektir.

Bisiklet sürmede, durum çok farklıdır. Maruz kalma faktörlerinin olması, hangi ülkele-
rin “güvenli” veya “tehlikeli” olarak sınıflandırılabileceğini tamamen değiştirir. Özellikle, 
bisiklet kullanma düzeyinin düşük olduğu ülkeler genellikle nispeten daha tehlikeli ülke-
lerdir. Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, (en iyi performansa sahip olmayan, 
ortalama performanslı) diğerleri ile karşılaştırıldığında nispeten zayıf bir performans or-
taya koyar. 

Öneri: Eylem alanlarını belirlemek için kaza ve maruz kalma verisinin önemi göz 
ardı edilmemelidir. Kayıplar, kaza ve çocukların seyahat biçimleri ile ilgili veriler top-
lanması için yüksek kaliteli, uluslararası standartlaşmış kayıt sistemlerinin kurulması 
adına yatırım yapmak açık bir gerekliliktir.

Sonuç

Bu bölüm, farklı ulaşım türlerini, onlarla ilişkili risk faktörlerinin bazılarını ve hareket-
lilik konusunda değişen trendleri kullanarak çocukların ulaşımdaki güvenliğine genel bir 
bakış açısıyla bakar. Birçok OECD ülkesinde, trafik kazaları, 15 yaş altındaki çocukların 
ölmesinde ve her yıl 100.000 kişi başına ortalama 3,5 çocuğun trafik kazasında ölmesinde 
bir numaralı etkendir. 

Kayıp ve maruz kalmaya ilişkin daha iyi ve daha kapsamlı bir veri, çocuklarla ilgili 
trafik kazalarının ve ölümlerin analizini geliştirecektir. Şu anda, farklı ulaşım türleri tara-
fından sağlanan güvenlik seviyesini değerlendirmek zordur.

Hareketlilik eğilimleri çocukların yürüyerek ya da bisiklet kullanarak bir yere gitme-
sinden ziyade arabayla gitmelerinin giderek arttığını göstermektedir. Birçok OECD ülke-
sinde, araba ile seyahat artık tüm OECD ülkelerinde 10-14 yaş arası çocuklar tarafından 
katedilen tüm mesafelerin en az yarısını oluşturmaktadır. Fiziksel aktivitede görülen her-
hangi bir azalma, çocuk diyabeti ve obezite artışına bağlı olduğundan, böyle bir değişikli-
ğin, ihtiyaç duyulan genel fiziksel aktivite düzeylerine tekrar bakılmasının çocukların nasıl 
seyahat etmesi gerektiği üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.

Son yirmi yılda, karayolu güvenliğinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Çocuklarda 
ulaşımla ilgili yaşanan ölümlerin sayısı 1984-2000 dönemi boyunca yarıya inmiş olsa da, 
daha yapılacak çok iş vardır. Aşağıdaki bölümler, yeni yüzyılda çocukların seyahatlerini 
daha güvenli hale getirmek için vaka çalışmalarını ve en iyi uygulamaları sunmaktadır.
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Bölüm 2

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE TANITIM FAALİYETLERİNİN ROLÜ

Özet. Çoğu OECD ülkesi, karayolu güvenliği eğitiminin, öğretiminin ve tanıtımının 
taşıdığı önemin farkındadır. Bölüm 2, çocuklar için karayolu güvenliği eğitiminin 
amaç ve hedeflerini dikkate almaktadır ve güvenlik ve eğitimin, çocukların karayolun-
da güvenli davranışlar göstermesini teşvik edici olan rolünü açıklamaktadır. Çocuk-
ların trafik ortamında karşılaştıkları riskleri, bu riskleri ve karayolu ortamını güvenli 
bir şekilde değerlendirme yeteneklerini keşfetmektedir. Bu bölüm; eğitim, öğretim 
ve tanıtım faaliyetleri yoluyla karayolu güvenliğini artırmayı hedefleyen alternatif 
yaklaşımları gözden geçirir ve en kapsamlı ve en iyi şekilde katkıda bulunacak olan 
yaklaşımlara odaklanır. Aynı zamanda karayolu güvenliği eğitim ve öğretiminin etkili 
olabileceği koşulları da tanımlar.

Giriş
Karayolu güvenliğine ilişkin eğitim, öğretim ve tanıtım faaliyetleri trafikte çocukları 

korumak ve güvende tutmak için bütünsel bir yaklaşımın önemli bir parçasıdır. Onlar sağ-
lam bir altyapı tasarımı, araç mühendisliği ve karayolu düzenlemelerinin ihtiyatlı uygula-
malarının tamamlayıcısıdır.

Karayolu güvenliği eğitimi hayat boyu süren bir öğrenme sürecidir. Çocuklar için, 
eğitim tipik olarak, farklı gelişim aşamalarında başlatılan, belirli karayolu güvenliği eği-
tim programlarını içermektedir. Genç çocuklar için uygulamalı çocuk yaya eğitimi, genç 
bisikletliler için temel beceriler ve trafik eğitim ve gençler ilköğretimden ortaöğretime 
transfer oldukları ve daha bağımsız olarak seyahat etmeleri daha muhtemel olduğu için 
motorlu araçların kullanımına hazırlık yapılması açısından gençler için üst düzey beceri 
eğitimi. Trafik sisteminin temel unsurlarını ve trafik davranışını anlamak, beceri ve kural-
lara dayalı eğitime dolaylı bir temel teşkil eder.

Uluslararası alanda çocuk güvenliği ve eğitimin önemi, Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nde ve BM’nin 1968 tarihli Karayolları Trafiğine ilişkin Konvansiyo-
nun  3. Maddesinde şu şekilde verilmiştir: “Sözleşmenin tarafları, tüm okul seviyelerinde 
sistematik ve sürekli bir trafik eğitimi sağlamak için gerekli adımları atmalıdır” (www.
unicef.org/crc/crc.htm). Karayolları Trafiğine ilişkin BM Konsolide Kararı (1998) buna 
düzeltmeler getirmiş ve çocuk trafik eğitimine dair daha detaylı bir bölüm içermektedir.

Çoğu OECD ülkesi, karayolu güvenliği eğitim, öğretim ve tanıtım faaliyetlerinin taşı-
dığı önemin farkındadır. Karayolu güvenliği eğitimi birçok OECD ülkesinde zorunludur 
ve çoğu ülke milli eğitim, öğretim ve okul eğitimini desteklemektedir (Bkz. Ek A, Christie 
ve diğ., 2004).
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Karayolu güvenliği tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri birer eğitim biçimidir. Onlar 
hem doğrudan hem de dolaylı olarak davranışları etkileyebilir ve tüketici bilgi ve tanıtım 
kampanyaları sonuçta davranışı veya sosyal normları etkileyebilir. Bu tür faaliyetler ya-
şam boyu trafik eğitimi, mevzuat, mühendislik ve kaza gözetimi gibi diğer trafik güvenliği 
önlemleri için bir tamamlayıcı görev görür. Birçok karayolu güvenlik önlemleri kabul edi-
lecek ve halk ve profesyoneller tarafından anlaşılacaksa, bunlar gereklidir.

Promosyon ve tanıtım kampanyaları çok farklı şekillerde olabilir ama tipik olarak be-
lirli bir süre içinde gerçekleştirilen odaklı faaliyetlerdir. Bunlar genellikle yüksek profilli 
reklam ve medya kampanyaları ile ilişkilidir. Buna ek olarak, birçok ülke farkındalık ar-
tırmak ve sürekli olarak kamuoyunu ve profesyonelleri bilgilendirmek için bilgi verici 
faaliyetlerde bulunmaktadır.

Televizyon, sinema ve radyo reklamları geniş kitlelere sahip olabilir ve bunlara yaygın 
olarak çocuklar, gençler, sürücüler ve ebeveynler tarafından erişilebilir. Onlar, kısa, açık 
ve basit mesajlar sunmak için bir fırsat sunar. Ayrıca, alternatif tanıtım formları, örneğin 
broşürler ve web siteleri de, mesaj iletebilir ve belirli ihtiyaçları veya çıkarları olanlar için 
daha fazla bilgi verebilir.

Bu raporun amacı için, karayolu güvenliği eğitimi, eğitim ve tanıtım ve bilgilendirme 
kampanyalarını içerir.

Çocuklar için karayolu güvenliği eğitiminin amaç ve hedefleri

Karayolu güvenliği eğitiminin nihai amacı, trafikte karşılaştıkları riskleri yönetmeleri 
için karayolu kullanıcılarını hazırlamak ve böylece onların güvenli hareket etmesini kolay-
laştırmaktır. Bu uygun beceri ve anlayışın geliştirilip dağıtılmasını ve kişisel güvenliğe ve 
diğer karayolu kullanıcılarının güvenliğine olumlu bir davranış geliştirmeyi gerektirir. El-
liott (2000) ve Thomson ve diğ. (1996)’ne göre, karayolu güvenliği eğitim programlarının 
hedef alınan güvenli davranışları açıkça tespit etmesi gerekir. Bunlar en iyi şekilde şunlar 
üzerinden belirlenir: Görevin analiz edilmesi ve davranışlarını destekleyen psikolojik be-
cerilerin tanımlanması; farklı yaşlardaki çocuklarda gelişmiş olabilecek beceri düzeyinin 
belirlenmesi; ve bu becerilerin performansı üzerine eğitim ve öğretimin etkisinin değerlen-
dirilmesi.

Eğitim ayrıca hız, emniyet kemeri kullanımı, alkollü sürüş gibi karayolu güvenliği 
davranışlarının yönlerine yönelik uygun tutum geliştirilmesine katkıda bulunur. Bilgi-te-
melli yaklaşımlar, becerileri birleştirmek ve güçlendirmek ve farkındalık artırmak ve risk-
leri, sorumlulukları ve güvenli davranışları anlamak üzerinde, olumlu ve tamamlayıcı bir 
rol oynamaktadır.
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Eğitim ve tanıtım faaliyetleri, çevrelerinde güvenle hareket etmeleri için gençlere be-
ceri ve strateji sağlamak ve gençlerin bilgi ve tutumlarını etkileyerek onları güvenli dav-
ranmaya teşvik etmek için kullanılabilir. Eğitim faaliyetleri, yapılı çevrenin güvenlik özel-
likleri ile ilgili farkındalık artırmak için kullanılabilir. Ayrıca (özellikle yerleşim alanları 
içinde ve önemli yolları üzerine) çocukların, kendi ortamlarını iyileştirmede aktif olarak 
yer almalarını teşvik edebilir.

Karayolu güvenliği eğitiminin ne sağlayacağı hakkında gerçekçi olmak önemlidir (Pet-
tit, 1994; Thomson ve diğ., 1996). Karayolu güvenliği eğitim programları genellikle dav-
ranışsal değişim için tek katalizördür ve mutlaka etkili olması gerekmeyen bir stratejidir. 
Kendi amaçlarının genel genişliği ve göreceli bir ölçülebilirlik eksikliği ile birleştiğinde, 
karayolu güvenliği eğitimin etkinliği sorgulanır ve ebeveynler, eğitimciler, ve diğerleri ara-
sında görülen düşük statü yüzünden problemli olabileceği anlaşılabilir.

Karayolu güvenliği eğitimine dair nadiren kapsamlı değerlendirmeler vardır ve kayıp-
larda yaşanan azalmaların sebebinin nadiren doğrudan karayolu güvenliği eğitim prog-
ramları ile ilişkisi kurulur (Elliot, 2000; Towner ve diğ., 2001; Dupperex ve diğ., 2002). 
Üstlenilen birkaç değerlendirmenin birçoğunda eğitim süreci ve uzun vadeli yol güvenliği 
sonuçları ele alınmaz (Bailey, 1995). Ancak, “karayolunda güvenli şekilde karşıdan karşı-
ya geçmek için belirli beceri [için] eğitimi, davranışlarda sürekli olarak değişiklikler orta-
ya çıkarmıştır” (Elliott, 2000). Bu, Ampofo-Boateng ve diğ..(1993)ve Dupperex ve diğ.. 
(2002)’nin düşünceleriyle tutarlıdır.

Çocuklara yönelik kampanyalar, yolda karşılaşılan riskler ve kazaların sonuçları ile 
ilgili bilgiler verebilir ve çocukların güvenli bir şekilde nasıl davranacaklarını hatırlata-
bilir, ve bu nedenle eğitimi tamamlayıcı niteliktedir ve güvenli davranışları teşvik eder. 
Birçok ülkede, devam eden bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra ebeveyn, sürücüler ve 
profesyonelleri hedefleyen özel kampanyalar da mevcuttur. Birçok ebeveyn ve bakıcı için, 
çocuklarını tehlikeden sakınmak ve riskleri en aza indirmek birincil önceliğe sahiptir. Bir-
çok ülke, yasal sorumluluklarını düzenli olarak sürücülere bildirip hatırlatmak için araç 
bakım gereksinimleri ve vergilerin yanısıra, kendi sürücü test ve belgelendirme sistemlerini 
kullanır. Çocuk koltukları ve bisiklet kaskı gibi güvenlik ekipmanları ile ilgili bilgiler, ör-
neğin bildiri, video ve internet gibi çeşitli biçimlerde kullanıma hazır hale getirilebilir. Yeni 
işaretler ve yasa değişiklikleri ile ilgili broşürler araç sahiplerine doğrudan gönderilebilir. 
Kampanyalar ve devam eden faaliyetler genellikle tamamlayıcı niteliktedir ve karayolu 
güvenliği üzerine yapılan savunuculuk faaliyetlerini teşvik edebilir.

Birçok “sıkı” karayolu güvenlik önlemlerinin işlemesi gerekliyse, (fiili ve algılanan) 
hareketlilik ve risklere ilişkin iki yönlü bilgi akışı (örneğin yerel yönetim mühendisleri 
ve yerel topluluklar arasında) esastır. Örneğin, karayolu güvenliği ve erişimini artırmak 
için, yerel alanların yeniden tasarlanmasına, yerel toplumun tüm kesimlerini dahil etmek 
iyi bir uygulamadır. Yerel topluluklar ve gruplar; yerel trafik akışları, tehlike noktaları vb. 
hakkında uzman bilgisine sahiptir. Bu süreçte ve en önemlisi okula giden daha güvenli 
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güzergahlarda, yetişkinler ve sürücülerin yanı sıra çocukların da yer alması gitgide kabul 
edilmektedir (Çocuk ve Genç Birimi, 2001). Gençleri sürece dahil eden yenilikçi yaklaşım-
lar, denetimli web sohbetleri, odak grupları ve gençlik parlamentolarını içerir. Bu sonuncu-
sunun ek bir eğitimsel faydası olup, sorumluluk ve vatandaşlığı teşvik eder.

Riskleri anlama ve riskli durumlarla başa çıkma

Sakatlıkların önlenmesi, uygun müdahale önlemleri geliştirmek amacıyla risk faktörle-
rinin ve faktörlerin kişi gruplarında nasıl bir değişikliğe neden olduğunun tespit edilmesiyle 
başlar. Çocukların karayolu ortamının karmaşıklığını anlamak konusundaki yetenekleri, 
kendi yaş ve gelişim evreleri ile gelişme gösterir. Çocukların artık güvenli karayolu kullanı-
cıları olduğunun söylenebileceği spesifik bir yaş yoktur. Onların becerileri farklı oranlarda 
gelişir ve oranlardaki bu farklılıklar bireysel farklılıklar olduğu müddetçe büyük olabilir; 
ancak, çocukların gelişimsel yeteneklerine dair bazı geniş sonuçlar son ampirik çalışmalar 
temelinde hazırlanmıştır:

Ortalama olarak, 5-7 yaş grubu çocuklar tehlikelere dair küresel bir anlayışa sahiptir, 
ancak genellikle karşıdan karşıya geçişte neyin alakalı neyin alakasız olduğunu bilmek 
ve ilgili ipuçlarına yeterli ölçüde öncelik vermek yeteneğinden yoksundurlar (Lewis ve 
diğ, 1998;. Thomson ve diğ., 1998). Bu tür çocukların, karayolu güvenliği konusunda 
öğreneceği çok şey varken, onlar uygun bir eğitim sağlandığı taktirde ise öğrenmeye hazır 
olduklarını net biçimde göstermektedirler (Thomson ve Whelan, 1997).

7-8 yaşlarında ise, çocuklar, stratejik düşünme ve yol ortamının ayrıntılı görsel tarama-
sını yapma yeteneği üzerinde net gelişmeler göstermektedirler (ör: an be an yol ortamını 
denemek yerine tahminler yürütebilirler).

8-9 yaş grubundaki çocuklar, yaya olarak görevlerini anlama biçimleri ve nedensel akıl 
yetenekleri hakkında gelişimsel değişimler yaşayabilirler (Thornton ve diğ.,1998). Gö-
revler arasında geçiş yapabilme yeteneğinin yaşla birlikte geliştiği tespit edilmiştir, ama 
konsantrasyon yeteneği böyle değildir. Bu da eğitimin, görevler arası geçişe odaklanma 
gerektiren becerileri geliştirmek için yardımcı olabileceğini düşündürmektedir (Lewis ve 
diğ., 1998).

Genç çocuklar genellikle, karşıdan karşıya geçişlerde tutucu kararlar alırlar örneğin 
sadece araçla kendileri arasında geniş mesafeler varken geçmeyi kabul ederler, ama yine de 
hız ve hız farklılıklarını ayırt etme yeteneğinden yoksundurlar. Onlar yakındaki bir bisik-
letçinin daha uzakta olan hızlı bir araba gelene kadar geçebileceğini farz edebilirler. Onlar, 
uzun bir zaman dilimi içinde durumla ilgili dikkatlerini toplamada ve karmaşık durumlarda 
en uygun ipuçlarını seçmekte zorlanabilirler. Ayrıca çoktan başlamış bir hareketi durdur-
makta ve trafikteki seslerin tam yerini tespit etmekte de zorlanabilirler. Bu nedenle, onların 
trafik ve trafikteki riskler hakkındaki “entelektüel” anlayışları, algı, bilgi-işlem ve psikomo-
tor yeteneklerinin ötesinde olabilir ve onlara neyin güvenli olduğu konusunda yanlış bir his 
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uyandırabilir. Onların hala karmaşık yol ortamlarında güvenlik ile ilgili daha öğreneceği 
çok şey varken, genellikle çocuklar, 8-10 yaş civarında stratejik düşünmelerinde ve anla-
yışlarında gelişimsel değişimler yaşayabilirler. Genellikle, Birleşik Krallık’ta 11- 12 yaş 
civarında çocukların yaya olarak performansları yetişkin seviyelerine yaklaşır (Thomson 
ve diğ., 1996). Bu bulgular, Birleşik Krallık’ta yapılan ampirik çalışmalara dayanmaktadır. 
Bu tür farklılıkların, diğer OECD ülkelerinde de görülebilir olup olmadığını bilmek ilginç 
olabilir.

Çocuklar güvenli davranışlarda bulunma becerisi ve motivasyonuna sahipken bile, 
kimse onlardan sürekli yetişkinler gibi davranmasını bekleyemez. Çocukların yola “fırla-
yan” yaya olarak, olaylarda yer almaları oldukça olasıdır. Akran baskısı yayalar ve bisik-
letliler olarak bazı çocukların risk almasına neden olabilir. Risk alma davranışı; ergenlerin, 
otorite karşıtlığı ve belli bir akran grubu içinde kabul kazanmaları için, kendi yaşamları 
üzerinde kontrol duygusu hissetmesine olanak tanıyabilir (Grossman ve Rivara, 1992). 
Bazı çocuklar ve gençler kasten risk almayı tercih edebilir (ör: arabalarla ‘it dalaşı’ oy-
nama), bazıları (ör: emniyet kemeri takmayarak) aldıkları riskin farkında olmayabilir, ve 
diğerleri risk almakta isteksiz olabilir veya bundan akran baskısı nedeniyle kaçınamayabi-
lir (“bisiklet kaskı takmamak” gibi). Risk alma büyümenin doğal bir parçası olabilir, ama 
riskin gençler üzerindeki bazen yıkıcı olan etkilerini ve kaza olaylarını en aza indirmek 
için, tüm karayolu kullanıcıları tarafından, trafik ortamındaki risklerin sürekli olarak de-
ğerlendirilip yönetilmesi gerekmektedir.

Risk farklılıkları

Tüm çocuklar incinebilir olsa da, bazı çocuklar diğerlerine göre daha incinebilirdir. 
Riskteki farklılıklarını anlama, müdahale önlemlerinin hedeflenmesi için önemlidir.

Birçok ülke yayalar, bisikletliler ve araç yolcusu olarak özellikle 12 yaşın altındaki ço-
cukları yüksek risk grubu olarak belirlemiştir. Araç yolcuları olarak (5 yaşın altındaki) çok 
küçük çocuklar yüksek risk grubu olarak tespit edilmiştir.

Karayolu güvenliği davranışı ve kazaya karışma arasındaki cinsiyet korelasyonu hak-
kında bazı kanıtlar vardır. Birleşik Krallık’ta yayalar için kaza biçimlerine bakıldığında, 
12 yaş altı çocuklarda, erkeklerin kızlardan çok daha fazla sayıda kazaya karıştığı ortaya 
çıkmıştır. 5-11 yaş grubunda erkeklerde kızlara oranla 2 kat daha fazla ölüm ve ciddi yara-
lanma görülmüştür.

Hollanda’da, 14 yaşın altındaki trafik mağdurlarının %64’ü erkeklerdir. Ergen erkek 
bisikletliler benzer bir gidişat sergiler. Maruz kalma oranı dikkate alındığında, ergen kızlar 
bunlar, özellikle yüksek risk altında olabilirler (Ward ve diğ., 1994).

Whitebread ve Neilson (1998) ve West ve diğ. (1998)  tarafından yapılan bir araştırma-
da, erkeklerin, kızlardan daha fazla risk aldığı ortaya çıkmıştır ve bu özellik aynı zaman-
da yayalar olarak davranışları için de geçerlidir. Erkeklerin, yolların geçmek için güvenli 
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olduğu zamanlar ile ilgili daha dürtüsel ve daha hızlı kararlar aldıkları tespit edilmiştir. 
Erkekler sürekli olarak, toplumsal değerleri kabul etmekte daha az isteklidirler ve daha 
yüksek oranda sorunlu davranışlar gösterdiklerinden daha yüksek kaza oranına sahiptirler. 
Genç erkekler de genç kızlara kıyasla ebeveynlerine daha az bağımlıdır.

Yaş, cinsiyet, ebeveynlerin mesleği, ebeveynlerin yaşı, konut tipi ve karayollarında 
harcanan zaman kontrol edildiğinde, “sorunlu” davranışlar (örneğin risk arayışı, otorite 
karşıtı/ asosyal davranışlar) çocuk yayaların karayolu kazasına karışmalarının önemli be-
lirleyicileri olarak ortaya çıkmıştır. Bu, sorunlu bir davranış sergileyen genç sürücülerde 
nispeten yüksek oranda bir kazaya karışma şablonunu yansıtmaktadır (West ve diğ., 1998).

Görsel ve işitsel engelli çocuklar karayolu ortamında özellikle incinebilir durumda ola-
bilir. Son kanıtlar, görsel ve işitsel engelli çocukların engelli olmayan akranlarına göre yaya 
olarak daha fazla kazaya karıştıklarını göstermektedir (Williams ve Savill, 2002). Dikkat 
eksikliğine bağlı hiperaktivite bozukluğu (ADHD) olan çocuklar, çocuk yayalar ve bisik-
letçilere dair kayıplar arasında, en fazla yer alan gruptur.

Yaralanmalar orantısız olarak daha yoksul olan çocukları da etkilemektedir. Spor ya-
ralanmaları dışında bu, kazara yaralanmaların çoğu için geçerlidir ve özellikle genç yaya-
lar için telaffuz edilir. Birleşik Krallık’ta, Siyah Rapor 1982 yılına kadar geriye giderek, 
standartlaştırılmış ölüm oranlarını kullanarak, sosyal sınıf I’den sınıf V’e geçişte, motorlu 
bir aracın çarpması ile ölme riskinin 5’ten 7 katına çıktığını göstermiştir (Townsend ve 
Davidson, 1982). Bu şablon, bugün hala devam eder ve birçok ülkede görülür (Christie ve 
diğ.,2004).

Brandenburg, Almanya’da yapılan bir araştırma, yoksul ailelerden gelen çocukların 
trafik kazasında karışma olasılığının 2 kat fazla olduğunu göstermiştir (UNICEF, 2001). 
Christie (1995a, 1995b) bu yaygın şablonla alakalı olan bir dizi faktör tespit etmiştir, bun-
lar özel bir sıralama olmadan şunları içerir. Ailenin genişliği, hane geliri, daha genç erkek 
çocuklar, ebeveyn denetiminin eksikliği, yoğun yollarda bulunan eski konutlar, sokağa park 
etme, bahçe ve diğer oyun alanlarının eksikliği. Çocuklara kıyasla gençler arasında, kara-
yolu kaza yaralanmaları da dahil olmak üzere sağlık eşitsizliklerin azaldığına dair bazı 
kanıtlar vardır (West, 1997). Bunun, ebeveyn etkisinin azalıp akran etkisinin artmasıyla ve 
daha geniş bir çaptan faaliyetlerle birleştiğinde meydana geldiğine dair bir hipotez vardır.

Yapılan bir literatür taraması etnik azınlık kökenli çocukların akranlarına göre yaya 
olarak kazaya daha fazla dahil olduğunu ortaya koymuştur (Thomson ve Mamoon, 2000). 
Bu, maruz kalma şablonunda farklılıklara ve belki kültürel faktörlere, onların sosyo-eko-
nomik statülerine kısmen atfedilebilir.

Riskte yaşanan bu farklılıklar dikkate alınmalı ve eğitim programları şekillendirilir-
ken, sosyo-ekonomik, demografik-kültürel farklılıklar ve özellikle düşük okuma yazma 
oranı ve dil engelleri ile alakalı olan farklılıklar dikkate alınmalıdır.
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Çocuk güvenliğinde paydaşlar

Çocukların trafik ortamında karşılaştıkları risklerin tespit edilmesi sırasında, bu risk-
lerin yönetilmesi için sorumlu olanların tespit edilmesi de gereklidir. Karayolu güvenliği 
eğitimi çocukların yanı sıra ebeveynleri, bakıcıları ve eğitimcileri de hedef almalıdır. Tüm 
karayolu kullanıcıları, özellikle sürücüler, trafik ile etkileşimi açısından çocukların yete-
nekleri ve sınırlamaları hakkında eğitimli olmalıdırlar.

Ebeveynler

Çocukların örgün eğitime başlamadan önce karayolu güvenliği eğitimine başlaması 
gerektiği fikri, yaygın olarak kabul gören bir kavramdır. Tecrübe, keşif ve gözlem yoluyla 
çocukların davranışlarını etkileyen ebeveynlerin ve bakıcıların rolü giderek belgelenmek-
tedir (OECD, 1998). Buna ek olarak ebeveynler çocuklarını güvende tutup korumak iste-
melerine ve sık sık trafik ortamında onlara eşlik etmelerine rağmen, kendileri uygun kara-
yolu güvenliği davranışı sergilemiyor olabilirler. Çocuklar yetişkinleri dikkatli gözlemleyip 
taklit ederek öğrenirler ve okul çağından önce karayolu güvenliği becerilerini geliştirmeye 
başlarlar.

Ebeveynler, riske maruz kalma düzeyi, eşlik etme ve bağımsız seyahat seviyeleri ve 
örneğin çocuk koltukları ve bisiklet kaskı gibi güvenlik ekipmanlarının kullanım seviyeleri 
ile ilgili, küçük çocuklar için trafik güvenliği konusunda önemli kararlar alırlar. Ebeveynler 
önemli rol modeller teşkil ederler ve bu da, çocukların davranışları ve eylemlerini etkileye-
bilir. Çocukluk deneyimleri yetişkin davranışları, tavırları ve inançlar üzerinde temellenir. 
Ebeveynler, bir rol model olarak kendi davranışlarını değiştirip, çocuklarını eğitmek için 
en iyi yaklaşımların tespit edilmesiyle bu rolü üstlenmelerinde destek ve teşviğe ihtiyaç 
duyarlar.

Çocuklar

Çocukların trafikte aktif bir varlığı vardır; ve trafik ortamında kendi eğitimleri ve etki-
leri hafife alınmamalıdır. Karayolu güvenliği eğitimine davranışsal yaklaşımlar, ne kadar 
çok, kendi yetenekleri dahilinde, bir çocuk merkezli yaklaşım içinde olursa; çocukların 
çevre bilinci, trafik ile etkileşimleri, güvenle davranmaları konusunda kendi yetenekleri 
ve çevrelerini nasıl etkiledikleri de gelişir.

Çocuklar olgunlaştıkça, ebeveynleri, akranlarına kıyasla, yaptıkları eylemler üzerinde 
daha az etkiye sahip olabilir. Çocukların gelişimi için erken dönemde, sıkı bir güvenlik 
alışkanlığı aşılanması önemlidir.

Gençler ve ergenlerin, güvenlik becerilerinin güçlendirilmesi gerekir ve akran bas-
kısı ve risklerle baş etmek için strateji gibi güvenli davranışa yönelik olumlu tutumların 
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geliştirilmesi gerekmektedir. Küçük çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi, diğer karayolu 
kullanıcılarının güvenliği için, ortaya çıkan gençlerin sorumluluğu, ayrı bir tartışma ko-
nusudur.

Öğretmenler

Çeşitli ülkelerde trafik güvenliği konusu, eğitici eğitiminin bir parçasıdır. Özellikle 
küçük çocuklar için, öğretmenler de, ebeveynler gibi, birer rol model olarak hizmet ver-
mektedir. Bu nedenle öğretilen stratejilerin ayarlanması için önemlidir; ebeveynler ve öğ-
retmenler benzer bilgiler ve model davranış sunmalıdır. Okullar, okul yolunun güvenliği 
hakkında belediye ile iletişim yoluyla veya okul yolunun güvenliği hakkında velilere bilgi 
sunarak arabulucu birer organizasyon olarak hizmet verebilir. Ebeveynlerle sürüşleri ve 
okulun yakınına park etmeleri konusunda anlaşmalar yapılabilir, ve ebeveynler, okul dev-
riyesini organize etmek ve içinde görev almak veya diğer tür görevleri üstlenmek üzere 
davet edilebilir; Hollanda’da, öğretmenler ve trafikle ilgili görev alan ebeveynler, aktif 
olarak okullarda veya okullara yakın yolların güvenlik durumunu artırmak ve karayolu 
güvenliği eğitim faaliyetleri için görev aldığında, trafik güvenliği etiketi kazanabilirler.

Bazı ülkelerde karayolu güvenliği eğitimi eğitimcisinin rolü, güçlü bir şekilde kara-
yolu güvenliği eğitimi sağlamak için okullarla birlikte çalışmak konusunda aktif rol alan 
polisler tarafından desteklenmektedir.

Uygulayıcılar

Karayolu güvenliği eğitimi uzmanlarının tüm paydaşları tespit etmesi gerekir. Bu pay-
daşlar; ulaşım ve otoyol departmanları, eğitim departmanları, planlama departmanları, sağ-
lık departmanları, polis departmanları, otomobil kulüpleri ve yerel konseyleridir. Sonra, 
her bir paydaşın rolünün açıkça oluşturulması veya tanımlanması gerekir ve bu kurumla 
çalışmak için en etkili yolun hangisi olduğu bulunmalıdır. Bilginin iki yönlü akışını içe-
ren ortaklıklar, karayolu güvenliği uygulayıcılarının, belirli bir konuda en güncel bilgiye 
dayalı müdahaleler geliştirmesini ve onların hedeflediği grupla nasıl ilişkilendirileceğini 
sağlamak için gereklidir. Karayolu güvenliği mesajlarını ileten tüm bu faaliyetlerin tutarlı 
ve tamamlayıcı olması gerekir.

Ayrıca uzmanlar, karayolu güvenliği ile ilgili geniş bir bilginin hedefi olabilir. Sağlık 
uzmanlarına, örneğin görsel veya işitsel bozukluğu olan kişiler, yaşlı veya hasta sürücüler 
gibi belirli yüksek risk gruplarının incinebilirliği hakkında bilgi gönderilebilirler. Çocukla-
rı, onların ebeveynlerini, bakıcılarını veya diğer karayolu kullanıcılarını bazı olaylar (örne-
ğin, hastane ziyaretleri ya da rutin bebek sağlık kontrolleri) hakkında bilgilendirmek için, 
bu olaylar gerçekleştirilmeden önce profesyonel destek almak gerekir. Bu yöntem Finlan-
diya’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğitimciler çocukların karayolunda güvenliğinden 
ve özellikle karşılaştıkları riskler ve destek kaynaklarından haberdar edilebilirler. Eğitimde 
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yer alan diğer kişiler de (ör: okul müfettişleri, okul müdürleri ve veli-öğretmen dernekleri) 
karayolu güvenliği eğitimini teşvik edebilir ve kendi kurumlarında bunun uygulayıcıları 
olabilirler.

Uzmanların eğitimi; mesleki gelişim kursları, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, or-
taklıklar, özel eğitim kursları yoluyla gerçekleşebilir. Örneğin, iyi bir kanuni uygulama 
veya yasa değişiklikleri ile ilgili bilginin, bilgilendirme kampanyaları yoluyla yayılması 
mümkündür. Öğretmenler, sağlık çalışanları, mühendisler ve plancılar hizmet içi eğitim yo-
luyla süregelen girdilere bir fayda ve ilk eğitimlerinin bir parçası olarak karayolu güvenliği 
eğitimine dahil edilebilirler.

Sürücüler

En azından çocuklar söz konusu olduğunda, sorumluluk yükümlülüğünün sürücülere 
doğru kaydırılması giderek daha çok kabul görmektedir (OECD, 1998). Sürücülerin ayrıca 
çocukları korumak için ahlaki sorumluluğu olduğu kadar, bazı ülkelerde yasal sorumluluğu 
da vardır. En iyi performans gösteren ülkelerin çoğu (Bkz. Ek A; Christie ve diğ., 2004) 
daha düşük performansa sahip ülkelerinin aksine, bir çocuk yayanın karıştığı bir kazada 
sürücünün sorumluluk üstlenmesini sağlayan mevzuata sahiptir. Genel olarak, katılımcı 
ülkelerin sadece yedisinde bu mevzuat bulunmaktadır.

(Siegrist, 1999) GADGET Projesi (Eğitim ve Teknoloji Rehberliği aracılığıyla Otomo-
bil Sürücülerini Koruma) Çalışma Grubu 3; tarafından yürütülen belgelendirme sistemleri-
nin incelemesinin, gelecekte yapılacak sürücü eğitimlerinin, araç manevra becerileri ve bil-
gisinin ve trafik durumlarında ustalığın ötesine geçerek, risk bilinci ve öz-değerlendirmenin 
yanı sıra sürüş hedefleri ve bağlamı ile ilgili daha fazlasını içermesi gerektiğini göstermiştir.

Üreticiler, sigortacılar ve perakendeciler

Üreticiler, sigortacılar ve perakendecilerin; çocuk güvenlik sistemleri, emniyet kemeri, 
bisiklet kaskları gibi güvenlik ekipmanlarının uygun kullanımının teşvik edilmesinin sağla-
nacağı güvenlik eğitiminin verildiğinden ve bunların, risk altındaki kişiler için uygun fiyatlı 
ve erişilebilir olduğundan emin olma konusunda bir sorumluluğu sahiptir.

Birçok işletme, kendilerinin güvenlik ürünlerini teşvik ederek ve karayolu güvenlik 
eğitimini tüm yönleriyle destekleyerek kendilerine ve topluma sağladıkları faydaları görür-
ler. Birçok OECD ülkesinde otomobil üreticileri, petrol şirketleri, sigortacılar ve ebeveyn-
ler ve çocukları hedefleyen işletmeler, düzenli olarak karayolu güvenliği uzmanları ile iş-
birliği içinde çalışmakta, karayolu güvenliği eğitimine sponsorluk sağlamakta ve güvenlik 
mesajlarını teşvik etmek için kaynaklarını kullanmaktadır.
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Politika yapıcılar

Politika yapıcılar; eğitim, araştırma, geliştirme, uygulama, değerlendirme ve iyi uy-
gulamaların yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak, karayolu güvenliği eğitim müdahaleleri 
yapmak amaçlı yeterli kapasitenin olmasını sağlamak için liderlik etmelidirler. Onlar da ör-
neğin, karayolu güvenliği eğitiminin trafik güvenliği planlarına dahil olmasını sağlayarak, 
karayolu güvenliğinin önemini ve paydaşlarla iletişimi savunup sürdürmekte rol oynamak-
tadır. Bu tür planlar, trafik güvenliğini iyileştirmek amacıyla geniş bir politik çerçevenin 
oluşturulması için önemli yerel ve ulusal araçlardır. İlköğretim ve ortaöğretimde ve eğitici 
eğitiminde, karayolu güvenliği eğitimini müfredatın zorunlu bir parçası yapmak açısından 
dikkat verilmelidir.

Karayolu güvenliği mesajlarının iletilmesi; sağlık, çevre ve risk azaltma programları 
gibi ilgili olaylara entegre edilebilir. Bunun bir örneği, ulaşım, sağlık ve çevre kampan-
ya gruplarının bir koalisyonu tarafından organize edilen, Birleşik Krallık’ın yıllık “Okula 
Yürüyüş Haftası”dir. Safe Kids’in Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve Birleşik 
Krallık’ta güçlü bir savunma ve yüksek bir profil rolü vardır. Okul Komitesine Uluslararası 
Yürüyüş, Okula Yürüyüş Haftasını teşvik eder. 2003 yılında, 29 ülkeden gelen üç milyon-
dan fazla kişi Okula Yürüyüş etkinliklerine katılmıştır (www.walkableamerica.org adresin-
de mevcut 2003 Okula Yürüyüş Günlük Raporuna atıfta bulunulmuştur). Hollanda’da, bir 
ulusal trafik güvenliği organizasyonu olan 3VO tarafından ise, genellikle Mayıs’ta her yıl 
ulusal çapta “sokak oyunları günü” düzenlenmektedir; toplumsal gruplar bazı meskun alan 
sokakları motorlu taşıt trafiğine kapatarak oyun ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir.

Eğitimsel yaklaşımlar

Karayolu güvenliği eğitimine çeşitli yaklaşımlar vardır. Mevcut araştırma, küçük ço-
cuklar için yaşlarına daha uygun bir davranışsal yaklaşımı kuvvetle destekler ve bunu uy-
gulamak için büyük bir kaynak ihtiyacının gerekli olduğunu kabul eder. Bilgisayar tabanlı 
trafik simülasyonları, role-playing ve sınıf faaliyetleri karayolu çevresinde öğrenmeyi des-
tekleyen ve geliştiren tamamlayıcı yaklaşımları oluşturmaktadır.

Dünya çapında, girdiden (içerik) ziyade, öğrenme sürecinin sonucuna odaklanan eğitim 
yaklaşımlarına doğru bir trend ortaya çıkmıştır. Eğitim süreci, daha öğrenci merkezli olup, 
problem çözme ve karar verme becerileri ile stratejilerinin geliştirilmesine daha büyük bir 
odaklanmayla, öğrenme ve öğretmeye yönelik sorgulama tabanlı yaklaşımlar kullanır. Öğ-
renciler aktif olarak kendi deneyimlerinden (yapılandırmacı teori) faydalanarak anlam inşa 
eder, eğitim/öğretim öğrencilerle daha alakalıdır, ve işbirlikçi öğrenme stratejileri kullanıl-
maktadır. Bu yaklaşım, çocukların nasıl geliştiğine dair en son yorumlarla aynı fikirdedir ve 
karayolu güvenliği becerilerinin elde edilmesi için biçilmiş kaftandır (Pettit, 1994; Thom-
son ve diğ., 1996).

Çocuk gelişimi teorilerinin (Thomson ve diğ., 1996) Piaget, Gibson ve Vygotsky’nin-
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kiler de dahil olmak üzere incelemesi, çocuklarda özel, bağlama bağlı eylemler üzerinden 
öğrenme gerçekleştiği ve giderek yaygın kavramsal anlayışa doğru hareket ettiği üzerine 
net bir fikir birliği ortaya koymaktadır. Bu, genç çocuk yayaların karayolu kenarında veya 
yakın bir mesafede yer aldığında ancak en iyi şekilde öğrenmesi anlamına gelir. Oradan, 
tecrübe ile, onlar kavramsal bir anlayış geliştirmektedirler. Bu bulgular, ortaya çıkan fikir 
ve anlayışa dair yansımalar ile bağlantılı olarak yayalar, bisikletliler ve sürücüler için uy-
gulamalı beceri eğitimininin özendirilmesini destekler. Bu, Green Cross Code (Birleşik 
Krallık) veya Hector the Cat (Victoria, Avustralya)’e ait bilgi-tabanlı kurallar gibi sınıfta 
soyut kuralların sunumunu içeren, küçük çocuklar için karayolu güvenliği eğitiminin daha 
geleneksel olan formundan daha farklıdır. Beceri edinmenin yanı sıra, bilgi ve tutumların 
geliştirilmesi son zamanlarda geliştirilen davranışsal programların çoğunda mündemiç ola-
rak yer alır.

Araştırmada ve uygulayıcılar arasında, karayolu güvenliği uzmanları ve meraklılarının 
ziyaretleri gibi geçici etkinlikler, kitlesel itiraz teşkil edecek ama nispeten başarısız olacak-
tır, çünkü karayolu güvenliği eğitiminin planlı ve ilerici olması üzerine genel bir görüş bir-
liği vardır. Bu tür faaliyetler karayolu güvenliği programına yardımcı mütemmimler olarak 
kullanılır. Bailey (1995) birkaç müfredat alanlarına yayılan entegre bir karayolu güvenliği 
eğitimini teşvik eder ve bu yaklaşım aynı zamanda Okullarda Karayolu Güvenliği Eğitimi 
için İyi Uygulamalar Kılavuzu (www.DfT.gov.uk) ile desteklenir, ve bu, müfredat karşısında 
karayolu güvenliği eğitimi örneklerini tespit edip sunar ve karayolu güvenliği uzmanları-
nın, karayolu güvenliği konusunda zaman zaman yapılan sohbetler yerine karayolu güven-
liği eğitimi için ilerlemeli bir program vermesi konusunda öğretmenlere destek olmalarını 
önerir.

Entegre bir yaklaşımı benimserken, eğitimsel ve karayolu güvenliğinin hedeflerinin 
her ikisinin de yerine getirilmesini sağlamak için eyleme geçilmelidir. Bu da, çocuklar ve 
bakıcılarının anlayabileceği ortak bir karayolu güvenliği dilinin geliştirilmesini gerektirir, 
karayolunun yasal ve yasal olmayan kurallara ve güvenli davranışlara karşı olumlu bir 
tutum ve anlayış gerektirir. Bu kurallar, (örneğin yol işaretleri gibi) bilgi ve anlayışın yanı 
sıra, yasal gereklilikleri (örneğin, emniyet kemeri kullanılması ve bazı ülkelerde, tahsis 
edilen bir yaya geçidi alanında insan şekilli kırmızı ışık yandığında karşıdan karşıya geç-
meme) ve aynı zamanda manevi bir ‘yol duygusunu’ içerebilir. Karayolu güvenliğinde 
öğretim, çocuklara yolda nasıl güvenle davranmaları gerektiğini öğretmenin ötesine gide-
bilir; bazı ülkelerde bu, zaman, rota ve ulaşım biçimini seçmek gibi önleyici tedbirleri, ya 
da bir kaza durumunda nelerin yapılacağını da içerebilir.

Karayolu güvenliği eğitiminin verilmesi

Yukarıda açıklanan karayolu güvenliği eğitiminin tam kapsamlı potansiyel sağlayı-
cıları tarafından, ulusal, toplumsal ve okul düzeyinde en etkili dağıtım mekanizmalarına 
dikkat edilmesi gerekir. Bazı ülkelerde, karayolu güvenliği eğitiminin sağlanmasını kolay-
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laştırmak için uzmanlardan oluşan bir grup bulunmaktadır; örneğin, İngiltere’nin karayolu 
güvenliği memurları genellikle yerel karayolu otoriteleri ya da polis tarafından istihdam 
edilmektedir. Danimarka, Fransa, Almanya ve İskoçya gibi ülkeler karayolu güvenliği eği-
tim faaliyetlerini koordine etmek için karayolu güvenliği konseylerine güvenmektedir. Bu 
tür konseyler veya uzmanları: sağlık, eğitim ve ulaşım uzmanları ve özel sektör, kamu ve 
gönüllü sektör arasında ortaklıkları kolaylaştırabilir; hedef nüfusa, yaş gruplarına, kara-
yolu kullanıcısı gruplarına dair güncel bilgi sağlayabilir; müdahaleler geliştirip değerlen-
direbilir ve bunları doğrudan okullar, topluluklar, ebeveynler ve başkalarına temin edebi-
lir; karayolu güvenliği eğitiminin verilmesini izleyebilir; uzmanları eğitebilir ve karayolu 
güvenliği eğitim beceri kapasitesini inşa edebilir ve örneğin, web tabanlı kaynaklar gibi 
kolay erişimi teşvik ederek etkin materyallerin kullanımını teşvik edebilir.

Ebeveynler ve bakıcıların okul ortamında ve dışında daha fazla bulunmalarına rağmen, 
okullar, çocukların götürülüp teslim edildikleri en yaygın lokasyondur. Okuldan sonra ço-
cukların bakımının sağlanması, spor ve serbest zaman kulüpleri, toplum temelli ve dini 
organizasyonlar üzerine diğer fırsatlar da ortaya çıkabilir.

Tanıtım ve bilgilendirme için, bilginin dağıtılmasında televizyon ve basılı materyaller 
en yaygın yöntemdir, ancak radyo, sinema veya web tabanlı bilgiler de ayrıca etkilidir. 
Web, giderek artan bir şekilde eğitim, öğretim, tanıtım faaliyetlerinde kullanılmaktadır ve 
derinlemesine değerlendirilmelidir.

Müdahale yaklaşımları

Aşağıda betimlenen müdahaleler, karayolu güvenliği eğitiminin farklı yaklaşımları 
için örnek teşkil etmektedir. Bunlar, hiçbir şekilde OECD ülkesindeki faaliyetlerin kap-
samlı bir tanımını vermez. Bir çoğu henüz değerlendirilmediğinden, etkinliği hakkında bir 
yorum yapılamaz. Bazı programlar belirli yaş gruplarını hedef alırken, bir diğeri karayolu 
kullanıcısı gruplarını hedef alır.

Sürücü eğitimi ve eğitim

Sürücülerin davranışları çocukların yer aldığı trafik kazalarında önemli bir faktördür. 
Çarpma darbesinin hızı, oluşacak yaralanmaların şiddetini belirler. 20 mil hızla çarpılan 
yayaların %5’i, 30 mil hızla çarpılan yayaların %45’i, 40 mil hızla çarpılan yayaların ise 
%85’i ölmüştür (Ashton ve Mackay, 1979). Birçok ülkede sürücüler, yerleşim alanında bir 
çocuk yayanın yer aldığı kazalardan, yasal olarak sorumludur.

Sürücülerin, kazalardan kaçınmak için yeterince hızlı birşekilde tepki verme konusunda 
kendi yeteneklerini hafife almaları veya bu konuda kendileri yerine, çocukların kazadan ka-
çınmak için yapacağı manevralara güvenmeleri sebebiyle zorluklar ortaya çıkar (Howarth, 
1985). Araştırma, sürücülerin, çocukların güvenliği üzerinde kendi rolleri hakkında bilgisiz 
olduğunu ve sorumluluk alma konusunda başarısız olduğunu göstermektedir (Limbourg, 
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1994). Araştırma ayrıca, acemi sürücüler arasında özellikle, tehlike anlamında bir farkında-
lık eksikliği sorununu ön plana çıkarmıştır.

Erken sürücü öğretimi ve eğitim

Tüm sürücülerin, trafikte güvenli davranmak anlamında çocukların yetenek sınırla-
rının farkında olmaları ve aracın içinde ve dışında olanlar için rol ve sorumluluklarının 
farkında olmaları gerekir. Bu, bazı durumlarda etkili eğitim ve testler ve tanıtım ve bilgi-
lendirme faaliyetleri ile sürekli hatırlatmalar yoluyla ve bazı durumlarda ise ileri eğitim 
yoluyla elde edilebilir.

Araştırma güvenli sürüş yapma konusunda davranışların, erken dönemde inşa edildiği-
ni (Waylen ve McKenna, 2002) ve ebeveyn davranışlarından etkilendiğini göstermiştir; bu 
nedenle ön sürücü eğitimine ve sürücü eğitimine erken yaşta başlanılması gerekir. Okullar 
ve kolejlerde, erken sürücü eğitim kursları gitgide daha çok kullanıma hazır hale gelmiştir, 
ama bunların çok az bir kısmı değerlendirilmiştir. Bazı erken sürücü kursları, ve öğrenci 
sürücü kursları, beceri eğitimi ile davranışsal ve tutumla ilgili unsurları birleştirmektedir. 
Yalnızca becerileri geliştirmek üzere düzenlenmiş kurslardan, genellikle belli bir ücret 
karşılığında yararlanılabilir, ancak sorumlulukların bilgisi, davranışlar, diğer karayolu kul-
lanıcıları arasında fark edilme vb. durumlar, sürüş sırasında tehlikeli davranışlar gösterme 
konusunda akran baskısına karşı koymak amacıyla, genç sürücüler için özellikle bu kurs-
lar önemlidir.

Avustralya ve Birleşik Krallık teorik testlerinde, bilgisayarlı tehlikeleri algılama un-
surunu hayata geçirmiştir, bu, acemi sürücülerin sürücü belgesi alabilmesi için geçmesi 
gereken iki testten biridir. Bu test, sürücü eğitimi öğrencilerinin anlaması gereken, bir dizi 
incinebilir karayolu kullanıcısı örnekleri ile riskli senaryo örneklerini içerir. 

Bu tür eğitim ve testlerin, uzun vadeli güvenlik faydalarının tespit edilmesi gerekir. 
Sürüş davranışında güvenilir bir öz değerlendirme yapabilmek gibi diğer beceriler, sürücü 
testlerinde nadiren yer almaktadır. Ancak, Finlandiya, öz-değerlendirmenin sürücü testle-
rinde başarıyla uygulanabileceğini tespit edilmiştir. Uygulamalı sürüş testine daha fazla 
güvenlikle ilgili yönlerin eklenmesi, kaza olasılığı yüksek olanların tespit edilip belirlen-
mesine ve bu alanlarda eğitimin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Örgün eğitim ve öğretim miktarını arttırmanın, güvenliğini artırmadığı tespit edilmiş-
tir, ancak risk farkındalığını artırma eğitimi veya talimatlar yoluyla artan deneyim ve ka-
demeli sistem gibi sürücü belgesi sisteminin diğer yönlerine getirilen değişikliklerin, bir 
güvenlik faydası olduğu görülmüştür.

Sürekli eğitimin ve yeniden öğretimin güvenlik faydaları olabilir. Eğitime ek olarak, 
sürücülerin, kanunlardaki ve karayolu ortamının kullanımındaki değişikliklerden haberdar 
edilmesi gerekir. Bilgiler genellikle, sürücü belgelendirme sistemi veya vergi sistemi üze-
rinden iletilir, ancak örneğin sigorta şirketleri gibi diğer kurumların da bu konuda yardımı 
dokunabilir.
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Sürücüleri hedefleyen tanıtım faaliyeti, araç yolcuları ve diğer karayolu kullanıcılarını 
korumak için yasal sorumlulukları hakkında sürücüleri uyaran, çocukların davranışları ko-
nusunda bilinçlendirilerek ve bir çarpmanın olumsuz sonuçlarını göstererek daha güvenli 
davranmaları için sürücüleri teşvik eden bir faaliyet olmalıdır.

Trafik kulüpleri

Okul öncesi çağındaki çocuklar için eğitim, çocuk-ebeveyn etkileşimine odaklanma 
eğilimi gösterir. Trafik kulüpleri sık sık geliştirilip, gereksinimlere yanıt verecek şekilde 
adapte edilir. Bunlar genellikle evdeki ebeveynlere kitapçık halinde bir dizi bilginin doğ-
rudan gönderilmesini içermektedir. Bilgi/etkinlik kitapçıkları yalnızca ebeveynleri klübe 
katılan çocuklara verilir. İskoçya’da okul öncesi trafik kulübünün kaynakları tüm 3-5 yaş 
grubu çoçuklara ücretsiz olarak sağlanır ve evlerine, ebeveynlerine ve kreşlere gönderilir. 
Okul öncesi trafik kulüplerinin değerlendirmesinde, bu klüplerin çok küçük çocukların 
davranışlarında pozitif faydalar sağladığı bildirilmiştir (Bryan-Brown, 1993). Alternatif 
olarak, Finlandiya’da trafik klüplerinin yerine, örneğin ebeveynler, öncelikle çocuk yaya-
ların güvenliği ilgili 4 yaşında çocukların, sağlık merkezlerinde sağlık denetimi sırasında 
ve okul için kayıt sırasında bilgi almaktadırlar. Bu kanallar, neredeyse tüm yaş grubunu 
kapsar, örneğin bu yolla her yıl yaklaşık 40000-50000 aileye ulaşır.

Yol kenarında çocuk yayaların eğitimi

Çocuklar, trafik ile ilgili karmaşık bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde entegre edebil-
mek ve farklı yönlerden gelen trafiğe yaklaşım konusunda araçlarla aralarındaki mesafele-
ri hesaplama ihtiyacı duyar. Aynı zamanda, çevrede güvenli ve tehlikeli yerleri belirleye-
bilme ve karayolunda karşıdan karşıya geçmeden evvel güvenli geçiş rotalarını belirleme 
ihtiyacı duyarlar (Foot ve diğ.,1998).

Zaman ve uygulama ile birlikte hızlı bir şekilde trafik konusunda tahminler yürüten 
bir strateji arayışı ve nihayetinde bu stratejinin geliştirmesi için, çocuklarda görsel tarama 
beceri eğitimi, çocukları sistematik ve kapsamlı olmaya teşvik eder. Çocuklar, yayalara 
tahsis edilen geçitleri kullanmaları için teşvik edilmeli ve bunların güvenli bir şekilde nasıl 
kullanılacağını konusunda eğitilmelidirler.

Araştırma, temel beceri eğitiminin yanı sıra, güvenli davranmanın sosyal bağlamını 
anlamanın (Thornton ve diğ.,1998) ve meta-bilişsel faaliyetin (Whitebread ve Neilson, 
1998) önemli olduğunu göstermiştir. Eğer iyi bir şekilde anlaşılmışsa, güvenlik becerileri-
nin, karayolu boyunca ortam çeşitliğine uygun olup, aktarılabilmesi olasıdır.

Uygun öğretildiği takdirde, 5 yaşındaki küçük çocukların daha güvenli yayalar haline 
gelmek adına, temel beceri ve anlayışlarını geliştirmeye başlayabileceğine dair kanıtlar 
mevcuttur. Kalkınma teorisine ve deneysel çalışmalara göre, yayalarda beceri eğitimi eğer 
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karayolu ortamında yer alıyorsa en etkilisi olup, bir problem çözme yaklaşımını benimser 
ve çocukların aktif olarak katılmasını gerektirir.Yetişkinler çocukların eğitimlerinin odaklı 
bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak konusunda ve çocuklara, az sayıda akranlarıyla etki-
leşime geçerek, birbirlerinin bilgilerinin üzerine bilgi inşa edebilmeleri için onları teşvik 
etmek konusunda kılavuzluk ederler.

Araştırma ve değerlendirmeler temelinde, sınıfta bilgisayar tabanlı simülasyonlar kul-
lanarak ebeveynler ve gönüllüler tarafından yol kenarında kullanım için çok sayıda uygu-
lamalı çocuk yaya eğitim planları geliştirilmiştir. Bunların örnekleri; Kerbcraft planı ve 
Let’s Decide Walkwiseand Footsteps’tir. İngiltere Ulaştırma Dairesi (DfT) ve UK Chari-
ties desteği ile, Kazaları Önlemek için Kraliyet Cemiyeti (Royal Society for the Prevention 
of Accidents-RoSPA) uygulamalı çocuk yaya eğitim planlarının yönetilmesine ilişkin bir 
kılavuz geliştirmiştir (RoSPA, 2001). DfT şu anda ağırlıklı olarak yoksul topluluklarda 
100’ün üzerinde yerel Kerbcraft planlarını içeren çocuk yayalar için uygulamalı bir pilot 
eğitimini değerlendirmektedir. Bu değerlendirme; çalışmalara ve sürdürülebilirliğe etkile-
ri, çocukların becerilerine etkileri ile ebeveynler, çocuklar, okullar ve topluluklar üzerin-
deki daha geniş etkilerine ek olarak, kazalarda yer almaları üzerindeki etkilerini de değer-
lendirecektir. Bazı programların nasıl daha yaygın olarak uygulanacağı konusunda yerel 
yönetimler için kılavuz hazırlaması amacıyla, bu programların neden başarının önündeki 
engelleri besleyip belirlediğini öğrenmeye çalışacaktır.

Erken eğitimin karşıtları 8-10 yaş civarında çocukların bağımsız seyahat etmesinin 
beklenmediğini ve erken eğitimin çocuklar ve ebeveynler arasında aşırı bir güveni teşvik 
edebileceğini savunmaktadırlar. Erken eğitim yanlıları ise, çocukların erken yaşta gelişen 
becerilerinin, pasif bir aktiviteden ziyade denetimli bir deneyim olduğunu ve trafiğe ma-
ruz kalmanın aktif bir öğrenme deneyimi olarak kullanılmasını sağladığını ve bu nedenle 
çocukların uygun bir yaşa geldiğinde güvenli bir şekilde bağımsız olarak seyahat etmesini 
sağlayacak özdenetim gibi önemli beceriler geliştirmesine sağladığını ifade etmektedirler. 
Erken çocuk yaya eğitiminin çoğu, çocukların denetimsiz bir şekilde trafiğe maruz kalma-
malarını teşvik etmektedir.

Simülasyonlu ortamlarda çocuk yaya eğitimi

New York’un “Güvenli Şehir - Safety City” programı, çocukların içinde yaya ve bisik-
let güvenliği becerileri edinebileceği ve uygulayabileceği gerçekçi bir simülasyon sokak 
ortamını sağlamaktadır. Tamamen trafik ışık ve işaretleri, yaya geçitleri ve diğer sokak işa-
retlemeleri ile donatılmıştır. Genellikle 9 yaşındaki çocuklar, sınıf eğitimi ile başlayarak, 
daha sonra da öğrendiklerini uygulamak üzere bu programa katılmaktadır. Kentin 6 Gü-
venli Şehri de çocuk koltuğu ile donanımlı istasyonlar gibi işlemektedir. Programdaki en 
son gelişme olan “Access City - Erişim Şehri”, özel ihtiyaçları olan çocuklar için sınıflar 
sağlayacaktır. Birçok ülkede benzer eğitim merkezleri bulunmaktadır ve bu merkezler, en 
çok etkiyi planlı ve ilerlemeli bir programın parçası olarak kullanıldığında sağlamaktadır. 
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Hollanda gibi ülkelerde, çocukların içinde  (pedallı bir araç sürücü olmak de dahil olmak 
üzere) çeşitli roller edineceği trafik bahçeleri adı verilen programlar mevcuttur. Böyle bir 
eğitimin beceri ve anlayış açısından yararları tespit edilememiştir. Böyle bir simülasyonlu 
eğitimin dezavantajı, araç boyları tam verilmediğinden ve çocukların karayolu güvenliği 
için önemli olan, sürücüler ve çocuklar için görünürlük sağlanması gibi konular gerçeğe 
uygun bir şekilde ele alınmadığından, gerçek dışı bir emniyet ve güvenlik algısının oluş-
masına yol açabilir.

Bilgisayar tabanlı çocuk yaya eğitimi

Simülasyonlu ortamlarda eğitim olanakları sağlayan çok sayıda plan vardır. Bugün, 
bilgisayar ve internet kullanımı birçok okulda standarttır ve çeşitli karayolu güvenliği eği-
timi web sitesine erişim sunmaktadır. İngiltere DfT’sinin, öğretmenler için, ulusal müfre-
dat içine karayolu güvenliği eğitiminin entegre edilmesinde onlara yardımcı olmak için 
ders planları içeren özel bir websitesi vardır (www.databases.dft.gov.uk/lessonplans/).Si-
mülasyon oyunları, becerilerin geliştirilmesi ve tutum ve davranışların değiştirilmesine 
yardımcı olabilir; ancak, gerçek trafik ortamında bu bilginin aktarılarak uygulanıp uygula-
namayacağı ile ilgili sorular baki kalır (Lonero ve diğ.,1995).

Yakın zamanda, Tolmie ve diğ. (2002) çocuk yaya eğitim simülasyonları yoluyla ka-
zanılan becerilerin aslında yol ortamlarına aktarıldığını göstermiştir. Buna ek olarak, sı-
nıf simülasyonları, yol ortamında yerinde eğitiminin sağlayabileceğinden daha geniş bir 
çeşitlilikte karayolu ortamlarını çocuklara anlatabilir. Etkili olabilmesi için, sınıf-tabanlı 
eğitime, yetişkin liderliğindeki çocuk merkezli problem çözme yaklaşımlarınında eklen-
mesi gerekir.

Tolmie ve diğ. (2002) içinde, dezavantajlı öğrencilerin sözel becerilerindeki gelişme-
lerin, çocuk yaya simülasyon eğitimi için ek bir eğitimsel fayda teşkil ettiği tespit edilmiş-
tir. İspanya’da ise, 6-12 yaş arası çocuk yayalar için olan ve güvenli boşluk mesafelerini 
tespit etmeyi amaçlayan bir video tabanlı eğitim programı, bu eğitimi alanlar ve almayan-
lar arasında anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. (Bueno ve diğ., 1991, 1993).

Okula gidiş seyahatinin güvenliği

Çocuk trafik kayıplarında önemli bir paya sahip olan okula gidiş seyahatleri; Birleşik 
Krallık’ta, okul çağındaki gençlerde görülen kayıpların %15’ini ve 12-15 yaşındaki ço-
cuklara ise yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. İlkokuldan ortaokula geçiş, özellikle yük-
sek risk ile ilişkilidir. Bu tür yolculuklar, önemli güvenlik bilinci becerilerini geliştirirken 
seyahat alışkanlıkları için sağlıklı ve sürdürülebilir seçimler aşılamak için bir fırsat teşkil 
eder.

Okul politikaları da çocuk karayolu güvenliğini etkileyebilir. Okul seyahat planları; 
çocuklar için gerekli uygun davranış ve ekipmanlar için ve okul seyahatlerinde çocuk 
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gruplarını taşıyan yetişkinler için gerekli eğitimin ve tanıtımın ve okula giden yürüyüş ve 
bisiklet rotalarının daha güvenli olmasını desteklemenin seviyesi için bir kılavuz içerebilir.

Güvenli yürüyüş ve bisiklet kullanımını teşvik etmek için kontrol listeleri okullar ve 
ebeveynleriçin önemli araçlardır (NHTSA, 2001). Birleşik Krallık’ta, Ulaştırma, Eğitim 
ve Sağlık Departmanları tarafından, okul seyahat planlarının gelişimini desteklemek, araş-
tırma ve eğitim paketlerine komisyonluk yapması ve okul seyahatlerinde ulaşımın sürdü-
rülebilir türlerinin güvenli kullanımını sağlamak için Okul Seyahati Farkındalık Grubu 
(School Travel Awareness Group-STAG) oluşturulmuştur. Yerel yönetimler ve okullar için, 
çeşitli karayolu ve okul ortamlarındaki iyi uygulamaları gösteren kılavuzlar hazırlanmıştır.

Okula giden güvenli rotalar ile ilgili olarak birçok faaliyet, güvenlik ve sürdürülebi-
lirliğin her ikisine birden odaklanmaktadır. Çocuklar, ebeveynler, okullar ve topluluklar 
sürdürülebilir seçimler yapmaları konusunda teşvik edilir ve güvenliği nasıl artırabilecek-
leri yönünde onlara kılavuzluk edilir. Bir yetişkin eşliğinde bir grup çocuğun okula yürü-
mesi anlamına gelen “yürüyen otobüslere” (www.walkingbus.com) ilişkin kılavuzlar Bir-
leşik Krallık ve Yeni Zelanda’da hazırlanmıştır. Sustrans (www.saferoutetoschool.org.uk) 
ve Young Transnet (www.youngtransnet.org.uk) gibi Birleşik Krallık’ta yapılan girişimler, 
çocukları, okula giden rotalar üzerindeki tehlikeleri tespit etmeleri ve bunlara çözüm geliş-
tirmeleri hususunda aktif olarak rol almaları adına teşvik etmektedir.

Yayalar olarak ergenlerin güvenliği daha az dikkat çekmiştir. İlköğretimden liseye 
geçişte bağımsızlık düzeyinde bir artış yaşanmaktadır. Birleşik Krallık’ta, ilköğretimden 
liseye geçişleri sırasında çocuklar için bir eğitim programının etkinliğini test etmek için, 
bilgi ve tutumlara dair bir öncesi ve sonrası anketi kullanılmıştır. “Seçimler yapma-Ma-
king Choices” programı, ilköğretim ve ortaöğretim okulları için kaynaklar, ebeveynler için 
kitapçıklar ve çocuklar için dergiler içermektedir. Bu yaş grubu için ebeveynlerin ve ço-
cukların kaygıları ve kaynak beklentilerini ortaya koyan anketlerden sonra geliştirilmiştir. 
Ergen yayaların karayolu güvenliği konusunda özel ihtiyaçlarını karşılamak için daha faz-
la araştırma yapılması gerekir. Belçika’da, liseye bisikletiyle giden çocukların güvenliği, 
deneyimli bir yetişkin eşliğinde (bisiklet koçu), özel kıyafetler giyen bir bisiklet grubuna 
çocukların dahil edilmesi ile ele alınmıştır.

Birçok çocuk okula otobüsle gitmektedir. Ebeveynlerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi 
çocukların okul otobüsü güvenliği için esastır. İnteraktif güvenlik bilinçlendirme program-
ları, çocuklara, otobüs içindeki davranışları ve otobüs durağına bekleyişleri dahil olmak 
üzere okul otobüsüne dair güvenlik kurallarını öğretmektedir. Bunlar, çocukların kendi gü-
venlikleri hakkında bir rol üstlenmesini sağlayabilir ve ebeveynlere okul otobüsü güvenli-
ğinin temel kurallarını güçlendirmek için güvenlik ipuçları sağlayabilir.
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Tiyatro, role-play ve sunumlar

Detaylı tartışmalar içeren planlanmış bir programın, gelişmenin veya müteakip faali-
yetlerin bir parçası olduğunda, role-playing ve tiyatronun kullanımının, karayolu güvenli-
ği bilgisinin aktarılmasında etkili olduğu tespit edilmiştir (RoSPA, 2002). Role playing ve 
teatral sunumlar, özellikle motivasyon, inançlar, toplumsal normlar ve eylemlerin sonuç-
larına odaklanmak için etkili bir yol olabilir. Bu tür yaklaşımlar daha büyük çocuklar için 
uygun olabilir ve akran baskısı ile başa çıkmak için strateji geliştirmelerini sağlayabilir. 
Başka bir yaklaşım da, trafik kazası sonucu engelli kalmış akran bir kişinin güvenlik tartış-
malarına (trafik bilgilendiricilerine) katılmasıdır. Diğer planlar ise; kendi karayolu güven-
likleri için ve okul geçidi devriyeleri ya da sınıf şampiyonları (Genç Karayolu Güvenliği 
Görevlileri) içinde yer almalarını sağlamak için çocukların ve tüm karayolu kullanıcıla-
rının sorumluluk almasını teşvik eder. Ancak, karşılaştıkları riskler nedeniyle, çocukların 
okul geçidi devriyesi olarak kullanılması hakkında, bazı karşıt söylemler ortaya atılmıştır. 
Çocukların sorumluluk geliştirirken, toplumun tüm bireylerinin güvenlik için sorumluluk-
tan pay aldığını anlaması önemlidir.

Belirginlik girişimleri

Özel güvenlik becerileri eğitiminin yanı sıra, birçok yaya eğitim programları belirgin-
lik gibi konuları kapsamaktadır. Örneğin, 2002 yılında başlatılan, Kanada’nın ulusal eği-
tim programı “Belirgin görün, iyi düşün - Be Bright–Think Right”, okul otobüslerinde ve 
etrafında güvenliğe dair bir bileşen içerir. Bu, eğitimciler ve ebeveynler için materyallere 
ve bir web sitesine eşlik eden, bir interaktif video sunumudur. Bu, otobüse gidiş (otobüs 
durağına yürümek, sokaklarda karşıdan karşıya geçmek, yoldan biraz uzakta beklemek) ile 
ilgili bilgileri ve otobüsten iniş (otobüsün etrafındaki tehlike noktalarından uzak durmak, 
gerekirse otobüsün önünden karşıdan karşıya geçmek, otobüsü yakınında bir şey düşer-
se yapılabilecekler) ile ilgili bilgileri içerir. Program Kanada hükümeti, Kanada İzcileri 
(www.scouts.ca/bbtr/ba.html) ve Kanada Atlı Kraliyet Polisleri ile ortaklaşa bir biçimde, 
ağırlıklı olarak okullarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Norveç’te birçok bölgede, oku-
la yeni başlayanlara (6 yaşındakiler), genç karayolu kullanıcılarını daha görünür hale geti-
recek parlak renklerde ve üzerinde reflektif malzemeler kullanılan, şapka, yelek veya okul 
çantaları temin edilmektedir.

Çocuk yaya güvenliğinin tanıtımı

Sürücüler çocuk yaya güvenliği tanıtımı için önemli bir hedef kitle olmuştur (OECD, 
1998). Bu kampanyalar sürücülere güvenli davranmaları için sorumluluk yükler ve özel-
likle çocukların öngörülemeyen davranışları ve olası varlıkları konusunda onları uyarır-
ken aynı zamanda hızlarını azaltmaya odaklanmıştır. Tanıtım faaliyetleri, sürücülerin yasal 
sorumluluklarını, uygulama kampanyalarını, uygunsuzlukların sonuçlarını, diğer karayolu 
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kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve yeteneklerini ve onların davranışlarının bir sonucu olarak 
yolda kendileri ve başkaları için teşkil ettikleri riskleri sürücülere aktarır ve bu faaliyetler 
bu konularda uyarmanın bir yoludur.

Değişen toplumsal normlar tanıtım faaliyetleri için uzun vadeli bir amaç olabilir, ve tu-
tarlı mesajlar ileten, birkaç yıl boyunca süregelen bir dizi kampanya üzerinden elde edilebi-
lir. Birleşik Krallık’ta, örneğin, kampanyalar, hız yapmanın sosyal olarak kabul edilmeyen 
bir davranışa dönüşmesini amaçlamıştır. Ortalama olarak yılda bir kez yeni kampanyalar 
ortaya çıkmıştır. Bu tür kampanyalar, kampanyanın profilini yükseltmek için şampiyonlar, 
ünlüler, mağdurlar, uzmanlar veya başkalarının da içinde yer alabilmesi için bir fırsat tanır. 
Reklam, iyi bir şekilde tanınmayı ve hatırlanmayı sağlar (OECD, 1998). Kampanyalarda 
tamamlayıcı sinema, televizyon ve radyo reklamları da yer alır. Radyo reklamları hızlarını 
azaltmaları hususunda direksiyon başındaki sürücülere hitap etmektedir.

Street Smart (Amerika Birleşik Devletleri’nde Kolombiya Büyükşehir Bölgesi) planı, 
Metrorail ve Metrobüs ve radyo reklamları, televizyon, kamu spotu duyuruları ve posterler 
içermektedir. Kampanya materyalleri, sürücüleri, trafik kazalarının, kazada yer alan yaya-
ların ve de sürücülerin yaşamları ve aileleri üzerindeki “etkilerini tahayyül etmeye” davet 
etmektedir. Reklamlarda, kendi gerçek hikayelerini anlatan ve yaya geçitlerinde sürücüle-
rin ve yayaların davranış kurallarını vurgulayan insanlar yer almaktadır.

Çocuk bisikletçilerin güvenliği

Yol ortamında çocuk bisikletçilerin eğitimi

Temel bisiklet kullanma becerileri genellikle erken yaşta yolun dışında öğrenilir ancak 
genellikle yolda bisiklet sürmeden önce eğitim gerekir. Eski bisikletçiler, eğitimdeki dina-
mik /defansif bisiklet kullanma tekniklerinden yararlanabilir (van Schagen ve Brookhuis, 
1994). Bisiklet eğitimi doğası gereği uygulamalı olup genellikle okul-temellidir ancak ille 
de okul saatlerinde gerçekleştirilmesi gerekmez.

Bisiklet sürme becerileri, denetimli problem çözme yaklaşımı ve rehberlik edilmiş bir 
deneyim kullanılarak, karayolu ortamına yavaş yavaş maruz kalma ile, etkili şekilde bir 
gelişme gösterir (Savill ve diğ.,1996). 9-11 yaşındakilere yönelik uygulamalı bisiklet eği-
tim programlarının değerlendirilmesi 1996 yılında Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilmiştir. 
Eğitim almış yaklaşık 1000 çocukla, eğitim almamış yaklaşık 1000 çocuk karşılaştırılarak, 
farklı bisiklet eğitim programlarının bilgi ve becerilere ilişkin etkileri değerlendirilmiştir. 
Yolda yerinde becerilerin tespit edilmesine dair test ve bilgi sınavı; eğitim alan çocukla-
rın eğitim aldıktan 2 sene sonra bisiklet eğitiminin kalıcı faydaları olduğunu gösteren bir 
sonuç ortaya koymuş ve eğitimsiz çocuklara göre önemli ölçüde daha iyi bir performans 
sergilediklerini ortaya koymuştur. Ayrıntılı sonuçlar, problem çözme yaklaşımları ve bazı 
yolda yerinde eğitimleri içeren ve yoğun olmaktan ziyade kapsamlı olan planların en iyi 
sonuçları verdiğini ortaya koymuştur. Çoğu beceri eğitimi uzmanlar tarafından koordine 
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edilir ve yetişkin gönüllüler tarafından uygulanmaktadır. Bazı eğitmenlerin kalitesi hak-
kında kaygılar ortaya çıkmış, ve eğiticilerin akreditasyonu için bazı ülkelerde sistemler 
geliştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Oregon eyaleti, 12-14 yaşındakilere kapsamlı 
bir bisiklet güvenliğinin öğretilmesi için, yarısı karayolu ortamında bisiklet sürülmesini içe-
ren,10 derslik bir Bisiklet Eğitim Müfredatını kullanmaktadır.

Dersler, karayolunun bakımını, kurallarını, ele alınışını, ekipmanları, işaretleri ve trafik 
şablonlarını ve kavşak konularını kapsamaktadır. Sokaklarda sürüş yapmak, şerit konumu-
nu, yolda nasıl dönüş yapılacağını, nasıl sinyal verileceğini, bisiklet kontrolünü, tehlikelerin 
tespit edilmesini vb. kapsamaktadır. Bu ders için sürekli olarak mükemmel değerlendirmeler 
yapılır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, okul-taban-
lı, bisiklet üzerinde yapılan eğitimin bileşenlerinin etkinliğini belirlemek için bir çalışma 
yapmaktadır.

Birleşik Kralık’ta DfT, RoSPA’nın gelişimini ve uygulamalı çocuk bisiklet eğitim plan-
larının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için iyi uygulama kılavuzlarının dağıtımını des-
teklemektedir. Ayrıca bisiklet bakımı, belirginlik, kask takılması ve beceri kazanılması ile 
ilgili konuları gündeme getirmektedir.

Simülasyon ortamlarında çocuk bisikletçilerin eğitimi

Başka bir yaklaşım ise belirli yerleri ve özel olarak oluşturulmuş faaliyet merkezlerini 
kullanır. Örneğin, Porto Riko’da tipik bir kasabanın kopyası olan ‘Safety City’ içinde, 
trafik işaretleri, işaretlemeleri ve kaldırım işaretleri üzerinden, çocuklar güvenli yürüyüş, 
bisiklet kullanımını ve sokak güvenliğini deneyimleyebilmektedir. Öğrenciler bir saatlik 
trafik güvenliği talimatı sınıfına katılarak programa başlamaktadırlar. Öğretmenlerin gö-
zetimi ve yönlendirmesi altında, öğrenciler daha sonra korumalı olarak bu Güvenli Şehir 
ortamında güvenlik becerilerini uygulamaktadırlar. Bu 7-9 yaşındaki çocukları hedef alır 
ve sokaklarda güvenle karşıdan karşıya geçme, kask kullanımı ve karayolları ile ilgili ku-
rallara odaklanan mesajların iletilmesini hedefler.

Çocuk bisiklet kaskının tanıtılması

Bisiklet kaskları, tüm yaştan insanlarda özellikle de çocuklarda, kafa, beyin ve üst yüz 
bölgesinin yaralanmasını veya yaralanmanın ciddi olmasını engellemektedir. Yapılan bir 
literatür taraması, tanıtım kampanyalarının kask takılmasını artırdığını göstermiştir. Hat-
ta çocukların; risklerin, akran/sosyal baskı, maliyet, konfor ve tasarımın da dahil olduğu 
kaskların yüksek kullanım oranlarına dair bariyerlerin farkında olmaları ile kask kullanı-
mının arttığını göstermiştir.

Birleşik Krallık’ta, 1990’ların başında TV reklamları; ebeveynleri, çocukları için kask 
satın almaya ve üreticileri ise daha dikkat çeken ve daha az pahalı olan kasklar üretmeye 
teşvik etmiştir. 2002 yılında bisiklet kasklarındaki KDV kaldırılmıştır. Bazı okullar ise 
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çocukların okullara bisiklet kaskı takarak, bisikletle gidip gelmesi için politikalar oluştu-
rulmuştur. Ulaşım ve Sağlık Departmanları ve Bicycle Helmet Initiative Trust tarafından 
sağlanan fonlar sayesinde, yerelde çocuklar arasında bisiklet kaskı kullanımını tanıtmak 
için kılavuzlar geliştirilmiştir. Yakın dönemde yapılan bir kampanya, okullarda kafatasının 
röntgen görüntülerini gösteren posterler kullanarak, genç erkeklerin bisiklet kaskı kullan-
masını artırmayı hedeflemiştir.

Bisiklet kaskı kullanmanın zorunlu olduğu birçok alanda, yüksek kask kullanma oran-
larını teşvik etmek için çocuklar ve ebeveynler için birleşik bir bilgilendirme kampanyası, 
çocuklar için teşvikler/ödüller ve uygulamalar kullanılmıştır (Towner ve diğ.,2001).

Araç içinde çocukların güvenliği

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen sistematik bir inceleme, çocuk kol-
tuğu kullanımını artırmak için beş müdahalenin etkinliğine ilişkin bir kanıt teşkil etmiştir. 
Çocuk güvenlik sistemlerinin kullanımındaki veya yaralanma oranlarındaki değişiklikler 
değerlendirilen sonuç ölçütleridir. İncelemede, çocuk koltuğuna ilişkin yasaların ve eğitim 
programları ile beraber dağıtımın etkinliklerine dair güçlü kanıtlar elde edilmiştir. Buna 
ek olarak, topluluk çapında bilgi artışı ile beraber gelişmiş uygulama kampanyalarının ve 
teşvik ile beraber eğitim programlarının etkinliğine dair kanıtlar da bulunmuştur.

Ancak, yalnızca ebeveynler, küçük çocuklar, sağlık profesyonelleri veya kolluk perso-
neline hitap eden eğitim programları, yeterli bir başarı gösterememişlerdir (Zaza ve diğ., 
2001).

Teşvik ve eğitim programları

Teşvik ve eğitim programları, kısa vadede çocuk koruma sistemlerinin kullanımının 
artmasında etkili olmuştur (Zaza ve diğ., 2001). Örneğin, Mayıs 1992’de, Yaralanmala-
rın Önlenmesi için Avusturya Komitesi, Styria eyaletinde tüm hastanelerin kadın doğum 
bölümlerinde bebekler için araba koltuğu kredi programını başlatmıştır (Brandmayrand 
Purtsher, 2002). Kontrol alanındaki annelerin %65’i ile karşılaştırıldığında, müdahale ala-
nında, annelerin %87’si çocuklarını araç koltuklarına güvenle yerleştirmiştir. Müdahale 
alanında, annelerin %58’i hastanenin kredi programı aracılığıyla bir araç koltuğu edinmiş 
olup; kontrol alanında buna karşılık gelen hiç bir bir program yoktur.

Yunanistan’da başka bir bebek araba koltuğu kredi planına dair sonuçlar (Dedoukou 
ve diğ., 2002), özellikle en büyük ihtiyacı olanlarla en düşük oranlarda ilgilenildiği 
dezavantajlı bölgelerde, hedef grubunun her zaman bu planı uygulamadığını göstermiştir.

İlgili taraflar ile stratejik ortaklıklar, bu tür müdahalelerin uygulanması konusunda bazı 
potansiyel engelleri (personelin ilk eğitimi, satın alma teşvik ödüllerinin maliyetini) aşmak 
için yardımcı olabilir. Üreticiler ve perakendeciler, maliyetini karşılayamayanlar için, ço-
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cuk koruma sistemlerini temin edilmesi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Amerika 
Birleşik Devletleri, Ford Motor Company ve 29 önde gelen ulusal paydaş kuruluş “Boost 
America” adı altında, “ebeveynler ve çocuklara, yükseltici koltukların bir araca binmek 
için güvenli ve eğlenceli bir yol olduğunu anlatmak için tasarlanmış” bir otoyol güvenlik 
kampanyası gerçekleştirmiştir (www.boostamerica.org). Kampanya 150.000 ana okuluna, 
günlük bakım merkezine ve ilköğretim okullarına gönderilen bir videoyu içerir. 2001-2002 
yıllarında United Way yoluyla ve bayilikler ve ortak kuruluşların kuponları ile muhtaç ai-
lelere 1 milyon yükseltici koltuk dağıtılmıştır. Ayrıca sabitleme istasyonu programları ve 
eğitimli çocuk koltuğu eğitmenleri ve müfettişlerinin sayısını artırma taahhüdü verilmiştir. 
Program, ayrıca yükseltici koltuk mevzuatına sahip devletlerin sayısında bir artış olmasını 
desteklemektedir (şu anda oniki).

Ebeveynlere ek olarak çalışmalar çocukları hedef alabilir. Çocuklar genellikle çocuk 
koruma sistemleri, çocuk koltukları ve emniyet kemerlerini kullanmaya karşı çıkabilir. 
Klassen ve diğerleri (2000) ne göre “artan çocuk koruma sistemleri kullanımını amaçla-
yan en başarılı toplum temelli müdahalelerin bazıları, çocukların ebeveynlerinin motorlu 
taşıtlardaki emniyet kemeri kullanma davranışlarını gözlemlemek için eğitilmiş olabile-
ceği üzerine temellenen bir teoride, öncelikle çocuklarla uyumu artırmaya odaklanmakta-
dır”. Çocuklara yönelik programlar, anaokuluna giden çocukları içeren ve bir miktar başarı 
kaydedebilmiş “Bucklebear” programını da kapsar. Bu Amerikan programı, çocuklarda 
yolcu koltuğu koruma sistemleri kullanımının devamının sağlanması için tasarlanmıştır. 
Bu, çocuk boyunda “konuşan” ayılar, videolar, oyunlar, hikayeler ve diğer teşvik ürünleri-
nin kullanımı yoluyla, çocukların davranışlarını değiştirmeyi amaçlamaktadır. En azından 
kısa vadede çocuk koruma sistemlerinin kullanımı artmıştır (Grossman ve Garcia,1999; 
Klassen ve diğ., 2000).

Kombine eğitim ve teşvik programlarının uzun vadeli etkinliğini belirlemek için daha 
fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bazı güncel analizler, teşviklerin geri çekilmesi 
ile çocuk koruma sistemlerinin kullanılmasının azalacağını düşündürmektedir. Bu azalma 
aynı zamanda çocuk koltuğu kullanımını sürdürmek için tutarlı güçlendirmeler yapılması-
nın ve iletilen mesajların da önemini gösterebilir (Grossman ve Garcia, 1999).

Eğitim ve uygulama programları

Amerika’dan başka bir çalışmada ise müdahaleler, bir politika beyanı imzalaması için 
ebeveynlere bir fırsat sağlayan, diğer gündüz bakım merkezlerinin (diğer teşvikler arasın-
da, çocuklar için etiketleri da kapsayan) çocuk koruma sistemlerinin kullanımına ilişkin 
eyalet yasalarına uymayı kabul ettikleri bir eğitim programı ile kombine edilmiştir. Bu 
kombinasyon çocuk koruma sistemlerinin kullanımını önemli ölçüde artırmıştır.
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Bağımsız eğitim programları

Perinatal eğitim programları, hastaneden taburcu edilmeler sırasında çocuk koruma 
sistemlerinin doğru kullanımında görülen önemli artış ile ilişkili değildir (Zaza ve diğ., 
2002). Bu tür programlar, tipik olarak, çocuk koruma sistemlerine ilişkin medikal uzman 
veya yaralanma önleme uzmanı tarafından sağlanan eğitimsel oturumlar içermektedir.

Ebeveynler, doktorlarından yaralanmaların önlenmesi hakkında bilgi almayı tercih 
edebilirler (Health Canada, 1996). Araştırmalar, doğru boyda tam gelen çocuk koruma 
sistemlerinin önemine dair verilen danışmanlıkların, olması gerektiği kadar yapılmadığını 
göstermiştir (Insurance Institute for Highway Safety, 1999). Ayrıca, aile hekimleri ebe-
veynlere zamanında ve doğru bilgileri sağlama kapasitesine sahip değildir (MacKay ve 
Dawson, 2003).

Blekinge, İsveç’te, gönüllü olarak bir trafik güvenliği kulübüne katılan 0-3 yaş arası 
çocukları olan ebeveynler arasında yapılan bir trafik güvenliği kampanyası değerlendiril-
miştir. Projenin amacı araba ile seyahat eden çocuklar arasında güvenlik seviyesini belirle-
mek olmuştur. Değerlendirme bazı yönlerden, kampanyanın, çocuk koruma sistemlerinin 
kullanım sıklığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirtmiştir (Anund, 2001). Aynı za-
manda bölgede her çocuğun kendisine uygun olduğu önerilen bir koruma sistemi türünü 
kullanması için yapılması gereken daha çok şey olduğunu işaret etmiştir.

Uzmanlar için eğitim programlarının hedefleriyle bağlantılı olarak etkili olduğu ka-
nıtlanmıştır. Hastane hemşireleri için, bu tür programlar, taburcu edilirken çocuk koruma 
sistemlerinin kullanımı ile ilgili hastane politikalarında ve bu konuda yapılan hasta eğitim 
programlarında bir artışla sonuçlanmıştır. Kanun uygulayıcılar için eğitim programları, 
eğitimi takiben en az altı aya kadar çocuk koruma sistemi ihlalleri için ceza kesilmesinin 
sayısını artırmıştır.

Toplum temelli yaklaşımlar

Giderek artan sayıda toplum-temelli yaklaşımlar, çocuk koruma sistemlerinin hem tek 
başlarına hem de diğer güvenlik önlemleri ile birlikte kullanımının artmasıyla ilgilenmek-
tedir. Yeni Zelanda Waitakere Safe Community tarafından yapılan yeni bir değerlendirme, 
çocukların hastaneye yatış oranlarının müdahale topluluğunda azaldığını ve çocuk koruma 
sistemlerinin kullanımında olduğu gibi yetişkin emniyet kemeri kullanımının arttığını gös-
termiştir (her ikisi de %7 kadar) (Coggan ve diğ., 2000).

Transport Canada “Car Time 1-2-3-4” programı ile, çocuk koruma sistemlerinin doğru 
bir şekilde kullanılması hakkında ebeveynleri ve çocukları eğitmek için gruplara ve okul-
lara yardımcı olacak bir video, broşür ve poster programı hazırlanmıştır (www.tc.gc.ca/
roadsafety/childsafe/cindex_e.htm).

Malzemeler, özellikle araba koltuğu kontrolleri sunan programlar aracılığıyla, yaygın 
olarak dağıtılmış olup diğer faaliyetleri desteklemek için kullanılmaktadır. Bir anket, bir 
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videonun, gruplarında incelenmesi ve kopyalarının aile, arkadaşlar, iş arkadaşları veya 
çocuk bakıcılarına verilmesi ile daha geniş bir kitleye ulaşabildiğini göstermiştir (Binarius 
Araştırma Grubu, 2001). Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili bir video ve arka koltukta 
oturma pozisyonu hakkında bir bölüm çocukların kendilerine yöneliktir.

Bir dizi ülkede, birçok ulusal devlet dairesi ve kuruluşu, topluluk içinde kullanılmak 
üzere materyal ve programlar hazırlanmıştır (örneğin: Safe Kids www.safekids.org; Ame-
rican Academy of Pediatrics (Amerikan Pediatri Akademisi), www.aap.org; Scottish Road 
Safety Campaign, 2001). Birden fazla dilde ve hedef kitleler için uygun okuma seviyeleri-
ne sahip materyallerin üretilmesine giderek daha çok önem verilmektedir.

Araç içi çocuk güvenliğinin tanıtımı

Koruma sistemlerinin kullanımını artırmak için yapılan, basılı ve elektronik medya 
reklamlarını içeren birçok toplum-temelli tanıtım kampanyası, kampanyayı müteakiben 
çocuk koruma sistemlerinin kullanımında ani bir artış sağlamıştır, fakat bu kampanyaların 
sonlanması ile bir azalma görülmüştür (Grossman ve Garcia, 1999).

Tanıtım faaliyetleri, bu sistemlerin önemine dair farkındalıkların muhafaza edilme-
sinde bir rol oynar. Avrupa Komisyonu, çocuk koruma sistemlerinin kullanımını artırmak 
için çabalarında, Nisan ve Ekim 1998 tarihleri arasında “10 saniye bir hayat kurtarabilir” 
medya kampanyasını gerçekleştirmiştir. Avrupa çapında yapılan bu kampanyada, 10 sani-
yeden daha az bir vakit alan dört basit eylem üzerinde durulmuştur. Bunlar: emniyet keme-
rinin takılması; doğru bir şekilde koltuğun ayarlanması ve koltuk başlığının ayarlanması; 
yükseltici koltuğun yerleştirilmesi; çocuğun koltuğa/koşum bağlantısına yerleştirilmesi 
(Avrupa Komisyonu, 2000). Bu tür bir kampanya, bu konularda farkındalık yaratmanın 
ve üye devletlerde çocuk koruma sistemlerine ilişkin mevzuatların artırılması için devam 
eden süreci bir adım ileriye taşımanın bir yoldur.

Çocuk koruma sistemlerinin kullanılması hakkında temel mesajların yanında, kampan-
yaların da, bir çocuğun hayatında çeşitli yaş ve aşamalar için uygun sistemlere odaklan-
ması gerekir. Çocuk koruma sistemlerinin kullanılması çocukların okula başlama yaşına 
denk düştüğünden dolayı, ebeveynler çocukların yaş ve kilolarına dikkat etmeye başlarlar. 
İletilen olumlu mesaj örnekleri şunlardır: “20 ila 40 kilo arası”, “4 ila 8 yaş arası”, “8 [yaş] 
veya 40 [kg]”, “Yükseltici koltuk için çok mu büyük?, tekrar düşünün”, ve”omuz-bel ka-
yışlı emniyet kemeri için yeteri kadar büyük değil”. Korkutma taktikleri içeren mesajların 
bazı başkaları tarafından zorlayıcı ve tartışmalı görüldüğünü unutmamak gerekir.

Büyük Britanya’da mevzuatın oluşturulmasından ve tanıtım ve uygulama programları-
nın  devam etmesinden önce, emniyet kemeri kullanımı artırmak için uzun vadeli bir strateji 
olarak eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenlenmiştir. 1998 yılından bu yana, arabanın arka 
koltuğunda kemersiz oturan bir çocuğun, sürüş sırasında annesini öldürmesini resmeden bir 
reklam televizyonda yayımlanmaktadır. Bu kampanyanın değerlendirilmesinde, kampanya 
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sayesinde, emniyet kemeri takılı olmayan arka koltuk ve ön koltuk yolcularının başına bir 
kazada neler gelebileceğine dair keskin bir anlayış geliştiği vurgulanmıştır. Devam eden bir 
emniyet kemeri kullanma oranlarını gözlemleme anketi, kampanyadan önce yetişkinler ve 
çocuklarda arka koltukta otururken sırasıyla yaklaşık %45 ve %80 emniyet kemeri kullanımı 
varken, kampanya ile yaklaşık %60 ve %90 olarak emniyet kemeri kullanımında önemli bir 
artış yaşandığını göstermiştir. Bu oranlar sürdürülebilir oranlardır, ve bir kazada ne olabi-
leceğine dair bilgiler, düzenli radyo reklamları ve tekrarlarının bir sonucu olarak artmaya 
devam etmiştir.

İyi uygulamalar 

Karayolu güvenliği eğitiminde en iyi uygulamaları ele alırken, hedef alınacak kitle, ki-
min eğitileceği ve nasıl eğitileceği gibi etkili karayolu güvenliği eğitiminin amaçlarını ve 
hedeflerini değerlendirmek gereklidir. Ayrıca, alternatif kaynakları ve karayolu güvenliği 
eğitiminin verilmesinde aracı olanları incelemek, değerlendirmek ve neyin işleyeceğini 
belirlemek gereklidir.

Ancak, bu sorunların birkaçı, karayolu güvenliği eğitim girişimlerinin etkinliği hak-
kında yetersiz kanıtların olması ile ispatlandığı biçimde, yeterince ele alınmıştır. Aslında, 
değerlendirme eksikliği bu alanda önemli bir konudur. Birleşik Krallık’taki DfT tarafından 
fonlanan bir inceleme (Pawson ve Myhill, 2000), değerlendirmelerin tasarlanması için 
21 kilit ders tespit etmiştir. Sonuçta, herhangi bir değerlendirmenin yanıtlaması gereken 
sorular şunlardır: Hangi çalışmalar, kimin için ve hangi şartlar içinde? Karayolu güvenliği 
uzmanları için DfT, Birleşik Krallık tarafından karayolu güvenliği eğitim programlarının 
değerlendirilmesini kolaylaştırmak için kılavuzlar geliştirilmektedir.

Karayolu güvenliği tanıtım kampanyalarının tasarım ve değerlendirilmesi için iyi uy-
gulama kılavuzları bulunmaktadır (Elliottand Shanahan Research, 1989; Morris, 1972; El-
liott, 1991; Järvinen, 2002).

Genel halk ve özel hedef grupları arasında sorunlar, çözümler vb. hakkında farkındalık 
artıranlar gibi etkili kampanyalar, insanlara, hedef gruplarını aktif katılımcılar olarak gö-
rüp, üzerinde düşünecekleri yeni bilgiler veya taze bakış açıları ya da alternatifler sunmak-
tadır. Bu kampanyada kullanılan dilin, hedef kitlenin dilinde olması çocuklar ve (her iki 
dil de bazen tercih edilse de) etnik azınlık grupları için özellikle önemlidir. Bilgi dağıtmak 
için kullanılan kanallara, hedef grupların aşina olması gerekir ve kampanya yerel düzeyde 
desteklenmelidir. Bir kampanyanın etkileri domino etkisine sahiptir veya doğası gereği 
gizlidir; bu etkileri kontrol etmek için, kampanya her aşamada değerlendirilir ve geri bil-
dirim temelinde modifiye edilmesi gerekir. Ayrıca, mesajlar basit ve müşteri odaklı olma-
lıdır ve uzun vadeli kampanyalar tavsiye edilir. Son olarak, kampanyanın, kampanyanın 
amaçları ve hedeflerine kendini adamış insanlar tarafından uygulanması gerekmektedir.

Mevcut kanıtlar, karayolu güvenliği eğitiminin, çocukların trafik güvenliği için bütün-
sel bir yaklaşımın bir parçası olduğunda ve planlanmış ve ilerlemeli bir yaşam boyu öğ-
renme planının bir parçası olarak, yüksek kaliteli eğitimi teşvik eden yerel şampiyonların 
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ve müfredatın bir parçası olarak bakıldığında; karayolu güvenliği profesyonellerinden ebe-
veynlere kadar, yüksek kaliteli kaynaklar, eğitim ve bilgiye erişimle beraber yol güvenliği 
eğitimine katılım olduğunda; çocukların trafikte karşılaşacakları risklere dair bir anlayışa 
ve bu risklerin nasıl farklı nüfus grupları arasında değişiklik gösterdiğine dayalı olduğunda 
en etkili olduğunu göstermektedir. Karayolu güvenliği eğitiminin bu farklılıkları hesaba 
katacak şekilde hedeflenip şekillendirilmesi gerekmektedir.

Karayolu güvenliği eğitimi, kendi hedefleri temelinde değerlendirilmelidir. Hedefler 
gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı ve risk değerlendirmesine, yerel çevreye, çocukların rol-
lerine ve yeteneklerine ve pedagojik ve organizasyonel araçlara dayalı olmalıdır. Beceri 
eğitimi için davranışçı bir yaklaşımın geliştirilmesinin ve uygun davranışları sürdürmenin 
etkili olduğuna dair iyi kanıtlar bulunmaktadır. Ayrıca, bir problem çözme yaklaşımı ve 
sosyal etkileşim, trafik sisteminin, motivasyonların ve davranışların anlaşılmasına yol aça-
bilir. Yaya ve bisiklet beceri programları, karayolu ortamında, eğitilmiş yetişkinler tara-
fından denetlenen küçük gruplar halinde veya gerçek ya da tahayyül edilebilir bağlamlara 
atıfta bulunarak en iyi şekilde uygulanmaktadır. Araştırma ayrıca, yol deneyimi üzerine 
inşa edilen ve tamamlayıcı bazı simülasyon ortamlarının da kullanımını destekler.

Öneriler
• Çocukların becerilerini, risk bilincini, davranış ve bilgilerini geliştirmek için düzenli 

planlanmış ve ilerlemeli yüksek kaliteli girdiler içeren bir karayolu güvenliği eğitimi, 
okul öncesi dönemden başlayarak her düzeyde ulusal müfredatın bir parçası olmalı-
dır.

• Sürücüler, yolcuları ve diğer karayolu kullanıcıları için kendi sorumluluklarının far-
kında olmalıdır ve trafikte çocukların davranışlarındaki sınırları anlamalıdırlar. Bu 
sonuçlar, etkili öğretim, eğitim ve tanıtım faaliyetleri ile elde edilebilir.

• Genç çocuklar arasında neyin işe yarayacağına yönelik açık kanıtlar vardır. Yetenek-
lerini dikkate alarak artık, ergen ve gençlerin karayolu güvenliği hakkında eğitim 
ihtiyaçlarına dair bir araştırma gereklidir.

• Karayolu güvenliği eğitim durumunun, diğer disiplinlerle ve önlemlerin daha iyi de-
ğerlendirilmesi ile entegrasyonu üzerinden iyileştirilmesi gerekmektedir.

• Ebeveynlerin, resmi ve gayri resmi olarak karayolu güvenliği eğitiminin verilme-
sinde daha etkin bir rol alması gerekir. Onlar özellikle, çocuklarını koruyabilecek 
güvenlik cihazlarından haberdar edilmelidir.

• Tanıtım faaliyetleri, diğer tedbirlerle birlikte kullanıldığında, çevre iyileştirmelerden 
araç değişikliklerine kadar mevzuat değişikliklerinde, karayolu güvenliğinin her ala-
nında tutum ve davranışları etkileyen ve bilgiler sunan güçlü bir araçtır. Bu, politika 
yapıcılar, uzmanlar ve işletmelerden topluluklar ve tüketicilere kadar, tüm sektörleri 
ilişkilendirmekte kullanılabilir.
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Bölüm 3

KARAYOLU ORTAMINDA ÇOCUKLAR

Özet. Bölüm 3, yapılı çevrenin çocuk güvenliğini ve çocukların güvenli bir şekilde 
hareket etmesini üst düzeye çıkarmak için takip edilebilecek daha geniş yaklaşımları 
nasıl etkilediğini ele almaktadır. Bu bölüm, karayolu ortamında çocukların güvenliğini 
destekleyebilecek sağlam planlama uygulamaları, trafik mühendisliği ilkeleri ve kent-
sel tasarım özelliklerinin sunduğu katkıları anlatmaktadır. Çocukların büyümesini ve 
trafikle  güvenli bir şekilde etkileşime geçmelerini teşvik edecek şekillerde inşa edilen 
yapılı çevrenin önemini vurgulamaktadır. Bu bölüm, aynı zamanda mevzuat faaliye-
ti ve bu faaliyetin uygulanması, yapılaşma ve planlama düzenlemelerin geliştirilmesi, 
koruyucu altyapı tasarımı ve uygulanması da dahil olmak üzere bazı önemli tedbirleri 
araştırmaktadır. Belirli toplulukların özelliklerine ve koşullarına uyacak şekilde şekil-
lendirilen OECD ülkelerindeki etkili programların ve önlemlerin örnekleri de burada 
sunulmaktadır.

Giriş

Trafikte çocukların güvende tutulup korunması, onların hareketlilik ihtiyaçlarını, se-
yahat davranışlarını ve algısal ve reaktif yeteneklerindeki farklılıkları anlamayı gerektirir. 
Trafik mühendisleri, kentsel tasarımcılar ve plancılar, yapılı çevresinin yönlerini anlama-
ları bağlamında çocukların yeteneklerini abartan ve çocukların yetişkinlerle aynı şekilde 
uyaranlara tepki göstemesini bekleyen sistemler tasarlamış olabilirler. Çocukların güvenli 
hareketliliğini kolaylaştırmak amacıyla çocuk ve yetişkinler arasındaki bilişsel gelişim ve 
karar verme farklılıkları, karayolunda çevre tasarımının yeniden düzenlenmesini gerekti-
rir.

Bu bölümde, karayolu ortamında çocukların güvenliğini destekleyen önlemlerin yanı 
sıra bu önemli faktörleri ele alan sağlam planlama uygulamaları, trafik mühendisliği il-
keleri ve kentsel tasarım özellikleri de ele alınmaktadır. Bunlar mevzuat faaliyeti ve uy-
gulamaları, inşaat ve planlama düzenlemelerinin geliştirilmesini ve tasarım ve koruyucu 
altyapı uygulamalarını içerir. Belirli toplulukların özellikleri ve koşullarına uyacak şekilde 
şekillendirilen OECD ülkelerindeki etkili programların ve önlemlerin örnekleri sunulmak-
tadır.
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Çocukların ihtiyaçlarını ve yeteneklerini yapılı çevreye uydurmak

Yapılı çevre içinde çocukların güvenli bir şekilde hareket etmesi, kendi refahlarının, 
gelişimi ve sosyal entegrasyonu için önemlidir. Küçük çocuklar birlikte oynamak için bir 
yere ihtiyaç duyarlar. Daha büyük çocuklar içinse yayalar ve bisikletliler olarak hem okul 
hem de oyun ve diğer eğlence alanları için güvenli ve emniyetli rotalar gerekir.

Çocukların edindikleri, zaman ve uzaklık içinde ve fizik ve mekanik yasası açısından 
hareketi anlamanın entelektüel beceri ve bilgisi, ergenlik aracılığıyla gelişmeye devam 
eder. Onlar yetişkin bir anlayış seviyesine ulaşana kadar, çocuklar yetişkinlerle aynı şekilde 
karmaşık trafik durumlarını anlayıp tepki veremez.

Çocukların motor becerileri ve yanıtları görsel ve işitsel uyaranlara kolaylıkla uyum 
sağlayamaz. Küçük çocuklar hareketlerini kontrol etmede zorluk çekerler; bisiklet için, 
ancak 13 veya 14 yaşlarında bir denge hakimiyeti geliştirebilirler (CROW, 2000). Çocuk-
ların gözlemsel ve reaktif yetenekleri yetişkinlerden farklıdır, ve duyuları tam gelişmemiş 
veya iyi bir şekilde koordinasyonu sağlanmamıştır. Belirli yüksekliklerin üzerinde görme 
ve başkaları tarafından görülebilme yeteneğini sınırladığından, çocukların fiziksel olarak 
kısa olan boyları güvenlik sorunları yaratabilir. Bir yaya geçidini engelleyen bir araba çocu-
ğun görülmesini ve çocuğun akan trafiği görmesini maskeleyebilir ve bir güvenlik tehlikesi 
yaratabilir.

Bazı altyapı tasarımları çocukların zihinsel ve fiziksel yetkinliklerini aşabilir. Yayalar 
için yeşil ışıklar, araçlar için yeşil dönüş ışıkları ile birlikte kullanılmışsa eğer, küçük ço-
cukların kafası karışabilir.

Ayrıca, yetişkinler tarafından iyi bir şekilde anlaşılabilen yapılı çevrenin ilkeleri, sık sık 
çocuklar tarafından anlaşılamadığından ya da yanlış anlaşıldığından trafikte tehlikeli du-
rumlara yol açar. Bir otomobilin farları açık olduğunda, çocuklar arabanın mutlaka onları 
farkettiğini varsayabilir ve tehlikeli bir durum oluşmayacağına inanabilirler. Çocuklar kır-
mızı trafik ışıklarının araçları otomatik olarak durdurduğunu ve ışıklı kavşaklarda otomatik 
olarak arabaların durmaya mecbur olduğunu düşünebilirler. Bu tür yanlış anlamalar, trafik 
durumlarında çocukları tehlikeye atar, bu nedenle bu tür konularda erken eğitim karayolu 
güvenliğine dair iyi uygulamaları aşılamak önemlidir (Bkz. Bölüm 2).

Araştırma topluluk / çevre müdahalelerinin ve eğitimin bir arada olmasıyla, çocuk 
yayalarda yaralanma oranının azaltmasının mümkün olduğunu göstermiştir (Stevenson ve 
diğ., 1999).

Multidisipliner bir proje ekibini ve bütüncül bir yaklaşımı içeren bir planlama süreci, 
tüm yol kullanıcı gruplarının özellikle en incinebilir olanların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını 
ele alabilecektir, (Methorst ve van Vliet, 2002). Planlamacılar ve mühendislerin artan far-
kındalıklarının ve gençlik politikası veya refahında payı olanlar ile istişare yapılmasının 
bu süreci kolaylaştırması gerekir.
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Öneri: Çocukların kapasiteleri ve sınırlarını bilen bir karayolu ortamının tasarlanması, 
bir yol ortamını çocuklar için güvenlı kılan şeyler tüm insanlar için de aynı getiriye 
sahip olduğundan, tüm karayolu kullanıcılarına fayda sağlayacaktır.

Trafikte çocukları güvende tutup korumak için planlama ve tasarım 

Çocukların güvenliği, karayolu planları ve trafik tasarımlarının bir parçası olmalıdır. 
Ne yazık ki, tasarım hataları ve planlama eksiklikleri nedeniyle, altyapılara sonradan ihti-
yaçlar karşılamak için kozmetik değişiklikler veya uyarlamalar yapılmaktadır. Tüm kara-
yolu kullanıcılarını güvenli şekilde karşılayacak bütünsel bir yaklaşımla bir araya geldi-
ğinde, kaldırım genişletmeleri, zebra yaya geçitlerinin eklenmesi veya trafiği yavaşlatmak 
için hız tümsekleri yerleştirilmesi daha etkili hale gelir. Yerel ulaşımın etkin şekilde yerel 
ulaşım planlarına entegre edilmesi için, kentsel emniyet yönetiminde stratejik bir yaklaşım 
izlemek önemlidir (DFT, 2003).

Yol tasarımı, çevrelerine bakarak çocukların nerede olduklarını anlamalarını sağlamak 
ve onların yolunu bulmalarına yardımcı olmak için işaretler içermelidir. Yol ortamının 
inşası veya iyileştirilmesi gerçekleşeceği zaman, plancıların çocukların seyahat davranış-
larının ve rota seçimlerinin yetişkinlerden farklı olduğuna dikkat etmelidirler. Gözlemsel 
çalışmalar, birçok yetişkinin güvenle yolda trafikte yer alırken, çocukların davranışının 
farklı olduğunu ve dikkatlerinin daha kolay dağıldığını ortaya koymaktadır. Daha uzun 
süreler boyunca yalnızca tek bir şey üzerinde konsantre olma yeteneği 13-14 yaşlarında-
tamamen gelişir (Bkz. Bölüm 2). Karayolu ortamında, yetişkinler akıllarındaki bir amaç 
için seyahatler gerçekleştirirken, çocuklar her zaman akıllarında bir amaç veya istikamet 
belirleyip seyahat edemezler. Çocuklar yolda öylesine oyalanabilir ya da bir şeye bakmak 
için yol boyunca durabilir ve bir sonraki an ise düşünmeden koşup yola atlayabilir.

Bu nedenlerden ötürü, kaldırımların, bisiklet yollarının ve yaya geçidi bölgelerinin 
planlaması ve tasarımları yapılırken, çocukların dikkate alınması gerekir. OECD ülkele-
ri tarafından kullanılan farklı planlama programları, çocuklar için daha güvenli karayolu 
ortamları oluşturmanın yollarını göstermektedir. “ABC” planlama Hollanda’da kullanılan 
bir strateji olup, işlevleri tarafından oluşturulan trafik durumuna göre bu işlevlerin yerini 
saptar. Dükkan ve iş yerleri gibi yüksek insan yoğunluğuna sahip noktalar, arabalar için 
daha az erişilebilirlikle birlikte yayalar ve bisikletliler için iyi imkanlara ve iyi bir toplu 
taşımaya sahip ‘A’ alanlar (merkez alanlar) içinde yer almalıdır. Yerleşim alanları ve şehir 
merkezi etrafında bir kuşak için, “B” alanlar, arabalar ve toplu taşıma için orta seviye bir 
erişilebilirlik sunar. Ağır taşıt trafiği üreten işletmeler ve nakliye bağlamında yoğun olan 
işletmeler yüksek bir araç erişilebilirlik düzeyi ile beraber “C” alanlarda yer almalıdır.

Hollanda’nın planlama dayanıklılık ilkesi, hizmet ve tesislerin, hizmet sunmayı amaç-
ladığı halka yakın olarak yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Çocuklar için bu, okullar, oyun 
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alanları, spor tesisleri, sinema ve toplu taşıma durakları gibi sık sık uğradıkları mahalle-
deki yerleri içerir. Norveç çalışmaları, kentsel alanlarda çocukların 10 yaşındayken toplu 
taşıma araçları ile bağımsız seyahat etmeye başladığını göstermektedir; bu da evlerinin 
yakınında ulaşım hizmetlerine güvenli erişimini çocuklara sağlamanın önemini vurgula-
maktadır (Lodden, 1998; Øvstedal, 2002).

Japonya, yürüyüş ve bisiklet için iyi planlanmış alanlara başka bir örnek sunmakta-
dır. 1996 yılında uygulanan, Japonya’nın Altıncı Şehir Parkı Yedi Yıllık Gelişim Planı, 
meskun alan ve şehir alanlarında küçük parkların oluşturulması ve iyileştirilmesini teşvik 
etmektedir. Böyle kent parkları ve okullar gibi çeşitli kamu tesislerini bağlayarak, Japon 
hükümeti “yeşil kuşak” gelişimini ve çocukların güvenli bir şekilde hareket etmesini ko-
laylaştırmayı teşvik etmektedir (Merkez Trafik Güvenliği Politika Konseyi, 2001).

Houten, Hollanda’da şehir plancıları, insan faaliyetlerine öncelik verilen ve arabaların 
küçük bir rol oynadığı “yeşil bölgeler” ve karayolları oluşturmuştur. Arabaların bölgele-
rin etrafını dolaşması gerekirken, yaya ve bisiklet yolları, doğrudan kilit hedeflere ulaşır. 
Bu tasarım özellikleri yürüyüş ve bisiklet sürmeyi Houten’de baskın ulaşım türleri haline 
getirmiş ve çocukların güvenli bir şekilde hareket etmesini kolaylaştırmıştır. “Ev bölgele-
ri” olarak bilinen benzer bir ilke, Birleşik Krallık tarafından kabul edilmiştir (DfT, 2001, 
2002).

Daha büyük metropol yerlerde, odaklı bölgesel planlama ve iyi bir toplu taşıma siste-
mi, araba yerine uygulanabilir bir alternatif ulaşım sunar ve aynı zamanda çocukların gü-
venli bir şekilde hareket etmesini destekler. Çalışmalar, yüksek yoğunluklu meskun yerler 
ile karma kullanım geliştirmelerinin, araba kullanımını %20 azalttığı ve bisiklet sürme ve 
yürüyüşü ise arttırdığını göstermektedir (Mu Consult, 2000; Connekt, 1999).

Çocukların ihtiyaçları için planlama gerçekleştirmek için verileri kullanma

İyi tasarlanmış planlama araçları, planlamanın ilk aşamalarından gerçek tasarım ve 
inşaat aşamalarına kadar tüm konuları ele almalıdır. Özellikle, iyi bir veri çocuk mobilite 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunlar için planlama gerçekleştirmek için çok önemlidir. 
Hareketlilik rakamları genellikle 12 yaş çocuklardan toplandığı ve motorsuz seyahatleri 
çok hesaba katmadığı için küçük çocukların seyahat şablonları hakkında bilinen şeyler çok 
azdır. Bölüm 1’de açıkça belirtildiği gibi, çocuklara ilişkin maruz kalma verileri genellikle 
eksik olduğundan veya hiç olmadığından; trafik güvenliği rakamlarında çocuklar yeterince 
temsil edilmemektedir (Monheim ve Frankenreiter, 2000; Methorst ve van Vliet, 2002). Bu 
tür bilgilerin az oluşu, uygun güvenlik stratejileri ve önlemlerini planlamayı, çocuklar için 
sonuçları belirlemeyi ve sonuçlarını değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır.

Daha iyi verilerin genellikle gerekli olduğu alanlar ve problem alanları şunlardır: Ve-
riler genellikle kısa mesafelerde seyahatler ve özel amaçlı seyahatler için kullanılamaz; 
arabayla katedilen kilometre tahminleri, motorlu olmayan seyahat türleri ile katedilen ki-
lometre için sıklıkla daha iyidir; farklı seyahat modlarını kullanırken, seyahatin yürüme ya 
da bisiklet kullanma oranı, genellikle araç hareketi ya da toplu taşıma kullanımına dahil-
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dir; çocukların hareketlilik, çevre ve güvensiz uygulamalar için önerileri, güdüleri, fikirleri 
yetişkinlerden daha az sıklıkla sorgulanır; motorsuz seyahat modları (genellikle çocuklar) 
polis kaza raporlarında gerçeğinden daha az temsil edilir; ve çocuk kazaları genellikle po-
lis memurları kaza mahallinde mevcut olsa bile, polis tarafından bildirilmeyebilir.

Ampirik çalışmaların nerede ve nasıl çocukların seyahat ettiğini ortaya koymakta bü-
yük yararı olabilir (Bly ve diğ, 1999; Stevenson ve diğ., 1996). Trafikte çocuklarla ilgili 
hareketlilik, maruz kalma, sorunlar ve trendlere ilişkin bilgi elde edilebilir. Hollanda’da 
çeşitli ilköğretim okulları çocukların yetişkinler eşliğinde okula yürüyerek gittiği ve ço-
cukların yol boyunca ilgi gösterdiği ve zor ya da tehlikeli alanları gösterdikleri bir progra-
ma sponsor olmuştur. Yetişkinler bu gözlemleri not almış ve sonuçlar e-program katılım-
cılarıyla paylaşılıp tartışılmıştır.

Walcyng Kalite Planı (Walcyng Quality Scheme WQS) gibi genel değerlendirme un-
surları, güvenlik, mobilite, konfor, estetik, sosyal doku ve yaya ve bisikletçi güvenliğine 
kapsamlı bir analiz sunmanın yanı sıra, tesisler, iletişim ve teşviklere dair detaylı bir de-
ğerlendirme sunmaktadır (Hydén ve diğ.,1998).

Yol güvenliği denetimleri, çeşitli ülkelerde kaza potansiyeli ve belirli bir yol tasarım 
veya trafik düzenine ilişkin olası güvenlik performansının bağımsız değerlendirilmesi için 
bir prosedür olarak geliştirilmiştir (ETSC, 1997). Bunlar genellikle, yeni veya mevcut ka-
rayolu tasarımını daha iyi yönetmek için bir araç olarak görülmektedir. Bunlar; tasarımın  
-fizibilite veya ilk tasarım, taslak tasarım, detaylı tasarım, açılış öncesi ve açılış sonrası-  
tüm aşamalarında kullanılabilir.

İlk denetimler kapsamlı bir kaza programının bir parçası olmuştur. Bunlar, kazaların 
oluşumunu önlemek veya sonuçlarını azaltmak için olası güvenlik sorunlarını tespit et-
meyi hedeflemektedir. Bunlar tüm koşullar altındaki tüm yol kullanıcılarının güvenliği 
ile ilgilenen profesyoneller tarafından sıkça kullanılmaktadır (DTLR, 2001). Denetimler, 
çocukların kendi çıkarları ve özelliklerini dikkate alarak, onların güvenliğini desteklemek 
için güçlü bir araç olabilir.

Denetimlerin yanı sıra, bazı yetkililer ve uygulayıcılar, güvenlik tetkikçilerinin ortak 
sorunları tartışması ve çözüm belirlemesi için olanak tanıyan, odak gruplara ve diğer fo-
rumlara sponsorluk sağlar. Bu tür istişarelerde çocukların dahil edilmesi bu sürece yarar 
sağlar ve çocuk seyahat ihtiyaçları ve davranışları hakkında daha fazla fikir verebilir.

Çocukların güvenli bir şekilde hareket etmesini üst düzeye çıkarmak için kentsel 
tasarım özellikleri

Yapılı çevrenin özellikleri genellikle kentin tarihsel gelişimini yansıtıp, çeşitlidir. Ta-
rihi kent merkezlerinin genellikle küçük, dar ve dolambaçlı sokakları ile dairesel düzen-
leri varken, modern metropolitan alanların özelliği tipik olarak artan trafik akışı ve hızına 
olanak sağlayan, ızgara dokulu daha büyük, daha geniş sokaklardır. Geniş bulvarlar, artan 
trafik akışını karşılar ve daha yoğun trafik miktarlarına ev sahipliği yaparken, çocukların 
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çevresinde seyahat etmesi ve güvenli geçişlerini etkileyebilir. Yol ortamında yüksek trafik 
hacimleri, yüksek hız ve görsel engeller çocuk yaya kazalarının meydana gelmesine yol 
açar (Stevenson ve diğ., 1997).

Bir şehir veya köyün fiziksel düzeni, çocukların hareket ve faaliyetlerini şekillendi-
rerek çevrelerine dair bir zihinsel harita oluşturmak konusunda onlara yardımcı olabilir. 
Yürüyüş ve bisiklet; çocukların mahalle yapısını ve özelliklerini keşfetmesine ve giderek 
kendi zihinsel harita ve sınırlarını genişletmelerine olanak tanır. Diğerleri geleneksel ya-
pısını korurken ve araçlar üzerinde yayalara öncelik verirken, modern, metropol kentlerin 
merkezi çekirdeğini oluşturan bazı eski kentler ise, çağdaş trafik taleplerini karşılamak 
üzere adapte edilmiştir. Yaya merkezleri kent içi yaşam, alışveriş ve eğlence sağlamayı 
kolaylaştırır ve çocukların çeşitli aktiviteleri bağımsız olarak yapması için korumalı bir 
ortam sağlar. Ancak, bazı eski kentlerin merkezi çekirdeği nadiren çocukların ihtiyaçlarını 
dikkate alırken, ticari geliştirmeler ve sinema ve eğlence mekanlarına yer sağlamak için 
yenilenmiştir. Trafiğin caydırıldığı ve hız sınırlarının yerel trafik geçişleri için düşürüldüğü 
yeni ilçelerde, ise, trafikte çocukların güvenliği daha fazladır (Roberts ve diğ., 1995).

20. yüzyılın sonrasında özellikle de on yıllar önce inşa edilen bölgelerde, yaşam ko-
şulları, çocukların hareketliliğini ve mekansal ve sosyal gelişmesini baltalayabilir. Onların 
bağımsız seyahat ve faaliyetlerinin güvensiz koşullar nedeniyle kısıtlanması gerekebilir. 
Bu tür ortamlarda, çocuklar büyüdükleri zaman kendi davranışlarını ve tercihlerini etkile-
yen kötü trafik güvenliği modellerine maruz kalabilir.

Öneri: Özellikleri ve nitelikleri büyük ölçüde çocukların olası bir dizi hareket ve dav-
ranışlarını etkilediğinden, yapılı çevre çocukların büyümesini ve trafik ile güvenli şe-
kilde etkileşime geçmesini destekleyecek bir şekilde inşa edilmelidir. Kentsel tasarım 
özellikleri yol ortamında çocukların güvenliğini tamamlamak ve desteklemek için kul-
lanılabilir.

Kentsel tasarım özellikleri, trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için belli bir 
alanın fiziksel ve çevresel özellikleri tamamlamalıdır. Geniş caddelere sahip alanlarda, 
kavşaklarda “geri sayım” ışıkları çocuklara karşıya geçişlerini tamamlamak için ne kadar 
vakitleri kaldığını gösterir ve karşıdan karşıya güvenli bir geçiş yapılmasına yardımcı olur. 
Ayrı bisiklet ve yaya yolları çocukların endişelenmeden hareket etmesine olanak tanır, 
çocukları araç trafiğine karşı korumalıdırlar, karşıdan karşıya geçişleri tasarlarken ise özel 
bir muamele gerekir. Merkez refüjler (yaya adaları), bir süreliğine çocukların bir geçiş 
yönünü dikkate almasını sağlayabilir (Lupton ve Bayley, 2001). Yükseltilmiş yaya geçit-
leri güvenliği artırabilir, ancak yükseltilmiş kaldırımlar çocukların geçebilmesini sağla-
mak için kavşaklarda sokak seviyesine indirilmelidir. Kavşaklarda sokak lambaları, posta 
kutuları ve telefon kulübeleri, çocukların görüşünü engellemeyecek şekilde dikkatli bir 
biçimde konumlandırılmalıdır. Otomobiller, belirlenen park alanlarının dışında bir yere 
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park etmişse  çekilmelidir ve araçların yaya geçitleri ya da bisiklet yollarına engel olmadı-
ğından emin olmak için uygulama takip edilmelidir. 

Araçların hızını azatmaya yönelik trafiği sakinleştirici yöntemler, yol ortamında ço-
cukların güvenliğini artırabilir. (Webster ve Mackie, 1996).

Altyapı tasarım özellikleri kaldırım, bisiklet yolları ve yaya geçitleri için yapım ku-
rallarını içerir. Kaldırımlar, bisiklet yolları ve karayolları arasındaki belirgin ayrımlar ço-
cukların içinde hareket edip oynayabileceği alanları tanıması için yardımcı olur. Nereden 
karşıya geçeceklerine dair daha önceden karar verdiğinden, küçük çocuklar zebra yaya 
geçitlerini tercih edebilir ve bunlar geçiş faaliyeti konusunda farkındalığı artırır (Tolmie 
ve diğ., 2003, Øvstedal ve Ryeng, 2000).

Kentsel çevrede, araç hızı, sürücülerin trafikte çocukları görüp tepki verme yetene-
ğini etkileyebilir. Düşük hızlarda, bir sürücü daha kolay çocukların varlığını algılar ve 
tepki için daha fazla zamana sahiptir. Daha yüksek hızlarda, sürücü ve çocukların tepki 
vermesi için daha az zamanı vardır ve uygun bir kaçınma eylemini gerçekleştirmek daha 
zor hale gelir (Taylor ve diğ., 2000). Ayrıca, hız çarpışma sonuçlarını etkileyebilir; hız ne 
kadar yüksekse, ciddi yaralanma için o denli büyük bir potansiyel oluşur (Finch ve diğ., 
1994). Trafik sakinleştirici önlemler hızların azaltılmasında etkili olmuştur (Retting ve 
diğ., 2003).

Çocukların güvenli bir şekilde hareket etmesini desteklemek için yetişkinlerin 
eylemleri ve davranışları

Bölüm 2’de tartışıldığı gibi, örneğin bisiklet kaskı kullanımının eğitimi ve denetimi, 
güvenli bisiklet sürüşü ve güvenli yürüyüş uygulamaları gibi, yetişkinlerin eylemleri ve 
davranışları üzerinden, trafikte çocukların güvenli bir şekilde hareket etmesi desteklenir. 
Trafikte çocuklarını korumak için yetişkinler tarafından gerçekleştirilecek uygun eylem-
ler, kültürel ve fiziksel bağlam ve mevcut uygulamaları değiştirme potansiyeline bağlıdır. 
Leeds (Birleşik Krallık) kentinde, ebeveynler ve lise çağındaki çocukları, okula çıkan en 
kısa ve güvenli yolların verilerini toplamıştır (Leeds Kenti, 2003). Onların bulguları Okula 
Güvenli Rotalar Planının (Safe Routesto Schoolscheme) gelişmesine yardımcı olmuştur. 
Bu yönergeleri izleyerek, öğrenciler mümkün olduğunca sık şekilde okula gidiş gelişte 
bisiklet kullanmaya teşvik edilmiştir. Özel bisiklet eğitim programları başlatılmış, bisiklet 
park tesisleri sağlanmış ve bazı okulların yakınlarına ortak paylaşılan kaldırım/bisiklet 
yolları inşa edilmiştir.

Bunun bir sonucu olarak, araç kullanımı %20’den %16’ya düşmüştür, ve bisiklet kul-
lanımı %5 oranında artmıştır. Diğer şehirlerde, ‘Çarşambaları Yürüyüş - Walkon Wednes-
day’ kampanyası gibi Somerset’teki ilköğretim okullarında başlatılan özel tanıtım faaliyet-
leri, araç kullanımının %38’den %22 gerilemesi ile, daha çarpıcı bir şekilde sonuçlandı. 
Okullar ve topluluk üyeleri tarafından bu tür faaliyetlerin desteğinin sürmesi bu sonuçları 
muhafaza etmek için gereklidir.
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Trafikte çocukları korumak için mevzuat ve uygulama

Ulaşım ve trafik mevzuatı motorlu trafiği düzenler, ancak genellikle bisikletliler ve 
yayalar olarak çocukların güvenli şekilde hareket etmesine odaklanmakta başarısız olur. 
Okullara yakın karşıdan karşıya geçiş bölgelerini yöneten düzenlemeler hariç, birkaç yasa, 
emniyet kemerleri ve çocuk araba koltuğu gibi bazı yolcu güvenlik gereksinimlerini ve ço-
cuk ulaşım güvenliğini ele alır. Tipik olarak, planlama ve konut düzenlemeleri çocukların 
hareket ihtiyaçlarını yeni gelişmeler ve tasarımda göz önünde bulundurmaz. Ancak, bir 
çok OECD ülkesi yapılı çevrede çocukların güvenliğine fayda sağlayan ilerlemeli yasal 
düzenlemeler çıkarmaktadır (Bkz. Kutu 1).

Karayolu ulaştırma mevzuatı, yerel karayolları idarecileri ve/veya yol kullanıcılarının 
büyük bir çoğunluğu tarafından desteklendiği zaman, en etkili hale gelir; ancak, uygulama, 
kaynak bakımından yoğun olabilir ve yönetmek bazen zor olabilir. Bazı ülkelerde, çarp-
ma kazalarında şayet mağdurların yaralanmalarının yetersiz karayolu tasarımı, yetersiz 
yapılaşma ve bakımla ilgisi bulunursa, karayolları idarecisi bunlardan sorumlu tutabilir. 
Çocuklara karşı sürücülerin davranışları ve çocukların kendilerine olan davranışları ge-
nellikle düşük bir önceliğe sahiptir. Kırmızı ışıkta durmama ve otoyollar ve trafik arterleri 
üzerinde hız yapma gibi trafik suçlarının azaltılması için, cezaların ve mevcut mevzuatın 
daha sıkı ve artan bir şekilde uygulanması düşünülmelidir. Polis okul geçidi bölgelerini 
gözlemler ve verilen hız sınırı veya güvenlik kurallarına itaatsizlik eden yol kullanıcılarına 
sık sık ceza keser.

Çocukları korumak için mevzuat desteği, planlama düzeyinde, örneğin okullar ve 
oyun alanları gibi çocuklar için önemli yerlerde, trafiği sakinleştirici alanlar tahsis edile-
rek ve bu tür yerlere doğrudan ve güvenli yaya ve bisiklet rotaları sağlanarak ve yakındaki 
buluşma yerleri ve çocukların toplanıp oynaması için hükümler dahil edilerek sağlanabilir. 
Çevre düzeyinde destek, yaşam alanları içinde gürültü ve egzoz standartlarının belirlen-
mesiyle sağlanabilir. Tasarım düzeyinde, bu, engelsiz, güvenli ve görünür yaya geçişleri 
sağlayarak, ana arterler üzerinde araç trafiğinden yayaları ve bisikletlileri ayıran tesisler 
sağlayarak ve bisiklet yolları ve kaldırımlar için minimum genişlik ayarlayarak sağlana-
bilir. Bu, uygulama düzeyinde, okul geçitleri ve oyun alanları yakınlarına trafik gözlem-
cisi yerleştirilmesi, yapılı alanlarda hızların azaltılması, okul müfredatına trafik güvenliği 
bilgilerinin dahil edilmesi, çocukların yeteneklerini ve kısıtlamalarını karşılamak için ve 
park yapılmaz bölgeler, daha düşük hızlar, yaya ve bisikletlilere yol verilmesi, kırmızı 
ışık ihlalleri gibi çocukların faydalanabileceği kuralların katı bir şekilde uygulanması için 
sorumluluk yasalarının uyarlanması ile sağlanabilir. Çocuk haklarının bu unsurları, an-
laşmalarda ya da uluslararası (tüzük), ulusal (mevzuat) ve yerel (düzenleme) düzeylerde 
ortaya konulabilir.
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Kutu 1. Çocukların trafikte güvenliğine fayda sağlayan mevzuat

Danimarka
- 6 yaş altındaki karayolunda bisiklet süren çocukların, en az 15 yaşında bir kişinin refaka-
tinde olması gerekir.

Norveç
-  Planlama ve inşaat yasası,yeni evler ve meskenler inşa edilirken, çocuklara yeterli bir 

rekreasyon alanı sağlamalıdır. Bu alanların türü, boyutları ve girişlerine göre konumları 
için rehberlik sağlanmalıdır. Yasa ayrıca trafik tehlikesi, kirlilik, sağlık riski ve gürültüye 
karşı çocukların oyun ve aktivitelerine göz kulak olmalıdır.

-  Her belediye kalkınma planları ve inşaat önerileri geliştirirken bir bölüm müdürünü veya 
diğer bir memurunu  hususi olarak çocukların ihtiyaçları için görevlendirir.

-  Bazı kentlerde kaldırım genişliğinin (sokak lambaları, trafik ışıkları ve posta kutuları da-
hil olmak üzere) en az 1,5 m, bisiklet yolunun genişliğinin 2 m olması  ve çift yönlü yolun 
genişliğinin 3 m olması için sorumluluklar alınmıştır.

- Okullardan 1 km veya daha uzak mesafelerde ikamet eden 6 yaşından küçük ve okullar-
dan 3 km veya daha uzak mesafelerde ikamet eden 6 yaşından büyük Norveçli çocuklar, 
ücretsiz okul ulaşımı hakkında sahiptir. Okula giden rotanın emniyetsiz olduğu yerlerde, 
belediyeler daha kısa mesafeler için ücretsiz bir okul ulaşımı sağlamakla yükümlüdür.

Belçikave Hollanda
- “Woonerf” yürüyüş ve bisiklet trafiğine adanmış meskun sokaklar ya da alanlardır. Bun-

larda hiç kaldırım bulunmaz, tüm sokak yaya ve bisikletlilerin kullanımındadır. Araç hızı, 
yürüyüş hızına düşürülür ve sadece belirlenmiş yerlerde park etmeye izin verilir. Zaman-
la, bu kavram, yüksek uygulama maliyeti ve bisikletlilerle çarpışmaktan kaçınmak için 
genç çocukların sokakları kullanmalarını zorlaştırıp kısıtlayarak kenarları kullanmaya 
itmesi nedeniyle popülerliğini bir ölçüde yitirmiştir.

- Bazı Hollanda okulları okulların önünde park etmeyi yasaklamıştır. Okul geçitleri veya 
yaya geçitlerinin yakınındaki park yasakları, genellikle engelsiz bir kavşak görüntüsü 
sağladığından çocukları yararınadır.

-  Bazı kentlerde kaldırım genişliğinin (sokak lambaları, trafik ışıkları ve posta kutuları da-
hil olmak üzere) en az 1,5 m, bisiklet yolunun genişliğinin 2 m olması  ve çift yönlü yo-
lun genişliğinin 3 m olması için sorumluluklar benimsenmiştir. Bu tahsis edilen uzamsal 
alanlar, kentsel alanlarda yaya ve bisiklet dolaşımını kolaylaştırır.

Fransa
‘Fransa, bir çocuğa çarpan sürücülerin sorumluluk yükünü betimleyen “Badinter Kanunu” 
nu kabul etmiştir. OECD araştırmasında trafikte çocukların güvenliğine dair en iyi perfor-
mans gösteren (Almanya, İzlanda, Hollanda, İsveç, vb)  ülkelerde de benzer düzenlemeler 
mevcuttur.

Almanya
- 10 yaşına kadar çocukların bisiklet için kaldırımı kullanmasına izin verilir ve ayrı bir 

bisiklet şeridi yoksa 8 yaşından küçük çocuklar kaldırımda bisiklet sürmek zorundadır. 
-  Sürücüler hızlarını azaltarak ve trafikte çocuklara yol vererek çocukların güvenliğine say-

gı göstermelidirler.
-  Sürücülerin, trafiğe dikkat etmeyen bir çocuk algıladıklarında bir uyarı yapmak için kor-

na çalmaları gerekmektedir.

Polonya
-  10 yaşın altındaki çocukların kaldırımda bisiklet kullanmasına izin verilir.

İsviçre
-  Bir güvenlik önlemi olarak, okul öncesi çağındaki çocukların kamuya açık yollarda bisik-

let kullanmasına izin verilmez.
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Strateji ve çözümler geliştirme

Trafik güvenliği stratejileri ve hedefleri geliştirilirken çocukların hareketleri önemli 
bir husustur. Hedef Sıfır (Vision Zero) kavramı tarafından savunulan proaktif ve önleyici 
yaklaşım (Bkz. Bölüm 1) genellikle çok ciddi sonuçlar doğurabilen yayaların yer aldığı 
kazalar da dahil olmak üzere tüm yol kullanıcıları için ölümlerin ve ciddi trafik kazalarının 
azaltılması için örnek bir kapsayıcı stratejidir. “Kalıcı güvenli vizyon” olarak adlandırılan 
bir başka strateji de, aynı zamanda korunmasız karayolu kullanıcıları üzerinde durmaktadır. 
Her iki strateji de, çarpma hızı 30 km/s’in altında olduğunda hayatta kalma şansının daha 
fazla olduğu bilgisinden hareketle, kilit bir hedef olarak hız azaltmayı hedeflemektedir. Bu 
hız aşıldığında, ölüm ya da ciddi yaralanma riski de hızla artar. Her iki strateji de çocukların 
yararlanabileceği bir dizi güvenlik planlama ilkesini tarif etmektedir (Koornstra ve diğ., 
1992; Langeland, 2002).

Hedef Sıfır (Vision Zero)’ın stratejisi tasarım ve hız sınırları için çeşitli gereksinimler 
duyan sokaklar veya yolların bir hiyerarşisini içerir ve ilgili sınırlar ile farklılaştırılmış 
sokak sistemini destekler. Bisikletçi ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerel yollar için, hız 
sınırlarının 30 km/s’in altında olması önerilir. Yayalar, bisikletliler ve kesişimsiz (ışıkla 
düzenlenmiş veya üst/altgeçit) geçitler için ayrı bir tesise sahip erişim yolları için, geçit-
lerde hızların 30 km/s’e düşürüldüğü 50 km/s’lik bir hız sınırı konmuştur. Her iki yönlü 
trafiğe ve düzenlenmiş yaya geçitlerine sahip ana yollar için, 70 km/s hız sınırı konmuştur. 
İki yönlü trafik birbirinden ayrıldığında daha yüksek hızlara olanak tanınır.

Dayanıklı, güvenli vizyon kavramı, her biri aşağıdaki üç ilke temelinde optimum gü-
venlik sağlamak için işleviyle uyumlu bir tasarım gerektiren, üç karayolu kategorisi içe-
rir: İşlevsellik (altyapının istenmeyen şekilde kullanımının önlenmesi), homojenlik (hız, 
yön ve büyüklük arasındaki farkların önlenmesi ve öngörülebilirlik (karayolu kullanıcıları 
arasında belirsizliğin önlenmesi). Üç kalıcı güvenli kategoriler şunlardır: Transit fonksi-
yonlu karayolları (transit trafiğin hızlı hareketi),  dağıtıcı fonksiyonlu karayolları (farklı 
bölgelerden veya meskun alanlardan trafiği toplama ya da oralara doğru dağıtılması), eri-
şim fonksiyonlu karayolları (evler ve dükkanlara erişim sağlanması ve sokakların güvenli 
toplanma mekanları olmasının sağlanması). Kentsel alanlarda içinde, erişim sokaklarında 
30 km/s’lik maksimum hız sınırı olması önerilir. Bazı belediyeler, tüm yapılı alan için 30 
km/s’lik genel bir hız sınırı koymuştur.

İkinci ilke, hız sınırının 30 km/s üzerinde olduğu sokaklarda karayolu kullanıcılarının 
ayrıştırılmasını içerir. Yayalar ve bisikletliler için özellikle iyi tasarlanmış tesisler bu tür 
yollarda önemlidir. Şehir merkezlerinde ve meskun alanlarda araçların oluşturduğu transit 
bir trafik istenmemektedir. Yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma kullanıcıları için güvenli 
rotalar, bu modların kullanımını teşvik etmelidir. Toplu taşıma için merkezi alanlarda ayrı 
şeritler ve sokaklara sahip olunmalı ve otobüste yolcuların iniş binişte güvenliğini sağla-
mak için otobüs duraklarının yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
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Ebeveynler, çocuklar, ilgili kuruluşlar ve diğer kullanıcı gruplarına planlama sürecinde 
danışılmalıdır. Çocukların kamusal alanı nasıl ve nerede kullandıklarına ilişkin önemli 
bilgiler sağlayabilmesine rağmen çocuklarla genellikle müzakere yapılmaz. Yine de in-
ternette gençlik sohbet gruplarıyla ya da ilköğretim okulları, toplum merkezleri, çocuk 
örgütleriyle (izcilik, gençlik korosu, gençlik konseyi) irtibata geçerek, çocukları sürece 
dahil etmek zor değildir. Bilgi ayrıca kendi mahallelerinde çocuklarla beraber yürüyerek 
ve yolda deneyimleri hakkında onlarla konuşularak elde edilebilir.

Çocuklardan bilgi edinirken, sorular açık ve net olmalıdır. Onlara ortam hakkında ne 
hissettikleri, okula nasıl gidip geldikleri, mahallede hangi noktaların daha iyi veya kötü 
olduğu ve bunları neyin iyi neyin kötü yaptığı sorulabilir. Meskun alanların haritaları veya 
ölçekli modelleri çocuk veya çocuklarla konuşurken bir temel olarak kullanılabilir. Ço-
cuklar genellikle dileklerini ifade etmelerinden kısa bir süre sonra bunların yerine getiri-
leceğini varsaydığından, müzakerenin amacı çok net verilmelidir. Çocukların görüşlerini 
tamamen anlamak için, soru sormaya devam etmek önemlidir. Böyle bir tartışma sonra-
sında, çocuklar ile yürümek ve önemli gördükleri yerlere bakmak yararlıdır. Çocukların 
güvenliği ile ilgili müteakip sorular sorulabilir ve (tercihen faaliyet halinde çocuklara dair) 
fotoğraflar çekmek yararlıdır. Kazanılan bilgiler daha sonra tartışma planlamasına dahil 
edilebilir. Müzakerelere çocukları dahil etmenin yolu hakkında kılavuz mevcuttur (CYPU, 
2001; Horowitz ve diğ, 2003).

Çocukların örneğin okula giderken, trafik ortamında gerçekte nasıl davrandıklarını 
gözlemlemenin ve anlamanın farkı şemaları, fiziksel güvenlik iyileştirmeleri planlanırken, 
hedefli trafik güvenliği eğitimi ve bilgi tedbirleri geliştirilirken ayrıntılı ve yararlı bilgiler 
sağlar (Lupton ve Bayley 2001, Øvstedal ve Ryeng 2000, Tofte 2001).

Tedbirler alındıktan sonra sadece kaza veya mağdurların açısından değil, aynı zaman-
da modal bölünme, sosyal etkinlikler, deneyimler, (çocuklar da dahil olmak üzere) çeşitli 
gruplar tarafından durumun beğenilmesinde değişikliklerin ve sürdürülebilirliğin etkileri-
nin değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme, çocukların yararına başka değişiklikler 
yapmak için de kullanılabilir.

Trafik Mühendisliği

Trafik mühendisliği genellikle nüfus, araç hızları ve bir bölgedeki araç sayısına dair 
verileri kullanır ve bir yandan da çıkış ve varış noktaları (çıkış varış matrileri) ve modal 
bölünmeye ilişkin verileri kullanır. Rota ve yol planlaması için önemli konular otomobiller 
için kapasite, akış ve park alanları, toplu taşıma ve güvenlik için rotalardır. Ancak, bisik-
letliler, yayalar ve çocukların ihtiyaçlarına genellikle motorlu trafikten daha az bir öncelik 
verilir. Motorlu trafik alanlarına bir kez karar verildi mi, yayalar ve çocuklar için alanlar 
genellikle sonradan ayarlanır. Çocuklar adına güvenli bir karayolu ortamı mühendisliği 
aşağıdaki eylemleri gerektirir:
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-  Çocuklar için önemli istikametlerin haritalanması: Okullar, oyun alanları, dükkanlar, 
kütüphane, gençlik kulübü, spor kulübü vb.

-  Çıkış noktasının haritalanması: Çok sayıda çocukların olduğu mahalleler veya onların 
buluşma noktaları.

-  Çıkış ve varış noktalarını birbirine bağlama: Özellikle, kısa güzergahları bulma.

-  Çeşitli rotalarda nodları tespit etme (çocukların buluştuğu veya toplandığı noktalar).

-  Yaya veya bisikletçi olarak çocukların ihtiyaçlarını dikkate alarak rotalar ve nodlar 
için kalite standartlarını formüle etmek.

-  Kalite tedbirlerinin uygulanması.

-  Çocukları ve onların çevresini etkileyecek sonuçların değerlendirilmesi.

Önemli istikametler haritalanırken, mantıklı, tutarlı ve güvenli yürüyüş ve bisiklet ağı 
üzerinden birbirine bağlanabilir.

Yaya-taşıt çarpışmalarını azaltmak için tasarlanmış trafik mühendisliği önlemlerinin 
güncel bir incelemesinde, araştırma doğrudan çocuklara yönelik olmamasına rağmen, tek 
şeritli döner kavşaklar, kaldırımlar, yayalar için  özel aşamalı ışıklar, yaya refüj adaları ve 
karayolu aydınlatmalarının artan yoğunluğunun, yaya kazalarının azaltılmasında çok etkili 
olduğu bulunmuştur (Retting ve diğ., 2003).

Rotalar ve nodlar için kalite standartları açısından, çocukları düşünmek ve onların 
açık bir görüşe ve bol bol yürüyüş veya bisiklet alanına sahip olmasını sağlamak önemli-
dir. Rota ve nodların çekiciliği, emniyete ve güvenliğe önem verilmelidir, yaya geçitleri 
mantığa uygun bir şekilde (rota boyunca) yerleştirilmelidir ve kendi görüşlerinin kısıtlan-
madığından emin iken çocuklar, istikamet ve nodlarda ya da bunların yakınlarında güvenli 
oyun alanı ve çekici bir peyzaj alanına sahip olmalıdır. Çocuklar için trafik mühendisliği 
açısından, çalışmaların çoğu (birincil olarak) okul rotalarında uygulanmıştır. İlgili iki alan 
arasında bir ayrım yapılır. Birincisi doğrudan okul binasını çevreleyen, bariyer veya bir 
kişi tarafından güçlendirilen, içinde araçsız geniş alanlar oluşturulabilen alanlardır. Bu 
durumda arabalar, yürüyerek ya da bisikletle okula gelen çocukları engellemeden okula 
yakın yerlerde çocukları bırakabilir (yolcu indirme ve yolcu alma noktaları olarak durma 
noktaları sağlanarak). Eğer arabasız bir alan gerçekçi değilse, en azından okul girişine 
yakın yerlere park yapılması önlenebilir ve hız azaltılması sağlanabilir ve okulun önünde 
hız tümsekleri ve güvenli yaya geçitleri uygulanabilir. Bu tür geçitler iyi aydınlatılmış ol-
malıdır. Ayrıca, işaretler çocukların varlığına dair sürücülerin dikkatini çekebilir.

Söz konusu edilen ikinci alan evden okula (çıkış-varış noktaları ilişkisi) gitmek için 
çocukların izlediği rotalardır. Okul yolları haritalanabilir, ve trafik ve çarpma riskinin az 
olduğu rotalar tespit edilebilir (her çocuğun okula giden en az bir güvenli rotası olmalı-
dır). Bu, yol güvenliğini artırabilir ve aynı zamanda kısayollar ile yolların kısaltılmasını 
mümkün kılabilir, ancak kişisel güvenlik ve emniyet için diğer risklerden kaçınmaya önem 
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verilmelidir. Bu tür rotalar iyi aydınlatılmalı, peyzaj, oyun alanları veya kamusal sanat 
alanları sağlanarak çekici ve güvenli hale getirilmelidir. Bu tür alanlar, özel kaldırımlar 
veya yüzeyler veya renkli yürüyüş yolları ve bisiklet yolları kullanılarak tahsis edilebilir.

Çocuk rotaları motorlu araçlara paralelse, ya araç hızı azaltılmalı ve yüksek araç yo-
ğunluklarından kaçınılmalıdır veya yeteri kadar alana sahip olan ve örneğin ortam ayırıcı 
bariyerler veya çim şeridi veya diğer peyzaj özellikleri sayesinde motorlu araçlardan ay-
rılıp korunan, iyi bir şekilde işaretletmiş yaya ve bisikletliler için yollar mevcut olmalıdır.

Çocuk yetenekleri ve trafik durumlarında davranışlara ilişkin literatür taramasına da-
yanarak, yaya tesisleri, trafik hız seviyesi ve özellikle çocukların dikkatini dağıtan unsurla-
rı dikkate alarak, okula giden güvenli rotalar üzerinde Norveçli yetkililere kılavuzluk eden 
bir kontrol listesi geliştirilmiştir (Midtland 1995, Norveç Kamusal Karayolları Yetkilileri 
1998). Risk faktörlerinin örnekleri, karşıdan karşıya diyagonal geçişi teşvik eden kavşak 
tasarımı, yaya geçitlerinde yakın hız değişimi, karşıya geçmeyi bekleyen yayalar için yer 
olmaması vb. durumları içerir.

Buna ek olarak, araç yolcusu olarak görece çocukların daha çok ölüm ve yaralanmaya 
maruz kaldığı kırsal alanlarda çocuk güvenliği için planlamalara özel bir özen gösterilme-
lidir (Christie ve diğ.,2002). Küçük kırsal yollarda hızları (maksimum 60 km/s) azaltmak 
ve kaldırım ve bisiklet yollarını kullanıma sunmak önemlidir. Köy yollarında sorunları 
çözmek için, iyi bir karayolu tasarımı ve uygun hız sınırları gereklidir. Yaya geçitlerinin 
yakınında hızın azaltılması (hız kesici şeritler, hız tümsekleri) güvenliği artırabilir.

Yürüyüş yapan veya bisiklete binen çocukların mümkün olan yerlerde korunmasını 
sağlamak önemlidir. Çitler, ağaç veya banketlerin faydası olabilir ama her zaman gerçekçi 
bir seçenek olmayabilir. Bu durumda, bağımsız hareketlilik sağlayan koşulların hedeflen-
mesinin gerekmesine rağmen, çocuklara ulaşımın veya çocuklara kılavuzluğun sağlanma-
sı gerekli olabilir. Çoğu durumda, okula giden bir çocuğun rotası kaçınılmaz olarak motor-
lu taşıt trafiğiyle kesişir. Okula çocukların gidip gelirken kullandığı mantıklı olan seyahat 
yollarında güvenli geçiş yerlerinin yapılması gerekir. Azaltılmış hızlarla, karayolu ortamı-
nın yeterince açık bir şekilde görünmesi esastır. Hız azaltıcı tedbirler görüşün engellenme-
sini önleyen önlemler ile örneğin park edilmesini önlemek için kazıklarla birleştirilebilir.

Karayolları, trafiği yavaşlatmak için daraltılabilir. Zebra geçitler ve ışıklı kavşaklar 
çocuklara güvenlik ve yasal koruma sunar. Yoğun trafik arterleri veya otoyollarda karşıdan 
karşıya geçişlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Ancak, kaçınılmaz ise, mümkün 
olduğu yerlerde güvenlik aşağıdaki şekillerde sağlanmalıdır: Geçitlerin arasında yaya ada-
ları olmalı böylece çocuklar iki aşamada karşıdan karşıya geçebilmelidir; karayolları trafik 
ışıkları ile (dönen araçlar ile herhangi bir çarpışmadan kaçınarak) düzenlenmelidir; uygu-
lanabilir olduğu zaman köprüler ve tüneller mevcut olmalıdır (meşgul arterler ve otoyollar 
için); ve okul geçidi devriyeleri gerektiğinde sağlanmalıdır. Köprü ve tünellerin sosyal 
açıdan emniyetli ve güvenli olması ve iyi bir şekilde aydınlatılmış olması gerekir.

Okul ortamı ve okul yolları hakkında söylenenler, çocuklar için önemli olan diğer 
istikametler için de geçerlidir.
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Karayolu ortamı ve oyun alanları

İdeal olarak, çocuklar (konut bölgeleri içindekiler haricinde) yol ortamlarında oyun 
oynamamalıdırlar, ancak yeteri kadar tahsis edilmiş oyun alanları olmalı ve bunlara erişim-
leri olmalıdır. Oyun alanları, karayolları ve otoyollar arasında uygun mesafeyi sağlamak 
açısından özen gösterilmelidir (Roberts ve diğ., 1994). Yollar ve oyun alanlarının bakımı, 
yerel ortamların güvenli ve uygun bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek için önemlidir.

Çocuklar koruma ve yönlendirmenin yanı sıra, oyun oynayıp etkileşime geçecekleri 
ve dolaşabilecekleri bir yere ihtiyaç duyarlar. Karayolu ortamının güvenli kullanımı göz 
önüne alındığında da kabul edilebilir olarak belirlenmiş oyun alanları için çeşitli kriterler 
tespit edilmiştir:

-  Emniyet: Çevre güvenli olmalıdır ve oyun alanı yapıları güvenli  olmalıdır (keskin 
ya da çıkıntılı kısım olmamalı, tırmanma yapılarının altında beton döşeme olmamalı, 
salıncakların yanında koruma kapılarının olması gerekir).

-  Güvenlik: Güvende hissetmeme hissi özel olaylar veya söylentilere dayandığından, 
güvenlik planı güvenlik hissini en üst seviyeye çıkaracak koşulları oluşturmak an-
lamına gelir: İyi bir görüş açısına yeterli ışığa ve her zaman çıkma şansı olduğunun 
bilindiği, sıkışmışlık hissi yaratmayan sığınak oluşturmak anlamına gelir. 

-   Dayanıklılık: Kullanıcılara karşı dayanıklı olduğu anlaşılana kadar çocuklar nesneleri 
test edecektir.

-  Anlaşılabilir: Çocukların belli yapıların kullanım amacını bilmesi gerekir. Örneğin 
koruma kapıları oyun nesnesi olarak kullanılmamalıdır. Cihazların ve nesnelerin kul-
lanım amacının veya neye yaradığının belirgin olması iyidir; aksi takdirde gerekli bil-
giler verilmelidir.

-  Kurulum: Farklı yaş grupları ve cinsiyetler, farklı ihtiyaçlara ve davranışsal repertuva-
ra sahiptir. Örneğin, küçük çocuklar salıncak, tahteravalli veya kum havuzu gibi yakın-
larındaki oyun nesneleriyle oynamayı tercih ederler. Çocuklar büyüdükçe top oyunla-
rı, paten kayma, bisiklet ya da scooter sürme, kulübe inşa etme gibi sosyal oyunlara ya 
da keşif alanlarına ihtiyaç duyarlar. Ergenler ayrıca gözetim altında olmadan buluşabi-
lecekleri alanlara ihtiyaç duyarlar. Bir alanda çocuk büyüdükçe yapıların da modifiye 
edilmesi mümkün olmalıdır. Bazı yerlerin birden çok fonksiyonu olabilir, örneğin okul 
bahçeleri akşamları buluşma mekanları olabilir, çocuklar için oyun yeri olabilir veya 
yaşlıların toplanma mekanı olabilir. 

-  Çekicilik: Çocuklar için nesneler çekici olmalıdır; çocukların onları kullanmak isteme-
si gerekir. Her zaman çekiciliği neyin belirlediğini söylemek kolay değildir. Örneğin, 
temiz ve düzgün bir oyun alanı pek kullanılmayabilir, çünkü çocuklar tarafından çün-
kü sıkıcı bulunabilir. Bu konuda çocuklara danışmak faydalıdır.

-  Diğer kullanıcı gruplarının çıkarları ile çakışmama: Yetişkin veya gençler küçük ço-
cukların faaliyetlerini uygunsuz bulursa, bu toplumsal gerginliğe yol açabilir. Başkala-
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rıyla olumsuz olarak etkileşime geçmelerini sınırlayarak veya anlaşmalar yoluyla ço-
cukların neden olduğu gürültü, yıkım, tehlike ve dağınıklık sınırlı hale getirilmelidir.

Temizlik, çöp bidonlarının boşaltılması, kaldırımlar ve diğer sokak altyapılarının ona-
rılması ve yeniden boyanması ve yeşil alanlara bakım yapılmasını içeren bir düzenli bakım 
programı olmalıdır. Birçok şehirde sorunların raporlanması için bir şikayet departmanı bu-
lunmaktadır. Çocuklar karşılaştıkları sorunları sunması için, raporlama, mümkün olduğun-
ca kolay hale getirilmelidir.

Bu bölümde karayolu ortamında çocukların güvenliğini destekleyen bir dizi planlama 
uygulamaları, ilkeleri ve kentsel tasarım ve trafik mühendisliği özellikleri tarif edilmiştir. 
Bu bölüm, OECD ülkelerinde çocukların güvenliğini ele almayı üstlenen stratejileri ve 
çözümleri, mevzuat faaliyeti ve diğer önlemleri gündeme getirmektedir.

Öneriler
• Çocukların kapasiteleri ve sınırlarını bilen bir karayolu ortamının tasarlanması, bir 

yol ortamını çocuklar için güvenli kılan şeyler tüm insanlar için de aynı getiriye sahip 
olduğundan, tüm karayolu kullanıcılarına fayda sağlayacaktır,

• Yapılı çevrenin tasarım aşamasında nerelerde uygulanabilir ise oralarda çocuklar da 
sürece katılmalıdır.

• Yapılı çevrenin özellikleri ve nitelikleri büyük ölçüde çocukların olası bir dizi davra-
nış ve hareketlerini etkilediğinden, yapılı çevre çocukların gelişmesi ve trafik ile gü-
venli bir şekilde etkileşime geçmesini sağlayacak bir şekilde inşa edilmelidir. Kent-
sel tasarım özellikleri, karayolu ortamında çocukların güvenliğini desteklemek ve 
tamamlamak için kullanılabilir.

• Güvenlik denetimleri bir çocuğun bakış açısıyla yapılmalıdır.
• Trafik sakinleştiricileri hızların azaltılmasında etkilidir ve çocuklar da dahil olmak 

üzere karayolu kullanıcılarının genel güvenliğini artırmak için kilit bir önlem olarak 
savunuculuğu yapılmalıdır.

• Yeni eğitim tesislerinin geliştirilmesinde, özellikle bisiklet, yürüyüş ve toplu taşıma 
kullanımı gibi tüm seyahat modlarını kullanarak güvenli erişim sağlanmasına özen 
gösterilmelidir.
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Bölüm 4

ARAÇ STANDARTLARI VE GÜVENLİK EKİPMANLARI

 
Özet. Bölüm 4, çeşitli seyahat modlarına yönelik güvenlik standartlarının ve ekipman-
ların bir özetini sunmaktadır. Çocuk yolcu koruma sistemleri, araç standartları, bisiklet 
standartları ve kasklar, ve çocuk yayalar ve bisikletlilerin görünürlüğü ile ilgili mevcut 
yaklaşımları ve bu yaklaşımların etkinliğini inceler. Bu bölüm, çeşitli güvenlik özel-
liklerinin doğru kullanımını ve etkinliğini en yüksek seviyeye çıkarmak bağlamında 
mevzuat ve uygulamaların rolünü ele alır. Ayrıca yaya durumundaki çocukları korumak 
adına araç tasarımının öneminin altını çizmektedir. Bu bölüm, trafikte çocukları güven-
de tutup korumak için entegre bir stratejinin önemli bileşenleri olan araçlar ve güvenlik 
ekipmanları ile ilgili bir dizi öneri içermektedir.

Giriş

Daha önceki bölümler; çocukların kendi yeteneklerini ve hareketlilik ihtiyaçlarını ye-
tişkin karayolu kullanıcılarınınkinden ayırt etmek için çocukların fizyolojik, bilişsel ve 
gelişimsel özelliklerini ele almıştır. Onların belirli özellikleri, kendi kullanımlarına yöne-
lik karayolu ortamlarının, trafik stratejilerinin ve güvenlik ekipmanlarının tasarlanması ve 
uyarlanması için önemli bir gerekçedir. Hükümetler ve geniş anlamda herkes, yeni ve daha 
güvenli araç ve ekipman tasarımı ile çocukların güvenlik ihtiyaçlarına daha fazla özen gös-
terme çağrısına olumlu bir geri dönüş sağlamıştır.

Bu bölüm, çocuk yolcu koruma sistemleri, araç standartları, bisiklet standartları ve 
kasklar, ve çocuk yayalar ve bisikletlilerin görünürlüğü ile ilgili mevcut yaklaşımları ince-
ler. Bu bölüm, ayrıca bu güvenlik özelliklerinin doğru kullanımını ve etkinliğini en yüksek 
seviyeye çıkarmak bağlamında mevzuat ve uygulamaların rolünü ele alır. Bunlar, trafikte 
çocukları güvende tutup korumak için entegre bir stratejinin önemli bileşenleridir.

Araçlarda çocukların yaralanmalarını azaltmak için önlemler

Geleneksel olarak, araç standartlarını içeren güvenlik önlemleri, kaza meydana gelme-
si riskini azaltacak “birincil güvenlik” önlemleri ve bir kaza meydana geldiğinde ise araç 
yolcularının yaralanmasını en aza indirmek için tasarlanmış “ikincil güvenlik” önlemleri 
olarak ikiye ayrılır. Bu bölümde özellikle çocukların güvenliğini ele almak amacıyla tasar-
lanmış ikincil güvenlik önlemleri üzerinde durulmaktadır. Çocuklar birincil önlemlerden de 
fayda görmelerine rağmen, bunlar özellikle çocuklar için tasarlanmamıştır.
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Araçlarda meydana gelebilecek çocuk yaralanmalarını azaltmak için alınan önlemler 
“aktif” veya “pasif” olarak sınıflandırılabilir. Aktif yaklaşımlar, emniyet kemeri kullanılma-
sı gibi eylemlerle hem kendi güvenliğini sağlamada hem de başkalarının güvenliğini sağla-
mada oynayacakları rol üzerinden araç yolcularına dayalı yaklaşımlardır. Bunlar insanların  
eyleme geçmesini gerektirir ve güvenlik ekipmanın uygunsuz veya yanlış kullanımı için bir 
potansiyel yaratmaktadır. Pasif yaklaşımlar araç içi güvenlik özellikleri etkinleştirmek için 
araç yolcularına herhangi bir görev yüklemez.

Bunlar, ekipman tasarımında değişiklikleri içerdiği gibi, hem çarpma olasılığını hem de 
çarpma meydana geldiğinde potansiyel yaralanmaların şiddetini en aza indirmek için araç 
içindeki ortamsal değişiklikleri de kapsar.

Çocukların ulaşım güvenliğine aktif yaklaşımlar

Bu bölüm, otomobiller ve örneğin, dolmuş, minibüs ve otobüsler gibi daha büyük araç-
larda, emniyet kemerleri, çocuk koruma sistemleri ve yükseltici koltuklar da dahil olmak 
üzere, çocukların korunması için çeşitli yöntemleri ve güvenlik ekipmanlarını kapsar. Ayrı-
ca standartları, düzenlemeleri, uygulamaları ve bu güvenlik ekipmanlarının yanlış ve/veya 
uygunsuz kullanımlarını da ele almaktadır.

1983’teki OECD raporundan bu yana, Çocukların Trafikteki Güvenliği, bir kaza duru-
munda ciddi veya ölümcül yaralanmaları önlemek için, motorlu araçlarda çocuk yolcuların 
ihtiyaç duyduğu koruma sistemleri hakkında çok şey öğrenilmiştir. Genel araç güvenliği 
yıllar içinde önemli ölçüde geliştirilmiş olsa da, maksimum güvenlik faydasının sağlan-
masında rol oynayan birçok faktör nedeniyle çocuk yolcu güvenliği için zorluklar devam 
etmektedir.

Emniyet kemerleri

Doğru bir şekilde takıldığında, emniyet kemeri, kaza kuvvetini vücudun dayanıklı böl-
gelerine yaymak için tasarlanmıştır. Motorlu taşıtlardaki emniyet kemerleri, yetişkin bo-
yutunda kaza test mankenlerinin özelliklerine göre tasarlanmış ve test edilmiştir. Sonuç 
olarak, emniyet kemerleri yetişkin yolcular için uygundur. Emniyet kemeri takan çocuklar, 
takmayanlara göre daha güvendedir, ancak kemerin doğru takılmaması halinde, çarpma 
anında küçük bedenlerinin ciddi bir şekilde yaralanma riski devam etmektedir.

Emniyet kemerleri, çocuk yolcular için koruma sistemlerinin geliştirilmesinde son aşa-
mayı temsil eder. Bir emniyet kemeri bir çocukta belin alt etrafına oturup ve omuz keme-
ri omuz üzerinden gelip göğsünün ortasına denk gelebiliyorsa, bu çocuk emniyet kemeri 
kullanmaya hazır demektir. Arka koltukta dik otururken, bir çocuğun bacakları koltuğun 
kenarından aşağı sarkmalıdır. Genellikle çocuklar, bir yükseltici koltukla beraber emniyet 
kemeri kullanmadığı sürece, yaklaşık 27 kg (60 lb) ulaşana kadar, emniyet kemeri kullan-
mak açısından fiziksel olarak yetersizdir. Çocuklarda emniyet kemeri kullanımı ile ilgili 
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yönetmelikler ve tavsiyeler ülkeler arasında değişkenlik gösterir. Birleşik Krallık’ta, 13 
yaşında ve daha küçük çocuklarda ya da boyları 150 cm’e veya kiloları 36 kiloya ulaşıp 
güvenli bir şekilde emniyet kemeri kullanana kadar, yükseltici koltuk gibi ek bir koruma 
sistemi kullanılması tavsiye edilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Ulusal Otoyol Trafik 
Güvenliği İdaresi (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) çocuklar 8 
yaşına gelene kadar veen az 4’9” ölçülerinde bir boya erişene kadar yükseltici koltuklar 
kullanması gerektiğini belirten bir kılavuz yayımlamıştır.

Bel ve omuz bölümüne sahip üç parçalı emniyet kemerleri araçlarda standart bir özellik 
olarak sağlanmaktadır. Emniyet kemerlerine ilişkin Avrupa gereklilikleri; teknik gereksi-
nimler ve araç ve oturma pozisyonlarını kapsama açısından, son yıllarda güncellenmiştir. 
Nisan 2003 yılından bu yana, emniyet kemerlerine ilişkin son Avrupa Direktifi (2000/3/EC) 
yeni araba modellerinde tüm ileriye bakan koltukların, üç parçalı emniyet kemeri ile dona-
tılmasını öngörmektedir. Araçların neredeyse hepsinin yetişkinleri korumak için tasarlan-
mış ön yolcu hava yastıkları ile donatılmış olduğu Kuzey Amerika’da, 12 yaş ve altındaki 
çocukların aracın arka koltuğunda bağlı durması şiddetle tavsiye edilir. İki parçalı veya bel 
kemerleri ile karşılaştırıldığında doğru kullanılan üç-parçalı emniyet kemeriyle sağlanan 
güvenlik avantajları literatürde anlatılmaktadır. Üç parçalı emniyet kemerleri, özellikle sa-
dece bel kemeri kullanan küçük bir çocuk ile karşılaştırıldığında yaralanmalara karşı çok 
daha üstün bir koruma sağlar (Lane, 1994; Lapner ve diğ., 2001).

Ancak, üç parçalı emniyet kemerinin olmadığı yerde, bel kemerinin kullanımı, hiç ke-
mer takmama durumuna kıyasla daha güvenlidir. Araçlarda düzgün bir şekilde çocukları 
bağlamak için, yolcu koltuğunda ilave bir çocuk koruma sistemi gereklidir. Bu sistemler 
aşağıdaki bölümlerde bütünüyle açıklanmaktadır.

Çocuk koruma sistemleri ve bunların düzenlenmesi

Çocuk koruma sistemleri (ÇKS) kaza sırasında çarpışmanın getirdiği kuvveti vücu-
dun dayanıklı bölgelerine yayarak araçlarda çocukları korumak için tasarlanmıştır. Çocuk 
yolcular için koruma sistemlerine, küçükler ya da daha büyük çocuklar için arkaya bakan 
çocuk koruma sistemleri, öne bakan koruma sistemleri veya yükseltici minderler veya kol-
tuklara ait temel kategorileri dahildir. Diğer ÇKS sistemleri, özel ihtiyaçları olan çocuklar 
için koruma sistemleri ve bebekler için araba yataklarını (taşıma pusetlerini) içerir.

Çocuk koruma sistemleri, belirli bir bölge veya ülke için geçerli güvenlik standartlarını 
karşılayacak şekilde üretilmektedir. Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ço-
cuk koruma sistemlerinin tasarımı için ulusal standartlar oluşturmuşlardır; Avrupa ülkeleri 
44 No’lu ECE Yönetmeliği’ne tabidir.

Güvenlik standartları; test protokolleri ve gerekli dinamik ve statik testler için izin veri-
len sonuçları öngörmektedir. Buna ek olarak standartlar; koruma sistemlerinin etiketleme-
sini ve talimatlarını, kilitlerini açmak için gerekli kuvvet, materyallerin yanıcılığı, rezistans 
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ve bağ kayışlarının eskimesi ve bunların ayarlanması için minimum gereksinimleri belirler. 
Bu standartlar altında, test prosedürleri ve test cihazlarında olduğu gibi bu gereksinimler 
özdeş olmasa da, sadece bir miktar değişkenlik gösterir. ÇKS’nin tasarımı, gereksinimlerde 
görülen kısmi farklılıklardan ve en çok da tüketici tercihleri, yaşam tarzı, ya da kültürden 
dolayı bir ülkeden diğerine farklılık gösterebilir.

Çoğu ülke, uygun çocuk koruma sistemini ve sistemin bir türünden diğerine geçmek 
için uygun zamanı belirlemek adına, kriter olarak kiloyu kullanmaktadır. Arkaya bakan ço-
cuk koltuğu, öne bakan çocuk koltuğu, yükseltici koltuk ve emniyet kemerinin 4 aşamasını 
tanıtan Kanada’da Transport Canada tarafından sunulan “CarTime1-2-3-4” materyallerin-
de de görüleceği gibi, çocuk yolcu sistemlerinin aşamaları üzerinden bir sonraki aşamaya 
geçiş kavramı, ebeveynlerin aşina olduğu çocukların gelişim aşamalarının sağlık modeli ile 
çocuk koruma sistemleri arasında bir bağ kurmak için kullanılmaktadır (Transport Canada, 
2003a). Bu yaklaşım aynı zamanda NHTSA’nın “Don’t Skipa Step - bir adım bile atlama-
yın” programı aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde savunulmaktadır. Ayrıca, kamu 
eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları, birkaç yıla yayılan her bir yaş aralığına tekabül 
eden her bir sisteme dair önemli bilgiler sağlamaktadır (DTRL, 2002).

Şu anda, çoğu çocuk koruma sistemleri araçlardaki emniyet kemeri ile bağlanabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Diğer sistemler, ISOFIX (Uluslararası Standartlar Organizasyonu 
FIX- International Standards Organisation FIX), UAS (Evrensel Ankraj Sistemi - Univer-
sal Anchorage System) ve Kuzey Amerika’da LATCH (Çocuklar için Ankraj ve Gergi alt 
bağları - Lower Anchorsand Tethersfor Children), araçlarda çocuk koruma sistemlerinin 
uyumunu geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir. ISOFIX Uluslararası Standardizasyon Ör-
gütü (ISO)’nün uluslararası bir çalışma grubu tarafından oluşturulup, ortaya atılmıştır. Bu, 
ÇKS’yi bağlamak için araçtaki emniyet kemerinin kullanılması ihtiyacını ortadan kaldırır 
ve bunun yerine sert bir mekanizma ile ÇKS’ye bağlanan araçta sunulan amaca uygun 
tasarlanmış montaj noktalarına dayanır. ISOFIX giderek yaygınlaşmaktadır. Avustralya’da 
kullanılır ve  buna benzer sistemler Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de benim-
senmiştir. ISOFIX sistemleri Avrupa’da nispeten az sayıda kullanılmaktadır.

Avrupa mevzuatına değişiklikler ISOFIX için onayların alınması kolaylaştıracak ve 
kullanımında beklenen bir artışa neden olacaktır.

Avrupa’da (tüm otomobillerde kullanılmak üzere uygun olan) “evrensel” bir onaylı 
ISOFIX ÇKS, ÇKS’nin dönmesini önlemek amacıyla, üst bağ olarak bilinen üçüncü bir 
sabitleme noktasını gerektirir. İki noktalı sistemler, bu kontrolü koltuk minderi kullanarak 
sağlamaktadır. Biraz daha karmaşık olmasına rağmen, üç-noktalı sistem UN-ECE Yönet-
meliği’nin son güncellemesine dahil edilmesini sağlayan avantajlara sahiptir. Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde, ISOFIX kavramına bir alternatif olarak LATCH vardır ve Eylül 2002 
itibariyle yeni araçlara ve çoğu çocuk koltuğu sistemlerine tamamen uygulanması gerekli-
dir (Not: Yükseltici koltuklar, araba yatağı ve yeleklerde gerekli değildir). Kanada’da ISO-
FIX, UAS olarak bilinir ve evrensel bir sembol ile tanımlanır. Sistemler, araçlarda sert alt 
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ankraj ve üst bağları gerektirir ve bebek ve çocuk koltukları uyumlu konektörlerle uyumlu 
şekilde bağlanmalıdır, rijid ya da kalın şeritle bağlanmalı ya da öne bakan sistemler duru-
munda bir üst gergi bağıyla takılmalıdır.

Bebekler ve çocuklar için arkaya bakan koruma sistemleri

İskandinav ülkelerinin haricinde, OECD ülkelerinin çoğunda çocuklarda 9 aylıktan 1 
yaşına kadar ya da bu sistemler için en yüksek ağırlık sınırına ulaşana kadar arkaya bakan 
ÇKS’ler kullanılmaktadır. En yaygın ve en ağır çarpışma türü olan kafa kafaya çarpışma-
larda, arkaya bakan koruma sistemlerinin avantajı, çocuğun vücudunun ve başının sistemin 
arkalığı ile korunması ve çocuğun boynunda çok az seviyede veya hiç bir zorlanma yarat-
mamasıdır. 44.03 No’lu UN-ECE düzenlemesi kapsamında, çocuk koruma sistemleri, 5 
“kitle grubuna” ayrılır, taşıma pusetleri, 10 kg dan daha az kilodaki çocuklar için koltuğa 
doğru bakan sistemler olan grup O ve 13 kg daha az kilodaki çocuklar için koltuğa doğru 
bakan sistemler olan grup O + sınıflamasına girmektedir.

İskandinav ülkeleri, normalde ön panelden destek almak üzere tasarlanmış büyük ço-
cuklar için koltuklarla beraber, 3-4 yaş arası çocuklar için arkaya doğru bakan ÇKS’ler sağ-
lamaya devam etmektedirler. Bu koltuklar tasarıma bağlı olarak, ayrıca destekleyici ayak-
larla veya ayaklar olmadan da arka koltukta kullanılabilir. Bu tür sistemlerin üstün güvenlik 
performansı, İsveç’in kaza ve sigorta raporlarında (Kamren ve diğ., 1993), ÇKS dinamik 
testlerine dair derinlemesine analizlerde ve Volvo’nun kaza ve sigorta veritabanında ortaya 
konmuştur (Isaksson-Hellman ve diğ., 1997 ).

Çocuklar, sisteme bütünleşik koşum bağları kullanılarak güvenli şekilde sabitlenir. Ar-
kaya bakan bir koruma sistemi, hava yastığının bir kazada açılmasıyla oluşabilecek ciddi 
veya ölümcül yaralanmalardan korunmak adına, aktif bir şekilde hava yastığı ile karşı kar-
şıya gelecek bir oturma pozisyonunda asla yerleştirilmemelidir. ÇKS’nin tüm tasarımları 
gibi, kullanıcı kurulum için talimatları okumalı ve takip etmelidir ve uygulanabildiği yer-
lerde, koşum takımı ve emniyet kemeri doğru şekilde konumlandırılmalı ve sıkılmalıdır.

Arkaya bakan sistemler aracın emniyet kemerini veya çocuk koltuğunun ankrajı (ISO-
FIX, LATCH, UAS) kullanılarak araçlara yerleştirilir. Büyük çocuklar için arkaya bakan 
çocuk koltukları mükemmel bir koruma sunarken, bunlar sadece büyük araçlara takılabilir 
ve bu nedenle tüketicilerin tümü için uygun değildir. OECD ülkeleri sistemlerin yerleşti-
rilmesi için değişkenlik gösteren kılavuzlar temin eder. Kuzey Amerika’da, sistemler ön 
yolcu hava yastığından uzağa, arka koltuğa yerleştirilir; Avrupa’da eğer hava yastığı yoksa 
ön koltuğa da yerleştirilebilir. Bazı AB ülkeleri ÇKS’lerin aracın arkasına yerleştirilmesini 
zorunlu tutar, diğerleri ise mümkün olduğunca arka koltuk kullanılmasını önermektedir.

Kanada’da ve ABD’de, doğrudan çocukların ebeveynlerine ve bakıcılarına yönelik 
olan emniyete dair mesajlar, en azından ilk tam yıl için ve 9 kiloya kadar (20 lbs) ya da 
olabildiğince çocukların arkaya dönük sistemlerde tutulmasını savunmaktadır.

ARAÇ STANDARTLARI VE GÜVENLİK EKİPMANLARI – 91

TRAFİKTE ÇOCUKLARIN KORUNMASI



Son yıllarda (30-35 lbs.) 13,6-16 kiloya kadar çocukların yerleştirilebildiği arkaya ba-
kan ÇKS’ler daha yaygın olarak kullanılabilir hale gelmiştir.

Öne bakan koruma sistemlerinin tasarımı

ÇKS aracın emniyet kemeri veya çocuk koltuğu ankrajları (ISOFIX, LATCH, UAS) 
ile araç koltuğuna güvenli bir şekilde bağlanırken, öne bakan çocuk koltukları, ÇKS’ye ço-
cukların güvenli şekilde bağlanması için bütünleşik bir koşum bağına sahiptir. Avustralya, 
Kanada ve daha yakın zamanda, Amerika Birleşik Devletleri’nde, önden çarpma esnasında 
ileri doğru hareket etmeyi sınırlayan, ÇKS’nin üst kısmına ankraj sağlayıp araca sabitleme-
ye yarayan bir üst gergi bağı kullanılmaya başlanmıştır. Bu ülkelerde, gergi bağı ankrajının 
araç üreticileri tarafından araca monte edilmesi gerekir.

Öne bakan çocuk koltukları için çocuklarda kilo, boy ve yaklaşık yaş için getirilen öne-
riler de ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Genel olarak, bu ÇKS’ler, sistemin belirli 
bir modeli için olan boy ve ağırlık aralığında olmaları koşuluyla, 1-4 yaş arası çocuklar için 
uygundur 

Yükseltici koltuklar, çocuk koruma sistemleri ve emniyet kemeri arasındaki boşluğu 
doldurmak için tasarlanmıştır. Amaç çocuğun bedeni üzerine araç emniyet kemerinin doğru 
konumlandırılması sağlamak için çocuğu yükseltmektir. Bir yükseltici koltuk yardımıyla, 
yaklaşık 4 yaşından 8-11 yaşına kadar çocuklar için emniyet kemerini doğru bir şekilde tak-
mak mümkündür (örneğin alt belkemeriyle beli kavrayanve göğüs kısmında çapraz geçen 
omuz kemeri). Ülkeye bağlı olarak, yükseltici koltuk yaklaşık 15 kg ağırlığındaki çocuklar 
için onaylanmıştır ve çocukların yükseltici koltuğun ölçü sınırlamaları dahilinde koltuğa 
oturması şartıyla emniyet kemeriyle doğru bir uyum sağlanana kadar kullanılmalıdır.

Çocuk koruma sistemlerinin etkinliği

ÇKS için etkili tasarımlar geliştirmek için, araştırmacılar çocuk yaralanmalarının me-
kanizmalarını ve gerçek dünyada ve simülasyon kazalarda ÇKS performansını incelemek-
tedir. Avrupa Otomobil Programı için Çocuk Koruma Sistemleri’nde (European Child 
Restraint Systems for Cars Programme-CREST), araştırmacılar sonuçta kazalarda ÇKS’le-
ri daha etkili hale getirmek için yeni test prosedürlerinin ve enstrümanlı çarpışma testi man-
kenlerinin geliştirilmesi amaçlı, çocuk yaralanma mekanizmalarına karşılık gelen fiziksel 
parametreler üzerine çalışmaktadırlar. 

Gerçek kazalarınn bir analizi, genç çocuklarda boyun bölgesinde ve büyük çocuklarda 
ise pelvis bölgesinde kısmen artan incinebilirlik nedeniyle, mevcut AB standartları (ECE 
Yönetmeliği 44) altında kullanılması onaylanan ÇKS’lerin etkinlik düzeylerinin değişken-
liğini göstermiştir (Trosseille, 2001). Projenin sonuçları çocuk yaralanmalarına dair daha 
iyi bir biyomekanik anlayışa yönelik ve çocuk koruma standartlarını iyileştirmek için pro-
sedürlerin ve test mankenlerin gelişimine yönelik değerli bir adım teşkil etmiştir. Bu çalış-
ma CHILD programı kapsamında devam etmektedir.
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Çeşitli kaza veritabanları çocukların kazalarda karşılaştığı yaralanmaların niteliği hak-
kında ayrıntılı bilgi verir. Baş, boyun, karın, pelvis ve omurga bölgesi yaralanmaları en 
yaygın olanlarıdır. Yaralanmanın şiddeti kullanılan koruma sisteminin türü ile mukayese 
edilebilir. Yalnızca emniyet kemeri kullanımı, kemere bağlanan yükselticilere kıyasla daha 
az bir şekilde zarardan koruma sağlar.  (Isaksson-Hellman ve diğ., 1997).

Norveç Trafik Güvenliği El Kitabı, yaralanmaların etkilerini azaltan ÇKS’nin farklı 
türleri için kapsamlı bir çalışma sunar (Elvik ve diğ., 1997). Birkaç çalışmanın sonuçları 
kalitesine göre analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. 0 ve 4 yaş arası çocuklar için, doğru 
şekilde bir ÇKS kullanımı öne bakan koltuklar için yaklaşık %50 oranında ve arkaya dönük 
koltuklar için yaklaşık %80 oranında yaralanma olasılığını azaltmıştır. 0-4 yaş arası çocuk-
lar için tek başına emniyet kemeri kullanımı yaklaşık %30 oranında yaralanma olasılığını 
azaltmıştır.

5-9 yaş arası çocuklarda, araç emniyet kemerleri tek başına, kaza durumunda yara-
lanma olasılığını %20 oranında azaltırken, bir koruma sisteminin kullanılması, yaralan-
ma olasılığını yaklaşık %50 oranında azaltır. 10 yaşın üzerindeki çocuklar, çoğu durumda, 
otomobilin standart emniyet kemerini kullanır ve bu da yaklaşık %45 oranında bir kazada 
onların yaralanma olasılığını azaltır.

ABD’den çeşitli çalışmalarda (Zaza ve diğ., 2001), doğru şekilde bağlanan emniyet 
koltuklarının (0-4 yaş arası) çocuklarda kullanılmasıyla, hastaneye kaldırılma olasılığının 
%69 oranında azaldığı, küçük çocuklarda ölüm riskinin %70 oranında azaldığı, bebeklerde 
ise (1-4 yaş) bu oranın %47-54 oranında azaldığı görülmüştür. ABD Ulusal Otoyol Trafik 
Güvenliği İdaresi 5 yaş altındaki çocuklar için %100 oranında bir çocuk güvenlik koltuğu 
kullanımı olsaydı, tahminen 2002 yılında 485 çocuğun hayatının kurtulmuş olabileceğini 
bildirmiştir (NHTSA, 2003b, Traffic Safety Facts 2002: Occupant Protection). Doğru ta-
kıldığı ve kullanıldığı zaman açıkçası, uygun koruma sistemleri hayat kurtarır. Yapılan bir 
dizi araştırma çalışması, oturma pozisyonu, hava yastığının varlığı ve çocukların uygun bir 
şekilde mi, uygunsuz bir şekilde mi bağlandığı veya hiç bir koruma sistemiyle bağlı olup 
olmadığı gibi faktörlere göre, çocuklardaki kayıplara dair şablonları incelemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir (Durbin ve diğ., 2003; Arbogast ve diğ., 2002, 2003).

NHTSA tarafından yapılan bir çalışmada (Kahane, 1986), çocuk koruma sistemlerinin 
potansiyel olarak %71 oranında ölüm riskini azaltmada etkili olduğu tahmin edilmekte-
dir. Ancak, bu düzeyde bir etkinliğin ne kadarının gerçek kullanımda elde edildiği, ço-
cuk koruma sistemlerinin kullanılması için sürücülerin araç emniyet kemeri ne kadar iyi 
ayarlayabildiği, ve çocuk koltukları ile araç koltukları ve emniyet kemerlerinin arasındaki 
uyumluluk gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Araçlarda koruma sistemlerine çocukların yanlış 
yerleştirilmesi veya bunların yanlış kurulumu sonucunda, kayıpların önlenmesinde koruma 
sistemlerinin gerçek ortalama etkinliğin %59 olduğu tahmin edilmiştir. Çocuk koruma sis-
temleri ve yaralanmaların önlenmesi hakkında yapılan bir inceleme araştırması, çocuğun 
büyüklüğüne ve gelişimine uygun koruma sistemlerinin doğru kullanımının önemini ve 
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çocukların ebeveynlerine ve bakıcılarına sürekliliği olan bir farkındalık artırırcı kılavuzluk 
ihtiyacının önemini vurgulamaktadır (Weber, 2000; Howard, 2002).

Sakıncalı ve yanlış kullanım

ÇKS kullanım oranları birçok OECD ülkesinde yükselişte olmasına rağmen, araçlarda 
uygun koruma sistemlerinin olmaması veya bunların kötü bir şekilde kullanılması nede-
niyle çocuk yaralanmaları ve ölümleri görülmeye devam etmektedir. Böyle uygunsuz veya 
yanlış bir kullanım, koruma sistemlerinin bir kaza durumunda sağlamak için tasarlandı-
ğı koruma düzeyini azaltmaktadır. Çocuk koruma sistemleri ve yaralanmaların önlenmesi 
hakkında yapılan bir inceleme araştırması, çocuğun büyüklüğüne ve gelişimine uygun ko-
ruma sistemlerinin doğru kullanımının önemini ve çocukların ebeveynlerine ve bakıcıları-
na sürekliliği olan bir farkındalık artırırcı kılavuzluk ihtiyacının önemini vurgulamaktadır 
(Weber, 2000; Howard, 2002).

Bazı OECD ülkelerinde, ebeveynlerde, çocukları yeterince gelişmeden önce bir son-
raki aşamaya veya halihazırda ellerinde mevcut olan türde bir koruma sistemine çocukla-
rını geçirmek gibi bir eğilim görüldüğü bildirilmiştir. Mevcut durumda kullanılan sistem-
ler artık çocukları korumak için uygun olmadığı zaman bir sonraki aşamaya geçilmelidir. 
İlerlemenin her aşamasında bu tarz olgular görülmüştür. Bebeklerin arkaya bakan koruma 
sistemlerinden öne bakan sisteme geçirilmesi; çocukların öne bakan çocuk koltuğundan ya 
bir yükseltici koltuğa ya da emniyet kemerine geçirilmesi; veya çocukların yükseltici kol-
tuktan emniyet kemeri kullanmaya geçirilmesi. Çocuk yolcular hakkında Kanada’nın 1997 
ulusal yol ortamı anketi, 3-4 yaşındaki çocuklarda %40’ında çocuk koltuklarının kullanıl-
dığını ve %31’inde ise emniyet kemeri kullanıldığını göstermiştir. 5-9 yaş arası çocukların 
%4.5’uyükseltici koltuk kullanmıştır, %78.9’u emniyet kemeri kullanmış ve %15,4’ü ise 
hiç bir şey kullanmamıştır (Transport Canada, 1998).

ABD 2002 Ulusal Yolcu Koruma Sistemleri Kullanım Anketi, 1 yaşından küçüklerde 
%32’sinde arkaya bakan koruma sistemlerinin, %66’sında ise öne bakan koruma  
sistemlerinin, 1-3 yaş arasındakilerin %62’sinde öne bakan çocuk koltuklarının, %29’unda 
ise yükseltici koltuklar ya da emniyet kemerlerinin kullanıldığını ortaya koymuştur 
(Glassbrenner, 2003). Kaza verilerine dair CREST  incelemesinde, 12 aydan daha küçüklerin 
yaklaşık %25’inde arkaya bakanlar yerine yanlış bir şekilde öne bakan sistemlerin 
kullanıldığı ve 7 yaşındakilerin %47’sinde ve 8 yaşındakilerin %79’unda yükseltici koltuk 
yerine emniyet kemeri kullanıldığını göstermiştir (Trosseille, 2001).

Çalışmalar, emniyet kemerine çok erken geçirilen çocuklar için yaralanma potansiye-
linin daha çok olduğunu göstermektedir. Yaralanmalar, emniyet kemerinin çocuklara tam 
uymamasıyla oluşmaktadır (ör: çocukların bacakları daha koltuğun ucundan aşağı sarkma-
dığından kambur oturur ve bu da bel kemerinin kalça kemiklerinden ziyade abdominal böl-
gede yumuşak dokuya denk gelmesiyle sonuçlanır). 2-5 yaşlar arasındaki, öne bakan koru-
ma sisteminden yükseltici koltuklara geçirilmek yerine hemen emniyet kemerine geçirilen 
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çocuklarda, risk faktörü çocuk koltuklarındaki çocuklardan önemli ölçüde daha fazladır 
(Winston ve diğ., 2001). Yükseltici koltuklar, çocuklarda emniyet kemerinin bel kısmının 
kuvvetlere karşı dayanıklı olan pelvis boyunca konumlandırılarak, emniyet kemerinin ço-
cuklara tam gelmesini sağlar (German ve diğ.,1999).

ÇKS geçiş noktalarındaki yaralanmalarda artışlarında (ör: yükseltici koltuk kullanan 4 
yaşındakiler için boyun yaralanmaları, emniyet kemeri kullanan 10 yaşındakiler için abdo-
minal yaralanmalar), dikkate alınan tek faktör yaş olup da, yaş üzerinden çocuklar koruma 
sisteminin bir sonraki türüne geçirildiğinde çoğunlukla fiziksel olarak çocukların hazır ol-
mamasından kaynaklandığı üzerinden yaşandığı bildirilmiştir (Isaksson-Hellman ve diğ., 
1997) 

Çocuk koruma sistemlerinin yanlış kullanımı, çalışmaya bağlı olarak %85-90 gibi yük-
sek bir oranda görüldüğünden, birçok OECD ülkesinde bir endişe kaynağı olmaya devam 
etmektedir (Zaza ve diğ., 2001;. Anund ve diğ., 2003). ÇKS’lerin seçiminde ve kullanımın-
da her biri genellikle bir dizi eylem gerektiren ve hatalara açık 3 temel adım vardır:

-  Çocuk için yaş, boy ve kilosuna uygun bir ÇKS’nin seçilmesi.

-  Çocuk koruma sistemlerinin, hem sistem üreticisi hem de araç üreticisinin talimatlarına 
göre araç içine yerleştirilmesi.

-  Üreticisinin talimatlarına uygun olarak çocuk koruma sistemine çocuğun güvenle otur-
tulması.

Doğru bir şekilde ÇKS kullanmak için, yukarıdaki adımların her birinde bir dizi eylem 
gerçekleştirilmelidir. Bu eylemler hatalara açık olduğundan, ebeveynler ve bakıcılar yan-
lışlıkla ÇKS’yi yanlış takabilirler. En kötüsü, bu ciddi hatalar bir kaza durumunda koruma 
sistemlerinin tamamen etkisiz hale gelmesine neden olabilir; diğer hatalar küçük olup, bir 
çarpmada performansın düşmesine etkisi azdır. Bir çok OECD ülkesinde ÇKS’lerin doğru 
kurulum ve montajına yardımcı olmak için muayene klinikleri temin edilmiştir. Bu kli-
niklerde bebek, çocuk ve yükseltici koltuk için %90 aralığında yanlış kullanım düzeyleri 
bildirilmiştir. Kazaları Önlemede Kraliyet Cemiyeti (RoSPA) web sitesi (www.rospa.org.
uk veya www.childseats.org.uk) uygulamada yaygın olarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm-
lerin bir özetini sunar. Amerika Birleşik Devletleri’nde tetkik kliniklerinin geniş bir ağı 
ve sertifikalı çocuk güvenlik koltuğu teknisyenleri de bulunmaktadır (www.nhtsa.dot.gov/
CPS/index.cfm).

Doğru kurulum ve kullanım sorunu, araç üreticileri tarafından yolcu koltukları ve emni-
yet kemeri sistemlerinin evrensel tasarım eksikliği ve kullanımda çok sayıda model olması 
ile karmaşık hale gelmiştir. Bu durum, yanlış kullanım için büyük bir potansiyel yaratmak-
tadır. ISOFIX, LATCH veya UAS sistemleri evrensel bağlantı sistemi oluşturarak yanlış 
bağlama sorununu ele almaktadır. Bağlama ve yeni sistemle doğru şekilde bir uyum sağla-
manın kolaylığı ABD’de incelenmektedir (Insurance Institute for High way Safety-Otoyol 
Güvenliği için Sigorta Enstitüsüsü, 2003) ve bu tür sistemler daha yaygın uygulandığından 
araştırmalar devam edecektir.
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Çabalar, ÇKS kullanımını kolaylaştırmak için yollar aramaya devam etmektedir. Tasa-
rım ve etiket/uyarı etkinliği hakkında kullanılabilirlik durumları üzerine araştırma gerçek-
leştirilmiştir. Bugüne kadarki sonuçlar, ÇKS kurulumu ve kullanımında başarılı sonuçları 
teşvik etmek amacıyla ürün tasarımında insan faktörlerini dikkate almanın önemini göster-
mektedir (Rudin-Brown ve diğ., 2002, 2003).

Öneri: Otomobil üreticileri, dış bağlantı sistemleri için ihtiyacı ortadan kaldırarak, ço-
cukla beraber “büyüyecek” entegre koltuk sistemleri tasarlamaları için teşvik edilme-
lidir.

Çocukların ulaşımda güvenliğine pasif yaklaşımlar

Kalite, performans, güvenlik ve güvenilirlik gibi araç standartları araç tasarımı ve yolcu 
güvenliğini artırmak için geliştirilmiştir. Bu tür standartların çeşitli ulusal ve uluslararası 
teknik komiteler tarafından bakımı yapılır ve düzenli olarak incelenir. Güvenli taşıtlar, ço-
cuklar dahil tüm yolcular için bir kazada yaralanmaya karşı mükemmel koruma sağlayan 
araçlardır.

Günümüz araçları, gelişmiş burkulma bölgeleri, ön ve yan darbe hava yastıkları, ve 
çocuk güvenlik kapısı ve pencere kilitleri gibi hayat kurtarmak için tasarlanmış güvenlik 
önlemlerine sahiptir. Bu önlemler aşağıdaki bölümlerde kısaca açıklanmıştır.

Burkulma bölgeleri
Bir önden çarpma durumunda aracın gövdesinin, araç yolcuların yaralanma riskini 

azaltmak için kazada mümkün olduğunca fazla enerji absorbe etmesi hayati önem taşı-
maktadır. Darbe, hem aracın hem de içindeki kişilerin hızlı bir şekilde ters ivme yapmasına 
neden olur ve bu da özellikle çocuklarda yaralanma ve ölümlere neden olabilir.

Modern araçlar, ters ivmeyi en aza indirecek, intrüzyonu sınırlayacak ve böylece ya-
ralanmayı azaltacak enerji emici burkulma bölgeleri ile tasarlanmıştır. Akslar, tekerlekler 
ve motor deformasyonu sınırlandırırken, kinetik enerji, tampon, araç yapısının ön bölümü, 
şiddetli vakalarda ise yolcu bölmesinin ön bölümünün deformasyonu yoluyla emilir. Arka-
dan darbelerde ise, yakıt sisteminin bütünlüğü korunmalıdır. Burkulma bölgesinin etkisi, 
yolcu bölmesine zarar verecek mevcut enerji miktarını azaltarak araçta potansiyel hasarı en 
aza indirmektir.

Hava yastıkları
Hava yastıkları, ani bir ters ivme durumunda açılmak için tasarlanmıştır ve emniyet 

kemerleri ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmış tamamlayıcı bir koruma sistemidir. Önden 
bir çarpma meydana geldiğinde hava yastıkları hızla şişerek baş ve göğsün direksiyon si-
midine ve ön yüzey/panele vurmasını engeller.
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Bazı araçlar yan darbelerden korunmayı sağlamak ve arka koltuktaki yolcuların gü-
venliği için ek hava yastıkları ile donatılmıştır. Hava yastıkları hayat kurtaran ve sürücüler 
ve ön koltuktaki yetişkin yolcularda yaşanacak ciddi yaralanmaları önleyecek olsa dahi, 
açılması sırasında hava yastığına yakın olanlar için risk de oluşturabilir. Bazı durumlarda, 
ön hava yastıkları, özellikle kısa boylu kişiler ve düzgün bağlanmamış çocuklar için ciddi 
yaralanmalara ve ölümlere neden olmuştur. Avrupa’daki hava yastıklarının Kuzey Ameri-
ka’da kullanılanlardan çok daha küçük olması sayesinde kişilerin yaralanması konusunda 
daha az oranda bir risk teşkil etmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da, arkaya bakan bir çocuk koltuğu aktif hava 
yastıklarına sahip bir ön koltukta asla kullanılmamalıdır. Ayrıca, 12 yaş ve altındaki çocuk-
ların, bir kaza durumunda yaralanma riskini azaltmak için ön koltukta yer alan aktif hava 
yastığı var ise özellikle arka koltukta bağlı şekilde seyahat etmeleri gerektiği tavsiye edilir. 
Birleşik Krallık’ta, ebeveynlerin aktif bir ön hava yastığına yakın bir oturma pozisyonunda 
arkaya bakan bir puset kullanmaktan kaçınmaları tavsiye edilir. Öne bakan çocuk koruma 
sistemi veya emniyet kemeri yoluyla bağlanmış daha büyük çocuklar için, araç koltuğu ne 
kadar gidiyorsa o kadar geriye alınması tavsiye edilir.

Kuzey Amerika’da araçlarda hava yastıklarının kullanılmasından bu yana, sürücü ve 
yolcu hava yastıkları, sert hallerini azaltmak için üzerinde çalışılıp modifiye edilmiştir. 
Kuzey Amerika’da, hava yastıkları değişiklikleri daha az sert sistemleri beraberinde ge-
tirmiştir. Direksiyon simidindeki sürücü hava yastığı modülünün geri alınması gibi konum 
değişiklikleri, hava yastıklarının sıkıştırılması ve bağlanmasına ilişkin ve açılma kuvveti 
ile ilgili tasarım değişiklikleri bu değişiklikler arasında yer almıştır.  Bu değişikliklerin, 
yastıkların açılması sırasında yerinin dışında bir pozisyonda oturan kişilere daha az zarar 
vereceğine inanılmaktadır.

Gelişmiş hava yastıkları, çarpışma şiddeti, koltuk ayarı ve emniyet kemeri kullanımına 
dayalı hava yastığının açılması için duyulan ihtiyacı belirlemek için sensörler ve algorit-
malar kullanır. Ayrıca hava yastıklarının açılmasıyla oluşabilecek yaralanmanın riskini en 
aza indirmek, küçük çocuklar varken otomatik olarak hava yastığını devre dışı bırakmak 
ya da koltuklarının dışındaki çocuklar için ciddi veya ölümcül yaralanmalara daha az yol 
açacak bir şekilde yastığın açılmasını sağlamak için teknolojik çözümler bulmak adına 
araştırmalar devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, motorlu araç üreticileri, 
ya otomatik baskılama ya da düşük riskli bir şekilde açılma yoluyla çocuklarda yolcu hava 
yastığı kaynaklı yaralanma riskini en aza indirmek amacıyla düzenleyici gereksinimleri 
karşılayacak hava yastığı sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmaktadırlar.

Kapı ve pencereler için çocuk kilitleri

Yolcu taşıtları, çocukların arka kapıları açmasını engellemek için ayrı bir çocuk gü-
venlik kilidiyle donatılmıştır. Bu, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bir gereklilik 
olmamasına rağmen birçok araç, bir çocuk kilidi sistemi ile beraber satılmaktadır. Faaliyete 
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geçirildiğinde yolcu kapıları sadece aracın dışından açılabilir. Birleşik Krallık Ulaştırma 
Araştırma Laboratuvarı (TRL) 1999 yılında yayımladığı makalede, çocuk kilitlerinin mut-
laka aktif halde olmasını ve yalnızca, akmakta olan trafikten uzak taraftaki erişime açık 
kapıların açılmasını savunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da satılan araçların kilit sistemleri, kilitleme 
sistemleri aktif olduğunda arka kapıların hem içeriden hem dışarıdan kilitli olmasını ge-
rektiren düzenlemelerden farklıdır. Aksine, Avrupa’da araçlar genellikle sadece dışarıdan 
girişe karşı kilitlenir. Bu nedenle, çocuk kilitlerine olan talep Amerika Birleşik Devletleri 
ve Kanada’da daha az telaffuz edilir. Birleşmiş Milletler WP-29 komitesi aracılığıyla, kapı 
kilitleri için dünya şartlarını geliştirmek için uluslararası çabalar devam etmektedir. Bu 
komite uyumlu bir yaklaşım geliştirmek amacıyla dünya çapında kullanılan farklı kilitleme 
sistemlerini ele almaktadır.

Bir engeli tespit etmek ve çocuklara başka bir potansiyel tehlike oluşturmasını engel-
lemek adına camların kapanmasını durdurmak için hiçbir algılama mekanizması yoksa, 
otomatik camlar kol, baş veya elleri kıstırabilir. 

Çözüm önerileri şunları kapsamaktadır: Camların sadece ön bölmeden açılmasını sağ-
layacak bir kilit koyulması, otomatik camların sadece ön tarafta yer alması, hareket algılan-
dığında camın açılması veya kapanmasının durmasını sağlayacak bir algılayıcı mekaniz-
manın kullanılması veya diğer cam tersine güvenlik özellikleri.

Yaya olarak çocukları korumak için araç tasarımı

Dünya çapında motorlu taşıt ölümlerin yaklaşık yarısı yaya ve motorlu taşıtların ka-
rıştığı çarpışmalar nedeniyle yaşanmış (Rivara ve diğ., 1998) ve çocuklar en yüksek yaya 
yaralanma riskine sahip olanlar arasındadır. Avrupa Birliği’nde, yılda yaklaşık 6000 yaya 
kazaları ve 53 000 ciddi yaralanma yaşanmaktadır. Bu kaza mağdurlarının arasında önemli 
sayıda çocuk vardır.

Avrupa Komisyonu’na rapor sağlayan bilimsel çalışma grubu saatte 40 km’ye (25 mil) 
eşdeğer hızlarda arabaların ön tarafının yayalara etkisinin bir simülasyonunu elde etmek 
için bir çarpma test prosedürü tasarlamıştır. Bu işlem gerçek kazalarda arabaların çarpması 
muhtemel parçaları ve buna karşılık gelip etkilenen darbe alması en muhtemel vücut kısım-
larını temsilen enstrümante bacak ve çocuk ve yetişkin kafa formlarını kullanır ve kurulan 
biyomekanik kriterlere karşı çıktıları değerlendirir. Yayaların korunması sorunu güvenlik 
özelliklerine göre yeni modelleri oranlayan Avrupa NCAP içinde yer almaktadır.

2003 başlarında, Avrupa Konseyi tarafından, 2,5 ton üzerindeki tüm yeni arabaların ve 
arabadan-türetilmiş minibüslere uygulamak amacı olan bu çarpma testi prosedürüne dayalı 
bir EC Direktifi önerilmiştir. Direktif, 2010 yılından yeni araba modellerine uygulanacak 
tüm Faz II gereksinimleri ile birlikte ara Faz I gereksinimlerinin 2005 yılından yeni araba 
modellerine uygulanması çağrısında bulunmuştur. Bu Direktif, Avrupa Konseyi ve Parla-
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mento tarafından onaylanmıştır. Önerdiği biçimiyle uygulanırsa Direktif, nihayetinde 15 
yaşın altındaki çocuklarda meydana gelmesi olası ölümleri %10 oranında, %21 ölümcül 
kazadan ve %31 ciddi yaralanmadan kurtarma oranıyla ciddi yaralanmaları %20 oranında 
azaltacaktır.

Yaya ölümlerinin yaklaşık %60’ı bir arabanın ön tarafıyla çarpılmanın sonucu olarak 
gerçekleşmektedir, kayıpları azaltmak için en büyük potansiyel aracın önü, tampon ve ara-
ba iskeletinin yeniden tasarlanmasında yatmaktadır. Yaya algılama ve çarpmadan kaçın-
ma sistemleri, araçların “ileriyi görmesine” ve çevrelerindeki yaya ve bisikletlileri daha 
iyi algılamasına olanak tanıyan araca monteli sensörler de dahil olmak üzere, güvenliği 
artırmayı amaçlayan diğer önemli tasarım özellikleridir. Bazı güncel konsept araçlar, ste-
reovision, kızılötesi sensörler ve radar veya lazer gibi mesafe ölçücüye sahip video tabanlı 
algılama sistemlerine sahiptir. Ancak, yanlış alarmları azaltma konusundaki teknik sorun 
devam eder. Son birkaç yıldır sensör tabanlı çözümler ile kaydedilen ilerleme göz önüne 
alındığında, bu güvenliğinin artırılması için umut verici bir yaklaşım teşkil etmektedir.

Çocukların önemli bir kısmı, ön-uç çarpmalarının yanı sıra, özellikle büyük olan araç-
ların geriye gitmesiyle yaralanır. Bu kazaların çoğu özel konutların yollarında meydana 
gelir. Kameralar gibi daha iyi görünürlük sağlayan yardımcıların geliştirilip kullanımının 
çarpmaları önlemeyi geliştirme potansiyeli vardır. Sesli alarm ve geri vites ışıkları kazaları 
azaltan diğer önemli güvenlik özellikleridir.

Çocuk yolcu güvenliği ve uygulanması ile ilgili mevzuat

En çok sanayileşmiş ya da yüksek gelirli ülkelerde çocuk koruma sistemleri  kullanımı 
zorunlu hale getirilmiştir (OECD, 2002). Mevzuatın uygulanabilirliği genellikle çocuğun 
oturma pozisyonu, araçta bir ÇKS’nin olması ve karayolunun türüne bağlıdır. Birçok yasa 
çocuklar uygun boyuta ulaşmadan evvel, çocuklar için, özellikle arka koltukta emniyet 
kemeri kullanımına izin verir.

Mevzuat genellikle, örneğin bir ülke veya yönetim organının üretim standartlarını kar-
şılayan, “onaylanmış” bir çocuk koruma sisteminin kullanımını gerektirir. Bu çocuk ko-
ruma sistemleri, çocuk yolcularda ilgili boy ve kilo hakkındaki bilgi etiketine ve doğru 
kurulumu gösteren şemalara sahip olmalıdır.

8 Nisan 2003 tarihli AB Direktifi (2003/20/EC) emniyet kemerleri ve çocuk sistemleri 
kullanımı ile ilgili 1991 tarihli Direktifini güncellemektedir. Tüm sürücüler ve tüm yolcular 
için (araç içinde varsa) emniyet kemeri kullanımını zorunlu hale getirir ve özellikle:

- Uygun bir çocuk koruma sistemi kullanılmadığı sürece (emniyet kemeri ile sabitlenmiş 
olmasa bile) herhangi bir araçta 3 yaşından küçük çocukların seyahat etmesini yasaklar.

- Çok az istisnalar dışında, 150 cm’e kadar 3 yaşından büyük çocukların çocuk koruma 
sistemi kullanmasını gerektirir.
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- UNECE 44.03 standardı (veya sonraki sürümleri) ile uyumlu biçimde, çocuk koruma 
sisteminin kullanımını gerektirir.

- Ön hava yastığı ile korunan koltuklarda arkaya bakan çocuk koruma sistemlerinin kul-
lanımını yasaklar.

- 3 yaş ve üzeri tüm yolcuların minibüs ve otobüslerde emniyet kemeri veya (varsa) ço-
cuk koruma sistemlerini kullanmasını gerektirir.

Herkesin emniyet kemerleri kullanmasını gerektiren etkilerinden biri de, birlikte seya-
hat ediyorlarsa şayet, altı ya da daha fazla bireye sahip ailelerin, büyük bir araç ya da iki 
ayrı  araçla seyahat etmesi gerektiğidir.

Kuzey Amerika’da, bazı yargı sistemleri yükseltici koltuk kullanımını zorunlu hale ge-
tiren yasaları ve/veya yönetmelikleri çıkarmış ya da çıkarmayı düşünmektedir. Bazıları da 
arka koltukta 12 yaş ve altındaki çocukların arka koltukta oturma zorunluluğu fikri ile, 
oturma pozisyonu sorununu incelemektedir.

Çocuk güvenliğinin zararına, çocuk koruma sistemlerin zorunlu kullanımında istisnalar 
yaygındır. Bu, sürücülerin hukuken belgelendirilmediği, araçların başka bir yargı sistemin-
de kayıtlı olduğu, araçların ebeveyn veya bakıcı dışında başka birine ait olduğu, sürücülerin 
araçtaki çocuk yolcularla akrabalığının olmadığı, taksiler veya emniyet kemerlerinin tüm 
oturma pozisyonları için sağlandığı araçları içeren vakaları kapsar. Son yıllarda fiziksel 
engellilerin ihtiyaçlarını ve diğer özel sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak çocuk koruma sis-
temlerini elde etmek mümkün hale gelmiş olmasına rağmen, tıbbi istisnalar genellikle mev-
cuttur ve özel ihtiyaçları olan çocuklar için bağsız bir seyahat imkanı sağlar.

Çocuk yolcuları koruyan yasaları geliştirmek için önerilen bir yaklaşım, çocukların 
korunması sürüş durumlarındaki değişikliklere bağlı olmasın diye, istisna olmadan, her 
yaşın kapsanmasının sağlanmasıdır. Çocuk yolcu koruma sistemlerinin kullanımını düzen-
leyen etkili mevzuatın unsurları şunlardır: Yaş ve ağırlık kısıtlamaları; oturma pozisyonu; 
kapsamlı bir uygulama; uygulama kolaylığı; para cezası ve/veya puan kaybı dahil olmak 
üzere önemli cezalar, yaptırımlar ve sigorta oranında artışlar. Böyle bir mevzuat aşağıdaki 
hükümleri içerir:  

- Tüm araç yolcuları emniyet kemeri ya da çocuk koruma sistemi kullanılarak bağlı ol-
malıdır.

- Çocuklar kendi boylarına uygun çocuk koruma sistemleri, yükseltici koltuk ya da em-
niyet kemeri ile bağlı olmalıdır.

- Tüm sürücüler ve tüm araçlar emniyet kemerleri ile donatılmış olmalıdır.

- Sürücüler 16 yaşın altındaki tüm yolcuların araçta doğru bir şekilde bağlı olmasını sağ-
lamaktan sorumludur.
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Çocuk yolcuların güvenliği mevzuatının uygulanması

Bu raporun hazırlanması çocuk koruma sistemlerinin kullanımını artırmayı hedefleyen 
müdahalelerin etkinliği ile ilgili OECD ülkelerinden elde edilen bulguların son değerlen-
dirmelerini içermektedir. Tek başına mevzuatın ve uygulama ile beraber işleyen mevzuatın, 
ÇKS kullanımını sağlamanın en etkili yolu olduğu kanıtlanmıştır. Diğer yöntemler, Bölüm 
2’de açıklanmıştır.

Bulgular üzerine yapılan birçok değerlendirme bulgu toplamak için kullanılan meto-
dolojide önemli kısıtlamalar tespit etmiştir. Birçok toplum-temelli müdahale değerlendir-
me amacıyla yapılan rasgele bir kontrol denemesi yaklaşımına kolaylıkla destek sağlamaz. 
Buna ek olarak, çocuk yolcu koltuğunun kullanımını artırmak amaçlı birçok müdahale de-
ğerlendirilmemiştir ancak etkili olabilir. Hatta bu sınırlamalarla bile, çocuk koruma sistem-
lerinin etkinliğine bulgular sağlamak için yeterli çalışmalar mevcuttur.

Etkinliğinin bulgularına dair incelemeler,  motorlu araçlarda çocuk yolcuların uygun 
bir şekilde bağlanmasını gerektiren mevzuat önemininin altını çizmektedir (Zaza ve diğ., 
2001; Towner ve diğ., 2001). Çoğu OECD ülkesi, değişken uygulama dereceleri ile birlik-
te, otomobillerde çocuk koruma sistemleri gerektiren çeşitli mevzuata sahiptir (Towner ve 
Towner, 2002). Çocuk yolcu sistemleri mevzuatı;oturma konumu, yaş ve kilo şartları ve 
uygulanmaları açısından ülkeler arasında değişebilirken, özellikle uygulama müdahaleleri 
ile birleştirildiğinde motorlu araçlarda çocukların güvenliğini artırmak için kullanılan en 
etkili araçlardan biri olduğu açıktır.

Otomobillerde çocuk koltuğu sistemlerinin zorunlu kullanım etkisi Norveç ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde araştırılmıştır. Elvik ve diğ., (1997) tarafından yapılan bir çalışma-
da, otomobillerde çocuk koruma sistemlerinin zorunlu kullanımının etkisi için en iyi tah-
minler, mevzuat kapsamındaki yaş gruplarında olan ve otomobillerde yaralanan çocukların 
sayısında %15’lik bir azalma olduğunu göstermektedir.

Norveç’te, karşılaştırma grubu olarak sürücüleri kullanarak, otomobillerde yaralanan 
çocuk sayısı (çocuk koruma sistemlerinin zorunlu kullanımının gelmesinden önceki) 1983-
87 döneminden (zorunlu kullanımın getirildiği) 1989-93’e kadar yaklaşık %17 azaltılmış-
tır. Sistem kullanan çocukların ortalama payı aynı dönemler arasında %42’den %82’ye 
yükselmiştir.

Çocuk koruma sistemlerinin yasalarının ilk uygulamaları, polise çocuk koltuğu yasala-
rına uyulmaması üzerinden sürücülerini durdurmak ve ceza kesmek için yetki vermektedir. 
Bu ihlale yönelik uygulamalar, farkındalık artırma veya eğitim kampanyası ile birleştiril-
miştir. Topluluk çapında bilgi ve geliştirilmiş uygulama kampanyaları çocuk koruma sis-
temlerinin kullanımını artırmaktadır (Zaza ve diğ., 2001). Birçok durumda, bilgi kampan-
yaları, sadece bunlarla sınırlı olmadan, reklamlar, kamu hizmeti duyuruları, kilit topluluk 
liderlerinin kamuya katılımını ve medyada geniş yer alma durumunu kapsar. Uygulama 
müdahalelerin unsurları, bunlarla sınırlı olmamamak üzere, polis kontrol noktaları, çocuk 
koruma sistemlerinin uygulanması için oluşturulmuş polis kaynakları ve resmi tebliğlere 
alternatif cezaları içerir.
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Toplum kuruluşları ve devlet kurumları (ör: kamu sağlığı, polis merkezi, okullar, ebe-
veyn grupları, aile kaynak merkezleri) bu kampanyaları yürütmek için ortak çalışmaktadır.

Buna bir örnek, Alberta, Kanada’da “ (TTA)- Think,Think  Again- Tekrar tekrar düşü-
nün” adlı bir programdır. Alberta Yolcu Koruma Sistemleri Programı (AORP) bünyesinde, 
program ortakları, yerel ve bölgesel yürütme kurumları, bölgesel sağlık yetkilileri, eyalet 
ve federal ulaşım bakanlıkları, Kanada Sigorta Bürosu, Alberta Motor Derneği, Alberta 
Yaralanma Kontrol Araştırma Merkezi (ACICR) ve diğer bölgesel ve yerel yaralanmaları 
önlemeye ilişkin örgütlerdir. Programın amacı tek tip, etkili bir eğitim ve uygulama prog-
ramı aracılığıyla motorlu taşıt kazaları sonucunda çocuk yaralanma sayısını ve şiddetini 
azaltmaktır. Program, polisin gönüllüler yardımıyla, uygun çocuk koruma sistemlerinin 
kullanıldığını doğrulamak amacıyla kullandığı iyi bir şekilde tanıtılan kontrol noktalarına 
odaklanır. Suçlular cezalandırılır ancak bir eğitim seansına katılarak cezadan kurtulma bi-
letine sahip olabilirler.

TTA programının beş yıllık değerlendirmesinden elde edilen bulgular şunlardır:

-  6 yaş üstü çocuklar için sistemlerin hiç kullanılmaması ve 6 yaş altı çocuklar için çocuk 
yolcu sistemlerinin yanlış kullanımı, tüm ihlallerin %80’ini oluşturur.

-  Uygulamadan beri, eğitim seanslarına katılan kişilerin sayısında sürekli bir artış olmuş-
tur.

-  Uymama oranı projenin başlangıcında ortalama %40’a yakındır. (ve bazı bölgelerde 
%90’a kadar çıkar). Çalışma dönemi sonunda, bir araçta yolculuk yaparken on sürücü-
den yaklaşık yedi tanesi çocuklarını düzgün olarak bağlamıştır.

-  Sürücüler doğru bir şekilde çocukları bağlamak konusunda giderek daha bilgili hale 
gelmektedir. Doğru bir şekilde çocukları bağladığına inananların oranı 1997-1998 yıl-
larında %50’nin üzerinden 2001-02 yıllarında %22’ye düşmüştür. Doğru bir şekilde 
çocukları bağladığını ifade edenlerin oranı ise  1997-1998 yıllarında % 31’den 2001-02 
yıllarında %57’ye çıkmıştır ve bu teftişle doğrulanmıştır (Larsson, BIM and Associa-
tes, 2002).

Bisiklet, bisiklet kaskları ve taşıyıcılar için standartlar

Geçtiğimiz on yıl içinde, sağlık ve güvenlik uzmanları, çocuk bisikletlilerin güvenliği 
artırmak için çalışmışlardır. Bisiklet ve kaskların güvenli şekilde üretilmesini zorunlu kılan 
hükümet tarafından düzenlenmiş standartlar, çocuk bisikletlilerin güvenliğinin artırılması 
için elzemdir. Ancak mevzuat dış dünyadan ayrı çalışamaz, üç “E” (mühendislik, uygulama 
ve eğitim) kullanan kapsamlı bir yaklaşım, güvenliğin artırılması için büyük bir potansiyele 
sahiptir.

Bisiklet sürme, özellikle çocuklar için bağımsız seyahat etmenin en yaygın modların-
dan biridir. Ne yazık ki, trafik ile ilgili bisiklet kazaları, çocuklarda ciddi kafa travmaları 
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ve abdominal yaralanmaların önde gelen nedenidir. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları 
(STK) ve özel şirketlerin, ebeveynler ve çocuklar için daha iyi bir çevre mühendisliği, uy-
gulama ve kamu bilgi/eğitim yoluyla, çocuk bisikletlilerin güvenliğini artırmak için birlikte 
çalışmsı gerekmektedir.

Bisiklet için üretim ve tasarım standartları

Bisikletin tanımı ülkeden ülkeye biraz farklılık gösterirken, bazı uyumlu durumlar da 
vardır. Viyana Karayolu Trafiği Sözleşmesi yakın zamanda 1968 yılındaki orijinal tanımın-
da değişiklik yapmış ve bisikleti ‘üzerindeki insanın kas gücü ile veya özellikle pedal veya 
el krankı ile hareket eden en az iki tekere sahip olan taşıtlar’ olarak tanımlamıştır (European 
Conference of Ministers of Transport, 2000). ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu 
(CPSC) standartları, bisikleti  “arkasında insan tarafından hareket ettirilen sürme tekerleği 
olan iki tekerlekli taşıtlar” olarak tanımlamaktadır (US Code of Federal Regulations, 2002).

Uluslararası alanda, bisiklet standartlarını uyumlu hale getirmek amacıyla bir ivme kay-
dedilmiştir. Üretim, çocuk bisikletlilerin güvenliğinin sağlanmasında elzemdir; ancak, bi-
siklet tasarımı ve üretiminin yararları açık bir şekilde ölçülebilir değildir. Ağustos 2002’de, 
Uluslararası Standardizasyon Örgütü, 4-8 yaş arası çocuklar için uygun olan bisiklet için 
güvenlik gereksinimlerini belirleyen ISO 8098’i yayımlamıştır (International Organizati-
on for Standardization, 2001). Bu standart, üretim, tasarım, montaj ve testin yanı sıra alt 
grupları da yönetir. Ancak ISO 8098, BMX ve diğer spor bisikletleri gibi off-road ve özel 
bisikletlerin üretimini kapsamaz.

Birçok Avrupa ülkesinde, bisikletler için ulusal standartlar mevcut olduğundan, Avrupa 
Standardizasyon Komitesi (CEN) on-road, off-road ve yarış bisikletleri için standartları 
uyumlaştırmak için çalışmalar yapmanın yanı sıra, çocuk bisikletleri için standartları gün-
cellemektedir. Bu tür standartlar aşağıda açıklanan Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı 
(ECMT-UBAK) on aşamalı sistemi tarafından önerilen güvenlik bileşenlerini ele alacaktır.

UBAK bisikletin güçlü ve güvenli olmasını sağlamak için on aşama sıralamıştır (Euro-
pean Conference of Ministers of Transport, 2000). Bunlar; keskin ve yaralanmalara neden 
olan kenarlardan kaçınmayı; temas veya düşme durumunda yaralanmaları azaltmak amaçlı 
tasarımların kullanılmasını; sele ve gidon desteğinin sınırlarını belirlemek için işaretlerin 
kullanılmasını; iki bağımsız fren sisteminin tasarım ve performansını; ön tekerlek hızlı ki-
litleme cihazlarını; iskelet, gidon, bisiklet çatalı ve tekerleklerin gücünü; sıkılaştırma ve 
uyum kolaylığı; net ve eksiksiz talimatların bulunabilirliğini ele alır. Özetle, bisikletlerin 
tasarım ve üretimi için Avrupa standartlarının, güvenliği artırmak için üç temel bileşeni 
vardır: Verimli ve etkili frenler, sağlam bir iskelet ve reflektif malzemeler.

Aynı şekilde, bisikletler için US CPSC düzenlemeleri şu 9 açıdan üretim gereksinimle-
rini içerir: Fren sistemleri, sürüş zinciri, koruyucu korumalar, lastikler, jantlar, tekerlek gö-
bekleri, ön çatal/iskelet düzeneği, sele ve reflektörler. Ayrıca, standartlar test ve performans 
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standartlarını açıkça belirtir (US Code of Federal Regulations, 2002, pp. 556-576). Amerika 
Birleşik Devletleri’nde zil ve far zorunluluğu için özel düzenlemeler yoktur. Ancak, çoğu 
eyalette geceleri sürüş yaparken ön farların bulunmasını gerektiren yasalar bulunmaktadır.

Birleşik Krallık’ta, Mayıs 2004’te yürürlüğe giren yeni düzenlemeler satış noktasında 
yeni yetişkin bisikletlerine zil takılmalısını öngörmektedir. Bu, çocuk bisikletlerini kapsa-
mamasına rağmen düzenlemeler gelecekte genişletilebilir. Çocuk bisikletliler ve yayalar 
diğer bisikletlilerin sesli uyarılarından yararlanacaktır.

Bisiklet kaskları için üretim standartları

Tek tip üretim standartları, bir kaza durumunda kaskın kafaları korumasını sağlamak 
için tasarlanmıştır. Örneğin, ABD CPSC, periferik görme, pozisyonel stabilite, muhafaza 
sistemleri ve darbe yükünün azaltılması için standartları belirler ve kask tasarımı ve üreti-
minde üniformite ihtiyacını tanımlar:

 “[...] bir kaza, çarpma veya düşme durumunda, bisiklet kaskının yeterince kafayı 
koruduğundan ve çene askısının kaskın çıkmasını önleyecek kadar güçlü olduğun-
dan emin olunmalıdır. [Ek olarak, bunlar] beş yaşına kadar olan çocuklar için ta-
sarlanan kaskların, küçük çocuğun kafatasındaki daha kırılgan alanlara ek koruma 
sağlamak için başın daha büyük bir kısmını kapsamasını gerektirir” (ABD Tüketici 
Ürün Güvenliği Komisyonu - US Consumer Product Safety Commission, 1999).

Uluslararası boyutta, çocuklar için kasklar aşağıdaki gibi kategorize edilir: 5 yaşın al-
tındaki çocuklar için okul öncesi kaskı; genellikle 5 yaş üzeri çocuklar için genç kaskı. 
Çocuk kaskları, genç veya yetişkin kasklarından daha fazla koruma sağlamak için çocuğun 
başını daha çok kapsayacak şekilde üretilmektedir. Genç kaskı yetişkin kaskı ile aynı üre-
tim standartlarına göre üretilir, ancak daha küçük boyutları mevcuttur.

Kapsamlı üretim standartları, güvenliği sağlamaya yardımcı olurken (çeşitli ulusal 
standartların karşılaştırılması için bkz. Towner ve diğ., 2002) bir çarpışma sonrasında bu 
güvenliğin düzeyi tehlikeye girer. Neyse ki, kask kullanımının artmasına kendini vermiş 
bazı üreticiler ve ülkeler kask değişim programları sağlamaktadırlar.

Kask standartlarının bir analizinde, Bisiklet Kask Güvenlik Kurumu (2003) kask tasa-
rımı ve üretimi için standartların Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa 
Birliği, Yeni Zelanda, İsveç ve Birleşik Krallık’ta bir kaç yıl için yürürlükte olduğunu be-
lirmiştir. Avrupa’da şimdilerde, bazı ülkeler kendi ulusal standartlarının hükümlerini mu-
hafaza etseler de, tüm CEN üye devletlerini kapsaması zorunlu Avrupa Standardizasyon 
Komitesi (CEN) standartları vardır (Bicycle Helmet Safety Institute, 2003). Bazı ülkeler 
zamanla kendi standartlarını değiştirmiştir. Örneğin, Yeni Zelanda, Avustralya standardını 
benimsemiştir (Bicycle Helmet Safety Institute, 2003) ve Avustralya standartları daha ge-
niş bir aralıkta, daha hafif ve daha havalı kasklara olanak tanımak için modifiye edilmiştir 
(Cameron ve diğ., 1993).
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Çocuklar için bisikletler ve kaskların tam gelmesi

Çocuk bisikletleri genellikle çocuğun yüksekliği için uygun boy ve uyum tespit edilme-
den satın alınır. Bir bisiklet çocuğa tam gelmezse, kontrol kaybının olması muhtemeldir ve 
bu da potansiyel olarak sürücünün ciddi şekilde yaralanması ile sonuçlanır. Amerikalı bir 
bisiklet üreticisi olan Schwinn, kullanım kılavuzunda ve güvenlik talimatında, “yüksekli-
ğin üzerinde durmanın bisiklet ile uyumun temel unsuru olduğunu” göstermektedir. Ancak, 
selenin (oturmalık) doğru bir şekilde konumlandırılması, gidon yüksekliği ve açısı, kontrol 
pozisyon ayarlamaları ve frene ulaşılabilmesi, uygun boyutlandırma için kontrol edilmeli-
dir (Schwinn, 1999, s. 6).

Binicinin güvenliği için, düzgün takılan bir kask da eşit derecede önemlidir. Kask düz 
durmalıdır ve çocuğun kafasına tam oturmalıdır ve kaş ve kask arasındaki genişlik iki par-
mak olmalıdır. Çene kayışı kulakların altında “V” şekli oluşturmalıdır ve çocuğun çene-
sine rahat oturmalıdır. Ebeveynler de kaskın çocuğun kafasına rahat olmasını sağlamak 
için, kask ile birlikte pedleri kullanarak, kaskın çocuk için uygun boyutta olduğundan emin 
olması gerekir. Bisiklet kaskı tam olmalıdır ve yaralanmalara karşı korunmak için doğru 
şekilde takılmalıdır.

Bisiklet için çocuk taşıyıcı ve treyler

Bisiklet, çocuk taşıyıcı ve treyler, küçük çocukları taşımak için kullanılır, ancak halk 
sağlığı uzmanlarına göre 12 aylıktan küçük çocuklar için bisiklet taşıyıcı ve römork kulla-
nımından kaçınılmalıdır. Çocuk taşıyıcıları “ yetişkin binicili bir bisikletin arkasına veya 
önüne takılan çocuk koltukları” olarak tanımlanmaktadır. Bir çocuk treyleri yere yakın olan 
ve bisiklet alt bölümüne bağlı olan bir aparattır. 

Eğer treylerde bir kaza meydana gelirse, çocuk yere yakındır ve düşeceği mesafe kısa 
olduğundan ciddi yaralanma potansiyeli azalır. Taşıyıcılarda seyahat etmenin, treyler ile 
karşılaştırıldığında, yüksek oranda bir yaralanma ile ilişkili olduğunu ifade eden bir çalışma 
mevcuttur (Powell, 2000), ancak taşıyıcı ve treylerlerin göreceli riskleri konusunda araş-
tırma bulgularında eksiklikler vardır. Ancak, bisiklet taşıyıcıları ve treylerlerin her ikisi de 
çocuğa zor bir seyahat sağlayabilir ve seyahatin kendisi bu yaralanmalara neden olabilir. 
CEN çocukların taşınması için treylerler dahil olmak üzere tüm bisiklet aksesuarları ve 
standartlarını incelemektedir. Bu ürünlere dair tüketici bilgisi ve bu taşıyıcı aletlerin ve 
bebek/çocuk kasklarının kullanımıyla ilgili aile hekimlerine danışılması önerilmektedir.

Bisiklet ile ilgili yaralanmalar ve ölümler

Kanada Hastane Yaralanma Raporlama ve Önleme Programı (CHIRPP) gençlerde bi-
siklet yaralanmalarının çoğunun düşme veya kontrol kaybı sonucu olduğunu tahmin etmek-
tedir. Kanada’nın acil servis verileri bisiklet yaralanmalarının yaklaşık %53’ünün sıyrık 
veya çıkık, % 26’sının kırık ve %7’sinin kafa yaralanma vakası olduğunu göstermektedir 
(MacKay ve diğ., 2001).
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ABD CPSC Ulusal Elektronik Yaralanma Gözetim Sistemi (NEISS) sorgu sistemi 2001 
yılında meydana gelen çocukların bisiklet yaralanmalarında %7,4’ünün beyin travması ve 
%13’ünün kafa travması yaşandığını belirtmiştir (NEISS, 2003).

Kafa yaralanmaları, bisiklete bağlı ölümlerin %60’ından fazlasına ve bisiklete bağlı 
hastane yatışlarının üçte ikisininden fazlasına neden olduğu gibi, Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde, travmatik beyin hasarı, bir yılda yaşanan tüm bisiklet kazalarında önde gelen ölüm 
nedenidir, bisiklet için hastane acil servisine yapılan başvurularının üçte ikisinden fazlası-
nın sebebidir. 2001 yılında, 14 yaş ve altı bisikletli çocukların yaralanmalarının yaklaşık 
%36’sı motorlu araç kazalarında gerçekleşmiştir. Tüm bisiklete bağlı ölümlerin yaklaşık 
%90’ının ve tüm ölümcül olmayan bisiklete-bağlı yaralanmalarının %10’unun, bir motorlu 
araçlar ile çarpışmalarda meydana geldiği tahmin edilmektedir (National Safe Kids Cam-
paign, 2003).

Linn ve diğ. (1998) 1991’den 1995’e kadar British Columbia Çocuk Hastanesi veri-
lerini kullanarak, bisiklet yaralanmaları konusunda derinlemesine bir inceleme yapmıştır. 
Yaralanmaların çoğu bisiklette kontrol kaybı ve bunun neden olduğu düşmeler yüzünden 
meydana gelmiştir. Yaralı bisikletlilerin %70’ten fazlası kask kullanmamış, ve kask kul-
lanmayan bisikletlilerin hastaneye yatma oranı daha fazla olmuştur. Yaralanmaların üçte 
birinden fazlası  (%38,9)  kafa ve yüz yaralanması olup, yaralanmaların çoğunluğu sırasıyla 
%46,4 ve % 32,5 oranında üst ve alt ekstremiteleri etkilemiştir.

En son edinilen bulgular, bisiklet çarpışmalarında kendi düşüşünü durdurmaya çalı-
şırken çocukların, gidonun karın bölgesinine denk gelmesiyle ciddi yaralanmalar oluştu-
ğunu gösterir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Philadelphia Çocuk Hastanesi’nin 
verilerinin derinlemesine incelenmesinde, gidon ve yaralanmalar arasındaki ilişki üzerine 
odaklanmış ve eğer bisikletler özellikle ön tekerin dönüşünü kısıtlayacak şekilde yeniden 
tasarlanıp darbe karşısında geri çekilebilecek şekilde gidon geliştirilirse, ciddi abdominal 
yaralanmaların bazı türlerinin büyük ölçüde azaltılmış olacağı sonucuna varılmıştır (Wins-
ton ve diğ., 1998; Arbogast ve diğ., 2001).

Araştırma, çocuklarda ve yetişkinlerde kask kullanımının travmatik beyin hasarını bü-
yük ölçüde azaltacağını net bir şekilde göstermiştir (Thompson ve diğ., 1989; Sosin, ve 
diğ., 1996; Thompson ve diğ., 1996; Rivara ve diğ., 1998; Schieber ve diğ., 2000). Ayrıca 
çalışmalar, kafa ve travmatik beyin yaralanmalarının %88’e kadarının kask kullanımıyla 
önlenebileceğini göstermektedir (Thompsonve diğ., 1996, 1989; Schieber ve diğ., 2000).

Thompson ve diğ. (1989) Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kent merkezinde bulunan 
beş büyük hastanenin acil servis kayıtları incelenmiştir. Araştırmacılar bisiklet çarpışmaları 
sebebiyle başvuran 776 bisikletli kaydını gözden geçirmiş ve kafa yaralanması olanların 
235 tanesi ve olmayanların 433 tanesi ile kendi kendine uygulanan anketler gerçekleştir-
miştir. Sonuçta kask kullanmanın, kafa travmasını %88 oranında, beyin hasarını ise %85 
oranında azalttığı sonucuna varılmıştır.
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İsveç’te yapılan çalışmalar, tüm bisikletli ölümlerin %50-75 oranında kafa yaralan-
malarından kaynaklı olduğunu ve kask kullanımı ile bu ölümlerin yaklaşık %40’ının ve 
yaralanmaların %20’sinin önlenebilir olduğunu göstermektedir (European Conference of 
Ministersof  Transport, 2000, p. 20). Towner ve diğ. (2002) 16 çalışmayı analiz etmiş ve her 
yaştan bisikletliler için baş, beyin ve üst yüz yaralanma sıklığını azaltmada kaskın, özellikle 
de çocuk güvenliği için etkili olduğu sonucuna varmıştır.

Rutherford (2002), Haziran ve Kasım 2001 tarihleri arasında bisiklet yaralanmalarını 
tespit etmek için ABD Neiss verileri kullanmıştır. Sonuçlar, bisikletle ilgili kafa yaralanma-
ları için acil servislerde tedavi edilen çocuk bisikletlilerin üç kat daha fazla kask takmamış 
olma ihtimalinin söz konusu olduğunu göstermiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bisikletle ilgili kafa yaralanmalarına ilişkin 1997 
tarihli analize dayanarak, evrensel kask kullanımının yaklaşık 327 ölümcül, 6900 hastaneye 
kaldırılma ve 1000 acil servis vakalarının oluşmasını engelleyeceği tahmin edilmiştir 
(Schulman ve diğ., 2002). Çalışmada ayrıca, bu önlenebilir yaralanmalar için ilgili yüksek 
sağlık maliyetine de değinilmiştir.

Thomas ve diğ. (1994) Brisbane, Avustralya’da çocuk hastanesine yatan 14 yaş ve altı 
çocuklarda kafa yaralanmaları azaltmada kaskın rolü üzerine çalışmıştır. Sonuçlar kask 
takmanın, 86% oranında bilinç kaybı ve %63 oranında kafa travması riskini azalttığını 
göstermiştir.

Kask kullanımını gerektiren mevzuatın etkisi

Victoria, Avustralya, tüm sürücüler için kask kullanımını zorunlu kılan mevzuat ko-
nusunda Temmuz 1990 tarihinde öncü olmuştur. Avustralya’da yapılan mevzuat öncesi ve 
sonrası kask kullanımını değerlendiren bir gözlemsel çalışma mevzuattan önce %30 olan 
kask kullanma oranının (Mart 1990) mevzuattan sonra (Mart 1991) %75’e ani bir şekilde 
çıktığını göstermiştir (Cameron ve diğ., 1993).

Çocuk Ulaştırma Güvenliği Uluslararası Araştırması’nda bisikletçi anketini yanıtlayan 
19 OECD üyesi ülkeden, sekiz tanesi bisiklet kaskı mevzuatının, ulusal, bölgesel veya eya-
let düzeyinde yürürlüğe girdiğini belirtmiştir. Ayrıca, bu anket, kask kullanım oranının kü-
çük çocuklar arasında en yüksek olduğunu ve çocuklar büyüdükçe azaldığını göstermiştir 
(Christie ve diğ., 2004).

Amerika Birleşik Devletleri’nde şu anda 20 eyalette ve (örneğin ilçe veya şehirler) 130 
yerel yargı sisteminde bisiklet kaskı mevzuatı bulunmaktadır (NHTSA, 2003a) ve bisiklet 
kaskı yasası kapsamında 15 yaş altındaki çocukların oranı %43’tür (Schieber ve diğ., 2000).

Kanada’da altı kentte bisiklet kaskı yasası bulunmaktadır. British Columbia, New 
Brunswick, Nova Scotia ve Prince Edward Island’ta tüm sürücüleri kapsayan yasalar var-
dır; Alberta ve Ontario’da sadece çocuklar ve gençler için kask yasası vardır. Gözlemsel bir 
çalışma British Columbia’da yasanın yürürlüğe girmesinden sonra kask kullanımında ciddi 
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bir artış tespit etmiştir (ör: yasanın uygulanmasından 3 yıl sonra 1995 yılında %40 iken 
1999 yılında %70) ve bu oran yaklaşık olarak korunmuştur (Foss ve Beirness, 2000). Nova 
Scotia’da yapılan gözlemsel çalışma, yasadan sonra kask kullanımında 1995 yılında %36 
iken 1999 yılında %84’e çıktığını göstermiştir (LeBlanc ve diğ., 2002).

McPherson ve diğ. (2002), zorunlu kask mevzuatı bulunan ve bulunmayan yerlerde, 
kafa yaralanmalarının oranını karşılaştıran ülke çapında bir çalışma yürütmek için 1994-
1998 yılları arasında Kanada’da hastaneye kaldırılmalara ilişkin verileri kullanmıştır. Bi-
siklet yaralanmaları nedeniyle hastaneye kaldırılan (5-19 yaş arası) 9650 çocuktan %35’i 
(3426) kafasından ve yüzünden yaralanmış ve %65’i (6224) farklı şekillerde yaralanmıştır. 
Bu analiz, bisiklete bağlı kafa travması oranının kask mevzuatı olan yerlerde, kask mev-
zuatı bulunmayan yerlere ve bölgelere kıyasla (%27 oranında azalmaya kıyasla), önemli 
ölçüde azaldığını (%45 oranında azalma görüldüğünü) kaydetmiştir.

Yeni Zelanda’da yapılan bir çalışma, 1994 yılında kask kullanım yasası onaylandıktan 
sonra kask kullanımında bir artış olduğunu göstermiştir. Kask kullanımı hakkında tanıtım 
kampanyaları yürüten bir dizi kurum sayesinde, mevzuattan önce de Yeni Zelanda yüksek 
kask kullanım oranına sahip olmuştur. Yasanın uygulamaya konmasından önce, yetişkinle-
rin yaklaşık %60’ı ve ilköğretim okulu öğrencilerinin %90’ı kendi istekleriyle kask takmış-
tır (Povey ve diğ., 1999).

Bisiklet kasklarının etkinliği üzerine literatür, özellikle çocuklarda kafa travması sık-
lığını ve şiddetini azaltmak açısından kaskın yararları konusunda nettir. Mevzuatın, kask 
kullanım oranındaki artışlarda ve kafa travmalarında azalmalarda payı olmuştur. Kask kul-
lanımını gerektiren mevzuatın yürürlüğe girmesi ve uygulanması, bazı bölgelerde gençler 
arasında bisiklet kullanımında azalmalara yol açacağına dair endişeleri artırabilir. Ancak, 
birçok ülkede edinilen tecrübe kask kullanımının artan düzeylerinin yol açtığı genel güven-
lik faydalarının oldukça olumlu olacağını göstermektedir.

Uygulama ve eğitim: Kapsamlı bir yaklaşım

1995 yılında, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bisiklet kask kul-
lanımını artırmak için bazı öneriler yayımlamıştır. Bu öneriler; veri toplanması, strateji 
geliştirilmesi, koalisyon oluşturulması, mevzuat ve değerlendirme de dahil olmak üzere 
ülke çapında ve yerel çapta yaralanma önleme programlarını ele almış ve tüm bisikletçile-
rin her her bisiklet kullanışlarında kask kullanmasını tavsiye etmiştir. Bu öneriler, eğitim 
ve uygulama stratejileri içeren kapsamlı programların gerekli olduğunu vurgulamaktadır 
(CDC, 1995).

Bisikletliler için uygulama stratejilerinin geliştirilmesi, ancak, zor olmuştur. Literatür 
taramasında, sadece daha fazla uygulamayı değerlendiren bir ABD çalışması belgelenmiş-
tir. Amerika Birleşik Devletleri’nin güneyinde küçük bir kırsal toplulukta, kanun uygula-
yıcıları, kask kullanmadan bisiklet süren gençlerin bisikletlerine el koymuştur; bu da kask 
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kullanımında %71’lik bir artışla sonuçlanmıştır. Ebeveynler ellerinde bir kask taşıyarak, 
güvenlik merkezini ziyaret edene kadar, gençlerin bisikletleri kendilerine teslim edilme-
miştir. Bu toplulukta yetişkinlerin kask kullanmasını öngören bir yasa yoktur ve kullanım 
oranı yetişkin nüfus için atıl kalmıştır (Gilchrist ve diğ., 2000). Cote ve diğ., (1992), 1990 
tarihli yerel yönetmelik onaylandıktan sonra Howard County, Maryland’da, kask kullanımı 
ile ilgili mevzuat ve eğitimin bir birleşiminin yarattığı etki incelemiştir. Gözlemsel çalış-
ma kask takma kuralına uymanın bir mevzuatın onaylanmasıyla üzerine gerçekleşmediğini 
göstermiştir; ancak, Howard County’te kullanım oranı %4’ten %47’ye artış göstermiştir. 
Bu çalışma yayımlandığında, bu Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuklar için kaydedilen 
en yüksek kask kullanım oranını göstermiştir. Cote, bunun sebebinin büyük ölçüde eğitim 
kampanyaları ve mevzuatın birleşmesinden doğan güce bağlı olduğunu savunmuştur.

Schieber ve diğ. (1996), düşük gelirli toplumlarda kask kullanımını sağlamak ve yeter-
siz hizmet alan populasyonlar arasında bisiklet sahibi olma oranını artırmak için, bilgilen-
dirme faaliyetleri ile programların bir birleşiminin sağlanabileceğini kaydetmiştir. Bu çalış-
ma Gürcistan’da Afrikalı Amerikalılar’da bir kaska sahip olup kullama oranının, mevzuat, 
bilgi faaliyetleri ve sosyal destek stratejilerinin bir birleşiminin uygulanması sonrasında 
arttığını göstermiştir. Veriler bu nüfus içinde kullanılmak üzere açıklayıcı değişkenlerin 
mevzuata dair eğitimler olduğunu ortaya koymaktadır. Parkin ve diğ. (1995), düşük gelirli 
toplumlarda okul-temelli bir kask takma eğitiminin ve destek programlarının etkinliğini 
ölçmek için bir çalışma yürütmüştür ve bu tür programların kask kullanımını arttırmadığı 
sonucuna varmıştır. Ancak, akran baskısının, kask kullanımı ile ilgili olumlu bir etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir.

Bisikletli ve yaya olarak çocuklara yönelik kıyafetler

Çocukların trafikteki görünürlüğünü artırmak için, görünürlüğün azaldığı alacakaranlık 
ve şafak vakitleri arasında, açık renkli ve yansıtmalı reflektif kıyafetler ve diğer yardımcı-
ların kullanılması tavsiye edilir. Sürücülerin kolayca insanları nesnelerden ayırt edebileceği 
şekilde, yayaların ve bisikletlilerin yollarda görünür ve dikkat çekici olması gerekir. Yalnız-
ca, beyaz renkli kıyafetler görünürlük için yeterli bir yardımcı değildir; el feneri, baş, bel, el 
ve ayak bileklerinde yansıtmalı bantlar, koşu yeleği ve sarkmalı etiketlerin çok daha kolay 
göründüğü tespit edilmiştir (Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı - European Conferen-
ceof Ministers of Transport, 2000).

Norveç’in Ulusal Trafik Güvenliği Örgütü, yansıtmalı sarkıtmalı etiket kullanmanın, 
bir motorlu araç tarafından çarpılma riskini %85 azalttığını gösteren bir çalışmanın altını 
çizmektedir (www.tryggtrafikk.no). Yaya ve bisikletçi görünürlüğünü artırmak için yapılan 
müdahalelerin bir incelemesinde, kırmızı, sarı ve turuncu floresan materyallerin, gündüz 
sürücülerin, bisikletliler ve yayaları algılama ve tanıma olasılığını geliştirdiği ve lambalar, 
yanıp sönen ışıklar ve kırmızı ve sarı reflektif materyallerin ise geceleri algılama ve tanıma 
olasılığını artırdığı bildirilmiştir. Reflektif malzemeler için optimal yerleştirmeleri incele-
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yen çalışmalar, yansıtmalı malzemelerin vücut veya bisikletin hareket eden bölümlerine ya-
pıştırıldığı zaman gözlemcilerin daha kolay bir şekilde yaya veya bisikletçileri nesnelerden 
ayırt edip tanıdığını tespit etmiştir (Kwan ve Mapstone, 2003).

Birleşik Krallık, İspanya, Polonya ve Finlandiya’da, trafik yönetmelikleri, yüksek gö-
rünürlük materyallerinin kullanımı ile birlikte yayalar ve/veya bisikletlilerin görünürlüğü-
nü artırmayı tavsiye eder ve Almanya’da yüksek görünürlük materyallerinin kullanımını 
gerektiren bir okul çantası yönetmeliği mevcuttur.

Floresan veya reflektif sarkıtmalı etiketlerin kullanımını ve tanınmasını artırmak amaç-
lı dağıtım kampanyaları, uzun karanlık saatlere ve daha fazla maruz kalma riskine sahip 
(örn Norveç, Finlandiya gibi) ülkelerde uzun yıllar önce başlamıştır. Norveç’te yapılan 
bir ankette, karanlık bir cadde boyunca yürürken, (%30’u 30 yaş altı ve %60’ı 60 yaş üstü 
kişiler olan) tüm anket katılımcıların %40’ı reflektif materyal kullandığını bildirmiştir. 
Finlandiya’da, 1982 tarihli mevzuat, karanlık yollarda Avrupa standartlarına uygun olarak 
yayaların reflektif materyal veya reflektörler  kullanmasını gerektirmiştir; artık tüm yollar 
için bunların kullanımı teşvik edilir. Norveç Trafik Güvenliği Planı 2011 itibariyle çocuk, 
yetişkin ve yaşlı yayaların görünürlüğünü artırmak için bir dizi hedef belirlemiştir. Bu konu 
hakkında farkındalık artırılması için çeşitli yollardan tanıtımı sağlanmıştır. Bazı Avrupa 
ülkelerinde, trafik güvenliği kuruluşları, bazı çocuk giyim üreticileri ve perakendecileri 
ile birlikte reflektif materyallere sahip kıyafetleri teşvik etmek için sosyal pazarlama kam-
panyaları yapmıştır. Birleşik Krallık’ ta, görünürlük ve yansıtma ile ilgili öğretmenler ve 
öğrenciler için kaynaklar www.roadsafety-UK.net adresinde mevcuttur. Kuzey Amerika’da, 
kampanyalar genellikle geceleri artan yaya aktivitesinin olduğu zamanlarda (örneğin Ca-
dılar Bayramı) uygulanmaktadır. Yaz saati uygulaması gözlemlenen ülkelerde, özellikle 
çocuklar, sonbahar aylarında akşam karanlığında bisikletli ve yaya olarak seyahat ederken 
incinebilir konumda olabilirler. Böyle zamanlarda güvenliği hedef alan belirli kampanyalar 
farkındalık artırılmasına yardımcı olur. Böyle zamanlarda, sallantılı etiketler ve yansıtmalı 
kol ve bacak bantları, bazı ülkelerde bazen de ücretsiz olarak mağazalarda bulunmaktadır.

Tanınırlığını artırmak amaçlı tanıtım kampanyaları ve görünürlük artırıcı yardımcılar, 
özellikle de uzun karanlık vakitlere sahip olan ülkelerde, karayolu yakınındaki çocukların 
güvenliğini artırmak için önemlidir. Tavsiye edilen görünürlük sağlayıcı yardımcıların yanı 
sıra, diğer önlemler (ör: bisiklet yolları veya yaya yolları ve trafik ışıkları) görünürlüğün 
bir sorun teşkil ettiği yerlerde, hareket etme bağlamında güvenli bir ortam sağlamak için 
gereklidir. Karayollarında çocuk yaralanma ve ölümlerini azaltmada görünürlük sağlayan 
yardımcıların etkinliğinin seviyesini belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir.

Ancak, en zor konu muhtemelen, görünürlük sağlayan yardımcıların etkinliği değil, 
karanlık zamanlarda en temel yardımcıların bile daha yaygın olarak kullanılmasını teşvik 
etmektir. Bisikletlilerin sadece küçük bir oranı kendi ışıklarını kullanır; yayalar için görü-
nürlük yardımcıları daha az kullanılabilir gibi görünmektedir. Bu yardımcıların kullanımını 
artırmak için çalışmalar yapılması önerilir.
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Çocuklar ve otobüsler

Bazı OECD ülkelerinde, özellikle Kuzey Amerika’da, çocuklar özel (sarı) otobüslerle 
okula giderler. Kuzey Amerika’da, bu otobüsler okula gidiş gelişler için özel olarak tasar-
lanmıştır. Avrupa’da, otobüsler okula gidiş gelişlerde veya okulla ilgili geziler sırasında 
çocukların taşınması için kullanılan özel olarak tasarlanmamış sıradan otokar ve otobüsler 
kullanılmaktadır. Otobüsle okula yolculuk eden çocuklar OECD ülkelerinin çoğunda toplu 
taşıma otobüslerini kullanmaktadır. Bu otobüsleri kullanırken, çocuklar, diğer insanlarla 
beraber seyahat ederler ve genellikle yayalar olarak yürürken ve otobüs durağında bek-
lerken daha fazla zaman harcarlar. Hiçbir özel işaret veya yanıp sönen ışıklar üzerinden 
çocukların varlığına işaret edilmez ve otobüsler yolcu indirip bindirmek için durduğu za-
man sürücülerin de durmaları gerekli değildir. Ayrıca, çocukların, okul otobüsleri tarafın-
dan sağlanan diğer güvenlik ekipmanlarının yardımı olmadan sokaklarda karşıdan karşıya 
geçmek zorunda kalırlar.

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Avrupa tarafından Transport Canada için 
tamamlanan, otobüs yolcularını koruma araştırmasının ve Kanada’daki düzenleyici uygu-
lamaların bir incelemesi, otobüs için evrensel olarak kabul gören bir tanım bulunmadığını 
kaydetmiştir ve bu üniformite eksikliği özellikleri ve ülkeler arasında göreceli olarak kaza-
larda yer almaları karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır (RONA Kinetics, 2002). Okul otobüsle-
ri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da tanımlandığı gibi, sürücü dahil 11 ya da daha 
çok yolcu alma kapasitesine sahip olan  ve okula gidiş gelişlerinde çocuklarının taşınması 
amacıyla (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada) ve okulla ilgili faaliyetler amacıyla (ki-
ralık ve toplu taşıma otobüsleri hariç) (yalnızca Amerika Birleşik Devletleri) kullanılan 
taşıtlardır.

Kanada’da, yaklaşık 40.000 okul otobüsü, 2,5 milyon çocuğun okula gidiş gelişleri için 
kullanılır ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, yaklaşık 450000 okul otobüsü ile, okula geliş 
ve gidiş ve ayrıca okul ile ilgili faaliyetler için 23,5 milyon çocuk taşınmaktadır (Prenti-
ce ve Tremblay, 2002; Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, 2002a). Kaza istatistikleri, 
ortalama olarak her yıl 19 yaşın altında birden daha az oranda okul otobüsü yolcusu, Ka-
nada’da yol kazasında ölümcül şekilde yaralanmakta (Transport Kanada, 2004) olduğunu 
göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, ortalama olarak her yıl (19 yaşın altında) 
okul çağındaki yedi çocuk okul otobüslerinde ölmektedir (National Highway Traffic Sa-
fety Administration, 2002b). Bu güvenlik kayıtları çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. 
Okul otobüsünün üretilmesi ve çalıştırılması, otobüslerin tasarımı, özel yolcu koruması, 
okul otobüsü güvenliği eğitimi, otobüs sürücüsü seçimi ve eğitimi, araç bakımları ve okul 
otobüsü güzergah planlaması için zorunlu özel güvenlik standartları.

Çocukların okula nasıl gidip geldikleri, kısmen ulaştırma politikalarından etkilenir. 
Okul seyahatinin teşkil ettiği göreli risklere ilişkin ABD Ulaşım Araştırma Kurulu tara-
fından yapılan bir çalışma; tanımlama, analiz etme ve öğrenci seyahati ile ilgili risklere 
öncelik vermek ve ardından bu riskleri yönetmek için müdahaleleri formüle etmek için 
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kullanılabilecek bir risk yönetim çerçevesi sunmaktadır (Transportation Research Board, 
2002). Ulaştırmayla ilgili riskleri ve mevcut okul taşımacılığı çözümleri ve teknolojileri 
hakkında bilgileri net bir şekilde anlamak, okul seyahati ile ilgili politika ve yönergeleri 
oluşturmaları konusunda karar vericilere yardımcı olabilir.

Okul otobüsleri yönetmeliği ve tasarımı

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları (FMVSS) 
yeni okul otobüslerinin yapılmasını yönetirken, Kanada’da, okul otobüslerinin Kanadalı 
Motorlu Araç Güvenlik Standartları (CMVSS) gereksinimlerini karşılaması gerekir. 
Tüm diğer araç düzenlemelerine ek olarak, dört düzenleme, her iki ülkede de özellikle 
okul otobüsleri için geçerlidir. Bunlar okul otobüsü etrafında yayaların güvenliği için 
aletler, otobüsün devrilmesine karşı koruma, vücut eklem gücü, yolcu koltuğu ve çarpma 
korumasına ilişkin üretim gereksinimleridir.

Birleşik Krallık’ta, genel otobüs ve otokar standartlarına göre yapılan taşıtlar sadece 
mukaveleyle tahsis edilen okul otobüsleridir ve böyle belirlenen otokarlarda ise emniyet 
kemeri yer almalıdır. Ancak, Birleşik Krallık da, seçilmiş yargı sistemlerinde ABD tarzı 
sarı okul otobüslerin kullanımını pilot olarak test etmektedir. Bu pilot uygulamaların özel-
liği, emniyet kemerlerine sahip, her çocuk için garanti edilen koltuk ile donatılmış araçlar, 
düzenli eğitim alan sürücüler, eve yakın yerlerde bindirme noktalarıdır. Birleşik Krallık 
Ulaştırma Dairesi, okul otobüsü hizmetleri için kullanılan geleneksel araçlarla, bu pilot 
araçların güvenlik kayıtlarını karşılaştırmak için pilot testlerinin bağımsız bir değerlendir-
mesinin yapılmasını talep etmiştir.

Kuzey Amerika okul otobüsleri, yolda onları en güvenli araç türü yapacak yardımcı 
güvenlik özelliklerine sahiptir. Örneğin, gelişmiş yapısal bütünlük ve sıkı yakıt sistemi bü-
tünlüğü kazalara dayanıklılıklarını artırmaktadır. Okul otobüslerinin tabanları, ters dönmeli 
kazalarda yaralanma riskini azaltmak için otobüs 1,5 katı ağırlığında bir yük ile test edilir. 
Küçük pencere çerçeveleri ile güçlendirilmiş pencere ve taban çerçeveleri çocukların dışarı 
fırlamasını engellemek için tasarlanmıştır; pencerelerdeki temperlenmiş camlar, camların 
etrafta uçuşmasıyla oluşabilecek yaralanmaların olasılığını azaltır. Acil kapısının ve çevre-
sindeki yapının bütünlüğü, bir yol kazası sırasında yolcuların dışarı fırlamasını önler. Özel 
standartların, acil (örneğin yangın) durumlarda, acil çıkışları açmak için gereken kuvvetin 
çocuklar tarafından uygulanacak kuvvetten fazla olmadığından emin olmaları gerekir. Ya-
vaş yanan ve düşük yanıcılığa sahip iç malzemeler çocukların yangın durumunda tahliyesi 
için gereken ek zamanı sağlar.

Yolcu koruması

Bir kazada yolcular, araçtan fırlayana ya da aracın iç yüzeyine çarpana kadar hare-
ket halindedir. Yaralanmaları önlemek için, Kuzey Amerika’da okul otobüslerindeki çocuk 
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yolcular pasif koruma sistemi ile korunmaktadır. Bu oturma sistemi çocuk yolcuları, kaza-
nın enerjisini çocuklardan uzak tutacak, kazasının enerjisini emen bir malzeme ile çevrili, 
bir yastıklı bölme içinde tutar. Bu, çocukların emniyet kemeri takmak zorunda kalmadan 
korunduğu pasif koruma stratejisini temsil eder. Çocuklar koltukların pozisyonu dışında 
olmadıkça bunun kötüye kullanılması mümkün değildir. Kanada’da yeni okul otobüslerin-
de bazı koltuklar, çocuk koruma sistemlerinin kurulumu için Uluslararası Standardizasyon 
Örgütü tarafından geliştirilenlere benzer Evrensel Ankraj Sistemleri ile donatılmıştır ve (5 
yaşın altındaki) aynı zamanda bu koltuklar küçük çocukların güvenli taşınması için olanak 
sağlar. Kuzey Amerika’da çoğu okul otobüsü güvenlik sistemi olarak emniyet kemerleri 
yerine  pasif koruma kullanmasına rağmen, ABD’de (10000 lbs veya 4500 kg brüt ağırlık-
tan daha hafif olan) küçük otobüsler emniyet kemeri ile donatılmıştır.

Okul otobüslerinde emniyet kemeri

Birleşik Krallık’ta, emniyet kemerlerinin takılması öğrencilerin taşınması için kullanı-
lan tüm otokarlarda gereklidir. Ayrıca, Birleşik Krallık okul çocukları taşımak için kulla-
nılan tüm otokarların halihazırdaki eski araçlar da dahil olmak üzere emniyet kemerleri ile 
donatılmış olması gerekir (Department for Transport, 2001).

Fransa’da, 2003’te emniyet kemerleri ile donatılmış bir otobüste, çocuklar da dahil 
olmak üzere herkesin emniyet kemeri takmasını öngören bir genelge yayımlanmıştır 
(Circulaire 2003). Kuzey Amerika’da okul otobüslerinin güvenlik kaydı okul otobüsü 
yolcuları için yüksek koruma düzeyini göstermesine rağmen, emniyet kemerlerinin yine 
de gerekli olup olmadığı konusunda endişeler olmuştur. Ancak, okul otobüsü kazaları 
hakkında yapılan bir soruşturmada, bel kemerleri takılıyken daha fazla güvenlik koruması 
sağlanmadığı ortaya konmuştur. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, bel ve omuz 
kemerli koruma sistemlerinin, incelenen kazalarda yaralanma veya ölümleri azaltmada 
faydalarının olmadığı sonucuna varmıştır.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi okul otobüslerinde pasif güvenlik, bel ke-
meri ve bel /omuz kemeri konuları üzerine çalışmıştır. Bel kemerlerinin (varsa) sağlayacağı 
faydadan çok potansiyel zarara neden olabileceği sonucuna varılmıştır (National Highway 
Traffic Safety Administration, 2002a). Bel/omuz kemerleri daha etkilidir; ancak, kurulum 
maliyetleri, azaltılmış oturma kapasitesi, bakım ve doğru kullanım ile ilgili ilgili sorunlar 
vardır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, istatistikler okul otobüslerinin yolcu araçlarına göre 
yaklaşık sekiz kat daha güvenli olduğunu göstermektedir (Transportation Research Board, 
2002). Okul otobüsü ulaşımı kullanan çocukların sayısında küçücük bir azalmanın bile tra-
fikle ilgili olaylarda daha fazla çocuk ölümlerine yol açacağı endişesi vardır. Sonuç olarak, 
değişim için herhangi bir önerinin, okul otobüslerinde daha az çocuğun taşınmasına neden 
olmadığından iyice emin olunması için baştan sona incelenmesi gerekecektir.
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Otobüs etrafında yayalar olarak çocuklar

Binme ya da inme sırasında çocukların yaralanma veya ölüm riski otobüs içindeykenki 
risklerinden daha fazladır. 1992 ve 2001 yılları arasında, Kanada’da 19 yaş altı 26 okul 
çağındaki yaya ölmüş ve 331’i okul otobüsü kazasında yaralanmıştır, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ise, 1991’den 2001’e 210 benzer yaşta çocuk aynı şekilde ölmüştür. Bu okul 
otobüsü kazaları, tüm ABD’de okul çağındaki yaya ölümlerin %50’si olup 5-7 yaş arasın-
daki çocuklarda görülmüştür; Kanada’da bu oran %70 olup 4 ve 7 yaşlarındaki çocuklarda 
görülmüştür

Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, çocuklarda genellikle 9-10 yaşına kadar 
trafiği tanımaya dair bilişsel, motor ve davranışsal beceriler gelişmez. Okul otobüslerinin 
yakınında yaya kayıplarına neden olan bir başka faktör otobüs sürücülerinin okul otobüsü-
nün etrafındaki küçük çocukları görme zorluğudur. Sürücüler için sağlanan ayna sistemi, 
çocuk yolcu ve yayaları görmesi için sürücüye görüş sağlamaya yönelik bir sistem olup, 
iç mekanı, karayolunu, zemin seviyesini ve ön kapı ve lastikler için bir görünüm sağlar. 
Ayna sistemine ilişkin düzenlemeler performansa dayalı görüş sahası gereklilikleri içerir. 
Ön tekerleklerin üzerinden ön kapının başladığı transit tipi okul otobüsleri ve düz ön profil 
tasarımları sürücüye otobüsün önü ve etrafındaki çocukları görmek anlamında daha iyi bir 
görünüm sağlar (Prentice ve Tremblay, 2002). 

Elektronik algılama ve uyarı sistemlerindeki gelişmeler bu gelişmelerin okul otobü-
süyle seyahat eden çocuklarıdaha güvende tutacak uygulamaların nasıl uygulanabileceğini 
soruşturmak için araştırmaların yapılmasını sağlamıştır.

Gelişmiş yaya algılama sistemlerine ilişkin bir çalışma Kanada’da sürmektedir; otobüs 
etrafındaki çocukları tespit etmeleri amacıyla okul otobüsü sürücülerine yardımcı olmak 
için yeni yollar sunan bir görünüm ile, okul taşımacılığı ve akıllı ulaşım sistemi sektör-
lerinden uzmanlıkları birleştirir (Transport Canada, 2003b). Bazı ABD okul bölgelerinde 
otobüsler üzerinde, otobüse çok yakın duran bir kişinin varlığını tespit ettiğinde alarm ve-
ren hareket sensörleri bulunmaktadır; ancak bunların etkili olup olmadıkları henüz değer-
lendirilmemiştir.

Kuzey Amerika’da, tanıma bölgeleri diğer araçların sürücülerini uyarmak için otobüs-
lerin etrafında oluşturulmuştur. Ayırt edici sarı renk kullanılmasının yanı sıra, okul otobüs-
leri gelişmiş bir sinyal sistemi ve okul otobüsü yolcu indirmek ve bindirmek için zorunlu 
olarak durduğunda sürücüleri uyarmak için genişletilmiş bir dur işareti ile donatılmıştır. 
Bazı yargı sistemleri, okul otobüsleri durduğunda ve yayalar otobüsten inip etrafında veya 
çevresinde yürüdüğü zaman, sürücünün görüş mesafesinde kalabilsin diye, otobüsün ön 
kenarından indirilen bir geçiş kontrol kolu ile donatılmış olması gerekir.

Bir okul otobüsünün yolcu indirip bindirmek için durduğu zaman, motorlu taşıtların da 
durmasını gerektiren Kuzey Amerika’daki uygulamalar, evrensel düzeyde benimsenme-
miştir. Birleşik Krallık’ta, örneğin, bu, bir uygulama olarak kabul edilir ama bunun bir okul 
otobüsünün arkasında durmaktan kaçınmak için tehlikeli sollama davranışlarına yol açabi-
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leceği sonucuna varılmıştır. Tercih edilen bir yaklaşım da, yol geçiş devriyeleri ve otopark 
kısıtlamaları ile trafikte sınırlı kesintiler ile birlikte okulların çevresinde trafik-sakinleştirici 
önlemler uygulayarak yaya güvenliğini artırmaktır.

İlgili konular: Sürücü eğitimi ve güzergah seçimi

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, okul otobüsü sürücüleri işletilmekte olan 
ticari araç tipine uygun sürücü belgesinin özel bir sınıfı olması gerekmektedir. Kanada 
il ve bölge yönetimleri ve ABD eyaletleri, okul otobüsleri de dahil olmak üzere motorlu 
araçların çalıştırılması ile ilgili yönetmelikler, standartlar, politikalardan sorumludur. Bu, 
sürücü ve araçların belgelendirilmesi, bakım ve muayenesi, okul otobüsleri yöneten trafik 
yasalarını kapsar. Belgenin alınmasının öncesinde, okul otobüsü sürücüleri, belirli tıbbi 
testleri, bilgi ve becerileri ölçen yol testlerini geçmelidir. Buna ek olarak, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde uyuşturucu ve alkol taraması ve gerekli sabıka kontrolleri geçilmelidir ve 
bu sistemin benzerleri Kanada’da uygulanmakta olup, okulun yönetim kurulu, taşımacılık 
şirketi veya il/bölge şartlarına tabidir.

Ulaştırma yöneticileri her çocuğun yaşadığı adres etrafındaki en verimli okul güzergah-
larını belirler. Okul otobüsünün güzergahı tasarlanırken yolcu indirme ve bindirme noktala-
rında emniyet ve güvenlik kuralları takip edilmektedir.

Şehirler arası otobüsler (motorlu otokarlar)

Mevcut önlemler ve iyileştirmeler bir kaza durumunda otobüslerde tüm yolcuların ya-
ralanma sıklığını ve şiddetini azaltma potansiyeline sahiptir (RONA Kinetics, 2002). Ortak 
tanımların ve otobüslerin sınıflandırılmalarının geliştirilmesine ek olarak, koltuk ve koltuk 
ankrajının sağlamlığı, camların dayanıklılığı, ters dönmelerde sağlamlık ve acil çıkışların 
tasarımı gibi konular araştırmacılar tarafından daha fazla incelenmesi gereken konular ola-
rak tespit edilmiştir (RONA Kinetics, 2002). Avrupa’da, Geliştirilmiş Otokar ve Otobüs 
Yolcu Güvenliği projesi (ECBOS), motorlu otokar kazalarına, yaralanmalarına ve karşıt 
önlemlere dair bir çalışma ortaya koymuştur. Kaza verilerini inceleyen multi disipliner ça-
lışma, derinlemesine kaza çalışmaları ve simülasyonlar yapmış, yeni test yöntemleri geliş-
tirmiş ve yolcuların korunmasını geliştirmek için önerilen yeni standartları ortaya koymuş-
tur (European Commission, 2003).

Taşıtlar ve güvenlik ekipmanları ile ilgili öneriler

-  Araç üreticilerinin, çocuk yolcuların güvenliği için iyileştirmelerin geliştirilmesinde 
oynayacağı bir rol bulunmaktadır. Araç sürücülerinin çocuk koruma sistemi üreticileri, 
veliler, araç standartlarından için sorumlu kişiler ve çocuk güvenliği sorumluluğunda 
bir denge kurmaya çabalayan diğerleri ile çalışmaları tavsiye edilir. Boy, yaş ve kilo ba-
kımından geniş bir farklılığa sahip olan çocuklardaki bu çeşitliliği karşılayacak çocuk 
koruma sistemlerinde için basit ve evrensel tasarımlar teşvik edilmelidir.
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-  Bulgular, birleşik müdahalelerin kullanılmasının, çocuk koruma sistemlerinin kullanı-
mını artırmada etkili olduğunu göstermektedir. Önerilen müdahaleler, kamu güvenliği 
yetkilileri ve güvenlik odaklı gönüllü kuruluşların aktif katılımları etrafında şekillenen 
kapsamlı bir mevzuat ve toplum çapında bilgi ve uygulama kampanyalarını içerir.

-  Kask takmanın baş ve beyin yaralanmalarını önlemede etkili olduğunu destekleyen ka-
nıtlar göz önüne alındığında, bisikletçilerin bisiklet kaskı kullanmaya teşvik edilmesi 
şiddetle tavsiye edilir. 

-  Kask kullanımı yoluyla bisiklet güvenliğini artırmak amacını güden mevzuat, uygu-
lama ve sosyal destek programları arası ilişkileri incelemek için daha fazla bilimsel 
araştırma yapılması tavsiye edilir.

-  Çocuk giyim ve aksesuar tasarımcıları ve üreticileri, ürün zinciri içine reflektif mal-
zemeleri dahil etme bağlamında iyi bir konuma sahiptir. Ebeveynlerin yanı sıra, halk 
sağlığı ve güvenliği yetkililerinin de trafikte çocukların koruması için devam eden kam-
panyanın bir parçası olarak, tasarımcı/üreticileri bu yönde davranmaya teşvik etmeleri 
önerilir.

-  Okula seyahat ile ilgili programlar ve kaynakların rekabetini göz önüne alınca, okul 
yetkililerinin okula geliş gidiş seyahatleriyle alakalı risk yönetim politikalarını geliştir-
meleri ve uygulamaları tavsiye edilir. Politika bağlamında önemli sorunlar; toplu taşı-
ma veya özel otobüslerin kullanımını emniyet kemerlerinin takılmasını, otobüs dışında 
çocuk yayalar için koruyucu önlemleri, okula yürüyerek ve/veya bisikletle gelip giden 
çocukları korumayı ve farkındalık artırıcı mesajları ve kampanyaları içermektedir. 

-  Trafikte özel araçlar, bisiklet ve otobüs kullandıkları için çocukları korumak, ebeveyn-
lerin yanı sıra tüm hükümet düzeyleri ve birçok sivil toplum örgütleri tarafından payla-
şılan bir sorumluluktur. Trafikte çocukları güvende tutup korumak için yenilikçi ve di-
siplinli yaklaşımlar oluşturmak adına, stratejik ortaklıkların kurulması ve geliştirilmesi 
tavsiye edilir.
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Bölüm 5

SONUÇ VE ÖNERİLER

Özet. Bölüm 5, OECD ülkelerinde karayolu ortamında mevcut ve gelecek nesilleri ko-
rumak için araştırma ve politika önerileri gözler önüne serer. Daha önceki bölümlerde 
ele alınan sorunlar karayolu güvenliğini artırmak için entegre bir yaklaşımın parçası 
olarak kabul edilir. Bu bölüm, bu raporun hazırlanması için gerçekleştirilen Çocuk Ka-
rayolu Güvenliği Uluslararası Anketi sonuçlarına dayanmaktadır. Bu bölüm, çocukla-
rın nasıl trafikte güvende tutulup korunacağına; eğitim, öğretim ve tanıtımın buna suna-
cağı katkıya; çocukların yol ortamında karşılaştıkları risklere ilişkin önlemlere; araç ve 
bisiklet standartları ile güvenlik ekipmanlarına ve uygun mevzuatın önemine odaklanır.
Bu bölüm, çocukların ulaşımla ilgili yaralanma ve ölümlerinin azalmasına katkı sağla-
yan en iyi uygulamalar hakkında ulaştığı sonuçları vermektedir. Ayrıca çocukların yol 
güvenliğini etkileyen kilit politikaları ve operasyonel alanlarda olacak olası geliştirme-
leri vurgular ve yol güvenliği politikası için bir dizi öneri sunar.

OECD ülkelerinde karayollarında ölen çocukların sayısı 1984 ile 2000 yılları arasında 
yarı yarıya azalmasına karşın, her 2100 çocuktan birinin hala 15 yaşına ulaşamadan bir 
karoyulu kazasında öleceği öngörülmektedir. Bu rapor, OECD ülkelerindeki göreceli risk 
seviyelerini ve çocukların karayolu güvenliğini artırabilecek kaza azaltma programları ve 
stratejileri göz önünde bulundurur.

Çocukların seyahat etmeleri ne kadar riskli?

OECD ülkelerinde yol kazaları, trafik kazalarında veya şiddet eylemlerinde ölen ço-
cukların yaklaşık %40’ına tekabül etmektedir. Ancak, bu ortalama istatistikler, Birleşik 
Krallık ve İsveç’te üçte birden azına denk gelen ve Kore’de yarısından fazlasına denk 
gelen geniş bir aralığı kapsar. 1970’lerden bu yana, motorlu trafikteki artış ve bunu müte-
akiben riske maruz kalmada artış, tüm çocuk ölümlerinin oranının yol ile ilgili olaylardaki 
payının artmasına neden olmuştur. Ancak, ölümlerin sayısının düştüğü ve karayollarında 
çocuk güvenliğinin yetişkinlere göre daha gelişmiş olduğu gerçeği cesaret vericidir. Çocuk 
ölümlerin sayısı 1984-2000 yılları arasında yarıya inmişken, yetişkinlerde ölüm oranı aynı 
dönemde %20’den daha az bir azalma göstermiştir. Bunun ne kadarının, değişen mobilite 
trendleri sebebiyle ne kadarının gerçek çocuk güvenliğindeki göreli artışlar sebebiyle ger-
çekleştiği belirsizliğini korumaktadır.
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Çocuk ölümlerinde uluslararası karşılaştırmalar yapılması, tutarlı bir maruz kalma ve-
risinin eksikliği yüzünden çok zorlaşmaktadır. Bir ülkede belirli bir seyahat moduna dair 
göreceli risk, en iyi biçimde, katedilen mesafe başına veya yollarda çocukların harcadı-
ğı zamanla ilintili tedbirlere dayalı olarak gösterilebilecektir. Bu konudaki veri eksikliği 
bunu zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bu rapor, toplum tabanlı ölüm ve nedensellik oranları 
(ör: kişi başına oranlar) kullanılarak ilk elden yapılan risk karşılaştırmasına sahiptir.

Yetişkinlerdeki ve çocuklardaki ölüm oranlarının karşılaştırılması, genel olarak “iyi” 
bir yol güvenliği performansı gösteren ülkelerde çocuklar için de iyi bir performans göste-
rildiğine yönelik tutarlı bir resim sunmaktadır. Çocuk ölüm oranı İsveç’te 100.000 çocuk 
başına 1,5; bu oran Kore’de 100.000 çocuk başına 7,5 arasında değişkenlik gösterir, tüm 
OECD ülkelerinde ise ortalama 3,5’tur. Çocuk ölüm oranları, giderek artan bağımsız hare-
ket etme biçimlerini yansıtarak, çoğu ülkede yaşla birlikte artış gösterir, ama en kötü genel 
oranlara sahip olan ülkelerde, küçük çocuk ölüm oranları, daha büyük çocuklara ait ölüm 
oranları kadar yüksek veya daha yüksek bir oran teşkil etme eğilimindedir.

Maruz kalma verilerinin eksikliği, seyahat modu ile göreceli risk karşılaştırmalarını 
özellikle sorunlu hale getirir. Nüfus temelli oranlar, daha az arabaya sahip (örneğin Kore, 
Macaristan gibi) ülkelerde, daha çok arabaya sahip ülkelerden (İtalya, İsveç, Almanya) 
daha yüksek yaya ölüm oranları olduğunu göstermektedir. Hollanda’daki çocuk bisiklet-
çilerde ölüm oranının, görece yüksek olan bir riskten ziyade, daha yüksek maruz kalma 
oranı sebebiyle yüksek olduğu gerçeğinde olduğu gibi, nüfus tabanlı çocuk bisikletçilerde 
ölüm oranları özellikle yanıltıcı olabilir.

Bu rapor için gerçekleştirilen Çocuk Karayolu Güvenliği Uluslararası Araştırması, 10-
14 yaş grubu için karşılaştırılabilir veri sağlayan 21 ülkenin 10 tanesinden gelen modlara 
göre maruz kalma verilerini toplamıştır. Anket sonuçları seyahat modunda büyük değiş-
kenlikler göstermiştir. Çoğu ülkede, araba seyahatleriyle katedilen mesafeler, katedilen 
tüm mesafenin en az yarısını oluşturmuştur. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’nde, (10-
14 yaş arası) çocukların gerçekleştirdiği seyahatlerin %84’ü araç yolcusu olarak gerçek-
leştirdiği seyahatlerdir. Bisikletle yapılan seyahatler, Hollanda haricinde, 10-14 yaşında-
kilerin neredeyse tüm seyahatlerin %10’undan daha azına tekabül eder, Hollanda bunda 
istisnadır, çünkü orada tüm seyahatlerin neredeyse üçte biri bisikletle gerçekleşir. Ameri-
ka’da yürüyüş yapılarak yapılan seyahatler, tüm seyahatlerin %1’inden daha azına tekabül 
eder, bu da çoğu ülkede bildirilen %10 oranından çok daha düşük bir orandır.

Göreceli riskleri hesaplamak için maruz kalma verilerinin kullanımı 10-14 yaşında-
kiler için araç seyahatlerinin büyüklük sırasına göre daha güvenli olduğunu, ancak risk 
düzeylerinin Almanya, İsveç ve Yeni Zelanda’da en yüksek olduğunu gösterir.Yayalar, en 
çok Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta risk altındadır. Bisiklet için, ma-
ruz kalma verilerinin dahil olmasıyla, yüksek bisiklet kullanım düzeyinin nispeten düşük 
riskle birleştirildiği Hollanda gibi ve düşük bisiklet kullanım düzeyinin zayıf bir güvenlik 
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performansıyla birleştirildiği İngiltere ve Yeni Zelanda’da gibi ülkelerle beraber, nüfus 
temelli oranlardan çok farklı bir tablo ortaya koymaktadır.

Öneri: Daha iyi ve daha kapsamlı bir maruz kalma verisi, trafik kazası ve çocuki  ölüm-
lerinin analizini geliştirir.

Çocuklar trafikte nasıl güvende tutulup korunabilir?

Raporun temel amacı, karayollarında çocukların güvenliğini artırmak ve ilerideki olası 
iyileştirmeleri belirlemek için, OECD ülkeleri tarafından benimsenen başarılı programlar 
ve stratejileri vurgulamak olmuştur. Karayolu güvenliği politikası ve uygulaması üç kilit 
alanda kabul edilmiştir: Eğitim, öğretim ve tanıtım; karayolu ortamı; ve araç standart-
ları ve güvenlik ekipmanları. Bu alanların hiçbiri diğerlerinden daha önemli değildir ve 
güvenliği geliştirmekteki başarı, her üç grup arasında önlemleri birleştiren bütüncül bir 
yaklaşımın dahil edilmesiyle olası hale gelir.

Eğitim, öğretim ve tanıtım

Karayolu güvenliği eğitimi hayat boyu devam eden bir öğrenme sürecidir ve tanıtımla 
beraber, düzgün bir altyapı ve araç tasarımı ve trafik yasalarının uygulanmasını tamamla-
yıcı niteliktedir. Eğitimsel önlemlerin, çocuğun gelişme aşamasına uygun olarak şekillen-
dirilmeleri gerekir; yaya pratiği ile başlar ve ardından bisikletçi becerileri ile devam eder, 
ancak gittikçe yayalar, bisikletliler ve nihayetinde genç erişkin sürücüler haline gelecek 
çocukların artan bağımsız hareket etme biçimlerine uygun üst düzey becerileri içerir.

Eğitim ve tanıtımı faaliyetlerini, yalnızca çocuklara trafikte nasıl davranmaları gerekti-
ğini öğretmekten daha geniş bir bağlamda ele almak önemlidir. Tüm karayolu kullanıcıla-
rının çocukları güvende tutup korumak gibi bir görevi vardır, eğitim ve tanıtım faaliyetleri 
yoluyla sürücüleri hedef almak ve çocuklarının güvenliğini geliştirmede oynadıkları kilit 
roller konusunda ebeveynlerin farkındalıklarını artırmak önemlidir. Özellikle, ebeveynler 
çocukları için önemli rol modelleridir ve emniyet kemeri kullanımı ve yaya olarak davra-
nışları gibi örnekler üzerinden, çocuklarına nasıl güvenli davranacaklarını öğretebilirler.

İdeal olarak, çocuklar okula başlamadan önce geniş anlamda bir yol güvenliği eğiti-
mi başlar. Çocuklar yetişkin davranışını taklitle ve gözlemleyerek öğrenirler. Bu nedenle 
ebeveynlerin küçük çocuklara eşlik etmeleri ve becerilerini geliştirmek ve trafikte güvenli 
davranmalarını teşvik etme sürecini başlatmaları önemlidir. Ebeveynler bu rolü üstlenme-
de destek ve teşvike ihtiyaç duyarlar ve trafik kulüpleri gibi programlar çocuk-ebeveyn 
arasındaki etkileşimi artırabilir. Ebeveynler, ayrıca araçlarda çocuk koruma sistemlerinin 
güvenli kullanımı ve bisiklet kaskının tedarik ve kullanımı konusunda tanıtımlar yapılması 
yoluyla teşvik edilebilir.
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Yol güvenliği eğitimine ilişkin güncel araştırmalar; küçük çocuklar için, bilgisayar 
tabanlı trafik simülasyonları, role-playing ve sınıf aktiviteleri kullanımı veyahut yol or-
tamında eğitim yoluyla pratik becerilerin geliştirilmesi üzerinde duran, daha davranışsal 
olan yaklaşımları destekler. Çocuklar en iyi şekilde, problem çözme ve karar verme bece-
rileri ve stratejilerinin geliştirilmesine odaklanan, sorgulamaya dayalı bir yaklaşım üzerin-
den öğrenirler. Böyle bir yaklaşım; daha geleneksel, soyut, kural-temelli yaklaşımlar ile 
çelişmektedir. Denetimli bir yolda yerinde eğitim içeren bir uygulamalı bisiklet eğitiminin 
de etkili olduğu gösterilmiştir.

Çocuklar okula başladıktan sonra, çoğunlukla okul temelli faaliyetlere doğru bir vur-
gu kayması olmasına rağmen, karayolu ortamında uygulamalı yaya ve bisikletçi eğitimi 
yoluyla ve okula çıkan güvenli güzergahlar ve bisiklet kaskı kullanılması ile ilgili okul 
politikalarının geliştirilmesi ile, ebeveyn katılımı teşvik edilebilir. Çocuklar ilköğretim-
den  ortaöğretim seviyesine geçerken özellikle okul seyahat planları ve seyahat ile ilgili 
bilgiler, risk farkındalığı düzeylerinin ve ebeveyn bilgisinin artırılmasıyla önemli bir katkı 
sağlayabilir.

Çocuklar okulda ilerledikçe, karayolu güvenliğine veya diğer daha az entegre olan 
yaklaşımlara dair zaman zaman yapılan görüşmelere nazaran, tercihen, çeşitli müfredat 
alanlarına entegre edilmiş bir karayolu güvenliği eğitimine devam edilmesi savunulmak-
tadır.

Daha büyük çocuklara yönelik yaklaşımlar; tartışma, geliştirme ve müteakip faali-
yetlerin programının bir parçası olarak role-playing ve tiyatroyu kapsamaktadır. Bu tür 
programlar; motivasyon, inançlar ve toplumsal normlar ve akran baskısı ile nasıl başa 
çıkılacağına odaklanmalıdır. Özellikle gençler arasında, risk farkındalığını artıran iyi bir 
şekilde hedeflenmiş tanıtım faaliyeti, okul-temelli eğitimi tamamlayıcı nitelikte olabilir.

Bisiklet becerileri ilk olarak yol dışında öğrenilir, ancak trafikle güvenli bir şekilde 
etkileşim kurmak için gerekli beceriler; en etkili şekilde, yavaş yavaş yol ortamına dahil 
olmasıyla beraber, denetimli bir problem çözme yaklaşımı ve deneyimlerin kılavuzluğun-
da geliştirilmiştir. Bu tür bir yaklaşımın, çocuklarda bisiklet kullanma becerilerinde ve 
bisiklet güvenliğine dair farkındalıklarında sürdürülebilir bir iyileştirmeye neden olduğu 
görülmüştür. Bisiklet kaskları, kafa travmalarının şiddetini azaltır ve birçok ülkede çocuk-
lar ve ebeveynlerini bisiklet kaskı kullanmaya teşvik etmeyi hedefleyen tanıtım kampan-
yaları kullanılmıştır.

Çocukların karayolu güvenliği için sorumluluk odağının sürücülere doğru kaydırılma-
sına duyulan ihtiyaç giderek benimsenmektedir. Ancak çocuklar ne kadar iyi bir şekilde 
yol güvenliği becerileri konusunda eğitim ve öğretim görürse görsün, sürekli olarak bilgi 
ve becerilerini kullanmak konusunda yetişkinlere kıyasla daha az başarılı olmaya devam 
ederler. Sürücüler, çocukların yeteneklerinin farkında olmalıdır ve sürücü eğitiminin, özel-
likle çocukların söz konusu olduğu yerlerde, acemi sürücülerin tehlikelere karşı farkında-
lığını artırması gerekir.
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Sürücüleri hedefleyen tanıtım kampanyaları, çocukların nasıl davrandığını ile ilgili 
farkındalığın artırılması, araba yolcularını ve çocuk yayaları ve bisikletlileri korumak için 
yasal sorumlulukları konusunda sürücülerin uyarılması ve hız seçimi gibi konuların vurgu-
lanması yoluyla, sürücüleri daha güvenli davranmaya teşvik etmelidir. Tanıtımın aynı za-
manda çocuk koruma sistemlerinin ve otomobillerde emniyet kemeri kullanımının ve doğ-
ru bağlanmasının önemi hakkında sürücülerin farkındalığını muhafaza etmesi önemlidir.

Öneriler
• Karayolu güvenliği eğitimi; düzenli olarak yüksek kaliteli girdiler  sağlayıp çocuk-

ların becerilerini, risk bilincini, davranışlarını ve bilgilerini geliştirmek için okul 
öncesinden başlayarak tüm milli eğitim müfredatının bir parçası olmalıdır. 

• Sürücüler; yolcular ve diğer yol kullanıcılarına karşı sorumluluklarının farkında ol-
malı ve trafikte çocukların davranışlarının sınırlarını anlamalıdır. Bu sonuçlar etkili 
eğitim, öğretim ve tanıtım faaliyetleri ile elde edilebilir.

• Genç çocuklar arasında neyin işe yarayacağına dair kanıtlar vardır. Artık ergen ve 
gençlerin karayolu güvenliği eğitim ihtiyaçlarına ilişkin araştırma yapılması gerek-
lidir.

• Karayolu güvenliği eğitimi durumunun, diğer disiplinlerle bütünleşmesi ve önlem-
lerin daha iyi değerlendirilmesi yoluyla iyileştirilmesi gerekmektedir.

• Ebeveynlerin resmi ve gayri resmi olarak karayolu güvenliği eğitiminin sağlanma-
sında daha etkin bir rol almaları gerekir. Ebeveynler çocuklarını koruyacak güvenlik 
cihazları konusundan özellikle bilgilendirilmelidir.

• Tanıtım faaliyetleri, diğer tedbirlerle birlikte uygulandığında, çevre iyileştirmeleri, 
mevzuat değişiklikleri ve araçlarda yapılacak değişiklikler vb. karayolu güvenliği-
nin her alanında tutum ve davranışlarını etkilemek ve bilgi sağlamak hususunda 
güçlü bir araçtır. Bu, politika yapıcılar, profesyoneller ve işletmelerden başlayıp top-
luluklar ve tüketicilere kadar tüm sektörler içinde kullanılabilir.

Karayolu ortamında çocuklar

Karayolu ortamında trafik ile güvenli bir şekilde etkileşime geçmek için kendi davra-
nışlarını adapte etmeleri konusunda çocuklara ve diğer yol kullanıcılara yardımcı olmak, 
çocukları güvende tutup korumak için gereken ne varsa onun sadece bir parçasıdır. Trafik 
mühendisleri, kentsel tasarımcılar ve plancıların; çocukların güvenliğini ve hareketliliğini 
üst düzeye çıkarmak için çocuklardaki hareket etme ihtiyaçlarını, seyahat davranışını ve 
algısal ve reaktif yeteneklerindeki farklılıkları göz önüne alan sistemleri tasarlamak gibi 
bir görevi vardır. Çocukların, yetişkinlerle aynı şekilde yapılı çevrenin yönlerini kavrama-
sı ve uyaranlara tepki vermesi beklenemez.

Yapılı çevrede güvenli bir şekilde hareket etmeleri çocukların refahı, gelişimleri ve 
sosyal entegrasyonları için önemlidir. Yoldaki güvenliğin yanı sıra, çocukların hem yaya 

SONUÇ VE ÖNERİLER – 127

TRAFİKTE ÇOCUKLARIN KORUNMASI



hem de bisikletli olarak, güvenli erişime açık oyun alanlarına sahip olması gerekir. Kaldı-
rımlar, bisiklet yolları ve yaya geçidi tesisleri tasarlanırken çocukların göz önüne alınması 
gerekmektedir. 

Trafik otoriteleri ve plancıların; okullara, mağazalara vb. yerlere meskun alandan iyi 
bir şekilde erişim sağlanmasını ve kentsel alanların işlevini hesaba katması gerekir.

Yürüyüş yapma ve bisiklet sürmenin baskın bir seyahat modu haline gelebilmesi için, 
meskun alanların tasarımında, “yeşil bölgeler” ve “konut alanları” gibi düşük hızlı böl-
geler ve trafik sakinleştirici teknikler kullanılır ve çocukların güvenli bir şekilde hareket 
etmesi kolaylaştırılır.

Hedef Sıfır (Vision Zero) veya “kalıcı güvenli vizyon” gibi stratejiler, hızların azaltıl-
masını temel bir hedef haline getirerek, incinebilir karayolu kullanıcılarının ihtiyaçlarına 
odaklanır. Hız sınırları bir hiyerarşi içinde yolların işlevine göre ayarlanır ve yüksek yaya 
ve bisikletçi aktivitesinin olduğu yollarda 30 km/s’ten daha yüksek hız sınırları bulunma-
malıdır.

Bisikletliler, yayalar ve çocukların ihtiyaçlarına, genellikle motorlu trafiğin ihtiyaç-
larından daha düşük bir öncelik atfedilmektedir; sadece trafik akışı hakkında değil, tüm 
modlar hakkında bilgilerin toplanması gerekmektedir. Çocuklar dahil olmak üzere tüm 
topluma danışılmalı ve faaliyetlerin ve tüm seyahat ihtiyaçlarının tam olarak dikkate alın-
dığından emin olmak için trafik planlamalarında karar verme sürecine dahil edilmelidir. 
“Okula çıkan güvenli güzergahlar” aktif olarak çocukları kapsayan, çocuklar düşünülerek 
planlanan bir yaklaşımdır.

Kentsel çevre, çocuklar için güvenlik mühendisliğinin genellikle odağında olmasına 
rağmen, kırsal alanlar ihmal edilmemelidir. Küçük kırsal yollarda daha az hız yapılması ve 
kaldırım ve bisiklet yollarının mevcut olması önemlidir.

Düşük hız sınırlarının daha az uygulanabilir olduğu ve daha yoğun bir trafik akışının 
olduğu geniş ve meskun mahallerin dışındaki karayollarında, karşıdan karşıya güvenli bir 
şekilde geçilebilecek yerlerin tasarlanmasına önem verilmesi gerekir. Zebra yaya geçit-
lerinin ve ışıklı kavşakların, yaya adalarının ve gerekli yerlerde okul geçidi devriyesinin 
kullanılmasıyla güvenlik sağlanmalıdır. Çok fazla trafiğin olduğu yoğun karayollarında, 
trafikten ayrışma ve iyi bir şekilde aydınlatılmış köprü ve tünellerin tedarik edilmesi ge-
rekli olabilir.

İyi tasarlanmış, bakımının iyi yapıldığı ve iyi bir erişilebilirliği olan güvenli oyun alan-
ları, çeşitli yetenek ve yaş aralığındaki çocuklar için tasarlanan, uyarıcı olan oyun tesisleri 
sağladığından, çocukların gelişimi için gereklidir,

21 OECD ülkesinde yapılan anket, çevreye dair çocuk merkezli bir yaklaşımın, çocuk 
güvenliği açısından daha az iyi performans gösteren ülkelerden, bu anlamda iyi perfor-
mans gösteren ülkeleri ayırt ettiğini göstermiştir. Bu anlamda en iyi performansa sahip ül-
keler trafik sakinleştiricilerini büyük ölçüde kullanır ve daha geniş bir dizi altyapı güvenlik 
önlemlerine sahiptir.
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Öneriler
• Çocuklar için güvenli bir yol ortamından tüm yol kullanıcılar yararlanabileceği için, 

çocukların yeteneklerinin yanı sıra sınırlarını da bilen bir yol ortamı tasarımı genel 
halk için de güvenli olacaktır.

• Mümkün olduğu yerlerde, çocuklar, yapılı çevrenin tasarımında mutlaka yer almalı-
dır.

• Yapılı çevrenin özellikleri ve nitelikleri büyük ölçüde çocukların hareket ve davranış 
yelpazesini etkilediğinden, yapılı çevre çocukların büyümesini ve trafik ile güvenli 
bir şekilde etkileşime geçmesini destekleyen bir şekilde inşa edilmelidir. Kentsel ta-
sarım özellikleri yol ortamında çocukların güvenliğini desteklemek ve tamamlamak 
için kullanılabilir.

• Güvenlik tetkikleri bir çocuğun bakış açısından gerçekleştirilmelidir.
• Trafik sakinleştiricileri araç hızlarını azaltır ve tüm yol kullanıcılarının, özellikle 

çocukların genel güvenliğini artırmak için önemli bir tedbir olarak bu sakinleştirici-
lerin savunuculuğu yapılmalıdır.

• Yeni eğitim tesislerinin geliştirilmesinde, tüm seyahat modlarına, özellikle bisiklet, 
yürüyüş ve toplu taşıma kullanımı üzerinden güvenli ulaşım sağlanmasına önem 
verilmelidir.

• Yol ortamının ve özellikle oyun alanlarının bakımı da önem teşkil etmektedir. Ha-
sarları onarmak veya engelleri temizlemekte başarısızlık genellikle bunların daha da 
bozulmasına yol açmaktadır.

Araç standartları ve güvenlik ekipmanları

Çocuk güvenliği için bütünsel bir yaklaşım içinde üçüncü unsur, bisiklet kaskı gibi 
güvenlik ekipmanlarının ve araçların tasarlanmasıdır. Araç standartları, hem kaza yapma-
riskini azaltacak “birincil güvenlik” önlemlerini hem de kaza yaralanmalarını önleyecek 
ya da en aza indirecek şekilde tasarlanmış “ikincil güvenlik” önlemlerini kapsamaktadır. 
Özellikle çocuk güvenliği artırmak için tasarlanmış olması en muhtemel olan, bu ikincil 
güvenlik önlemleridir.

Emniyet sistemleri

Araçlarda çocuk yolcuları korumak için en önemli tedbir, uygun çocuk koruma sis-
temlerinin varlığı ve kullanılmasıdır. Zorunlu olarak emniyet kemeri kullanımı neredeyse 
tüm OECD ülkesinde bir gereklilik olmasına rağmen, fiili olarak kemer kullanma oranları 
değişkenlik gösterebilir. Tüm ülkeler eğer en iyi performans gösteren ülkelerdeki gibi yük-
sek kullanma oranlarına sahip olsa, çocuk ölümlerinde ve ciddi yaralanmalarında önemli 
azalmalar elde edilebilir. Başka bir sorun bu koruma sistemlerinin, ya bu sistemlerin çocu-
ğun yaşına uygun olmaması, yanlış bağlanması nedeniyle yanlış kullanılmasıdır. Amerika 

SONUÇ VE ÖNERİLER – 129

TRAFİKTE ÇOCUKLARIN KORUNMASI



Birleşik Devletleri’nde, 5 yaşın altındaki tüm çocuklarda çocuk güvenlik koltukları eğer 
doğru olarak kullanılsaydı, 2002 yılında tahminen 458 çocuğun hayatının kurtarılabileceği 
hesaplanmıştır.

Çocuk koruma sistemleri için evrensel bir tertibat sağlayan ISOFIX, UAS, ya da 
LATCH gibi sistemler otomobil üreticileri tarafından benimsenmelidir ve entegre koltuk 
sistemleri geliştirilmelidir.

Araç tasarımı

Araçlardaki tasarım; burkulma bölgeleri, hava yastıkları ve emniyet kapısı ve pencere 
kilitleri gibi pasif güvenlik sistemlerini içermelidir. Hava yastıklarının monte edilmiş ol-
duğu yerlerde, ön koltuk hava yastıkları çocuklar için risk oluşturabileceğinden çocukla-
rın oturma pozisyonuna önem gösterilmelidir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da ebeveynlere, 
özellikle hava yastığı varsa bebekler ve küçük çocukların ön yolcu koltuğunu kullanmala-
rını önlemeleri tavsiye edilir.

Yayalar ve bisikletliler

Son yıllarda, bir çarpışma durumunda etkileri azaltmayı amaçlayan araçta sarımla-
rıyla, yaya ve bisikletlilerin güvenliğinin iyileştirilmesine önem verilmiştir. Bu önlemler, 
özellikle araç ön kaportasının yeniden tasarlanması, çocuklarda ölüm ve yaralanmaların 
azaltılması için önemli bir potansiyele sahiptir.

Bisikletçilerin güvenliği, bisiklet üretimi ve bisiklet kaskları için standartların gelişti-
rilmesi ile artırılır. Çocuklar için bisiklet kasklarının düzgün oturması ve rahat olması çok 
önemlidir.

Hem çocuk yayalar hem de bisikletliler belirginlik sağlayan yardımcı materyallerden 
ve açık renkli ve yansıtıcı reflektif kıyafetlerin kullanılmasından faydalanabilir. Sallantılı 
etiketler, kolluklar, okul çantalarında şeritler ve bisiklet lambaların kullanılması tavsiye 
edilir.

Okul otobüsleri

Bazı OECD ülkelerinde, özellikle Kuzey Amerika’da, çocuklar özel olarak tasarlan-
mış otobüslerle okula seyahat ederler. Avrupa’da, özel olarak çocuklar için olan ya da 
normal bir toplu taşıma sisteminin bir parçası olarak otobüsler okul seyahatlerinde kulla-
nılabilirken, bu otobüsler, özel olarak tasarlanmış değildir.

Kuzey Amerika’daki okul otobüslerinde, emniyet kemerinden ziyade pasif bir güven-
lik sistemi kullanılmaktadır. Okul otobüslerinde ayrıca, çarpışmalara karşı dayanıklılığı 
artıran gelişmiş yapısal bütünlük ve sıkı bir yakıt sistemi bütünlüğü gibi güvenlik özel-
likleri mevcuttur. Pencereler, araçtan fırlama riskini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 
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tarz tasarım özelliklerinin genellikle otobüslere dahil edilmediği ülkelerde ise, çocukları 
taşıyan otobüslerde emniyet kemeri kullanımı zorunlu olmalıdır.

Ayrıca otobüslere binilip inilirken, yayalar olarak çocukların güvenliğine de önem ve-
rilmesi gerekmektedir. Otobüs durakları etrafında algılama bölgeleri, tespit ve uyarı sis-
temleri ve otobüsler için gelişmiş aynalar gibi çeşitli önlemler güvenliğe katkıda buluna-
bilir. Okul otobüsü sürücüleri düzgün bir şekilde eğitim almış olmalıdır.

Öneriler
• Araç üreticilerinin, çocuk yolcuların güvenliği için iyileştirmelerin geliştirilmesinde 

oynayacağı bir rol bulunmaktadır. Araç üreticilerinin; çocuk koruma sistemi üretici-
leri, veliler, araç standartlarından sorumlu kişiler ve çocuk güvenliği için sorumluluk 
açısından bir denge kurmaya çabalayan diğerleri ile çalışmaları tavsiye edilir. Boy, 
yaş ve kilo bakımından geniş bir farklılıklara sahip olan çocuklardaki bu çeşitliliği 
karşılayacak çocuk koruma sistemleri için basit ve evrensel tasarımlar teşvik edilme-
lidir.

• Bulgular, birleşik müdahalelerin kullanılmasının, çocuk koruma sistemlerinin kulla-
nımını artırmada etkili olduğunu göstermektedir. Kamu güvenliği yetkilileri ve gü-
venlik odaklı gönüllü kuruluşların aktif katılımları etrafında şekillenen kapsamlı bir 
mevzuat ve toplum çapında bilgi ve uygulama kampanyaları önerilen müdahalelerdir.

• Kask takmanın baş ve beyin yaralanmalarını önlemede etkili olduğunu destekleyen 
kanıtlar göz önüne alındığında, bisikletçilerin bisiklet kaskı kullanmaya teşvik edil-
mesi şiddetle tavsiye edilir.

• Kask kullanımı yoluyla bisiklet güvenliğini artırmak amacını güden mevzuat, uygu-
lama ve sosyal destek programları arası ilişkileri incelemek için daha fazla bilimsel 
araştırma yapılması tavsiye edilir.

• Çocuk giyim ve aksesuar tasarımcıları ve üreticileri, ürün zinciri içine reflektif mal-
zemeleri dahil etme bağlamında iyi bir konuma sahiptir. Ebeveynlerin yanı sıra, halk 
sağlığı ve güvenliği yetkililerinin de trafikte çocukların koruması için devam eden 
kampanyanın bir parçası olarak, üretici ve tasarımcıları bu yönde çalışma yapmaya 
teşvik etmeleri önerilir.

• Okula seyahat ile ilgili programlar ve kaynakların rekabetini göz önüne alınca, okul 
yetkililerinin okula geliş gidiş seyahatleriyle alakalı risk yönetim politikalarını geliş-
tirmeleri ve uygulamaları tavsiye edilir. Politika bağlamında önemli sorunlar; toplu 
taşıma veya özel otobüslerin kullanımını emniyet kemerlerinin takılmasını, otobüs 
dışında çocuk yayalar için koruyucu önlemleri, okula yürüyerek ve/veya bisikletle 
gelip giden çocukları korumayı ve farkındalık artırıcı mesajları ve kampanyaları içer-
mektedir.

• Çocukları korumak, ebeveynlerin yanı sıra trafikte özel araçlar, bisiklet ve otobüs 
kullandıkları için tüm hükümet düzeyleri ve birçok sivil toplum örgütleri tarafından 
paylaşılan bir sorumluluktur. Trafikte çocukları güvende tutup korumak için yenilikçi 
ve disiplinli yaklaşımlar oluşturmak adına, stratejik ortaklıkların kurulması ve geliş-
tirilmesi tavsiye edilir.
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Mevzuat

Uluslararası araştırma, mevzuatın çocuk güvenliğinin artırılmasında oynayabileceği 
rolü göz önünde bulundurmuştur. Bir ülkenin mevzuatı çocuklar için yaralanma yükünü 
ele almak için siyasi iradeye bazı ipuçları verebilir.  Göz önünde bulundurulan kilit alanlar; 
çocuk koruma sistemleri ve emniyet kemeri, bisiklet kaskı kullanımı, çocuk bisikletçilerin 
davranışı, çocukların karıştığı bir kazada sürücülerin sorumlulukları ve zorunlu yol güven-
liği eğitimidir.

Emniyet kemeri mevzuatı neredeyse evrenseldir, ancak çocuklarda emniyet kemeri ve 
koruma sistemlerinin yüksek oranda kullanılması, çocuk güvenliği açısından ankete katı-
lan yüksek performans gösteren ülkelerin bir özelliğidir. Bu, emniyet kemeri kullanımında  
eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra mevzuatın uygulanmasını içeren aktif bir tanıtım 
faaliyeti ile elde edilir.

Sadece sekiz ülkede bisiklet kaskı kullanımı için mevzuat vardır ancak kazanılan tec-
rübeler, yüksek kask takma oranlarının tanıtım faaliyetleri ile elde edilebileceğini, hatta 
mevzuat olmadan da elde edilebileceğini göstermiştir. Bazı ülkelerde, çocukların hangi 
yaşta yolda bisiklet süreceklerine ve bu konuda yetkin olacaklarına ilişkin yaşa dayalı 
mevzuat bulunmaktadır.

Ülkelerin üçte birinden azında, bir çocuk yayanın karıştığı bir kazada sürücü sorumlu-
luğunu kabul eden mevzuatlar bulunmaktadır; bu tür bir mevzuatın varlığı, yaya güvenliği 
açısından daha az iyi performans gösteren ülkelerden, bu ülkeleri ayırt etmektedir. Böyle 
bir mevzuat sürücüye ispat yükü yükler, ve böyle bir yasanın varlığı yerleşim alanlarında 
sürücü davranışlarını değişikliğe uğratabilir ve güvenlik için daha fazla çocuk merkezli bir 
yaklaşım oluşturmuş olabilir.

Birçok OECD ülkesi zorunlu yol güvenliği eğitimine sahip olduğunu bildirmiştir, an-
cak bu, bu konuda daha az iyi performans gösteren ülkelerden, en iyi performanslı olan 
ülkeleri ayırt etmemiştir. Daha da önemli olan, burada, benimsenen bir yaklaşıma sahip 
olmaktır, ve iyi performans gösteren ülkelerde, yol ortamında yaya becerilerinin öğretil-
mesi ve ebeveynler için materyal ve öneriler sağlanması gibi, bir dizi girişim mevcuttur.

Karayolu güvenliği politikası

Bireysel önlemler tek başına kabul edilemez ve çeşitli ve farklı önlemlerin, çocuk 
güvenliği için en iyi uygulamalara dahil edilmesi gerekmektedir. OECD ülkelerinin çoğu 
en az on yıl süreyle çocuk trafik kazalarının azaltılması için ulusal planlar hazırlanmıştır, 
ancak en iyi performans gösteren ülkeler, bütüncül bir yaklaşım benimsemiştir. Bu ülkeler 
hız azaltma önlemi, çocuklara, ebeveynlerine ve sürücülere yönelik ikincil güvenlik ön-
lemlerinin tanıtılması ve promosyonunu kapsayan çok çeşitli önlemler kullanmaktadırlar.

Sadece az sayıda ülkede kayıpların azaltılması için belirli hedefler vardır, ama bunların 
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çoğu özellikle çocukları hedef alır. Bazı ülkelerde toplum içinde dezavantajlı ve sosyal 
açıdan yoksun gruplar hedeflenmiş olabilir.

Sonsöz

Bu bölüm çocukların nasıl trafikte güvende tutulup korunacağına; eğitim, öğretim ve 
tanıtım faaliyetlerinin buna sunacağı katkıya; çocukların yol ortamında karşılaştıkları risk-
lere ilişkin önlemlere; araç ve bisiklet standartları ile güvenlik ekipmanlarına; ve uygun 
mevzuatın önemine odaklanır. 

Bu bölüm çocukların ulaşımla ilgili yaralanma ve ölümlerinin azalmasına katkı sağ-
layan en iyi uygulamalar ile ilgili ulaştığı sonuçları vermektedir. Ayrıca çocukların yol 
güvenliğini etkileyen kilit politikalar ve operasyonel alanlarda olacak olası geliştirmeleri 
vurgular ve yol güvenliği politikası için bir dizi öneri sunar.

Çocuklar için güvenliği geliştirmek konusundaki başarı, büyük olasılıkla, yol ortamını 
iyileştirmek ve araç içindeki yolcuları ve araç dışında risk altındaki yol kullanıcılarını 
daha iyi bir şekilde korumak için araçların tasarımını geliştirecek ve tüm yol kullanıcı-
larının davranışını ele alacak önlemleri birleştiren bütüncül bir yaklaşımla sağlanabilir. 
Raporun elde ettiği önemli bulgular şunlardır:
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Öneriler
• Yol güvenliği eğitimi ve öğretimi okulda başlayıp bitmeyen, hayat boyu devam eden 

bir öğrenme sürecidir. Tüm yol kullanıcılarının çocukları güvende tutup korumak 
konusunda bir görevi vardır, ve ebeveynler erken dönemde eğitim ve örneklem açı-
sından hayati bir rol oynamaktadırlar. Sürücü eğitimi güvenlik eğitim sisteminin 
ayrılmaz bir parçasıdır ve çocukların yollarda güvenle nasıl davranması gerektiğini 
bilmesi gerekirken, sürücülerin de daha dikkatli olması ve çocukların yetişkinlerle 
aynı şekilde davranmadıklarını bilmesi gerekir.

• Okullardaki karayolu güvenliği eğitimleri, problem çözme ve uygulamalı beceri eği-
timine yapılacak bir vurgu ile düzgün bir eğitim uygulamasına dayanan yaklaşımları 
kullanmalıdır.

• Tanıtım faaliyetlerinin, tüm yol kullanıcılarını ve yaş gruplarını hedef alması ve 
çocukların trafikte nasıl davranacağı konusunda farkındalığı artırması gerekir. Ta-
nıtım faaliyetleri, özellikle uygunsuz hızlar bakımından, sürücü davranışına yönelik 
olmalıdır.

• Trafik mühendisleri ve planlamacılarının yapılı çevrenin tasarımında çocukların ih-
tiyaçlarını ve yeteneklerini dikkate almak gibi bir görevi mevcuttur.

• Yürüyüş ve bisiklet için trafik sakinleştiricileri ve tesislerin kullanımı yoluyla inci-
nebilir modlara daha fazla öncelik verilmesi gerekir.

• Araçların,tüm çocukların kendi yaş ve boyutuna uygun çocuk koltukları ile donatıl-
ması gerekir ve bunlar düzgün takılıp kullanılmalıdır.

• Araç tasarımı, çocukların ihtiyaçları göz önünde bulunduran, kapı ve pencereler için 
burkulma bölgeleri, hava yastıkları ve emniyet kilitleri gibi güvenlik özelliklerini 
içermelidir. Ebeveynler çocuk koruma sistemlerinin doğru kullanımı ve hava yastık-
ları ile donatılmış olan yerlerde özellikle güvenli oturma pozisyonları hususlarında 
iyi tavsiyeler almalıdırlar.

• Araç standartlarına ilişkin çalışan araç tasarımcıları ve kanun koyucular araç yolcu-
larını yaralanma ve ölümden korumanın yanı sıra yaya ve bisikletlileri korumak için 
daha fazla özen göstermelidir.

• Karayolu güvenliği politikası kayıpların azaltılması için belirli hedefler dahil olmak 
üzere çocuk güvenliğinin artırılması ve kanıt tabanının gözlemlenip incelenmesi 
için stratejiler içermelidir.
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EK A

KARAYOLU TRAFİĞİNDE ÇOCUK GÜVENLİĞİ: 
ULUSLARARASI POLİTİKA VE UYGULAMA ANKETİ

Giriş

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, 2002 ve 2003 yıllarında OECD’nin Çocuk Trafik Gü-
venliği Uzman Grubu raporunun tamamlayıcısı olarak OECD ülkelerinde Çocukların Ka-
rayolları Trafiğinde Güvenliğine dair bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonuçları, 2004 
yılında açıklanmıştır.

Anketin amacı, çocukların karayolunda güvenliğinin mevcut şablonlarını tespit edip 
açıklayan OECD üyesi ülkelerden, tutarlı olarak, temel üst düzey veri sağlamak olup, ço-
cukların karayolunda güvenliğini geliştirmek için mevcut en iyi uygulamaları ve karşı-ön-
lemleri yerinde tespit etmektir. Anketin üç temel elemanı bulunmaktadır: Uluslararası Ka-
rayolu Trafik ve Kaza Verilerinin (IRTAD) ölüm verileri, sosyo-ekonomik ve demografik 
göstergeler ve ölüm oranları arasındaki ilişkinin bir analizi, soru seti bazlı bir anket.

Çalışma verileri

IRTAD verileri

Rapor, (IRTAD için katkıda bulunan) her ülke için ortalama ölüm oranlarına dayalı 
fikstürler içerir. Her ülke için çocuk trafik ölümlerine dair 10 veya 20 yıllık dönem boyunca 
görülen trendler de yorumlanmıştır.

Ulusal sosyo-ekonomik ve demografik gösterge verileri

Çocuk trafik ölüm oranları ve servet ve gelir eşitsizlikleri, toplumsal yapı ve kent-
leşme hakkında ulusal göstergelerin arasındaki ilişkilerin analizi yapılmıştır. Yoksulluk, 
kentleşme ve nüfus yoğunluk düzeylerinin bazı ülkelerde yüksek risk düzeyleri ile ilişkili 
olmasından dolayı bu faktörler dahil edilmiştir.

Anket verileri

Anket soruları, her OECD ülkesinde ulusal hükümet kamusal ulaştırma ve karayolları 
idarelerinden üst düzey yetkililer arasında uygulanmıştır. %70’lik bir yanıt oranını temsil 
eden 30 OECD ülkesinin 21’inden tam veya kısmi yanıtlar alınmıştır. Bu anket, “Yayalar 
olarak Çocuklar”, “Bisikletliler olarak Çocuklar”, “Araç Yolcuları olarak Çocuklar”, “Çocuk 
Trafik Güvenliği Politikası” “Çocuk Seyahati” başlıklı beş anket dizisinden oluşmaktadır.
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Bulgular

IRTAD analizi

Verilerine sahip olduğumuz OECD ülkelerinde, karayolu trafik kazalarında ölümcül 
yaralanan her 100.000 çocuk başına oranlarda, yaş ve mod açısından ölüm trendlerinde 
artış görülmüştür. Ancak, yayalar, bisikletliler ve yolcular olarak ülke çapında çocukların 
maruz kalmaları homojen değildir vebu da çıkarım görevini karmaşık hale getirmektedir. 

Ülkelerin ekonomik refahı, güçlü otomobil sahibi olma ve kullanma ile oldukça ilgilidir 
ve bu da genellikle yürüme ve bisiklete binme sıklığında bir azalmaya neden olmaktadır. 
Bu etki birçok ülkede, özellikle Hollanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İsviçre 
ve Birleşik Krallık’ta homojen kalmayabilir çünkü bu ülkeler çevre adına ve çocukların 
hareketliliğini korumak adına gereksiz araç kullanımını konusunda kişileri caydırıp aktif 
olarak yürüyüş teşvikinde bulunmuş veya bulunmaktadırlar.

Ulusal sosyo-ekonomik ve demografik göstergeler

Makro sosyo-ekonomik ve demografik göstergeler ve genel ölüm oranı arasında hiçbir 
belirgin ve güçlü bir ilişki bulunmamıştır. Korelasyonların tümü nispeten zayıf olmasına 
rağmen güçlü olanlar (orta kuvvetli bir korelasyon gösterenler) zenginlik ve ekonomik 
eşitsizlik ile ilişkili olanlardır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve çocukların karayolu 
trafiğinde ölüm oranı arasında negatif bir korelasyon vardır, gelir eşitsizliği ve çocukların-
karayolu trafiğinde ölüm oranı arasında ise pozitif bir korelasyon vardır.

Çocukların seyahati, maruz kalmaları ve riskleri

Maruz kalma analizi, karşılaştırılabilir seyahat verileri sağlayan Almanya, Macaristan, 
Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devlet-
leri gibi ülkeler için yapılmıştır. Analiz, bu karşılaştırılabilir verilerin sürekli mevcut olduğu 
bir grup olarak 10-14 yaş grubu üzerinde durmaktadır.

Seyahat verileri analizinin önemli bir bulgusu, farklı ülkelerde 10-14 yaşındakilerin 
seyahat şablonlarında büyük değişiklikler görülmesidir. Seyahat türü üzerinden katedilen 
kilometre yüzdesi için, yürüyüş için değer aralığı %1 (ABD) ve %9 (Macaristan), bisiklet 
için %1’den az (Macaristan) ve %31 (Hollanda), araba seyahati için %34 (Macaristan) ve 
%84 (ABD) ve toplu taşıma için %2 (Birleşik Devletler) ve %61 (Macaristan)  arasında 
değişmektedir. Bir çok ülkede (Macaristan hariç) araba seyahatleri, 10-14 yaşındakiler 
tarafından katedilen tüm mesafenin en az yarısını oluşturmaktadır.

Yürüme, bisiklet ve araba ile seyahatler ile ilişkili risklere göz atmak için, 10-14 yaş 
arası çocukların her bir kişi başına ölüm oranları, katedilen kilometre ya da yapılan yol-
culuk başına ölüm oranını değerlendirmek amacıyla, her bir maruz kalma değişkeni üze-
rinden bölümlere ayrılmıştır (katedilen kilometre ve gezilerin sayısı). Bu analiz, katedilen 
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kilometre (ya da yapılan seyahat) başına ölüm oranlarına bakmanın,”iyi” ve “daha az iyi” 
şeklinde bir performans değerlendirmesinde, bir değişikliğe neden olduğunu göstermekte-
dir. Özellikle, yürüyüş ve araç kullanımı için, ülkeler, (bu küme bir düzenleme mekanizma-
sı olarak tamamen yanıltıcı olmasa da) kademeli kümeden ziyade daha iyi ve daha az iyi 
performans gösteren ülkeler olarak iki gruba ayrılabilir. Bisiklet içinse, durum çok farklıdır. 
Maruz kalma oranı, tamamen hangi ülkelerin ‘iyi’ ve ‘daha az iyi’ olarak kabul edileceğini 
değiştirir. Özellikle, düşük bisiklet kullanma oranına sahip ülkeler genellikle bisikletliler 
için nispeten daha tehlikeli yerlerdir.

Eşlik etme

0-5 yaş arasındaki çocuklara yetişkinler tarafından eşlik edilmesi; İsveç, Birleşik Kral-
lık, Norveç, Hollanda ve Almanya olarak en iyi performans gösteren ilk 5 ülkenin ortak 
bir özelliğidir. Ancak diğer daha az iyi performansa sahip ülkelerden bu anlamda fazla bir 
farkları yoktur, çünkü neredeyse bütün ülkelerde 0-5 arasındaki tüm çocuklara bir yetişkin 
tarafından eşlik edildiği bildirilmiştir. 6-9 yaş arası çok sayıda çocuğa yetişkinler tara-
fından eşlik edilmesi İsveç, Birleşik Krallık, Norveç, Hollanda ve Almanya olarak en iyi 
performans gösteren ilk 5 ülkenin ortak özelliğidir ve bu, özellikle daha az iyi performans 
gösteren ülkelerin çoğundan bu ülkeleri ayırt eder.

Yaya olarak çocuklar

Çocuk yaya kümesinde en iyi ilk beş performans İsveç, Hollanda, Finlandiya, Alman-
ya ve Danimarka’nındır.

Yayalar: Risklerin tespit edilmesi

Yayalardaki yüksek risk gruplarının tespit edilmesi en iyi performans gösteren ülke-
lerin ortak bir özelliği değildir, bu nedenle onları da daha az iyi performansa sahip diğer 
ülkelerden ayırt etmez. Katılımcı ülkelerin yarısından daha azı, yayalardaki yüksek risk 
gruplarını tespit ettiğini söylemiştir. Bir dizi kesişen alanlar ortaya çıkmıştır, bunlar; dü-
şük sosyo-ekonomik ve etnik azınlık grupları, erkekler, küçük çocuklar ve kentsel alanlar 
ile ilgili yüksek risklerdir.

Yayalar: Altyapı güvenlik önlemleri

Yayalar için altyapı güvenliği önlemlerinin aralığı ve kapsamı Danimarka, Finlandiya, 
Almanya, Hollanda ve İsveç gibi en iyi ilk beş performansa sahip ülkelerin paylaştığı bir 
özelliktir, ve bu daha az iyi performansa sahip ülkelerin çoğundan bu ülkeleri ayırt eder. 

Bir grup olarak, en iyi ilk beş performansa sahip olanların çoğunluğu, (örneğin hız 
tümsekleri gibi) çevresel değişiklikler, düşük hız sınırları (30-40 km/s) ve çoğu belediyele-
rin veya yerel yönetim alanları ışıklı ve ışıksız yaya geçitleri de dahil olmak üzere bir dizi 
hız azaltma önlemlerine sahiptir. 
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Özellikle, en iyi ilk beş performansa sahip olanlar, çoğu okulun dışında hız azaltma 
önlemleri ve düşük hız sınırlarına sahip olduğunu bildirilmiştir. Çoğu yerleşim alanında 
parklar ve oyun alanları gibi dış oyun mekanları sağlanması, ilk beş en iyi performans 
gösteren ülkelerden Danimarka, Finlandiya, Almanya ve İsveç olarak dört ülkenin ortak 
bir özelliğidir ve bu daha az iyi performans gösteren diğer ülkelerden bu ülkeleri ayırt eder.

Yayalar: Eğitim ve öğretim

Ulusal çapta ya da çoğu eyalette çocuk yaya eğitim ve öğretim girişimlerinin teşvik 
edilmesi, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda olarak en iyi ilk beş performansa 
sahip ülkelerden dördünün ortak özelliğidir, ama bu performans onları, diğer daha az iyi 
performanslı ülkelerden ayırt etmez çünkü çoğu tarafından bu yaklaşım paylaşılır. Çoğu 
(15) katılımcı ülke, eğitim ve öğretim girişimlerinin ulusal çapta ya da çoğu alanda yapıl-
dığını bildirmiştir.

Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, yani en iyi performans gösteren 5 ülkenin 
dördünün ortak özelliği, 6-9 yaş arası çocuklar için ulusal çapta veya çoğu eyalette zorunlu 
karayolu güvenliği eğitimine sahip olmalarıdır, ancak bu performans, bu ülkeleri diğer daha 
az iyi performanslı ülkelerden ayırt etmez çünkü çoğu ülke bu yaklaşımı benimsenmiş. 

Yayalar: Ulusal ve bölgesel tanıtım

Yılda bir kez veya daha sık ulusal karayolu güvenliği kampanyalarını gerçekleştirmek, 
en iyi performans gösteren ülkelerin; Danimarka, Finlandiya va Hollanda’nın ortak bir 
özelliğidir ve bu özellik, bu ülkeleri, diğer daha az iyi performan sağlayan ülkelerden ayı-
rır. Çocuk yayalar için bölgesel tanıtım kampanyaları gerçekleştirmek, en iyi performans 
gösteren 5 ülkenin; Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Hollanda’nın ortak bir özelliğidir; 
ancak bu özellik, bu ülkeleri, diğer daha az performans gösteren ülkelerden ayırt etmez, 
zira bu daha az performans gösteren ülkelerin pek çoğunun ortak özelliğidir. 

Yayalar: Mevzuat ve davranış

Çocuk yayalar içeren kazalarda sürücülerin sorumluluğunu öngören bir mevzuat, en 
iyi performans gösteren ülkelerin beşinden üçünün ortak bir özelliği olup, bu özellik onları 
diğer daha az performansa sahip ülkelerden ayırt eder.

Bisikletliler olarak çocuklar

Bisikletlilerin araştırma bulgularını yorumlamak çok zordur, çünkü ülkelerin çoğunda 
bisiklet aktivitesi çok düşük seviyededir. Buna ek olarak, maruz kalma riski,  hangi ülkele-
rin ‘iyi’ ve ‘daha az iyi’ olarak sınıflandırılacağını değiştirir. Özellikle, Hollanda’nın, nüfus 
bazlı ölüm oranı üzerinden kötü performans sergilediği görülmüşken, maruz kalma oranı  
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dikkate alındığında Hollanda, en iyi performans sergileyen ülkelerden biridir. Ayrıca düşük 
bisiklet kullanma seviyelerine sahip ülkelerde maruz kalma oranı hesaba katıldığında, bu 
ülkeler bisikletliler için daha az güvenlidir. Nüfus oranlarına göre düzenleme mekanizması 
bisiklet sürme bölümünde kullanırken, seyahat verilerini sağlayabilen ülkeler için de ma-
ruz kalma oranları gösterilmiştir. Bu bulguları yorumlarken iyi ve daha az iyi performans 
gösterenler arasındaki farklılıkları vurgulamak için herhangi bir  özen gösterilmemiştir.

Bisikletliler: Risklerin tespit edilmesi

Katılımcı ülkelerin yarısından daha azı, bisikletliler için yüksek risk gruplarının tespit 
edildiğini söylemiştir. Bir dizi kesişen alan ortaya çıkmıştır; bunlar; düşük sosyo-ekono-
mik gruplar ve (özellikle 10-14 yaşları arasındaki) etnik azınlık gruplardan erkekler ve 
küçük çocuklar ile ilgili yüksek risklerdir.

Bisikletliler: Altyapı güvenlik önlemleri

Katılan ülkelerin yarısından biraz fazlası (10), birçok veya çoğu yerde, diğer trafikten 
ayrı, bisiklet şeritlerine sahip olduğunu söylemişlerdir.

Ülkelerin yarısından azında birçok ve çoğu alanda bisiklet şeritlerinin diğer araçlarla 
paylaşıldığı, ve birkaç ülkede gelişmiş durdurma şeritleri ya da trafik ışıklarında önceliğe 
sahip olma gibi bisikletliler için özel önlemler bulunduğu rapor edilmiştir. Maruz kalma 
içerilmesine ilişkin bilgiler şunu göstermiştir ki, Hollanda en yüksek nüfus tabanlı ölüm 
oranına sahipken en düşük maruz kalma-tabanlı ölüm oranlarından birine de sahiptir ve 
bisikletliler için kapsamlı bir altyapı sağlayan birkaç ülkeden biridir.

Bisikletliler: Eğitim ve öğretim

Katılımcı ülkelerin yarısından fazlası (10) ulusal çapta ya da çoğu eyalette eğitim ve 
öğretim girişimlerinin olduğunu rapor etmiştir. Bu ülkelerden azınlık olarak İsveç, Türkiye 
ve İsviçre, herhangi bir bisikletçi güvenliği eğitim ve öğretim girişiminde bulunmadıkla-
rını bildirmiştir. Katılımcı ülkelerin yarısından fazlası (10) çocuk bisikletçilerin güvenliği 
eğitiminin çoğu veya birçok alanda zorunlu olduğunu rapor etmiştir, bu etkinlik daha çok 
6 + yaş grubu için yapıldığı rapor edilmiştir.

Bisikletliler:Ulusal ve bölgesel tanıtım faaliyetleri

Katılan ülkelerin yarısından biraz fazlası (10) son beş yıl içinde, ulusal bir tanıtım ger-
çekleştirmiş, federal ülkelerden 2 tanesi ise bölgesel bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiğini 
bildirmiştir. Genel olarak 12 ülke bölgesel tanıtım kampanyası gerçekleştirmiştir.
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Bisikletliler: Mevzuat ve davranış
Sadece 9 ülke, ulusal çapta veya bazı eyaletlerde bisiklet kaskı takılması için mev-

zuata sahiptir. Bu kask takma yasasının uygulanması çoğunlukla yetersiz veya değişken 
olarak ifade edilmiştir. Özellikle, mevzuatları olmadan, Norveç ve İsveç sırasıyla %63 ve 
%80’lik yüksek bir ulusal çapta kask takma oranı rapor etmiştir. 12 yaş altındaki çocuklar 
için yüksek kask takma oranları rapor edilmiştir, ancak bu oran, 5-18 yaş arasındaki tüm 
çocuklar için yüksek oranlar bildiren zorunlu kask takma yasasına sahip Yeni Zelanda 
haricinde, ergenlerde önemli ölçüde düşüş göstermiştir. İlginçtir ki, Norveç, İsveç, Yeni 
Zelanda ve Finlandiya’yı da içine alan oldukça yüksek kask kullanma oranları bildiren ül-
kelerin çoğunluğu, çoğu veya birçok okulda bisiklet kaskı kullanma politikaları olduğunu 
bildiren yegane ülkelerdir.

Araç yolcusu olarak çocuklar
Çocukların araç yolcusu olduğu kümede, bu anlamda en iyi ilk beş performansa sahip 

ülkeler İsviçre, Birleşik Krallık, Hollanda, İsveç ve Norveç’tir.

Araç yolcuları: Risklerin tespit edilmesi
Araç yolcularında yüksek risk gruplarının tespit edilmesi, bu anlamda en iyi perfor-

mansa sahip ülkelerden üçünün Birleşik Krallık, Hollanda ve İsveç’in ortak bir özelliğidir 
ama bu özellik, bu anlamda daha az iyi performansa sahip diğer ülkelerden bu ülkeleri 
ayırt etmemiştir. Katılımcı ülkelerin yarısından daha azı (9) yolcular arasındaki yüksek 
risk gruplarının tespit edildiğini söylemiştir. Düşük sosyo-ekonomik ve etnik azınlık grup-
ları ve kırsal alanlar ile yüksek risk arasında bir ilişki olduğuna dair bir dizi kesişen alan 
ortaya çıkmıştır.

Araç yolcuları: Eğitim ve öğretim
Çocuk yolcuların eğitim ve öğretimi için girişimleri ulusal ya da çoğu eyalette teşvik 

etmek, bu anlamda en iyi ilk beş performansa sahip olan ülkelerden dördü olan Hollanda, 
Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık’ın ortak özelliğidir, ama bu, bu anlamda daha az per-
formans gösteren diğer ülkelerden bu ülkeleri ayırt etmemiştir çünkü çoğu bu yaklaşımı 
benimsemiştir. Çocuklar için zorunlu araç yolcu güvenliği eğitimi, bu anlamda en iyi per-
formansa sahip ilk beş ülkenin paylaştığı bir özellik değildir. Katılımcı ülkelerin yarısının 
biraz (10) azında, çocuk araç yolcu güvenliği eğitiminin ulusal çapta ya da çoğu eyalette 
zorunlu olduğu bildirilmiştir. Bu etkinlik daha çok 6+ yaş grubu için rapor edilmiştir.

Araç yolcuları: Ulusal ve bölgesel tanıtım
Son beş yıl içinde yapılan ulusal karayolu güvenliği kampanyaları, en iyi beş per-

formansa sahip ülkelerden üçünün, Hollanda, Norveç ve Birleşik Krallık, ortak özelliği 
olmuştur, ancak bu, bu anlamda daha az iyi performans diğer ülkelerden bu ülkeleri ayırt 
etmemiştir.
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Katılımcı ülkelerin çoğu (16) son beş yıl içinde ulusal bir tanıtım faaliyeti gerçekleş-
tirmiş, iki katılımcı federal ülke ise bölgesel tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdiğini bildir-
miştir.

Araç yolcuları: Mevzuat ve davranış

Bütün ülkelerde özel araçlarla seyahat eden araç yolcular için bir tür emniyet kemeri 
mevzuatı bulunmaktadır. Çoğu ülke emniyet kemeri kullanma oranları için ulusal veriler 
sağlar. Özel araçlarda ön ve alta koltuklarda yüksek emniyet kemeri kullanma oranları 
(%90 civarında ya da daha yüksek), en iyi performans gösteren ülkelerin ortak bir özelliği 
olup, bu, bu anlamda daha az iyi performans gösteren ülkelerin çoğundan bu ülkeleri ayırt 
etmektedir. Bir dizi genel şablon ortaya çıkmıştır. Arka koltukta veya 5 yaş altında çocuk-
larda emniyet kemeri kullanımının, ön koltukta veya 5 yaşın üstünde çocuklarda emniyet 
kemeri kullanımı ile karşılaştırdığında daha az olduğu görülmüştür. Çoğu ülke emniyet ke-
meri kullanımı yetersiz ve değişken olarak tarif etmiştir. En iyi performans gösterenlerden 
yalnızca bir ülkede, Norveç’te, sıkı bir uygulama görülmüştür. Okul otobüslerinde emni-
yet kemeri kullanma üzerine bir mevzuatın varlığı, bu anlamda en iyi performansı gösteren 
ilk beş ülkeden 3 ülke, İsveç, İsviçre ve Hollanda’nın ortak bir özelliğidir ve bu özellik, 
daha düşük iyi performans gösteren ülkelerin çoğundan bu ülkeleri ayırt etmektedir.

Çocuk trafik güvenliği politikası
Aşağıdaki analiz çocuk trafik ölümleri ile ilgili genel oranlara dayanmaktadır. En iyi 

performansa sahip olan ilk beş ülke; İsveç, Birleşik Krallık, Norveç, Hollanda ve Alman-
ya’dır.

Çocukların trafik güvenliğinden sorumlu bakanlıklar

Çocukların trafik güvenliğinin sağlanmasında için ortak bir sorumluluğa sahip olan 
iki ya da daha fazla bakanlık tarafından çocukların trafik güvenliği konusunda ortak bir 
sorumluluğun paylaşılması, genel olarak en iyi performansa sahip ilk beş ülke arasında 
Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç gibi dört ülkenin ortak bir özelliğidir, ama bu diğer 
daha az iyi performans gösteren ülkelerden bu ülkeleri ayırt etmemiştir, zira bu yaklaşımı 
pek çok ülke uygulamaktadır.

Çocukların trafik güvenliğinin uygulanmasından sorumlu kurumlar

Polis merkezleri, okullar, yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar ve sivil toplum kuruluş-
ları da dahil olmak üzere çok sayıda kuruma sahip olmak, çocuk trafik güvenliğini uygu-
lanmasında genel olarak en iyi olan ülkelerin paylaştığı bir özelliktir, ancak bu daha  az iyi 
performans sunan diğer ülkelerden bu ülkeleri ayırt edememiştir.
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Ulusal planlar

Genel olarak en iyi performansa sahip ilk beş ülkeden İsveç, Birleşik Krallık, Norveç 
ve Almanya gibi ülkelerin ortak özelliği, 10 yılı aşkın bir süredir çocukların trafik kazaları-
nın azaltılması için ulusal planlara sahip olmaları olup, ancak bu özellik bu ülkeleri, bu an-
lamda daha az iyi performansa sahip diğer ülkelerden ayırt edememiştir, çünkü çoğu ülke 
aynı yaklaşıma sahiptir. Hem çocukları hem de sürücüleri hedefleyen, hızı düşürme ön-
lemleri, düşük hız sınırları, altyapı, tanıtımı amaçlayan önlemler içeren uygulama planları 
ve güvenlik ekipmanlarına sahip olmak, genel olarak en iyi ilk beş performansa sahip olan 
ülkelerden dördünün (İsveç, Birleşik Krallık, Norveç ve Almanya) paylaştığı bir özelliktir.

Çocukların trafik güvenliği için rehberliğin planlanması

Çocukların hareket özgürlüğü, emniyeti ve güvenliği için çevre planlama danışmanlık 
rehberliği, genel olarak en iyi performans gösteren ilk beş ülkeden İsveç, Birleşik Krallık, 
Norveç ve Hollanda gibi ülkelerin ortak bir özelliğidir, ve bu özellik, daha az iyi perfor-
mans gösteren diğer ülkelerden bu ülkeleri ayırt eder. Çocuklar nadiren planlama sürecine 
dahil edilmektedir.

Yürüyüş ve bisiklet kullanımının artmasına dair politikalar

Çocuklar arasında yürüyüş yapma ve bisiklet kullanımının artırılmasına dair politika-
lara sahip olma, en iyi performansa sahip ilk beş ülkenin ortak bir özelliğidir, ancak bu 
özellik, bu ülkeleri diğer daha az iyi performans gösteren ülkelerden ayırt etmez çünkü 
çoğu ülke bu yaklaşıma sahiptir. Bu politikalar için sağlanan temel nedenlerin amacı araba 
ile seyahatleri azaltarak sağlığı iyileştirmektir.

Girişimler

Bu rapor; yaya, bisikletli ve araç yolcusu kişilerin güvenliğine odaklanan karayolu gü-
venlik girişimlerinin ve seyahat ile politika girişimlerinin detaylarını içeren eklere sahiptir.

Sonuçlar

Bu çalışma; maruz kalma riskindeki farklılıklar, bir ülkenin demografik ve sosyo-e-
konomik göstergeler, karayolu güvenliği politikası ve mevzuat ile araştırmaları açısından 
maruz kalması gibi ülkeler arasındaki çocukların karayolu trafiğinde ölüm oranlarındaki 
farklılıkları açıklayan bir role sahip olabilecek faktörleri inceleyen sistematik girişimleri 
temsil eder. 
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Bu çalışmanın özelliği, maruz kalma verilerini de içermesi olup, bu veriler, ülkelerin 
iyi veya daha az iyi olarak nasıl sınıflandırılabileceğini anlamak için yürüyüş, bisiklet ve 
arabayla yapılan seyahat miktarlarının dikkate alınmasının esas olduğunu gösterir. Bu, 
bisiklete maruz kalma oranının daha düşük seviyelerde ortaya çıktığı nispeten güvensiz 
ülkelerdeki bisikletliler için geçerlidir.

Bu çalışma sadece mevcut uygulama ve politika için bir kesit sağlar ve bunların nasıl 
geliştiğini içermez. Güvenlik üzerinde etkiye sahip olması daha muhtemel kapsamlı bir 
politika veya müdahale setinden ziyade, tek bir politika ve müdahalenin, karayollarında 
yaralanmaları önemli bir ölçüde azaltmasının mümkün olmadığı aşikardır.

Ancak daha az iyi performansa sahip ülkelerden, en iyi performansa sahip olan ülkele-
ri ayırt eden çok sayıda özellik bulunmaktadır. 

Çocukların yaya olmalarıyla ilgili olarak, en iyi performans gösteren ülkelerde:

-  Birçok belediye veya yerel yönetimde ışıklı kavşaklar ve (çevresel değişiklik ve düşük 
hız sınırları dahil) hızı düşürme önlemleri bulunmaktadır.

-  Birçok okulun dışında bu önlemler yer almaktadır.

-  Birçok yaşamsal alanın dışında park ve oyun alanları gibi dış oyun mekanları vardır.

-  Çocuk yayaların güvenliğini amaçlayan ulusal tanıtım kampanyaları gerçekleştiril-
mektedir. 

Bisikletliler olarak çocuklarla alakalı olarak, en iyi performansa sahip ülkeler hakkın-
da çıkarımlarımız, daha önce bisikletle maruz kalma ile ilgili tartışmada verilen nedenler-
den dolayı kısıtlıdır.

Çocukların araç yolcuları olmalarıyla ilgili olarak, en iyi performans gösteren ülke-
lerde:

-  Okul otobüslerinde zorunlu olarak emniyet kemeri kullanımı vardır

-  Emniyet kemeri takma oranları ölçülür.

-  Özel araçlarda ön veya arka koltuklarda (%90 civarında veya daha yüksek) yüksek 
emniyet kemeri takma oranları  elde edilir.

Çocukların seyahati ile ilgili politikaları ile ilgili olarak, en iyi performans gösteren 
ülkeler aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

-  6-9 yaş arası birçok çocuk seyahat ederken yetişkinler kendilerine eşlik ederler. 

Çocuk trafik güvenliği politikası ile ilgili olarak, en iyi performans gösteren ülkeler 
aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

-  Çocukların hareket özgürlüğü, emniyeti, güvenliği için danışman olarak çevre planla-
ma rehberliği vardır.
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Bu çalışmanın, özellikle iyi uygulamaların paylaşımı ve veri toplamak için standardize 
yöntemlerin geliştirilmesi ile ilgili uluslararası eylem odağı sağlayacağı umulmaktadır. Bu 
çalışma, çocukların karayolu güvenliğini geliştirmeye yönelik süreçler ile ilgili anlayışı-
mızı genişletip, OECD ülkelerinde gelişen politika ve uygulamaların etkilerini izlemek 
amaçlı bazal önlemlere yönelik bir araç olarak hizmet verebilir.
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