Trafikte...

Nas›l Güvende Olabiliriz?
Her gün, servisle ya da yürüyerek okula gidip
geliyorsunuz. Al›ﬂveriﬂe ç›k›yorsunuz; arkadaﬂlar›n›z›,
akrabalar›n›z› ziyaret ediyorsunuz. Bütün
hareketlerinizde yaﬂ›n›z gere¤i ya araç yolcusu ya
da yaya olarak trafikte bulunuyorsunuz. Trafikte bizi
ne tür tehlikeler, riskler bekliyor; bunlar›n yeterince
ay›rd›nda m›s›n›z?
Trafik kazalar› hem dünyada hem de ülkemizde çok
üzücü can kay›plar›na, yaralanmalara neden olmay›
sürdürüyor. Türkiye'de her y›l yaklaﬂ›k 500 000 trafik
kazas› oluyor ve bu kazalar sonucu 10 000 insan›m›z›
yitiriyoruz. 100 000'nin üzerinde insan›m›z da
yaralan›yor ya da sakat kal›yor. Bu kazalar›n üçte
ikisinin kentlerin içinde oldu¤unu da an›msarsak çok
büyük bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu
görebiliriz. Elbette trafi¤e hiç ç›kmamazl›k
edemeyiz. Teknolojinin bize sundu¤u olanaklardan,
yani araçlarla yolculuk etmekten de kaç›namay›z.
Öyleyse yan›t›n› aramam›z gereken soru ﬂu: Trafikte
nas›l güvenli durumda olabiliriz? Bunu sa¤lamak için
neler yapmal›y›z, nas›l davranmal›y›z? Trafikte
karﬂ›laﬂabilece¤imiz tehlikeleri yeterince fark›nda
m›y›z? Yaz›m›z› okudu¤unuzda bilmemiz ve
yapmam›z gereken çok ﬂey oldu¤unu göreceksiniz.
Kuﬂkusuz, her ﬂey trafik kurallar›n› bilmekle ve
bunlar› her zaman uygulamakla baﬂl›yor. Ancak,
ilkö¤retim ça¤›nda tüm kurallar› ö¤renmeniz gerekli
de¤il. Örne¤in, bir arac›n di¤er arac› geçerken
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hangi kurallara uyaca¤›n› ﬂimdiden bilmeniz
gerekmiyor. Yani, hemen gözünüz korkmas›n...
Ancak, kurallar› bilmek yeterli olmuyor, trafikte
karﬂ›laﬂabilece¤iniz tehlikeleri ve güvende olmak
için yap›lmas› gerekenleri ö¤renmeniz ve
uygulaman›z önemli. Trafikte yaya ve yolcu olarak
yaﬂad›¤›m›z tehlikleri ve yapmam›z gerekenleri
gelin birlikte inceleyelim.
Yeﬂil Iﬂ›kta Bile Güvenli Bir Ortam Olmayabilir?
Ortam›n trafik aç›s›ndan güvenli olmad›¤›n›
farketti¤imizde nereden geçece¤iz? E¤er
yolumuzun üzerinde yayalar için düzenlenmiﬂ alt ya
da üst geçitler varsa, mutlaka bunlar› kullanmal›y›z.
Bu, belki biraz zaman yitirmemize neden olur; ama
çok güvenli bir geçiﬂ sa¤lar. Bunun d›ﬂ›nda, ›ﬂ›kl›
kavﬂaklarda yer alan yaya geçitlerini kullanabiliriz. Bir
soru daha... Bu geçiﬂlerde, yayaya yeﬂil ›ﬂ›k
yand›¤›nda, hemen yola ç›kabilir miyiz ve güvende
say›labilir miyiz? Kocaman bir "hay›r" daha. Neden?
Elbette yine sürücüler yüzünden. Birçok kavﬂakta
size yeﬂil ›ﬂ›k yand›¤›nda, baﬂka bir yöndeki araçlara
da yeﬂil ›ﬂ›k yanar. Yasalar gere¤i, sürücülerin
yayalara öncelik tan›mas› gerekir. Ama, sürücüler
buna pek dikkat etmezler. Bu nedenle, geçiﬂe
baﬂlamadan önce tüm araçlar›n durdu¤undan emin
olmam›z, ve hatta sürücülerle göz iletiﬂimi kurarak
karﬂ›ya geçmek istedi¤imizi belirtmemiz gerekir. Bu
bile yetmeyebilir, bu yüzden elimizle de bir uyar›
yapmam›zda hiç sak›nca yok. Kavﬂaklarda, hiçbir

Trafikte...
zaman çapraz geçiﬂler yapmay›p hep iki aﬂamada
geçmeliyiz. Unutmay›n, trafikte güvende olmak
önemlidir, hakl› olmak de¤il!
Çocuklar Nas›l Görür, Neler Görür?
Foto¤raflara bir göz gezdirelim. Büyüklerin ve
sizlerin gördükleriniz birbirinden nas›l farkl›. Sizin
bakt›¤›n›z yükseklik, büyüklerinizinkine göre daha
az. Bu, görüﬂ alan›n›z› daralt›yor; özellikle çevrede
park etmiﬂ araçlar gibi engeller varsa, trafik
hareketlerini yeterince gözlemleyemiyorsunuz.
Gelelim, ilginizin nelerin üzerinde yo¤unlaﬂt›¤›na.
Yola bir top kaçt›¤›nda, dikkatiniz yaln›z ondad›r.
Akl›n›zda onu hemen koﬂup almak olursa, kocaman
caddeyi, geçen araçlar›, neredeyse hiçbir ﬂeyi
göremezsiniz; tüm dikkatiniz top üzerinde
yo¤unlaﬂ›r. Boyunuz hemen uzamayaca¤›na göre
tek yapaca¤›n›z ﬂey, heyecan›n›z› denetim alt›na
almaya çal›ﬂmak ve dikkatli olmak. Bir de yapman›z
gereken bu sat›rlar›, en az›ndan evdeki büyüklere
de okutman›z; çünkü as›l biz büyüklerin bu farklar›n
ay›rd›na varmam›z gerekiyor.

Trafik Iﬂ›¤› Olmayan Yaya Geçitlerini
Zorunlu Olmad›kça Kullanmayal›m!
Cadde ve sokaklarda karﬂ›dan karﬂ›ya geçmek de
dikkat ister. Kesinlikle, yaya geçidi olmayan yerlerden
geçiﬂ yapmay›n. Peki, trafik ›ﬂ›klar› olmayan ve yaya
geçidi olarak iﬂaretlenmiﬂ bir yer, bizim buradan
güvenli geçiﬂ yapaca¤›m›z anlam›na gelir mi? Elbette
hay›r. Çünkü, sürücüler araç kullan›rken ço¤unlukla
yayalar› pek düﬂünmez ve yaya geçitlerine
yaklaﬂ›rken arac›n h›z›n› azaltmazlar. Bir insanla bir araç
çarp›ﬂt›¤›nda, insan›n hayatta kalmas› için, arac›n
h›z›n›n en fazla 30 km/saat olmas› gerekir. Bizim size
önerimiz, Türkiye'de özellikle trafi¤i yo¤un
caddelerde trafik ›ﬂ›klar› bulunmayan yaya
geçitlerinden geçiﬂ yapmaman›z.

Baban›z Arac›n› Kald›r›ma Park Ediyor mu?
Gelelim, nereden yüreyece¤imize. Bu sorunun yan›t›
çok basit: Elbette kald›r›mda. Ama, ya kald›r›m yoksa?
Kald›r›mlar olsa bile, sürücüler üzerine araçlar›n› park
ederek bize geçecek yer b›rakmam›ﬂsa ya da
üzerlerinde geçiﬂimizi olanaks›z k›lacak baﬂka engeller
varsa? Ne yaz›k ki, büyük kentlerde hep böyle
durumlarla karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Kurallar›n olmas› ve
bunlar› bilmek yeterli olmuyor. Size önerilerimiz var:
Öncelikle, olanak varsa kald›r›mda yürüyün. E¤er,
kulland›¤›n›z kald›r›mlar düzensiz ya da park edilmiﬂ
araçlarla doluysa büyüklerinize de dan›ﬂarak,
kald›r›mlar› daha az sorunlu baﬂka bir
soka¤› seçebilirsiniz. Soka¤›n bir
yan›ndaki kald›r›mda park edilmiﬂ
araçlar var, di¤erinde yoksa,
üzerinde araç olmayan kald›r›m›
seçebilirsiniz. Kald›r›mda yürürken bir
engelle karﬂ›laﬂt›¤›n›zda, yola
inmeniz gerekebilir. Dikkatlice inin,
ama kald›r›m›n boﬂald›¤› ilk noktada
hemen tekrar kald›r›m üzerine
dönün. Yola indi¤iniz süreyi her
zaman çok k›sa tutun. Kald›r›m›n
yola yak›n olmayan taraf›ndan
Büyüklerin görüﬂ alan› daha geniﬂtir (solda), çocuklar›nkiyse daha dard›r (sa¤da).
yürümeyi unutmay›n. Kald›r›m hiç
yoksa ya da hep engellerle doluysa,
yol üzerinde, kenardan ve mutlaka
bize do¤ru gelen araç trafi¤ini
görecek ﬂekilde, soldan yürüyün.
Giysilerinizin üzerinde, özellikle gece
yürüyüﬂlerinde, ›ﬂ›k yans›t›c›
malzemelerin bulunmas› gerekti¤ini
unutmay›n. Hani, baz› bisikletlerde
var ya! Yine unutmay›n, hem
ailenizdeki büyüklere hem de yol
boyunca karﬂ›laﬂt›¤›n›z büyüklere
kald›r›m üzerine park yapman›n
yayalar›n güvenli¤ini tehlikeye
Büyükler farkl› ﬂeylere ayn› anda dikkat edebilirler (solda), çocuklarsa yaln›zca kendilerini
att›¤›n› s›k s›k an›msat›n.
heyecanland›ran konulara (dondurma ve top gibi) dikkat ederler (sa¤da).
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Tehlikeleri Önceden Sezebilir miyiz?
Trafikte kurallara uymak, ne yaz›k ki güvende olmaya
yetmiyor. Trafikte tehlikeli olabilecek durumlar›
önceden kestirme yönünde al›ﬂt›rmalar yapmam›z ve
buna göre davranmam›z gerek. Bir örnek verelim:
Kald›r›mda yürüyorsunuz; ancak kald›r›mla binalar
aras›nda dikine araçlar park etmiﬂ. Akl›n›za ilk gelmesi
gereken ﬂey, bir arac›n geri manevra yaparak park
etmek için kald›r›ma do¤ru ç›kabilece¤i. Öyleyse biraz
daha dikkat! Soka¤›n boﬂ olmas›, seyrek olarak araç
geçmesi daha tehlikesiz oldu¤u anlam›na gelir mi?
Yan›t›m›z ne yaz›k ki hay›r. Tam tersine araç
s›k›ﬂ›kl›¤›n›n fazla oldu¤u caddelerde, araçlar›n h›zlar›
daha düﬂük ve kontroller daha yayg›n olarak yap›l›r.
Ara sokaklarsa, do¤ru olmad›¤› halde sürücülerin
daha h›zl› araba kulland›¤› yerlerdir genellikle. Bu
nedenle ara sokaklarda her an h›zl› giden bir arabayla
karﬂ›laﬂaca¤›m›z› unutmamam›z gerekir. Bir de
yollarda oyun oynaman›n çok tehlikeli oldu¤unu.
Evinizin bulundu¤u ara sokaklara h›z kesici küçük
tümsekler yap›lmas› için ailenizin yetkililere
baﬂvurmas›n› sa¤lamay› deneyebilirsiniz.
Servis Araçlar›n› Beklerken!
Birço¤unuz okula gitmek için servis araçlar› kullan›yor.
Öncelikle servise binip inerken yapmam›z gerekenleri
gözden geçirelim. Servis arac›n›n, e¤er mümkünse,
sizi evinize en yak›n yerden al›p b›rakmas›n› sa¤lay›n.
Ayr›ca, iniﬂ-biniﬂ yapaca¤›n›z kap›n›n kald›r›ma do¤ru
aç›lmas›n›n çok güvenli olaca¤›n› unutmay›n. Tersi
durumda servis sürücünüzü okul idaresi, aileniz ya da
sizler uyarabilirsiniz. S›kl›kla yapt›¤›m›z yanl›ﬂlar ﬂunlar:
Evden geç ç›kar›z, o s›rada servis bizi bekliyor olur ve
telaﬂla yola f›rlar›z. Ya servisten inerken? Yine telaﬂla
inerek, duran arac›n önünden ya da arkas›ndan yola
ç›kar›z. Do¤rusunu yeniden an›msayal›m: Evimizden
mutlaka servis saatinden biraz erken ç›kal›m ve servisi
güvenli bir yerde telaﬂs›z bekleyelim. Servisten
indikten sonra, arac›n uzaklaﬂmas›n› bekleyelim. E¤er
karﬂ›dan karﬂ›ya geçeceksek yolun her iki yönünü
rahatl›kla görece¤imiz bir noktaya gelip, tehlike yoksa
dikkatlice geçelim. Servisten inerken ve binerken,
her an yere düﬂebilecek kitap-defter gibi eﬂyalar›m›z›
elde taﬂ›mayal›m. Çantam›z›n kapal› olmas›na dikkat
edelim. Her an üzerimizden kayacak ya da bir yere
tak›lacak giysiler ya da eﬂyalar kullanmayal›m. Serviste
ayakta durmaman›z gerekti¤ini, servis tam durmadan,
iniﬂ için koltu¤unuzu terketmemeniz gerekti¤ini
an›msatmaya gerek yok herhalde.
Araçta Fil Olmak ‹ster misiniz?
Bazen, k›sa süreli de olsa bir hayvan›n yerine
geçmek istedi¤iniz olur mu? Örne¤in, sevimli bir
ku¤u ya da güçlü bir kartal olmak istedi¤iniz? Belki.
Araç içinde fil olmaya özenmeyin de, di¤erlerini
düﬂleyebilirsiniz. Biraz kar›ﬂ›k m› oldu? Konuﬂtu¤umuz
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konu, emniyet kemeri kullan›m›yla ilgili. Arac›n arka
koltu¤unda emniyet kemeriniz ba¤l› olmadan
yolculuk ederken, sert ve ani bir frenleme ya da
çarp›ﬂmayla karﬂ›laﬂ›rsan›z, vücudunuz bir filin
a¤›rl›¤›n›n yarataca¤› kuvvetle öne savrulur. Bu,
yaln›z sizin yaﬂam›n›z› de¤il, ön koltukta oturanlar›n
da yaﬂam›n› tehlikeye atar. Çocuklar, on-on iki yaﬂ›na
gelinceye kadar, otomobillerin arka koltu¤unda
oturmal›d›r. Ayr›ca boylar›n› yükseltecek ek bir
koltukta, emniyet kemerleri do¤ru biçimde

Trafik Ortam› Karmaﬂ›kt›r!
Bu resmi evde kardeﬂlerinizle, büyüklerinizle ya da
okulda ö¤retmenleriniz ve arkadaﬂlar›n›zla birlikte

ba¤lanm›ﬂ olarak yolculuk yapmalar› gerekir. E¤er
araban›n arka koltu¤unda, "kafal›k" dedi¤imiz boynu
koruyan yükseltiler yoksa, oturaca¤›n›z ek koltu¤un,
boynunuzu kavrayacak bir arkal›¤›n›n bulunmas›
gerekir. Bu kural, kent içinde yap›lan k›sa yolculuklar
için de geçerli. Araﬂt›rmalar, özellikle düﬂük h›zlarda
emniyet kemerinin daha koruyucu oldu¤unu
gösteriyor. Özellikle ön koltukta, emniyet kemeriniz
ba¤l› olsa bile, 10-12 yaﬂlara kadar oturmamak daha
do¤ru. Bunun nedeni, hava yast›klar›n›n aç›lmas›n›n

küçükler için tehlikeli olmas›. Kuﬂkusuz, bütün bu
gereçlerin yerleﬂtirilmesinde ve kemerinizin do¤ru
ba¤lanmas›nda size yard›mc› olmak, büyüklerin
görevi. Size düﬂen de, bunu büyüklere
an›msatman›z.
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Cumhur Ayd›n

*Resimler ve metinler için Danimarka Yol Güvenli¤i Konseyi
yay›nlar›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.

gözden geçirin. Hangi yanl›ﬂ davran›ﬂlar› yapt›¤›n›z›, sizi hangi tehlikelerin bekledi¤ini düﬂünün. Neden bu yanl›ﬂlar›
yapt›¤›n›z› ve do¤ru davran›ﬂlar›n neler olabilece¤ini birbirinize aktar›n. Do¤ru ve güvenli davran›ﬂlar›n, özellikle yetiﬂkinlerle
birlikte trafik içindeyken yinelenerek pekiﬂece¤ini unutmay›n.

