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‹‹llkkaayy UULLUUTTAAfifi**

ÇÇaa¤¤llaayyaann DD‹‹NNÇÇEERR****

ÖÖzzeett

Ülkemizde geliflen teknoloji ve e¤itim yaklafl›mlar›na ra¤men trafik ka-
zalar›n›n görülme oran› oldukça fazlad›r. Güvenli ulafl›m› sa¤lamak amac›yla
önce yaya ve araç yollar› düzenlenmifl, araçlar ise daha donan›ml› ve dayan›kl›
hale getirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Buna ra¤men yine de trafik kazalar›nda ölenlerin
say›s›n›n artmas›, trafik güvenli¤inin yollar veya araçlar gibi fiziksel koflullar›n
düzenlenmesiyle de¤il, yaya ve sürücülerin e¤itimle bilinçlendirilmesiyle sa¤la-
nabilece¤ini göstermifltir. fiüphesiz ki bu e¤itime ne kadar erken yaflta bafllan›r-
sa o kadar etkili ve kal›c› olacakt›r. ‹lkö¤retim okulu 3. ve 5. s›n›fa devam eden
ö¤rencilerin trafik hakk›ndaki bilgi düzeylerini ve davran›fllar›n› belirlemek
amac›yla yap›lan bu araflt›rmada 600 ö¤renci örnekleme al›nm›flt›r. Çal›flma so-
nucunda, ö¤rencilerin trafik ile ilgili tan›mlar›,  trafik iflaretlerini, karfl›dan kar-
fl›ya geçme ve toplu tafl›m araçlar› ile yolculuk s›ras›ndaki davran›fllar› ço¤un-
lukla do¤ru bildikleri, erkek ö¤rencilerin trafik iflaretlerini k›z ö¤rencilere göre
büyük oranda do¤ru bildikleri ve 5. s›n›fa devam eden ö¤rencilerin trafik hak-
k›ndaki bilgi ve davran›fllar›n›n 3. s›n›f ö¤rencilerinden daha yüksek oldu¤u be-
lirlenmifltir. 

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Trafik, trafik güvenli¤i, ilkö¤retim ö¤rencileri

GGiirriiflfl

Geliflen teknoloji insano¤lunun yaflam›n› kolaylaflt›rm›flsa da, beraberinde da-
ha de¤iflik sorunlar getirmifltir. ‹nsano¤lu tekerle¤i icat etti¤inde onu do¤ru kullanma-
d›¤›nda yaflam›n› tehlikeye sokaca¤›n› düflünememifltir (Kuflhan 1985). Bafllang›çta
araçlar ve yollar ulafl›m›n daha h›zl› olmas›n› sa¤lamak amac›yla yap›lm›fl, fakat artan
nüfus ve kentleflme ile h›zl› ulafl›mdan çok, güvenli ulafl›m gündeme gelmifltir. Çeflit-
li yollar ve iflaretler yard›m›yla insano¤lu sa¤l›kl› ve güvenli bir flekilde istedi¤i nokta-
ya ulaflmaya çal›flmaktad›r. 

Trafik sadece araçlar› içeren bir kavram de¤ildir. Trafik, motorlu, motorsuz
araçlar›n, insanlar›n ve hayvanlar›n karayollar› üzerindeki hal ve hareketlerini  içine
alan bir kavramd›r (Taflk›ran vd., 1999). Bu tan›ma göre yayalar da trafi¤in ak›fl›ndan
sorumlu olmaktad›r.

Araçlar›n ve yollar›n kullan›lmas› s›ras›nda görülen bilgi ve e¤itim eksiklikle-
ri bir çok problemi beraberinde getirmektedir. Bunun sonucu olarak ülkemizde çok
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s›k rastlanan trafik kazalar›, binlerce insan›n ölmesine veya sakat kalmas›na ve çok
büyük maddi kay›plara neden olmaktad›r (Balk›z, 1999). 

Trafik kazalar›n›n nedenleri incelendi¤inde, kazalar›n bir k›sm›n›n yollar›n
yap›s› ve donan›m› nedeniyle, bir k›sm›n›n araçlardaki yetersizlikler nedeniyle, en
önemli k›sm›n›n ise yaya ve sürücülerin trafik kurallar›na karfl› olan tutumlar›ndan
kaynakland›¤› belirlenmifltir. Birleflmifl Milletlerin 1994 verilerine göre kaza olma
olas›l›¤›n› do¤rudan art›ran faktörler; yayalar›n davran›fllar›, sürücülerin davran›fl-
lar›, yol koflullar› (yolun yüzeyi, levhalar, iflaretler vb.), yaya yollar›n›n koflullar›,
araçlar›n koflullar› ve tipleri, polis ve trafik yo¤unlu¤u fleklinde s›ralanm›flt›r (Abbas
vd., 1996).

Günümüzde çeflitlenen yollar ve h›zl› akan trafik, ulafl›m› kolaylaflt›r›yor gibi
görünse de e¤itimsiz insanlar›n trafikte yer almas› kaza ve ölüm oran›n› da art›rmak-
tad›r. 1996 y›l› istatistiklerine göre Türkiye trafik kazalar›nda ölen çocuklar s›ralama-
s›nda, ABD, Japonya ve 15 Avrupa ülkesi aras›nda ilk s›rada yer almaktad›r. Bu ora-
n›n Almanya’da %4.09, ‹ngiltere’de %5.86, ABD’de  %6.59, Yunanistan’da %2.59 ol-
du¤u göz önüne al›nd›¤›nda, ülkemizde çocuklar›n trafik e¤itimi ve trafik güvenli¤i
konusunda bilgilerinin yetersiz oldu¤u dikkati çekmektedir. 1996 y›l›nda ülkemizde
meydana gelen trafik kazalar›nda ölen çocuklar›n say›s›  11 bat›l› ülkenin genel top-
lam›na yak›nd›r. 0-14 yafl aras› çocuklar›n trafik kazalar› sonucu hayatlar›n› kaybet-
me oran› %14.7’dir. Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün istatistiklerine göre 2001 y›l›nda
ise Türkiye genelinde flehir içinde 1309 kifli ölmüfl, 62 290 kifli de yaralanm›flt›r. Ölen-
lerin 213’ü 1-15 yafl grubu olup, en fazla ölüm ise okullar›n da¤›lma saatlerine iflaret
eden 14.00-18.00 saatleri aras›nda gerçekleflmifltir (aktaran; Tombaklar 05.04.2004,
Hatipo¤lu 05.04.2004). Baflka bir araflt›rmada ise 5-15 yafl grubu çocuklar›n kazaya ka-
r›flma oran› %27.7 olarak verilmifltir (Balk›z, 1999).

Trafik kazalar› çocuklar›n ölümüne veya sakatlanmas›na neden olman›n yan›-
s›ra onlar›n psikolojik yap›lar›n› da etkilemektedir. Araflt›rmalar kaza geçiren veya
kaza hali içinde bulunan çocuklarda travmaya ba¤l› stres bozukluklar›n›n görüldü-
¤üne dikkati çekmektedir (Stallard vd., 2001). 

Çocuklar›n yaya olarak trafikteki davran›fllar› üç unsur ile biçimlenmekte-
dir. Bu unsurlardan ilki çocuklar›n ald›klar› trafik e¤itimidir. Bu e¤itim yoluyla ço-
cuklar trafik iflaretlerini ve kurallar›n› ö¤renmekte, trafik içinde tedbirli olmay› ve
kurallara uyan davran›fllar› kazanmaktad›rlar. Çocuklar›n davran›fllar›n› etkileyen
ikinci unsur ise onlar›n tehlike durumundaki, alg›lar›, sezgileri ve tepkilerini içeren
biliflsel yetenekleridir. Çocuklar 9 yafl›na kadar tehlike kavram›n› alg›lamakta güç-
lük çekerler. Zaman zaman gerçek ve hayali birbirine kar›flt›rabilir, kar›fl›k trafik
durumlar›nda tehlikeyi sezinleyemeyebilirler. Trafik kurallar›n› kabullenir fakat
nedenlerini yorumlayamazlar. Son unsur ise çocuklar›n trafik ile ilgili yaklafl›mlar›-
d›r. Bu yaklafl›mlar karfl›laflt›klar› yayalar›n, sürücülerin veya polislerin davran›flla-
r› ile biçimlenmektedir (Abbas vd., 1996; Hatipo¤lu 05.04.2004). Bu unsurlar, e¤er
yeterli e¤itim almad›larsa çocuklar›n trafik içinde s›k s›k tehlikeli durumlarla karfl›-
laflmas›na neden olabilir. Ayr›ca çocuklar›n ileride birer sürücü olaca¤› varsay›ld›-
¤›nda, küçük yafllarda trafik e¤itiminin gelecekteki kazalar›n önlenmesinde etkili
olaca¤› aç›kt›r.  

Çocuklar›n trafik kazalar›na kar›flmalar›n›n en önemli bir nedeni de, trafik
güvenli¤i konusunda yeterli bilgi ve becerileri zaman›nda kendilerine verilmeme-
sinden kaynaklanabilmektedir. Bireylerde istendik davran›fl de¤ifltirme ya da olufl-
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turma süreci olarak tan›mlanan e¤itimin, erken y›llardan itibaren bafllamas› çocuk-
lar›n kazand›klar›n› davran›fla dönüfltürmelerini ve al›flkanl›k haline getirmelerini
kolaylaflt›racakt›r. Trafikte her türlü tehlikeden çocuklar› korumada ve motorlu
araçlarla iç içe sa¤l›kl› bir flekilde yaflama al›flkanl›¤› kazand›r›lmas›nda herkese bü-
yük sorumluluklar düflmektedir (Yalç›n, 1998). Bu amaçla da ülkemizde Millî E¤i-
tim Bakanl›¤› ilkö¤retim okulu ö¤rencilerinin programlar›nda baz› düzenlemeler
yapm›flt›r. 

1996-1997 ö¤retim y›l›nda temel e¤itimin ilk befl y›l›nda trafik e¤itimi, haftada
birer saat olmak üzere dönüflümlü olarak “Çevre, Sa¤l›k, Trafik ve Okuma” dersleri
içinde verilmifltir (Aktaran, Tombaklar 05.04.2004). Sekiz y›ll›k temel e¤itim program›-
n›n uygulanmaya bafllad›¤› 1998-1999 ö¤retim y›l›ndan itibaren ilkö¤retim okullar›n›n
6. ve 8. s›n›flar›nda haftada bir saat süre ile “Trafik ve ‹lk Yard›m” dersi yer alm›fl,  ay-
r›ca Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, ‹fl E¤itimi, Beden E¤itimi derslerinde de trafik ve ilk
yard›m konular›na yer verilmifltir (Tombaklar 05.04.2004, MEB 2001; Tanr›kulu 2002).
‹lkö¤retim program›n›n yeniden gözden geçirildi¤i 2004-2005 ö¤retim y›l› ise e¤itimin
ilk befl y›l›nda,  “Trafik ve ‹lk Yard›m”a iliflkin bilgilere Hayat Bilgisi dersi baflta olmak
üzere, ‹fl E¤itimi, Beden E¤itimi derslerinde yer verilmesine karar verilmifltir. 6.ve 8.
s›n›flarda yine haftada bir saat süre ile “Trafik ve ‹lk Yard›m” dersi zorunlu ders ola-
rak yer almaktad›r (MEB TTKB 20.08.2004).

Çocuklar›n daha etkin ö¤rendikleri bu y›llarda verilen trafik e¤itimi olduk-
ça yetersiz olmaktad›r. Tanr›kulu (2002)’nun çal›flmas›nda da ilkö¤retim ö¤rencile-
ri,  %56.5 oran›nda trafik dersinin müfredat›n› yeterli bulmad›klar›n› belirtmifller-
dir.  

Trafik Bilgisi ve ‹lkyard›m dersi ortaö¤retim kurumlar›nda ise baz› alanlarda
seçmeli ders olarak verilmekte olup, zorunlu trafik ve ilk yard›m dersleri konulmas›-
na yönelik çal›flmalar devam etmektedir (MEB 2001).

Bu durum çocuklar›n erken y›llarda ald›klar› e¤itimi davran›fla dönüfltürme-
lerini sa¤layaca¤›ndan önem tafl›maktad›r. Çocuklar›n ald›klar› trafik e¤itimi dersi ile
hem kazalar sonucu erken yaflta ölüm ve yaralanma olaylar› azalacak hem de gelece-
¤in trafik kurallar›na uyan yayalar› ve sürücüleri yetiflmifl olacakt›r. 

Bu araflt›rma, ilkö¤retim okulu 3. ve 5. s›n›fa devam eden ö¤rencilerin trafik
hakk›ndaki bilgi ve davran›fllar›n› belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. 

YYöönntteemm

Araflt›rman›n evrenini Ankara ili merkez ilçelerindeki ilkö¤retim okullar›na
devam eden 3. ve 5. s›n›f ö¤rencileri oluflturmufltur. Örneklem say›s› evrendeki ö¤-
renci say›s› temel al›narak, tabakal› rasgele örnekleme yöntemi ile belirlenmifl olup,
ö¤renci say›s› az olan ilçelerden az, fazla olan ilçelerden fazla oranda ö¤renci örnek-
leme al›nm›flt›r. 3. s›n›ftan 298 (%49.7), 5 s›n›ftan 302 (%50.3) olmak üzere toplam 600
ö¤renci araflt›rman›n örneklemini oluflturmufltur. Çocuklar›n bulundu¤u okullar ras-
gele örnekleme yöntemiyle belirlenmifltir. Veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltiri-
len ve çocuklara yüz yüze uygulanan bir anket formu ile elde edilmifltir. Anket for-
munda çocuklar›n kiflisel bilgileri, trafik hakk›ndaki bilgileri ve davran›fllar› ile ilgili
sorulara yer verilmifltir. 
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BBuullgguullaarr vvee TTaarrtt››flflmmaa

‹lkö¤retim 3. ve 5. s›n›f ö¤rencilerinin trafik hakk›ndaki bilgi ve davran›fllar›-
n› belirlemek amac›yla yap›lan bu çal›flma sonucunda, araflt›rmaya al›nan ö¤rencile-
rin %50.7’sinin k›z, %49.3’ünün erkek oldu¤u, örnekleme al›nan ö¤rencilerin annele-
rinin %43.5’inin ilkokul mezunu, babalar›n da %30.0’unun lise mezunu oldu¤u, an-
nelerinin %82.9’unun ev han›m› oldu¤u, babalar›n›n %97.8’inin çal›flt›¤› ve bunlar›n
%34.9’unun serbest meslek, %16.8’inin memur, %15.5’inin güvenlikle ilgili (polis,
bekçi, vb.), %11.0’inin de ulafl›m ile ilgili (floför, pilot vb.) mesleklerde görev yapt›k-
lar› belirlenmifltir. Ayr›ca araflt›rmaya al›nan ö¤rencilerin %20.8’inin trafik kazas› ge-
çirdi¤i tespit edilmifltir.  Araflt›rmadan elde edilen di¤er bulgular afla¤›da verilmifl-
tir. 

TTaabblloo 11.. Ö¤rencilerin trafikle ilgili tan›mlara ait bilgilerinin da¤›l›m›

Tablo 1’de “Trafik”in tan›m›na iliflkin bulgular incelendi¤inde ö¤rencilerin
ço¤unlukla trafi¤in “ulafl›m yollar›n›n tafl›tlar ve yayalar taraf›ndan kullan›lmas›”
fleklinde do¤ru tan›m›n› verdikleri görülmektedir. Gruplar aras› farkl›l›k istatistik-
sel olarak önemli bulunmufltur (p<0.001). 3. s›n›f ö¤rencilerinin %22.1 gibi bir oran›
da trafi¤i “yolda bulunan tafl›tlar›n tümü” olarak tan›mlam›fllard›r. Ö¤rencilerin
cinsiyetlerine göre trafi¤in tan›m›na iliflkin bulgulara bak›ld›¤›nda ise k›z ö¤renci-
lerin %62.8’inin, erkek ö¤rencilerin %57.4’ünün do¤ru tan›m› verdikleri, gruplar
aras› fark›n istatistiksel olarak önemli olmad›¤› (p>0.05) tespit edilmifltir. 
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TTrraaffii¤¤iinn ttaann››mm››;;
Yolda bulunan tafl›tlar›n tümü
Yolda bulunan yayalar›n tümü
Ulafl›m yollar›n›n tafl›tlar ve yay-
alar taraf›ndan kullan›lmas›
Tafl›tlar›n karayolu üzerindeki
seyri

KKaalldd››rr››mm››nn ttaann››mm››;; 
(Yayalar›n yürümesi için caddenin
iki yan›nda biraz yüksek ve tafltan
yap›lm›fl yol)
Do¤ru Bilenler 
Yanl›fl Bilenler

YYaayyaa ggeeççiiddiinniinn ttaann››mm››;; (Kara yol-
unda yayalar›n karfl›dan karfl›ya
geçifl yerlerini belirlemek amac›yla
birbirine paralel flekilde iflaretlen-
mifl bölüm)
Do¤ru Bilenler 
Yanl›fl Bilenler

DDüüzzeennssiizz ttrraaffii¤¤iinn nneeddeennlleerrii;;
Yayalar›n ve yolcular›n kurallara
uymamas›
Sürücülerin kurallara uymamas›
Bozuk yollar 
Hepsi 

TTOOPPLLAAMM

66  22.1
19   6.4

155 52.0
58   19.5

239 80.2
59 19.8

172 57.7
126 42.3

41 13.8
65 21.8
30 10.1
162 54.4

298 49.7

34   11.3
6     2.0

206  68.2
56   18.5

277  91.7
25    8.3

189  62.6
113  37.4

24   7.9
45  14.9
16   5.3
217 71.9

302 50.3

100  16.7
25     4.2

361  60.2
114  19.0

516  86.0
84   14.0

361  60.2
239  39.8

65   10.8
110  18.3
46    7.7
379  63.2

600 100.0

xx22==2244..221144   
pp<<00..000011 

xx22==11 66..553344
pp<<00..000011

x2=1.481
p>0.05

xx22==2200..229999

pp<<00..000011

x22=12.283   
p>0.05 

x22=0.363
p>0.05

xx22==33..994444
pp<<00..0055

x22=1.438

p>0.05

48   15.8
19   6.3

191  62.8
46  15.1

264 86.8
40  13.2

171 56.3
133 43.8

37  12.2
53  17.4
22   7.2
192  63.2

304  50.7

52  17.6
6   2.0

170  57.4
68   23.0

252 85.1
44  14.9

190  64.2
106 35.8

28  9.5
57  19.3
24  8.1
187  63.2

296 49.3

100 16.7
25   4.2

361 60.2
114 19.0

516 86.0
84  14.0

361  60.2
239 39.8

65  10.8
110 18.3
46  7.7
379 63.2

600 100.00

TTRRAAFF‹‹KKLLEE ‹‹LLGG‹‹LL‹‹ TTAANNIIMMLLAARR 33.. ss››nn››ff
ssaayy›› %%

55.. ss››nn››ff
ssaayy›› %%

TTOOPPLLAAMM
ssaayy›› %%

xx22 pp xx22 ppKK››zz
ssaayy›› %%

EErrkkeekk
ssaayy›› %%

TTOOPPLLAAMM
ssaayy›› %%
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“Kald›r›m”›n tan›ma iliflkin bilgilerde 5. s›n›f ö¤rencileri 3. s›n›f ö¤rencilerine
oranla neredeyse tamam›na yak›n› tan›m› istatistiksel olarak önemli bir farkla do¤ru
bilmifllerdir (p<0.001). Cinsiyetlere göre gruplar aras› farkl›l›k önemli olmay›p
(p>0.05), k›z ve erkek ö¤rencilerin tan›m› do¤ru bilme oranlar›n›n yüksek ve birbiri-
ne benzer oldu¤u ( k›z %86.8, erkek %85.1) görülmektedir. 

“Yaya geçidi nedir?” diye soruldu¤unda ise 5. s›n›f ö¤rencileri (%62.6) 3. s›n›f
ö¤rencilerine oranla (%57.7) istatistiksel olarak önemli farkl›l›k olmasa da yaya geçi-
dinin tan›m›n› do¤ru olarak bilmifllerdir (p>0.05). 3. s›n›f ö¤rencilerinin vermifl ol-
duklar› cevaplara bak›ld›¤›nda, do¤ru ve yanl›fl bilme oran›n›n birbirine yak›n oldu-
¤u dikkati çekmektedir. Ö¤rencilerin cinsiyetlerine göre yaya geçidinin tan›m›na ba-
k›ld›¤›nda ise önemli farkl›l›k bulunmufltur (p<0.05), k›zlar›n %56.3’ü, erkeklerin
%64.2’si tan›m› do¤ru bilmifllerdir. 

Düzensiz trafi¤in nedenlerine iliflkin bulgulara bak›ld›¤›nda, 3. s›n›f ö¤renci-
lerinin %54.4’ünün, 5. s›n›f ö¤rencilerinin %71.9’unun düzensiz trafi¤in nedenini tek
bir nedene de¤il tüm nedenlere ba¤l› oldu¤unu belirttikleri görülmektedir. Gruplar
aras› fark önemli bulunmufltur (p<0.001). 3. s›n›f ö¤rencilerinin yar›dan fazlas› düzen-
siz trafi¤in bir çok nedene ba¤l› oldu¤unu belirtmifl olsa da, %21.8 gibi bir oranla ö¤-
renciler düzensiz trafi¤in sürücülerin kurallara uymamas›ndan kaynakland›¤›n› da
düflünmektedir. Bu çocuklar›n 5. s›n›ftakilere göre daha az trafik e¤itimi alm›fl olma-
lar› bu duruma neden olmufl olabilir.   Düzensiz trafi¤in nedenleri ile ö¤rencilerin cin-
siyetleri aras›nda ise önemli farkl›l›k olmad›¤› belirlenmifltir (p>0.05), hem k›zlar›n
hem de erkeklerin %63.2’si düzensiz trafi¤in burada belirtilen tüm nedenlere ba¤l› ol-
du¤unu bildirmiflleridir. 

Tablo genel olarak de¤erlendirildi¤inde, 5. s›n›f ö¤rencilerinin ald›klar› trafik
bilgilerinin daha fazla olmas›na ba¤l› olarak 3. s›n›f ö¤rencilerinden daha yüksek
oranlarda do¤ru cevaplar verdikleri düflünülmektedir.  

TTaabblloo 22.. Ö¤rencilerin trafikle ilgili baz› iflaretleri bilme durumlar›n›n da¤›l›-
m›

OOkkuull ggeeççiiddii iiflflaarreettii
Do¤ru Bilenler 
Yanl›fl Bilenler

YYaayyaa ggeeççiiddii iiflflaarreettii
Do¤ru Bilenler 
Yanl›fl Bilenler

DDiikkkkaatt iiflflaarreettii
Do¤ru Bilenler 
Yanl›fl Bilenler

MMeeccbbuurrii bbiissiikklleett yyoolluu iiflflaarreettii
Do¤ru Bilenler 
Yanl›fl Bilenler
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152  51.0
146  49.0

206  69.1
92   30.9

241  80.9
57   19.1

135  45.3
163  54.7

298  49.7

220  72.8
82   27.2

248  82.1
54   17.9

242  80.1
60    19.9

156  51.7
146  48.3

302  50.3

372 62.0
228 38.0

454  75.7
146  24.3

483  80.5
117  19.5

291  48.5
309  51.5

600 100.0

xx22 ==3300..337700
pp<<00..000011 

xx22==1133..775500
pp<<00.. 000011

x2=0.052
p>0.05

x2=2.424
p>0.05

x22=2.543
p>0.05 

x22=11.768
p<0. 001

x22=0.126
p>0.05

x22=26.388
p<0.001

179 58.9
125 41.1

212 69.7
92  30.3

243 79.9
61  20.1

116 38.2
188 61.8

304 50.7

193 65.2
103 34.8

242 81.8
54  18.2

240 81.1
56 18.9

175 59.1
121 40.9

296 49.3

372 62.0
228 38.0

454  75.7
146  24.3

483  80.5
117  19.5

291  48.5
309  51.5

600 100.00
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Tablo 2 incelendi¤inde, 3. ve 5. s›n›f ö¤rencilerinin ço¤unun  trafik iflaretle-
rini do¤ru bildikleri görülmektedir. Ö¤renciler “Okul geçidi” ve “Yaya geçidi” ifla-
retlerini istatistiksel olarak önemli farkl›l›kla do¤ru bilmifllerdir (p<0.001). Okul ge-
çidi iflaretine ait oranlara bak›ld›¤›nda 5. s›n›f ö¤rencilerinin %27.2’sinin bu iflareti
yanl›fl bildi¤i, 3. s›n›f ö¤rencilerinin ise %49.0’u yani yaklafl›k yar›s›n›n yanl›fl bildi-
¤i görülmüfltür. Cinsiyetlere göre da¤›l›mda gruplar aras› önemli bir farkl›l›k olma-
y›p (p>0.05), k›zlar›n %58.9’u, erkeklerin %65.2’si “okul geçidi” iflaretini do¤ru bil-
mifllerdir. 

“Yaya geçidi” iflaretini ö¤rencilerin bilme durumlar›na bak›ld›¤›nda, 3. s›n›f
ö¤rencilerinin %30.9’unun, 5. s›n›f ö¤rencilerinin %17.9’unun yanl›fl bildi¤i görül-
mektedir. Ö¤rencilerin yan›tlar› aras›ndaki fark istatistiksel olarak önemli bulun-
mufltur ( p<0.001). Ö¤rencilerin cinsiyetlerine göre yaya geçidi iflaretini bilme du-
rumlar›na bak›ld›¤›nda da önemli farkl›l›k bulunmufltur (p<0.001). K›zlar›n %69.7’si,
erkeklerin %81.8’i iflareti do¤ru bilmifllerdir.

Araflt›rmam›za kat›lan ö¤rencilere okula nas›l gidip geldikleri soruldu¤unda
%86’0’s› yürüyerek %1.7’si otobüs, %8.8’i servis, %3.5’i özel otomobil ile okula gidip
geldiklerini bildirmifllerdir. Ö¤rencilerin %86.0’s› okula yürüyerek gidip gelmelerine
ra¤men 3. s›n›f ö¤rencilerinin okul geçidi  iflaretini yanl›fl bilmesinin nedeni, her iki-
sinde de insan figürü olmas› benzerli¤iyle çocuklar›n bu iflareti “yaya geçidi” iflareti
ile kar›flt›rmalar›ndan kaynaklanm›fl olabilir. 

“Dikkat iflareti”ne iliflkin bulgular incelendi¤inde, her iki s›n›fta da bu iflaretin
büyük oranla do¤ru bilindi¤i, oranlar›n›n birbirine yak›n oldu¤u görülmektedir (3.
s›n›f %80.9, 5. s›n›f %80.1). Yap›lan istatistiksel analiz sonucu gruplar aras›nda önem-
li bir farkl›l›k elde edilmemifltir (p>0.05). Cinsiyetlere göre de do¤ru bilme oranlar›
hem yüksek hem de birbirine yak›nd›r (k›z %79.9, erkek %81.1). Gruplar aras› fark ise
önemsizdir (p>0.05).  Bu iflaret çocuklar için oldukça tan›d›k olan ünlem iflareti ile
sembolize edildi¤i için ayr›c› bir özeli¤e sahip oldu¤u düflünülebilir. 

“Mecburi bisiklet yolu” iflaretine iliflkin bulgulara bak›ld›¤›nda, do¤ru bilme
oran›n do¤al olarak 5. s›n›fta daha yüksek (%51.7), 3. s›n›fta daha düflük oldu¤u
(%45.3) belirlenmifltir. Gruplar aras› fark önemli olmasa da ö¤rencilerin yar›ya yak›-
n› bu iflareti yanl›fl bilmektedirler (p>0.05). Bu çal›flma flehir merkezindeki okullarda
yap›lmas›na ra¤men çocuklar›n yar›s›n›n iflareti bilememelerinin nedeni, çocuklar›n
bisiklet ile trafi¤e ç›kacak yaflta olmamalar› ve çevrelerinde bisiklet yolu ve iflareti bu-
lunmamas›ndan kaynaklanm›fl olabilir. Ö¤rencilerin cinsiyetlerine göre bak›ld›¤›nda
ise önemli farkl›l›k bulunmufltur (p<0.001), k›zlar›n %38.2’si iflareti do¤ru bilirlerken,
erkeklerin %59.1’i iflareti do¤ru bilmifllerdir.

Tablo genel olarak de¤erlendirildi¤inde, erkek ö¤rencilerin ve 5. s›n›ftaki ö¤-
rencilerin trafik iflaretlerini do¤ru bilme oranlar›n›n k›z ö¤rencilerden daha yüksek
oldu¤u dikkati çekmektedir. 
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TTaabblloo 33.. Ö¤rencilerin karfl›dan karfl›ya geçifl ile ilgili bilgilerinin da¤›l›m›

Ö¤rencilerin karfl›dan karfl›ya geçifl ile ilgili bilgilerini gösteren Tablo 3 ince-
lendi¤inde, hem 3. s›n›f hem de 5. s›n›f ö¤rencilerinin büyük oran›n›n karfl›dan karfl›-
ya geçerken koflmamak gerekti¤ini bildikleri tespit edilmifl (3. s›n›f %67.4, 5. s›n›f
%72.2), gruplar aras› fark istatistiksel olarak önemli bulunmam›flt›r (p>0.05). 

Hem 3. s›n›f hem de 5. s›n›f ö¤rencilerin büyük bir oran› karfl›dan karfl›ya ge-
çerken önce sola sonra sa¤a son olarak da tekrar sola bakarak geçilmesi gerekti¤ini
bilmektedirler (3. s›n›f %74.2, 5. s›n›f % 86.8). Fakat 3. s›n›f ö¤rencilerin %20.5 gibi bir
oran› da sadece sa¤a-sola bakarak geçtiklerini bildirmifllerdir. Bu da çocuklar›n trafik
ile ilgili bilgilerinin yeterli olmad›¤›n› düflündürmektedir. Gruplar aras› fark incelen-
di¤inde istatistiksel olarak önemli oldu¤u tespit edilmifltir (p<0.001). Bu tablodan da
büyük yafl grubundaki çocuklar›n büyük bir ço¤unlu¤u karfl›ya geçiflle ilgili bilgileri-
nin do¤ru oldu¤u görülmektedir. Briem ve Bengtsson (2000)’un yapm›fl olduklar› ça-
l›flmada ise 6 yafl grubu çocuklar›n 5 yafltakilere göre bir maket üzerinde oyuncak be-
beklerini karfl›dan karfl›ya geçirirken tehlikeli durumlar› daha iyi anlamalar›na ra¤-
men sola ve sa¤a bakarak geçirmeyi s›k s›k unuttuklar› görülmüfltür. 

u ‹‹llkkaayy UUlluuttaaflfl // ÇÇaa¤¤llaayyaann DDiinnççeerr

uMMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 170  u Bahar/2006 224499

KKaarrflfl››ddaann kkaarrflfl››yyaa ggeeççeerrkkeenn yyaapp››llmmaammaass›› ggeerreekkeenn ddaavvrraann››flfl;;
K›rm›z› ›fl›kta durulmal›, yeflil ›fl›kta geçilmeli 
Hareket halindeki tafl›tlara as›lmamal› 
Trafik iflaretlerine dikkat edilmeli
Karfl›dan karfl›ya geçerken koflmal› 

KKaarrflfl››ddaann kkaarrflfl››yyaa ggeeççeerrkkeenn yyaapp››llmmaass›› ggeerreekkeenn;; 
Sa¤ tarafa bakarak geçilmeli
Sa¤a-sola bakarak geçilmeli
Sola-sa¤a sonra tekrar sola bakarak geçilmeli
Sola-sa¤a bakarak geçilmeli 

KKaarrflfl››ddaann kkaarrflfl››yyaa ggeeççeerrkkeenn öönnccee ssoollaa bbaakkmmaann››nn nneeddeennii;; 
Soldan daha fazla tafl›t geldi¤i için 
Sa¤dan daha fazla tafl›t geldi¤i için
Bize göre tafl›tlar soldan geldi¤i için
Sa¤ tarafa bakmak gerekmedi¤i için

KKaarrflfl››ddaann kkaarrflfl››yyaa ggeeççiillmmeemmeessii ggeerreekkeenn yyeerr;; 
Trafik polisi veya trafik ›fl›¤›n›n oldu¤u yer
Yaya geçidi 
En sakin yer
Araçlar›n en yo¤un oldu¤u yer

KKaarrflfl››ddaann kkaarrflfl››yyaa ggeeççeerrkkeenn yyaannmmaass›› ggeerreekkeenn ››flfl››kk;; 
Yeflil ›fl›k
K›rm›z› ›fl›k
Sar› ›fl›k
Aral›kl› yan›p sönen ›fl›k

SSookkaakkttaa yyüürrüünnmmeessii ggeerreekkeenn yyeerr;; 
Kald›r›m
Caddenin kenar›
Yaya geçidi 
Sakin olan yer

KKaarraannll››kkttaa yyaayyaa oollaarraakk yyoollccuulluukk yyaappaarrkkeenn;;
Aç›k renk giysi giyilmeli
El feneri kullan›lmal›
Yans›t›c› tak›lm›fl çanta kullan›lmal›
Hepsi
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23 7.7
65     21.8
9      3.0
201   67.4

5       1.7
61     20.5
221    74.2
11      3.7

118    39.6
28      9.4
126    42.3
26     8.7

57    19.1
60     20.1
34     11.4
147   49.3

213    71.5
74      24.8
5        1.7
6        2.0

251    84.2
9        3.0
21      7.0
17     5.7

34     11.4
129    43.3
5       1.7
130    43.6

298    49.7

29       9.6
50        16.6
5         1.7
218     72.2

5          1.7
22        7.3
262     86.8
13        4.3

95       31.5
14        4.6
176     58.3
17        5.6

32       10.6
43        14.2
21         7.0
206     68.2

207      68.5
84        27.8
5          1.7
6          2.0

256       84.8
5          1.7
25         8.3
16        5.3

36         11.9
83         27.5
5          1.7
178      58.9

302      50.3

52        8.7
115   19.2
14        2.3
419     69.8

10       1.7
83      13.8
483     80.5
24        4.0

213     35.5
42        7.0
302    50.3
43       7.2

89     14.8
103    17.2
55       9.2
353    58.8

420     70.0
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10      1.7
12       2.0

507    84.5
14       2.3
46       7.7
33        5.5

70      11.7
212     35.3
10       1.7
308    51.3
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‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn TTrraaffiikk HHaakkkk››nnddaakkii BBiillggii vvee DDaavvrraann››flflllaarr››nn››nn BBeelliirrlleennmmeessii u
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Karfl›dan karfl›ya geçmek, çocuklara zor görünen fakat önemli bir yaya dav-
ran›fl›d›r. Çocuklar karfl›ya geçmeyi tehlikeli hale getiren durumlar› bilmemektedir-
ler. Hill ve arkadafllar›n›n 4-9 yafl çocuklar›yla yapm›fl olduklar› çal›flmada çocukla-
r›n karfl›ya geçiflleri tehlikeli hale getiren durumlara dikkat etmekte güçlük çektik-
leri belirlenmifltir. Karfl›dan karfl›ya geçifllerde, trafi¤in yo¤unlu¤u, h›z›,  yolun ko-
flullar›, ›fl›k, iflaret veya polis olmas›, uygun zaman›n belirlenmesi ve dikkat gibi fak-
törler etkili olmaktad›r (Aktaran; Tabibi ve Pfeffer 2003).  Zeedyk (vd., 2001) 4-5 yafl
çocuklar›n›n ald›klar› e¤itimle karfl›ya geçiflin tehlikeli oldu¤u durumlar› anlad›kla-
r›n› tespit etmifl, fakat trafikteki davran›fllar›na bakt›¤›nda e¤itim alanlarla almayan
çocuklar aras›nda önemli farkl›l›k olmad›¤›n› belirlemifllerdir. Abbas (vd., 1996)’da
okul çocuklar›n›n yaya olarak davran›fllar›n› araflt›rd›¤› çal›flmas›nda, çocuklara
karfl›dan karfl›ya geçerken genellikle neler yapt›klar›n› sormufl ve çocuklar›n
%68.0’inin güvenli olmayacak flekilde karfl›dan karfl›ya geçtiklerini ortaya ç›karm›fl-
t›r.  

Ö¤rencilere karfl›dan karfl›ya geçerken önce sola bakman›n nedeni soruldu-
¤unda, her iki grup aras›nda anlaml› fark oldu¤u tespit edilmifltir (p<0.001). Karfl›dan
karfl›ya geçerken önce sola bakman›n nedenini, 3. s›n›f ö¤rencilerinin %42.3’ü, 5. s›n›f
ö¤rencilerinin %58.3’ü “bize göre tafl›tlar›n soldan gelmesi” olarak aç›klam›fllard›r.
Buna ra¤men ikinci s›rada 3. s›n›f ö¤rencilerinin %39.6’s›, 5. s›n›f ö¤rencilerinin
%31.5’i “soldan daha fazla tafl›t geldi¤ini” de belirtmifllerdir. Özellikle 3. s›n›f ö¤ren-
cilerinde soldan daha fazla tafl›t geldi¤i fleklindeki aç›klaman›n verdikleri do¤ru ce-
vaba çok yak›n olmas› da dikkat çekicidir. 

Karfl›dan karfl›ya geçilmemesi gereken yer ile ilgili bulgular incelendi¤inde,
gruplar aras›nda önemli  fark bulunurken (p<0.001) yine 5. s›n›f ö¤rencilerinin
(%68.2), 3. s›n›f ö¤rencilerinden (%49.3) daha yüksek bir oranda do¤ru cevap vererek
karfl›dan karfl›ya geçilmemesi gereken yeri, “araçlar›n en yo¤un oldu¤u yer” olarak
belirtmifllerdir. 

Ayr›ca karfl›dan karfl›ya geçerken yanmas› gereken ›fl›¤a iliflkin verilerde ista-
tistiksel olarak önemli farkl›l›klar elde edilmemifltir (p>0.05). 3. s›n›f ö¤rencilerinin
%71.5’i, 5. s›n›f ö¤rencilerinin %68.5’i karfl›dan karfl›ya geçerken yanmas› gereken ›fl›-
¤›, yeflil ›fl›k olarak belirtmifllerdir.

Güvenle yürünülebilecek yer olarak, 3. s›n›f ö¤rencilerinin %84.2’sinin, 5. s›n›f
ö¤rencilerinin %84.8’inin kald›r›m› tercih etti¤i ve iki grup aras›ndaki fark›n da
önemsiz oldu¤u saptanm›flt›r (p>0.05). 

Ampofo-Boateng (2003), 5, 7, 9 ve 11 yafl çocuklar› için tehlikeli olabilecek dört
geçifl noktas› düzenlemifl ve çocuklar›n bu noktalarda karfl›dan karfl›ya geçme davra-
n›fllar›n› gözlemifltir. Çal›flma sonucunda, 5 ve 7 yafl çocuklar›n›n güvenli bir flekilde
karfl›ya geçmek için gerekli olan davran›fllar› kabaca yapabildiklerini, 9 yafl çocukla-
r›n›n biraz daha iyi, 11 yafl çocuklar›n›n ise karfl›dan karfl›ya geçerken bir yetiflkin gi-
bi güvenli geçifl tercihleri yapt›klar›n› tespit etmifl, bu tür geçifl noktalar›n›n gerçek
hayattakine benzer flekilde düzenlenerek, çocuklar›n güvenli bir flekilde karfl›dan kar-
fl›ya geçmeyi ö¤renmelerinde kullan›labilece¤ini vurgulam›flt›r. 

Tabibi ve Pfeffer (2003), 6-10 yafllar›ndaki çocuklar›n bilgisayar ortam›nda kar-
fl›ya geçifl ile ilgili durumlardan güvenli ve tehlikeli olanlar›n› ay›rt edip edemedikle-

                  



rini incelemifl ve çocuklar›n yafl› artt›kça güvenli ve tehlikeli karfl›ya geçme davran›fl-
lar›n› ay›rt etme yeteneklerinin de artt›¤›n› belirlemifllerdir. 

Karanl›kta yaya olarak yolculuk yaparken al›nmas› gereken önlemlere bak›l-
d›¤›nda, 3. s›n›f ö¤rencilerinin %43.3’ü el feneri, %43.6’s› da verilen seçeneklerin hep-
sinin olmas› gerekti¤ini belirtirlerken, 5. s›n›f ö¤rencilerinin %58.9’u karanl›kta yolcu-
luk yaparken verilen seçeneklerden hepsinin bulunmas›n›, %27.5’i ise el feneri bulun-
mas›n›n daha güvenli olaca¤›n› belirttikleri saptanm›flt›r. Ö¤rencilerin tercihleri ben-
zer olsa da 5. s›n›f ö¤rencilerinin oranlar›n›n daha yüksek oldu¤u, ve bu farkl›l›¤›n is-
tatistiksel olarak önemli oldu¤u görülmektedir (p<0.001).  

TTaabblloo 44.. Ö¤rencilerin toplu tafl›m arac›nda yolculukla ilgili bilgilerinin da¤›l›-
m›

Toplu tafl›m araçlar›nda yap›lmas› uygun olmayan davran›fllar incelendi¤in-
de, hem 3. s›n›f ö¤rencilerinin (%67.8) hem de 5. s›n›f ö¤rencilerinin (%89.7) büyük bir
oran›n›n burada belirtilen davran›fllardan hepsinin yap›lmas›n›n uygun olmad›¤›n›
belirtmifllerdir. Gruplar aras› fark önemli bulunmufltur (p<0.001).

Toplu tafl›m arac›nda yap›lmas› uygun olan davran›fla bak›ld›¤›nda ise, hem 3.
s›n›f, hem de 5. s›n›f ö¤rencilerinin ayn› oranda (%87) “otobüse binmek için s›raya gir-
mek” fleklindeki uygun davran›fl› belirttikleri ve gruplar aras› farkl›l›¤›n önemli ol-
mad›¤› saptanm›flt›r (p>0.05).

Tafl›tlara binip inerken yap›lmas› gereken davran›fl da¤›l›m›nda, ö¤rencilerin
büyük ço¤unlu¤unun (3. s›n›f %70.1, 5. s›n›f %80.1) yine yanl›fl davran›fllar aras›ndan
do¤ru davran›fl olan “ön kap›dan binip arka kap›dan inmek” seçene¤ini tercih ettik-
leri, gruplar aras› fark›n önemli oldu¤u belirlenmifltir (p<0.001). Ayr›ca 3. s›n›f ö¤ren-
cilerinin ikinci s›rada (%17.4) “hangi kap› boflsa oradan inmek”seçene¤ini tercih et-
meleri de dikkat çekicidir.  
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TToopplluu ttaaflfl››mm aarraacc››nnddaa yyaapp››llmmaass›› uuyygguunn oollmmaayyaann ddaavvrraann››flfl;;
Hareket halindeki tafl›ta binmek
Tafl›ttan d›flar› sarkmak
Tafl›t içinde yüksek sesle konuflup gülmek
Hepsi

TToopplluu ttaaflfl››mm aarraacc››nnddaa yyaapp››llmmaass›› uuyygguunn oollaann ddaavvrraann››flfl;;
Otobüse binmek için s›raya girmek
Tafl›tlar›n içini kirletmek
Rahat yolculuk yapmak için büyüklere yer vermemek
Ön kap›dan inmek 

TToopplluu ttaaflfl››mmaa aarraaççllaarr››nnaa bbiinniipp iinneerrkkeenn yyaapp››llmmaass›› uuyygguunn oollaann ddaavvrraann››flfl;;
Araca binip inerken acele etmek
Ön kap›dan binip arka kap›dan inmek
Hangi kap› boflsa oradan inmek
S›raya girmifl insanlar acele etmeleri için itmek

TTOOPPLLAAMM

38     12.8
39     13.1
19       6.4
202     67.8

260     87.2
5        1.7
27       9.1
6        2.0

20      6.7
209   70.1
52    17.4
17      5.7

298  49.7

11     3.6
14      4.6
6     2.0
271    89.7

264 87.4
7        2.3
26     8.6
5       1.7

22     7.3
242    80.1
29      9.6
9        3.0

302    50.3

49     8.2
53    8.8
25     4.2
473   78.8

524   87.3
12     2.0
53     8.8
11      1.8

42    7.0
451  75.2
81    13.5
26     4.3

600 100.0

xx22==4433..447711   
pp<<00..000011

xx22==00..444477
pp>>00..0055

xx22==1111..447766   
pp<<00..000011

KKAARRfifiIIDDAANN KKAARRfifiIIYYAA GGEEÇÇMMEE 33.. ss››nn››ff
ssaayy›› %%

55.. ss››nn››ff
ssaayy›› %%

TTOOPPLLAAMM
ssaayy›› %%

xx22 pp

                                            



‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn TTrraaffiikk HHaakkkk››nnddaakkii BBiillggii vvee DDaavvrraann››flflllaarr››nn››nn BBeelliirrlleennmmeessii u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 170  u Bahar/2006225522

TTaabblloo 55.. Ö¤rencilerin bisiklet kullan›m›yla ilgili davran›fllar›n›n da¤›l›m›

Tablo 5’de ö¤rencilerin bisiklet kullanma ile ilgili davran›fllar› incelendi¤inde,
iki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k oldu¤u bulunmufl (p<0.001) ve ö¤rencilerin büyük
oran› bisikleti çift elle ve oturarak kulland›klar›n› belirtmifllerdir (3. s›n›f %83.9, 5.
s›n›f %92.4). Ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u bisikletlerini güvenli flekilde kullanmay›
tercih etmektedirler. 

Çocuklara bisikleti nerede kulland›klar› soruldu¤unda ise istatistiksel olarak
önemli farkl›l›klar elde edilmifltir (p<0.001). 3. s›n›f ö¤rencilerinin %49.7’’si park veya
oyun bahçesinde, 5. s›n›f ö¤rencilerinin %42.4’ü bofl arazide bisiklet kulland›klar›n›
bildirmifllerdir. Ö¤renciler bisikletlerini trafik aç›s›ndan tehlikeli olmayan yerlerde
kullanmaktad›rlar. 

“Bisiklet giremez” iflaretini görünce neler yapt›klar›na bak›ld›¤›nda, 3. s›n›f
ö¤rencilerinin %77.2’si, 5. s›n›f ö¤rencilerinin %86.1’i bisikletle iflaretin oldu¤u yola
girmediklerini belirtikleri ve gruplar aras› fark›n önemli oldu¤u tespit edilmifltir
(p<0.05). Ayr›ca 3. s›n›f ö¤rencilerinin %9.7’si bu iflaretin ne anlama geldi¤ini bilme-
diklerini, %7.7’si bisikletle ilerlemeye devam ettiklerini, %5.4’ü de iflarete dikkat et-
mediklerini belirtmifllerdir. Bu bulgulardan ö¤rencilerin yaklafl›k dörtte birinin “bi-
siklet giremez” iflaretini tan›mad›klar› anlafl›lmaktad›r. Trafik iflaretleriyle ilgili Tab-
lo 2 incelendi¤inde, “mecburi bisiklet yolu” iflaretini her iki s›n›f ö¤rencilerinin yar›-
s›n›n  bilmedi¤i bulgusu da (3. s›n›f %45.3, 5. s›n›f %51.7) bu bulguyu destekler nite-
liktedir. 

‹sveç’te 0-10 yafl aras›nda olan çocuklar›n oluflturdu¤u bir grubun trafik kaza-
lar›na kar›flma flekli incelendi¤inde, bu kazalar›n 1/3’ünün bisiklete binen çocuklar-
dan kaynakland›¤› gözlenmifltir (Aktaran; Tombaklar 05.04.2004). Kimmel ve Nagel
(1990) okul çocuklar›n›n güvenli bisiklet kullan›m› konusunda bilgi ve tutumlar›n›
araflt›rd›klar› çal›flmalar›nda, çocuklar›n temel bisiklet kullan›m kurallar›n› az bilme-
leri ile bisiklet kazas› geçirme durumlar› aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤unu tespit
etmifllerdir.  Colwell ve Culverwell (2002) de 10-11 yafl çocuklar›n›n bisiklet kullan›-
m› e¤itimi ile bisiklet kazalar›, bisiklet tutumlar›  ve davran›fllar› aras›ndaki iliflkiyi
araflt›rd›klar› çal›flmalar›nda, bisiklet e¤itimi ile kazalar aras›nda iliflki olmamas›na

BBiissiikklleett kkuullllaann››rrkkeenn;;
Tek elle oturarak kullananlar
Çift elle ayakta kullananlar
Çift elle oturarak kullananlar 
Tek elle ayakta kullananlar

BBiissiikklleett kkuullllaanndd››kkllaarr›› yyeerrlleerr;;
Yaya kald›r›m›
Ara sokaklar 
Bofl arazi 
Park veya oyun bahçesi
Okul bahçesi

BBiissiikklleett ggiirreemmeezz iiflflaarreettiinnii ggöörrüünnccee yyaapp››llmmaass›› ggeerreekkeenn;;
Bisikletle ilerlemeye devam edenler
Bisikletle iflaretin oldu¤u yola girmeyenler
‹flarete dikkat etmeyenler
Bu iflaretin ne anlama geldi¤ini bilmeyenler 
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ra¤men güvenli bisiklet kullanan çocuklar›n daha az kaza geçirdiklerini belirlemifller-
dir. 

Araflt›rmaya al›nan çocuklar›n bisikletlerini tehlikesiz alanlarda kullanmalar›
güvenlik bilincinin oluflmas› aç›s›ndan sevindirici bir sonuçtur. Araflt›rmaya al›nan
çocuklar sadece bisiklet kullanmak için güvenli yerleri tercih etmeyip, büyük bir ora-
n› (%73.3) oyunlar›n› da çocuk bahçesinde oynamay› tercih ettiklerini bildirmifller-
dir. 

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr

‹lkö¤retim okulu 3. ve 5. s›n›fa devam eden ö¤rencilerin trafik hakk›ndaki bil-
gi ve davran›fllar›n› belirlemek amac›yla yap›lan çal›flma sonucunda,

• ö¤rencilerin trafik ile ilgili tan›mlara (trafik, kald›r›m, yaya geçidi) ço¤un-
lukla do¤ru yan›t verdikleri, 

• düzensiz trafi¤in tek bir nedene de¤il belirtilen tüm nedenlere ba¤l› oldu-
¤unu bildirdikleri, 

• “okul geçidi”, “Yaya geçidi”, “Dikkat” gibi trafik iflaretlerini ö¤rencilerin
ço¤unlukla do¤ru bildikleri,  5. s›n›f ö¤rencilerinin “Okul geçidi”, “Yaya
geçidi” iflaretlerini daha yüksek oranlarla do¤ru bildikleri, 3. s›n›f ö¤renci-
lerinin ise “mecburi bisiklet yolu” iflaretini yanl›fl bilme oran›n›n yüksek ol-
du¤u, 

• erkek ö¤rencilerin trafik iflaretlerini k›z ö¤rencilere göre büyük oranda do¤-
ru bildikleri,

• karfl›dan karfl›ya geçerken yap›lmas› ve yap›lmamas› gereken davran›fllar,
karfl›dan karfl›ya geçilmemesi gereken yer, karfl›dan karfl›ya geçerken yan-
mas› gereken ›fl›k, sokakta yürünmesi gereken yer ve karanl›kta yaya ola-
rak yolculuk yaparken dikkat etmeleri gereken davran›fllar konusunda yo-
¤unlaflt›klar› seçeneklerin ayn› oldu¤u ve ö¤rencilerin ço¤unlukla do¤ru
bildikleri,

• ö¤rencilerin toplu tafl›m araçlar›nda yolculuk s›ras›nda yap›lmas› uygun
olan ve uygun olmayan davran›fllar ile ve araçlara binip inerken yap›lmas›
uygun olan davran›fllar› yüksek oranda do¤ru bildikleri,

• bisiklet kullan›rken tamam›na yak›n› çift elle oturarak bisiklet kulland›kla-
r›, büyük ço¤unlu¤unun da “bisiklet giremez” iflaretini do¤ru bildikleri
saptanm›flt›r. 

Ayr›ca çal›flma çocuklar›n s›n›flar›na göre de¤erlendirildi¤inde, 5. s›n›fa de-
vam eden ö¤rencilerin trafik hakk›ndaki bilgi ve davran›fllar›n›n 3. s›n›f ö¤rencilerin-
den daha yüksek oldu¤u belirlenmifltir. 

Bu sonuçlar do¤rultusunda trafik ile ilgili kurumlara, e¤itimcilere ve anne-ba-
balara afla¤›daki öneriler verilebilir; 

• küçük yafllardan itibaren çocuklara trafik e¤itimi verilerek, ö¤rendiklerini
davran›fla dönüfltürmeleri sa¤lanabilir. Bu amaçla okul öncesinden baflla-
yarak çocuklar›n trafik konusunda somut deneyimlerle bilgilendirilmeleri
gerekmektedir. ‹lkö¤retim ö¤rencilerinin müfredat programlar›nda trafik
dersi yer almas›na ra¤men buna ayr›lan zaman›n da art›r›lmas› gerekmek-
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tedir. ‹lkö¤retim y›llar›nda s›n›rl› süre ile verilen trafik e¤itimi lise y›llar›n-
da “seçmeli” olarak de¤erlendirilmekte, trafik e¤itimine verilen önem azal-
maktad›r. E¤itimin yaflam boyu olmas› gerekti¤i düflünüldü¤ünde trafik
e¤itiminin de süreklili¤inin sa¤lanmas› yararl› olacakt›r. 

• çocuklar›n trafik kurallar›n› ö¤renebilmeleri, trafikteki problemli durumla-
r› görmeleri ve hatalar›n› düzeltmelerini sa¤lamak amac›yla okulun bahçe-
sine mini bir trafik e¤itim park› yap›labilece¤i gibi, maketler, filmler veya
bilgisayar animasyonlar› gibi materyallerden yararlan›larak  okul içinde de
ayr› bir ortam haz›rlanabilir.

• ülkemiz genelinde çocuklar›n büyük bir k›sm› okullar›na yaya olarak gidip
gelmektedirler. Bu nedenle çocuklar›n okullar›na ulafl›m› kolaylaflt›rmak
için kald›r›mlar iyi düzenlenmeli, okullar›n çevrelerinde okul geçidi,
üst/alt geçit vb. gibi önlemler al›nmal›d›r. Bunun yan› s›ra baz› kesimlerde
ö¤rencilerin okullar›na ulaflmada okul servislerini kulland›klar› da bilin-
mektedir. Okul servisi hizmeti veren sürücülerin bu konuyla ilgili bilinç-
lendirilmeleri ve araçta mutlaka bir yard›mc› görevlinin bulunmas›na özen
gösterilmelidir. 

• çocuklar toplu tafl›m araçlar›nda nas›l davranacaklar› konusunda bilgilen-
dirilmelidir.

• trafik iflaretleri çocuklar›n dikkatini çekmeyebilmektedir. Okul ve yak›n
çevreye yap›lacak küçük bir gezi ile çocuklar›n dikkatleri trafik iflaretlerine
çekilerek, bu iflaretleri gördü¤ünde nas›l davranacaklar› ile ilgili uygulama-
lar yap›labilir. 

• karfl›dan karfl›ya geçme çocuklar için tehlikeli bir durum oldu¤undan, ço-
cuklarla birlikte okulun çevresinde karfl›dan karfl›ya geçmeleri için uygun
olan yerlerde nas›l geçecekleri ile ilgili örnek uygulamalar yap›labilir. 

• zaman zaman okula trafik polisi davet edilerek çocuklar›n trafik ile ilgili
bilgileri bu alanda uzman kiflilerden almalar› sa¤lanabilir.  

• çocuklar›n televizyonu yo¤un olarak izledikleri saatlerde program aralar›-
na trafikle ilgili küçük spot cümleler veya animasyonlar yerlefltirilebilir. 

• çocuklar›n yafllar›na uygun olarak trafik e¤itimine yönelik hikaye kitab›,
rehber kitap vb. yay›nlar haz›rlanabilir. 

• okullar kampus veya site içinde, yo¤un trafik ortam›ndan ve tehlikesinden
uzak yerlerde planlanmal›d›r. 

• çocuklar›n okulda ö¤rendiklerini hayata geçirebilmesi için ebeveynlerinin
de do¤ru örnek olmas› gerekmektedir. 

Her y›l birçok insan›n ölümüne ve sakatlanmas›na neden olan trafik kazalar›-
n›n önlenmesi, erken y›llarda verilecek e¤itim ile engellenebilir. Bu do¤rultuda gele-
ce¤in duyarl› sürücü ve yayalar›n› yetifltirmek amac›yla herkes üzerine düflen sorum-
lulu¤u yerine getirmelidir. 
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AAbbssttrraacctt

In spite of developing technologies and educational approach in our co-
untry, there is still an increase in the traffic accident rates. In order to maintain
safe transportation, at first, the pedestrian and vehicle ways have been develo-
ped, where as the vehicles have been improved to be more equipt and resistant.
The increase in the mortal rates due to traffic accidents beyond these develop-
ments and improvements has proved that safety in traffic does not depend on
the arrangement of pyhsical conditions, the pedestrians and the drivers have to
be made conscious by education. This education should certainly be affective
and permanent if started in early ages. A participation of 600 primary school
children from 3. and 5. classes were sampled to determine their knowledge le-
vel and behaviour about traffic. The results of the study showed that the traffic
definitions, traffic signs, road crossing behaviour and passenger behaviour in
the mass transportation are mostly known among the children, the male stu-
dents compared to female students know the traffic signs much better, where as
the 5. class students have a higher level of knowledge and behaviour about traf-
fic with respect to the 3. class students. 
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