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Yaşlı Yayalar ve Trafik Güvenliği 

Ülkemizde yaşlı nüfus artmaktadır 

Mevcut demografik eğilimlerin devam edeceği varsayımından hareketle yapılan 
hesaplamalar, 21. yüzyılın tüm dünyadaki beklentilere paralel olarak Türkiye’de de yaşlı 
yüzyılı olacağına işaret etmektedir.  

2012 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranı %7,5’tir. Nüfus 
projeksiyonlarına göre 2023 ylında her 10 kişiden birine (%010,2), bu oranın  2050 
yılında her beş kişiden birine (%20,8), 2075 yılında ise yaklaşık üç kişiden birine 
(%27,7) yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Yaşlanma bir anlamda çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinde 
azalmadır. Gerek toplumsal, gerekse kişisel açıdan yaşlılığın bir sorun olarak 
algılanmasının temel nedeni; yaşlı bireyin kendine yetememesinden kaynaklanmaktadır. 
Yaşlılarda yeti kaybı nedenleri: Parkinson ve benzeri nörolojik hastalıklar, görme ve 
işitme sorunları, artrit benzeri eklem hastalıkları, kognitif-algı bozuklukları, inme, 
diyabet, akciğerlerde konik tıkayıcı havayolu hastalıkları, kalp damar hastalıkları ve 
hipertansiyondur. 

Yeti kayıpları yaşlının günlük yaşam ve kendine bakım aktivitelerini kısıtladığı gibi 
trafikte yaya olarak bağımsızlığını ve hareketlerini de kısıtlamaktadır. Gerek yaşlı 
yayaların ve gerekse sürücülerin bu gerçekleri göz önünde bulundurmaları 
gerekmektedir. 
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Yaşlılar ve trafik yaralanmaları 

Yaşlıların sosyal yaşamlarının desteklenmesi savunulurken, kentsel yaşamın getirdiği 
trafik sorunları ile de daha fazla karşılaşmaktadırlar. 

Yaşlılık ile beraber fizyolojik olarak ortaya çıkan değişikliklerden dolayı yaya olarak trafik 
kazalarına karışma olasılığı yüksektir.  

Yaşlılarda: 

 Görme 

 İşitme 

 Denge 

 Düşünme hızı  

 Refleksler 

 Hareketler 

 Adele gücü 

azalmaktadır. 

Ayrıca, herhangi bir kaza ve yaralanma durumunda sistemik hastalıklar da 
iyileşmeyi geciktirebilmektedir. 

 

Yaşlıların Trafik Kazalarına Karıştıkları Yerler 
 

 Gündüz saatlerinde ve özellikle kentlerde ve meskün mahallerde görülmektedir. 

 Trafik ışıkları ve işaretleri olmayan kavşaklarda meydana gelmektedir. 

 Sıklıkla yaşlılardaki atiklik ve çeviklik azalmasına bağlı olarak hızla gelen 
araçların yolundan çekilememe durumunda yaşanmaktadır. 

 Çift yönden gelen hızlı araçların seyrettiği karmaşık ve şeritsiz yollarda meydana 
gelmektedir. 

 
 

                                                      



 

Yaşlılar Için Trafikte Güvenlik Sorunu Artmaktadır! 

 Trafiğin yaşlı tarafından görme ve işitme sorunları, hareket zorlukları nedeniyle 
yeterince iyi izlenememesi,  

 Yaşlıların, sokaklardan çıkan araçların görme alanlarının dışında yer almaları, 

 Yaşlının arkasından gelen aracı fark edememesi,  

 Karşıdan karşıya geçme sırasında trafiğin hızlı olması, bölünmemiş yollar, yaya 
ışık sürelerinin yaşlıların karşıdan karşıya geçmesini sağlayacak kadar uzun 
olmaması, 

 Araçların hızlı seyretmesi, 

 Trafiğin hızlı seyretmesi, 

 Metro, otobüs ya da tramvaylara giriş ve çıkışların fizik ortamının yaşlıların 
güvenliğinin yeterince sağlayamaması, 

 Kötü tasarlanmış yaya yolları, ağaç ya da farklı engellerin yaşlının algılama ve 
hareketlerini sınırlandırılması, 

 Yayalar için yeterli işaretleme olmaması ya da anlaşılır olmaması, renk ve 
düzenlenmelerin iyi olmaması, 

 Araçların dış tasarımları yaralanmaların şeklini ve şiddetini etkilemektedir, bu 
nedenle  trafikte seyreden araçların modelleri de önemlidir, 

  
Yaşlılar her türlü yaralanma için daha fazla risk taşımaktadırlar 

 

TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK OLARAK  

YAŞLI DOSTU TRAFİK KAVRAMI BENİMSENMELİDİR 

 

Sürücüler yayalar arasında trafiğin hızlı seyrini izlemekte zorlanan yaşlılar 
olduğunu bilmelidirler.  

Yaşlılar hareket ve düşünce sisteminin değişmesi ve yeti kayıpları  nedeniyle 
kendilerini yeterince koruyamayabilir, tehlikelere açık olabilirler. 

Yaşlı dostu trafik sisteminde yol düzenlemelerini yapan yerel yönetimlere,  ilgili 
kurumlara, topluma ve sürücülere büyük sorumluluk düşmektedir. 

Yaşlılarımızın trafikte kendilerini güvende hissedebilmeleri ve yaşlı dostu trafik 
algısının yerleşmesi için sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. 

 

 



 

Yaşlı yayalara yönelik stratejilerde öncelikli aktivite konuları 
 

Öncelik Aktivite 

1 
Yaşlı yayalar için güvenli bir trafik çevresi sağlanması için daha fazla çaba 
gösterilmeli 

2 Yaşlı yayaların yoğun olduğu bölgelerde araçların hızları  azaltılmalı  

3 Yaşlı yayaların yoğun olduğu bölgelerde trafik yoğunluğu azaltılmalı 

4 
Yaşlı yayalar için alternative hareket olanakları ve seçenekleri  
geliştirilmeli 

5 
Yaşlı yayalar için yol geçişlerinde yeterli zaman sağlanması için rehberler 
oluşturulmalı 

6 
Yaya yolları, çevre düzenlemeleri, sokak aydınlatmaları yaşlılar göz önüne 
alınarak yapılmalı 

7 Yaşlılar için otobüslere, tramvaylara ve metroya binişte güvenlik sağlanmalı 

8 Yaşlılar için toplu taşıma araçlarına ulaşım kolaylaştırılmalı ve geliştirilmeli  

 
 
Yaşlı yayalara yönelik stratejilerde öncelikli araştırma konuları 

 

Öncelik Aktivite 

1 Yaşlıların trafik kazalarına karışmaları detaylı olarak incelenmeli 

2 
Karmaşık yerleşim alanlarında yaşlı yayaların performansları daha iyi 
anlaşılmaya çalışılmalı 

3 Yaşlı yayaların kazalarındaki uygunsuz davranışlar detaylı olarak incelenmeli  

4 Yaşlı yayalar için hız azaltılmasının etkinliği değerlendirilmeli 

5 Yaşlı yayalar için yol çizgilerinin etkinliği değerlendirilmeli 

6 Yaşlıların hareket gereksinimleri ve hareket düzenleri değerlendirilmeli  

7 Yolların ve otoyolların tasarım ve planlarının yaşlılara uygunluğu incelenmeli   

8 Otobüs ve tramvay duraklarına sayaçlar yerleştirilmeli 
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