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   Kasıtsız yaralanmadır… 

KAZA NEDİR? 



Çocuk ölümlerinin %4’ünden kazalar sorumlu 



 Çocuklarda kasıtsız yaralanmaların büyük 

çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde 

görülmektedir. 



Onbeş yaş altı çocuklarda kazaya bağlı 
ölümlerin coğrafik dağılımı 

 





 



Avrupa/ 8 ülkede dağılım 

 

Burden of injury in childhood and adolescence in 8 European countries 
Suzanne Polinder1*, the EUROCOST and APOLLO reference groups 



Türkiye’de 1-14 yaş arası çocuklarda ilk 20 ölüm nedeni 

içinde kazaların dağılımı 

 
 0-14 yaş grubunda  ölüm nedenleri arasında  

 trafik kazaları 6.  
 boğulmalar 17.  
 düşmeler 18.      sırada 
 yanıklar 19.  
 zehirlenmeler 20.  



Kazaları önlemek gider-etkindir. 

 Yangın alarmı :    $1    $69 
 Kask   :$1  $29 
 Araba koltuğu : $1          $32 



 Aileler kazaların “önlenemez” olduğunu 

düşünme  

eğilimindedir 



 Aileler kazaların “kendi çocuklarının 

başına gel(e)meyeceğini” düşünme  

eğilimindedir 



 Aileler ve çocuklar eğitilmelidir. 



Neden çocuklar daha riskli? 



Tehlike ve risk algıları farklı. 



Neden çocuklar daha riskli? 

 
ERİŞKİNLERDEN FARKLI DAVRANIŞLARI 

VAR 
GARİP 



Yerde daha çok zaman geçiriyorlar 



Yüzey, eşya ve canlılara daha sık  
dokunuyorlar 



Daha çok el-ağız  
transferi yapıyorlar. 



Yaşlara göre kaza riskleri 

 İlk 4 ay : Çevresel riskler 
 4-9 ay : Dönme/düşme riskleri 
 9-12 ay : Emekleme ve avuçla yakalamanın 

getirdiği riskler 
 >12 ay : Yürüme ve ince motor becerilerin 

gelişiminin getirdiği riskler 



İlk 4 ay 

 Sıcak, soğuk, açlık 
 Ortam sıcaklığına göre giysi 

 240C’de 2 kat giysi, bir kat örtü 
 Her 3 derecelik artışta -1 kat 
 Her 3 derecelik azalmada +1 kat 

 Yenidoğanlarda 3 saatte bir emzirme 
 Araç içinde asla yalnız bırakılmamalı  



İlk 4 ay 

 Kardeşler 
 Büyük kardeş 5 yaşına gelene kadar asla odada 

yalnız bırakılmamalılar 
 Bağırıp yardım isteyebilene kadar  

 Evcil hayvanlar 
 Bağırıp yardım isteyebilene kadar 



İlk 4 ay (Yatırma pozisyonu) 



İlk 4 ay 

 Ana kucağını yere koymak alışkanlık olmalı 
 Geleneksel uygulamalara dikkat 
    Kundak (yatış pozisyonu çok önemli) 
  Tuzlama 
  Topraklama... 



4-6 Ay 

 Cisimlere uzanma 
 Uzandığını kendine çekme 
 Ağıza götürme 



4-6 Ay 

 Yatak güvenliğinin sağlanması 
 Yatak içinde poşet, balon, tülbent Ø 
 Yatak kenarlarında kordon Ø 
 Çektiğinde üzerine düşebilecek eşya, 

oyuncak Ø 



4-6 Ay 

 Dönme ve düşme 
 Yatak güvenliği 

 Yatak kenarlarında yumuşak yastık Ø 
 Yatak kenarlıkları 2.5-6 cm aralıklı, dik. 

 

 Giysi güvenliği 
 Boyundan bağlı giysiler, ponponlar, boyna takılı 

emzikler, muskalar Ø 



6-9 Ay 

 Yürüteç 

YASAK 



9-12 Ay 

 Emekleme  
 Tutunarak kalkma  
 Başparmakla yakalama (aspirasyon, 

zehirlenme) 
 Küçük lokmalar (aspirasyon) 
 Prizler, kordonlar 



9-12 Ay 

 Emekleme  
 Su dolu kova olmamalı 
 Sıcak kaynaklarına bariyer 
 Merdivenlere güvenlik kapısı 

yerleştirilmeli 
 Erişkinler de günde bir kez 

emeklemeli 



9-12 Ay 

 Tutunarak kalkma, tırmanma  
 Masa örtüsü Ø 
 Dolap kapaklarına ve çekmecelere çocuk 

kilidi 
 Tüm temizlik malzemeleri çocuğun 

ulaşamayacağı kapaklı bir yere aktarılmalı  
 Çekip üzerine düşürebileceği aletler 

sabitlenmeli 
 



9-12 Ay 

 Tutunarak kalkma, tırmanma  
 Mobilyalar pencerelerden uzağa 

yerleştirilmeli 
 Pencerelerin 10 cm’den daha fazla açılmasını 

engelleyen aletler kullanılmalı 
 Balkon güvenliğine dikkat edilmeli 

 

2 yaşında düşme getirildi….  



9-12 Ay 

 İnce motor becerilerin gelişmesi  
 Tüm temizlik malzemeleri çocuğun 

ulaşamayacağı kapaklı bir yere aktarılmalı 
 İlaçlar orijinal ambalajında saklanmalı 
 Alkollü içecekler, kozmetik ürünleri, ilaçlar 

ulaşamayacağı yerde olmalı 
 



9-12 Ay 
 İnce motor becerilerin gelişmesi  

 Alkollü içecekler, kozmetik ürünleri, ilaçlar ulaşamayacağı 
yerde olmalı 
 



9-12 Ay 

 İnce motor becerilerin gelişmesi  
 Prizlerde kapak olmalı 
 Anneler ve bakıcılar evin sigortasının yerini 

ve nasıl kullanıldığını bilmeli 
 Kaçak akım rölesi mümkünse eklenmeli 
 Kullanılmayan elektrikli aletler prizde 

bırakılmamalı 



9-12 Ay 

 Aspirasyon riski  
 Sert yiyeceklerden kaçınılmalı 
 2.5 cm’den daha küçük parçalı nesnelere (oyuncaklar, 

düğmeler, piller, ilaçlar, vb) ulaşımı engellenmeli 

 Damda yatma 

Mecburi hizmette 4  
yaşında erkek çocuk ayağında ası izi… 



>12 Ay 

 Yürüme ve ince motor becerilerdeki 
gelişmeyle birlikte kaza riskleri artar 
(düşme, yanma, boğulma, zehirlenme) 



> 12 Ay 

 Yürüme ve ince motor beceriler 
 Ocağın arka gözlerini kullanmak ve 

tencere saplarını arkaya dönük 
yerleştirmek alışkanlık olmalı  

 Mümkünse ocak bariyerleri kullanılmalı 
 Musluktan akan su en fazla 500C olmalı 



> 12 Ay 

 Yürüme ve ince motor beceriler 
 Yatak, koltuk vb üzerinde zıplanmayacağı öğretilmeli 
 Kaygan zeminlere sürtünmeyi artırıcı maddeler 

eklenmeli 



Çocukların araç içi güvenlikleri 

 İlk 1 yaş ve < 9 kg  ters bebek koltuğu 
 10-18 kg  düz bebek koltuğu 
 18-27 kg arası ve 4 yaşa kadar  çocuk koltuğu 
 Mümkünse 8 yaşa kadar destek yastığı 
 Onüç yaşa kadar arka koltuk  



Ek olarak 

 Aileler silahsız  
(ya da silah yokmuş gibi) yaşamayı  

öğrenmeli 



Tehlikeli çocuk oyunları 



Başarı için: 



  Oyunu  
 izle.  
 kontol  et 
 sınırla (1-2 saat gün) 
 Çocuk ile kaliteli zaman geçir 

Başarı için: 
 



Ulusal Önleme Planları Yapılmalı 



Kazaları azaltmak için 

Eğitim  

Sağlık sistemi 
düzenlenmeli 

Politika  To
pl

um
sa

l d
eğ

er
ler

 



 Teşekkürler 

Arkadaşım Sevtap VELİPAŞAOĞLU’na,  bazı slaytlarını kullanım izni için teşekkür ede
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