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Teşekkür
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katkıdan ötürü minnetle teşekkürlerini sunar:

Bu Rapor’un geliştirilmesine yönelik Koordinasyon, Margie Peden 
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Geliştirilmesine teknik ve/veya idari katkıda bulunan diğer WHO çalışanları: 
Alison Harvey, Melecki Khayesi, Etienne Krug, Pascale Lanvers-Casasola, 
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Aşağıda belirtilen şahıslara da ayrıca teşekkürlerimizi sunarız:
• Raporu düzenleyen Angela Burton;
• Raporu tasarlayan ve karakter dizisini gerçekleştiren L’IV Com Sarl 

grafik tasarımcıları 
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Son olarak Dünya Sağlık Örgütü, bu yayına eş-finansman sağlayan 
Amerika Birleşik Devletleri Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’ne 
teşekkürlerini sunar. 
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Yönetici özeti

Sürücünün dikkatinin dağılması trafikte yaşanan kazalar açısından 
önemli bir risk faktörüdür. Dikkat dağınıklığının farklı sebepleri 
vardır. Bazen radyo dinlemek, cep telefonu kullanmak gibi 
araç içerisindeki unsurlar dikkati dağıtırken bazen de reklam 

panolarına bakmak veya yol kenarındaki insanları izlemek gibi dış 
unsurlar sürücünün dikkatini dağıtabilmektedir. Bu kitap, toplumda cep 
telefonu kullanımının giderek yaygınlaşması sonucunda karayollarında 
kaza riskinin artmasından duyulan kaygıya cevaben, direksiyonda cep 
telefonu kullanımı konusunu ele almaktadır. Kitabın amacı cep telefonu 
kullanımından kaynaklanan dikkat dağınıklığı konusunda farkındalığı 
arttırmak ve dünyanın her yerinde büyüyen bu soruna karşı alınabilecek 
tedbirleri sunmaktır.

Birçok ülkede yürütülen araştırma sonuçları geçtiğimiz 5-10 yıl 
içerisinde direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücü sayısının 
arttığını göstermektedir. Bahsedilen artış oranı %1 ile %11 arasında 
değişmektedir. Eller serbest şekilde cep telefonu kullanma oranı büyük 
ihtimalle daha da yüksektir ancak bu konuda kesin rakamlar vermek 
mümkün değildir. Birçok ülkede sorunun ne kadar büyük olduğu halen 
anlaşılmamıştır çünkü kaza anında cep telefonu kullanımı ile ilgili düzenli 
olarak veri toplanmamaktadır.

Cep telefonu kullanımı sürücünün gözünü yoldan ayırması, elini 
direksiyondan çekmesi ve dikkatini etrafında olup bitenlerden 
uzaklaştırması anlamına gelir. Bilişsel (kognitif) dikkat dağınıklığı olarak 
bilinen bu tip dikkatsizlik sürücü davranışını en çok etkileyen durumdur. 
Cep telefonu kullanımından kaynaklanan dikkat dağınıklığının sürücünün 
performansını birçok açıdan olumsuz etkilediğini gösteren bilimsel 
araştırma ve kanıt sayısı giderek artmaktadır. Sürücüde reaksiyon süresinin 
uzaması (başta frene basma refleksi olmak üzere, trafik işaretlerini 
algılama süresi), şeridini doğru bir şekilde takip etme becerisinin azalması, 
takip mesafesini ayarlayamama ve direksiyon başında olma ciddiyetinin 
yitirilmesi gibi performans bozuklukları oluşmaktadır. Araç kullanırken 
cep telefonu ile mesaj yazmak ise en zararlı sürücü davranışlarından 
biridir. Mesaj yazmak genellikle en ucuz iletişim yöntemidir ve bu nedenle 
sürücüler arasında mesaj servislerinin kullanımı yaygınlaşmış, dolayısıyla 
mesajlaşma önemli bir karayolu güvenliği sorunu haline gelmiştir. Genç 
sürücülerde cep telefonu kullanımı daha yaygındır ve direksiyon başında 
daha az tecrübeleri olduğu da göz önüne alınırsa dikkatlerinin dağılma 
olasılığı yaşlı sürücülere göre daha yüksektir.

Cep telefonu kullanımının kaza riskine olan etkisini kesin olarak belirlemek 
zor olsa da yapılan araştırmalara göre araç başında cep telefonu kullanan 
sürücülerin kazaya karışma riski diğerlerinden dört kat daha fazladır. 
Bu risk cep telefonu elde ya da eller serbest olarak kullanılsa da aynıdır 



çünkü sürücü davranışına en çok etki eden bilişsel dikkat dağınıklığı cep 
telefonunda sohbet etmekten kaynaklanmakta ve böylece kaza riskini 
oluşturmaktadır.

Cep telefonu kullanmanın risklerini araştıran bilimsel çalışmalar artmış 
olsa da bu sorunu ele alan kampanyaların etkinliğine dair çok az bilgi 
vardır. Bu nedenle birçok ülke cep telefonu kullanımı sorununu çözmek 
için de emniyet kemeri kullanmama, hız sınırını aşma, alkollü araç kullanma 
gibi trafik kazalarına etki eden diğer risk faktörlerinde geçmişte başarıya 
ulaşmış yöntemleri izlemektedir

Bu yöntemler:

• Sorunun ehemmiyetini anlamak, nerede ve kimler arasında yaygın 
olduğunu belirlemek amacıyla veri toplama;

• Cep telefonu kullanımına ilişkin bir mevzuatın oluşturulması ve 
benimsenmesi;

• Bu davranışın trafikte yarattığı riskleri ve mevzuata uyulmaması 
durumunda alınacak cezaları vurgulamak amacıyla, söz konusu 
mevzuatın etkin bir denetleme ve kamu bilinçlendirme kampanyaları 
ile güçlendirilmesidir. 

Çözüm niteliğinde ele alınabilecek başka tedbirler de vardır:

• Telefonun hareket halindeki bir araçta olduğunu tespit eden ve gelen 
aramaları sesli mesaj hizmeti olarak ileten bazı teknolojik çözümler;

• Çalışanlarını seyir halinde cep telefonu kullanmaktan men eden 
şirket ve kurum politikaları.

Bununla beraber direksiyon başında cep telefonu kullanımına yönelik 
önlemlerin etkinliğini saptayan herhangi bir çalışma henüz yapılmamıştır. 
Cep telefonu kullanımına ilişkin yasaların etkinliği konusunda bazı 
araştırmalar olsa da bu yasaların cep telefonu kullanımını azaltıp 
azaltmadığına dair herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bunun yanısıra, 
elde telefonla konuşmayı yasaklayan yasaların eller serbest cep telefonu 
kullanmayı arttırıp arttırmadığı da araştırılmalı, trafikte eller serbest şekilde 
telefonda konuşmak bile aynı oranda riskli olduğundan bu ihtimal göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Cep telefonu kullanımı karayolu trafik güvenliğine ilişkin diğer risk 
faktörlerinin yanında henüz çok yeni bir husus olduğu için bu konuda 
çok fazla bilimsel kanıt bulunmasa da, dünyanın her yerinde giderek 
büyüyen bir sorun haline geleceği öngörülmektedir. Bu kitap cep telefonu 
kullanımı sorununu ele alsa da, cep telefonları artık çok yönlü hizmetler 
sunarak diğer uygulamalarla entegre edildiğinden (“akıllı telefonlar” 
ile internet ulaşımı, e-posta gibi) hızla gelişen teknolojik değişikliklerin 
takip edilerek karayolu trafik güvenliği açısından risk teşkil eden her tür 
uygulama ve cihaza yönelik karşı tedbirler alınması gerektiği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu bağlamda hükümetler artık proaktif bir yaklaşım 
göstermeli, sürücüler arasında cep telefonu kullanımı sorununa ilişkin 
bilimsel kanıtlara dayalı mevcut durum değerlendirmeleri yaparak ileri 
görüşlü politikaları benimsemelidirler.
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Her yıl karayolu trafik kazaları sonucu 1,3 Milyon insan hayatını 
kaybetmekte ve 50 milyon insan da yaralanmaktadır. Bu ölüm 
ve yaralanmaların aileler ve toplum üzerindeki etkisi tahmin 
edilemeyecek boyutlarda büyüktür. Bu kayıplar insanların 

hayatlarını trajik biçimde değiştirip tamir edilemeyecek sonuçlar 
doğurmaktadır. Bu kayıpların açtığı manevi yaraların yanısıra hem ailelerde 
hem de toplumda neden olduğu maddi zararlar da vardır.
Karayolu trafiği yaralanmaları bütün yaş gruplarını etkilese de özellikle 
genç nüfusa olan etkisini göz ardı etmek imkânsızdır– dünya çapında 15-
29 yaş grubu arasında önde gelen ölüm sebebi bu yaralanmalardır (2). 
Günümüzde karayolu trafiği yaralanmaları, küresel boyutta önde gelen 
ölüm nedenleri arasında dokuzuncu sırada yer almaktadır; ancak mevcut 
gidişat devam ederse 2030 yılına kadar beşinci sıraya yükseleceği 
öngörülmektedir. Bu yükselişe, özellikle bazı düşük ve orta gelirli ülkelerde 
motorlu araç sayısında görülen çarpıcı artış neden olmaktadır ki bu 
artış gelişmiş karayolu güvenliği stratejileri ve arazi kullanım planlaması 
gerektirmektedir. 
Bir karayolu trafiği yaralanmasının gerçekleşmesine neden olabilecek 
birkaç faktör tespit edilmiştir ve karayolu trafiği yaralanmalarını azaltmaya 
yönelik çabaların başarılı olması için bu risk faktörlerinin önüne geçilmesi 
önem arz etmektedir. Örneğin; şu anda karayolu trafiğinde ölüm ve 
yaralanma riskinin aşırı veya uygunsuz hız, alkollü araç kullanma ve 
emniyet kemeri, çocuk koltukları veya motosiklet kaskları kullanmama 
sonucu arttığını gösteren birçok bilimsel araştırma mevcuttur (3,4). 
Geçtiğimiz yıllarda dünya genelindeki programların değerlendirmeye tabi 
tutulması, karar organlarının ülkelerinde karayolu güvenliğini iyileştirme 
çabalarında yararlanabileceği kanıta dayalı çözümlere ilişkin sağlam bir 
temel oluşturmuştur. 
Trafikte dikkat dağınıklığı ise ayrı bir risktir ve karar organlarının bu 
konudaki endişeleri artmaktadır. Bu alanda yürütülen birçok araştırmanın 
odak noktası, sürücüler arasında cep telefonu ve diğer teknolojik ürünlerin 
kullanımının yaygınlaşmasından kaynaklanan sürücü dikkat dağınıklığıdır. 

Giriş
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Ancak, cep telefonundan kaynaklanan dikkatsizlik dâhil olmak üzere,  
sürücü dikkat dağınıklığı sorunu ve bu sorunun riskli sürücü davranışları 
ile trafik kazalarına etkisi başarılı bir karayolu güvenliği geçmişi olan 
ülkelerde bile tam olarak bilinmemektedir.
Bu rehberin amacı, dikkatsiz araç kullanma ile ilgili farkındalığı artırmayı,  
bu konuda araştırma ve faaliyetlerin yürütülmesini teşvik etmektir. Sürücü 
dikkat dağınıklığı sorununun kapsamı hakkında bilinenleri, güvensiz sürücü 
davranışı tehlikesini ve bu tehlikeyi azaltmak için neler yapılabileceğini 
özetlemektedir. Odak noktası, mevcut araştırmada vurgulanan hususları 
yansıtarak, sürücüler arasında cep telefonu kullanımını ele almak olsa da, 
diğer dikkat dağınıklığı nedenlerinin de tehlikeli olduğunun altı çizilmelidir. 
Bu açıdan düşünüldüğünde, cep telefonu kullanımı, genel kapsamlı 
sürücü dikkat dağınıklığı sorununun bir alt başlığı olarak nitelendirilebilir. 
Yayalar ve bisikletçiler gibi yol kullanıcılar arasındaki dikkat dağınıklığı da 
önemli bir hususdur. 
Bu belge, kapsamlı bir bilimsel belge olma amacından çok, karar 
organları arasında sürücü dikkat dağınıklığına ilişkin farkındalık oluşturma 
ve sorunu gidermek için dünya genelinde yürütülen eylemlere örnekler 
sunma amacını taşımaktadır. 
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Sürücü dikkat 
dağınıklığının  
tanımı

Sürücü dikkat dağınıklığı kavramı bugüne kadar yeterli ve tutarlı bir 
şekilde tanımlanmamış bir kavramdır. Bu belgenin amacı doğrultusunda 
bizim kullandığımız tanım ise şöyledir: Dikkat dağınıklığı, dikkatin güvenli 
sürüş için önem arz eden eylemlerden sürüşü tehlikeye atan eylemlere 
sapmasıdır (5). 

Dikkat dağıldığında, sürücünün ilgisi, geçici olarak, araç kullanmanın 
“birincil görevi” olarak ifade edilen görevler ile araç kullanmayla bağlantılı 
olmayan “ikincil görevler” arasında bölünür (Kutu 1). Örneğin, cep telefonu 
ile yapılan bir görüşmede sürücünün bilişsel (diğer bir değişle, düşünme) 
kaynakları, hem sürüş durumunu (birincil görev) hem de gerçekleştirilen 
görüşmeyi (ikincil görev) analiz etmek için kullanılır. Sonuç olarak, 
sürücünün durumsal farkındalığı, karar verebilme yetisi ve performansı 
zayıflar. 

Sürücü dikkat dağınıklığı, aşağıda verilen dört türden biri olabilir: 
●	 görsel ( örneğin; sürüş ile bağlantılı olmayan bir görev için yoldan 

gözünü ayırmak);
●	 bilişsel (örneğin; yol durumunu analiz etmek yerine telefonda 

konuştuğu bir görüşme konusu hakkında derinlemesine düşünme);
●	 fiziksel (örneğin; iki eliyle direksiyonu kontrol etmek yerine bir cihazı 

tutmak veya kullanmak, cep telefonunda numara çevirmek veya 
direksiyonun istem dışı dönmesine sebep olacak şekilde radyoda 
frekansı aramak için eğilmek);

●	 işitsel (örneğin; çalan cep telefonuna yanıt vermek veya ambulans 
sirenleri gibi dış sesleri maskeleyecek şekilde bir cihazı yüksek 
seste kullanmak) (5). 

Duruma bağlı olarak, aynı anda yukarıda belirtilen dikkat dağınıklığı 
türlerinden birden fazlası meydana gelebilir. 

1
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KUTU 1: Sürücü dikkat dağınıklığı ve sürücü dikkatsizliği

Sürücü dikkat dağınıklığının, genel anlamda sürücünün dikkat 
etmemesi veya yeterli derecede odaklanmasından farklı olduğu 
düşünülür. Sürüş esnasında dikkatin dağılması, sürücünün dikkatinin 
sürüş görevinden uzaklaşmasıyla sonuçlanan bir harici tetikleyici 
olayın meydana gelmesidir (örneğin; çalan cep telefonu). Bu nedenle 
dikkatteki kayma, sürücünün başka bir görevi yerine getirmesinden 
veya geçici süreliğine birincil sürüş görevi ile bağlantılı olmayan bir 
nesne, olay veya kişiye odaklanmasından kaynaklanmaktadır (6). Sürüş 
esnasında dikkatsizlik, sürücünün sürüş görevine daha az dikkatini 
vermesine sebep olan herhangi bir durum veya olaydır – dikkatsizliğin 
mutlaka bir olay tarafından tetiklenmesi gerekmez, örneğin, hayal 
kurmak da tetikleyici olabilir (5, 7). Sürücülerde meydana gelen dikkat 
kayması; sürüş performansını etkileyen sağlık durumu, alkol veya 
uyuşturucu kullanımı ve/veya yorgunluk gibi (her ne kadar bu etkenler, 
dikkat dağınıklığının etkileriyle birleşse de) etkenlerden de farklıdır. 

----------------------------------------------------------------------------------
1.1. Sürücü dikkat dağınıklığının kaynakları

Sürücü dikkat dağınıklığı, araç içi veya dışı birçok sebepten ötürü 
oluşabilir. 
Araç-içi (dahili) dikkat dağınıklıkları arasında yemek yemek, sigara 
içmek, konuşmak, kişisel bakımını yapmak, entegre eğlence sistemleri 
kullanmak (radyo, CD, DVD çalar) ve yolcularla sohbet etmek (Kutu 2) 
bulunmaktadır (8, 9). Ancak, karayolu güvenliği uzmanlarına göre en 
büyük endişe kaynağı yeni elektronik cihazların sayısındaki artıştır; araç 
içerisine entegre edilmemiş bu sistemler ile aynı zamanda “taşınabilir” 
olarak adlandırılanlar, örneğin, cep telefonları, laptoplar, taşınabilir 
müzik veya bilgi cihazları (iPod, Blackberry gibi) ve entegre edilmemiş 
navigasyon cihazları (Küresel Konumlama Sistemi – GPS) bulunmaktadır. 
Navigasyon sistemleri ve akıllı hız adaptasyonu (ISA) sistemleri gibi 
yukarıda belirtilen sistemlerin bazıları, sürücünün aşina olmadığı yollarda 
faydalı olabilmektedir (örneğin; basılı harita yerine GPS sistemi sürücü 
açısından daha güvenli olabilir), ancak sürücü dikkat dağınıklığının bir 
kaynağı da olabilir (7, 10). Dikkat dağınıklığının dahili kaynakları arasında 
aynı zamanda artık araçlara entegre edilen artan sayıdaki iletişim 
teknolojileri de bulunmaktadır – örneğin, Bluetooth1 teknolojileri ve 
sürücülerin e-posta ve internete erişimini sağlayan iletişim araçları. 

Bu araç-içi dikkat dağınıklığı kaynaklarının, sürüş esnasında veya sürüş 
performansı üzerindeki etkilerini ele alan az sayıda veri bulunmaktadır. Bazı 
çalışmalar, araç-içi eğlence sistemlerin kullanılmasının sürüş performansı 
üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermiştir (8). Gerçekten de 
radyo frekansı, CD veya kasetçalar değiştirmenin, Amerika’da yaşanan 
dikkat dağınıklığına bağılı çarpışmaların ana sebeplerinden biri olduğu 
tespit edildi ve dikkat dağınıklığına sebep olan yeni teknolojik kaynaklar 
hakkında her ne kadar yetersiz bilgi olsa da güvenlik bakımından olumsuz 
etkilerin görülebilmesi mümkündür.
1  Bluetooth, sabit ve cep telefonu gibi mobil cihazlardan aldığı kısa dalga boyundaki 
radyo iletimlerini kullanan bir kablosuz teknolojidir. Birçok araç artık eller serbest çağrı 
yapılmasına olanak sağlayan bu “Bluetooth” araba kitleri ile donatılmaktadır. 
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Bu alan muhtemelen gelecekte daha çok araştırmanın odak noktası 
olacaktır (9, 10). 

Bunlara bağlı olarak, dikkat dağınıklığının ana dâhili kaynakları aşağıda 
verildiği gibidir:
●		 sıcaklık kontrollerini ayarlama
●	 radyo frekansı, CD değiştirme
●		 cep telefonundan numara çevirme veya mesaj gönderme
●		 yeme veya içme
●		 araçta bir nesnenin yerini değiştirme
●	 diğer yolcularla konuşma
●		 sigara içme
●		 cep telefonunda konuşma
●		 araç içi bir cihaz veya nesne kullanma (örneğin hız adaptasyon sistemi)
●		 araca getirilen bir cihaz veya nesne kullanma (Blackberry, iPod, dizüstü 

bilgisayar, vs.) (9).

KUTU 2: Cep telefonuyla konuşmanın, araçta bulunan bir yolcuyla 
konuşmadan bir farkı var mı?

Bazı çalışmalar, cep telefonunda konuşma ile bir yolcu ile iletişimde 
olmanın sürüş performansı üzerinde benzer etkilere sahip olduğunu 
ileri sürmektedir. Ancak güncel başka çalışmalar ise bir yolcu ile 
konuşanlara kıyasla cep telefonu kullananların dikkat dağınıklığı ve 
sürüş davranışları bakımından daha fazla risk taşıdığını belirterek, bu 
iki durum arasında yadsınamaz bir fark olduğunu ileri sürmektedir. 
Çalışmalar, telefonla konuşanların reaksiyon sürelerinin bir yolcu ile 
konuşanlara göre daha uzun olduğunu göstermektedir (11). Bunun 
nedeni yolcuların sürüş ve yol durumunun daha fazla farkında 
olması ve zorlu sürüş koşullarında konuşmayı azaltabilmesi veya 
erteleyebilmesidir ki bu durum telefon görüşmelerinde mümkün 
olmamaktadır (12, 13). Ancak bu, bir yolcu ile konuşmanın dikkat 
dağınıklığına sebep olmayacağı anlamına gelmemektedir. Çeşitli 
çalışmalar, genç sürücülerin kaza riskinin, araç içerisinde aynı 
yaş grubuna mensup yolcular olduğunda önemli ölçüde arttığını 
göstermektedir (12, 14). 
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Harici dikkat dağınıklıkları sürücü binalara, insanlara veya araç dışında 
gelişen durumlara reklam panolarına ve diğer yol kenarı tabelalarına 
baktığında meydana gelebilir. Pazarlama açısından “başarılı” olarak 
atfedilen reklamlar, sürüş esnasında en çok tehlike yaratanlar olabilir. 
Reklamcıların karayolu yetkililerine video reklamcılığına izin vermeleri için 
uyguladığı baskıdan dolayı, bu konuya olan ilgi son zamanlarda artmıştır 
(15, 16). Statik ile video pano reklamlarının sürücülerde yarattığı dikkat 
dağınıklığı arasındaki farkı karşılaştıran bir çalışma, video reklamlarının 
sürüş performansı üzerinde daha olumsuz bir etkisi olduğunu ortaya 
koymuş, bu yapıdaki harici dikkat dağınıklığının emniyetli sürüş açısından 
daha riskli olduğunu belirtmiştir. 
----------------------------------------------------------------------------------
1.2. Sürücü dikkat dağınıklığının yaygınlık düzeyi

Sürüş esnasında teknoloji kullanımı arttıkça sürücü dikkat dağınıklığı 
kapsamında yürütülen araştırma sayısında da artış gözlemlenmektedir. 
Sürüş esnasında dikkat dağınıklığı yaşamanın, deneklerin dikkatsiz 
eylemlerde bulunduklarını ifade eden verilere dayanarak, yaygın bir 
olgu olduğu kabul edilmektedir. Örneğin, Avustralya’da gerçekleştirilen 
bir ankette sürücülerin yaklaşık dörtte biri sürüş esnasında elde-tutulan 
telefon kullandığını itiraf etmiştir (5).

Sürüş esnasında dikkat dağıtıcı eylemlerde bulunan sürücülerin oranını 
bilmenin yanı sıra bu dikkat dağınıklıkların hangi sıklıkta oluştuğunu ve ne 
kadar devam ettiğini bilmek de önem arz etmektedir. Amerika’da yürütülen, 
sürücülerin gerçek dünya ortamında direksiyon başında gözlemlendiği 
bir çalışma, en çok yeme ve içme olmakla birlikte, sürücülerin sürüş 
esnasında zamanlarının yaklaşık %30’unu dikkat dağıtıcı ikincil görevlere 
harcadıkları sonucuna varmıştır(18). Ancak, bu çalışma sonucunu 
genelleyebilme olasılığı; çalışmanın yöntemi, az sayıdaki deneği (70 
katılımcı) ve ayrıca çalışma yürütüldüğünden bu yana araç-içi iletişim için 
kullanılan teknolojinin hızla büyümesi gibi nedenlerden dolayı rakamlarda 
değişiklik olabileceği için kısıtlıdır. Dağınıklığı tetikleyen muhtemel 
etkenlere maruz kalma sonucu yaşanan dikkat dağınıklığının gerçek 
kapsamını tam olarak tespit etmek zordur. Geniş bir yelpazedeki olası 
dikkat dağınıklığı kaynakları ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmadığı 
için, yüksek gelirli olanlar dâhil olmak üzere, ülkelerin çoğunda bu sorunun 
kapsamı tam olarak bilinmemektedir. 
----------------------------------------------------------------------------------
1.3. Sürücü dikkat dağınıklığından kaynaklanan kazaların 

boyutu

Ülkelerin çoğunda polis, kaza raporlarında cep telefonu kullanma gibi 
belli dikkat dağıtıcı eylemlerin gerçekleştirildiğini sistemli bir şekilde 
raporlamadığı için dikkat dağınıklığının karayolu trafik kazalarına etkisini 
ve sonuç olarak dünya karayolu ağına arz ettiği tehlikeyi tahmin etmek 
zordur. Polisin kaza raporlarına dikkat dağınıklığını dâhil ettiği bölgelerde 
ise sürücülerin, hataya işaret edeceği sebebiyle telefon kullandığını ifşa 
etmekten kaçınması ve dolayısıyla verilerin eksik raporlanması büyük 
bir olasılıktır. Tanık ifadeleri de güvenilir olmayabilir (9). Ancak aşağıda 
açıklamaları verilen seçilmiş birkaç çalışma, dikkat dağınıklığının karayolu 
trafik kazaları için önemli bir etken olduğunu ileri süren artan sayıda kanıtın 
var olduğunu ortaya koymaktadır. 
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●		 Avustralya’da yürütülmüş bir çalışma, hastaneye kaldırılmayla 
sonuçlanan ciddi karayolu kazalarında sürücü tarafından beyan edilen 
dikkat dağınıklığının rolünü incelemiş ve dikkat dağınıklığının kazaların 
%14’ünde katkıda bulunan bir etmen olduğunu tespit etmiştir (19). 

●		 Yeni Zelanda’da bir araştırma, 2008 yılında dikkat dağınıklığının, 
ölümcül kazaların en az %10’una ve yaralanmayla sonuçlanan 
kazaların %9’una sebep olduğunu ve bu kazaların sosyal maliyetinin 
yaklaşık 413 Milyon Yeni Zelanda Doları (yaklaşık olarak 311 Milyon 
Amerikan Doları) tutarında olduğunu ileri sürmektedir. Genç nüfusun 
dikkat dağınıklığından kaynaklanan kazalara karışmasının daha büyük 
bir ihtimal olduğunu da belirtmektedir (20). 

●		 Kolombiya’daki sigorta şirketleri, 2006 yılı içerisinde gerçekleşen 
bütün karayolu trafik kazaların %9’unun dikkati dağılmış sürücülerden 
kaynaklandığını raporlamıştır. Yayalara arabaların çarpmasıyla 
meydana gelen bütün vakaların %21’i, dikkati dağılmış sürücülerden 
kaynaklanmıştır (21). 

●		 İspanya’da 2008 yılında gerçekleşen karayolu trafik kazalarının tahmini 
olarak %37’si sürücü dikkat dağınıklığı ile bağlantılıydı (22). 

●		 Hollanda’da 2004 yılındaki toplam ölü ve yaralı kazazede sayısının 
%8,3’ünün nedeni sürüş esnasında cep telefonu kullanımıydı (23). 

●		 Kanada’da 2003-2007 ulusal verileri, ölen veya yaralanan2 bütün 
sürücülerin %10,7’sinin kaza esnasında dikkatinin dağınık olduğunu 
göstermektedir (24). 

●		 Amerika’da 2005 ile 2007 yılları arasında meydana gelen kazaların 
%11’ine araç içi kaynaklar sonucu sürücü dikkat dağınıklığının neden 
olduğu tahmin edilmiştir. 100 sürücüyü kapsayan daha küçük çaplı bir 
araştırma ise, sürücülerin ikincil görevlerle ilgilenmesinin ramak kala 

2  Bu rakam, ölümcül yaralı, ağır, hafif yaralıları ve yaralanma şiddeti bilinmeyenleri içer-
mektedir. Veriler, Quebec’i kapsamamaktadır. 
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kaza (neredeyse kaza yapma durumu) ve kazaların %22’sine katkıda 
bulunduğunu ortaya koymuştur. 2008 yılında Amerika’da meydana 
gelen bütün ölümcül kazaların %16’sında dikkat dağınıklığının 
görüldüğü raporlanmıştır. 

●		 İngiltere’de dikkat dağınıklığının, raporlanan kazaların %2’sinde etmen 
olduğu belirtilmiştir. Raporu düzenleyen polis memurunun sürücü dikkat 
dağınıklığını tespit etmede yaşadığı zorluk, polis tarafından verilmiş 
sübjektif karar olarak değerlendirilen bu oranın eksik aktarılmasına 
sebep olabilir. Buna ek olarak, katkıda bulunan etmenler mahkemede 
gündeme geldiğinde polis memurlarının destekleyici kanıtlar sunması 
gerekir, aksi takdirde sorun eksik aktarılmış olur.

Dikkat dağınıklığının farklı biçimlerinin karayolu kazalarına göreli katkısını 
tahmin etmek zordur. Yeni Zelanda’da yürütülen bir çalışma, yolcu 
kaynaklı dikkat dağınıklığının sürücü dikkat dağınıklığı içeren çarpışmalar 
arasında en fazla paya sahip olduğunu bulmuştur: hatta yolcu kaynaklı 
dikkat dağınıklığı oranının, telekomünikasyon ve eğlence sistemlerinin 
birlikte oluşturduğu orandan fazla olduğu ortaya çıkmıştır (29). Benzer 
bir şekilde, dikkat dağınıklığı kaynağının sürücü davranışı üzerindeki 
etkilerini değerlendirmenin yanısıra davranışın sıklığı ve süresini de göz 
önünde bulundurmak gerekir. Cep telefonunu konuşmak için kullanmanın 
telefonda mesaj yazmayla kıyaslandığında sürüş eylemi üzerinde olumsuz 
etkisi daha az olabilir (bir başka deyişle, daha az risk taşıyan bir davranıştır). 
Ancak Amerika’da yürütülen bazı çalışmalar, sürüş esnasında cep telefonu 
konuşmalarının sıklığı ve süresinin fazlaysa riskinin daha yüksek olduğunu 
ileri sürmektedir: tahmini olarak 1,4 milyon kaza cep telefonu görüşmeleri 
sonucu yaşanmaktayken yaklaşık 200.000 kazanın mesaj veya e-posta 
göndermeye bağlı olduğuna inanılmaktadır (30, 31). Ancak metin mesajı 
göndermeye ilişkin verilerin toplanmasının zorluğunun, bu tahminlerin 
eksik beyan edilmiş olma ihtimaline yol açabileceği dikkate alınmalıdır. 

Bugüne kadar, bu alanla ilgili küresel araştırmaların odak noktası sorunun 
kapsamı, sürüş performansı üzerindeki etkisi, müdahaleler ile ilgili mevcut 
kanıtlar olmuştur ve dikkat dağınıklığı alanındaki siyasi tartışmalar cep 
telefonu kullanımına yönelmiştir. Bunun nedeni kısmen, cep telefonu 
kullanımındaki genel artış ve araçların benzer cihazlar ile donatılmasına 
yönelik trendlerin, araçlarda kullanımı teşvik edeceği gerçeğinin kabul 
edilmesidir. Benzer bir şekilde, bu belgede sunulan bilgiler, sesli görüşme 
ve mesajlaşmak için kullanılan cep telefonları üzerine odaklanmış 
olmasına rağmen e-posta, internet, film ve oyunlara erişim sağlayan “akıllı 
telefonların”3 kullanımındaki artışın ve içerdiği risklerin farkında olmak da 
önemlidir. 

Yaygın sürücü dikkat dağınıklığı sorununun ve küresel karayolu güvenliği 
üzerindeki olası etkisinin farkında olmakla birlikte bu belgenin geri kalanı, 
esasen sürüş esnasında cep telefonu kullanımına odaklanmıştır. 

----------------------------------------------------------------------------------
3  “Akıllı telefonlar arasında, i-Phonelar, Blackberryler ve geniş kapsamda e-posta ve inter-
net erişimi olanakları sağlayan diğer android telefonları içermektedir. 3G ve 4G, hizmetleri 
arasında geniş alan kablosuz sesli telefon, mobil internet erişimi, video çağrıları, film akışı, 
uygulama veya oyun indirme bulunan kablosuz cep telefonların bir sonraki “nesli”dir. 
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2.1. Cep telefonu alma ve kullanmada görülen artış

Cep telefonu edinme ve kullanma yüzdeleri, geçtiğimiz yıllarda dünyanın 
her yerinde büyük artış göstermiştir. Şekil 1, 2009 yılının sonunda her 100 
kişi başına 67 kişiye ulaşan küresel cep telefonu aboneliği sayısındaki 
istikrarlı artışı göstermektedir. 

ŞEKİL 1: Küresel bilgi ve iletişim teknolojisi gelişmeleri, 1998–2009
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Cep telefonu aboneliklerindeki en hızlı büyüme, şu anda yüksek gelirli 
ülkelerdeki cep telefonu aboneliklerinin iki katına tekabül eden düşük ve 
orta gelirli ülkelerde gerçekleşmekte olup bu durum bahsi geçen pazarların 
göreli boyutunu yansıtmaktadır. Yüksek gelirli ülkelerin çoğunun aksine 
birçok düşük ve orta gelirli ülke, telefon hizmetleri için ilk olarak sabit hat 
kullanımı yerine doğrudan kablosuz teknolojinin kullanımına geçmektedir. 
2008 ile 2009 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerdeki cep telefonu 
kullanımı, 100 kişi başına yaklaşık 57 kişi düzeyine ulaşarak küresel 
nüfusun %50’sini aşarken, yüksek gelirli ülkelerdeki kullanım, çoğunlukla 
%100’ü aşmıştır (bir başka deyişle, her kişi için birden fazla cep telefonu 
aboneliği mevcuttur). Dünyanın birçok bölgesinde cep telefonu hizmetleri 
ve ilgili cihazların nispeten düşük maliyetleri cep telefonu büyümesinde 
küresel pazara sağlanan teşvikin devam etmesini sağlayacaktır. Cep 
telefonu kullanımı, özellikle 15-24 yaş grubu olmak üzere, en fazla genç 
nüfus arasında yaygın olmakla birlikte veriler daha düşük yaş grubu 
üyelerinin, metin mesajı servisleri talebini arttırdığını öne sürmektedir (12). 
Kanada’da yapılan bir çalışmada, genç nüfusun her gün (küresel ortalama 
olan 27 dakikaya nazaran) bir saatten fazla cep telefonunda konuşarak 
vakit geçirdiğini ve bir hafta içerisinde kullanılan toplam mesaj hizmetinin 
%49’unu genç nüfusun kullandığını ortaya koymuştur (12). Mesajlaşma 
sıklığının, telefonda konuşmadan daha ucuz olduğu gerekçesiyle bu 
oranın artma ihtimalinin olduğu vurgulanmalıdır. 

Cep telefonu kullanımındaki artış, kısmen, anlık ve devamlı bilgi akışı ve 
sosyal ağ kurma imkânı sağlayan bilgi ve iletişim teknolojisinin daha geniş 
kapsamda entegrasyonuna dayanmaktadır. Mobil ve akıllı telefonlar, MP3 
çalarlar, i-Podlar gibi gittikçe yayılan taşınabilir cihazlar ve Facebook ile 
Twitter gibi uygulamalar, birçok toplumda kullanıcıları, benzeri görülmemiş 
ağır bir bağımlılığa doğru sürüklemektedir. Bu gidişat özellikle genç 
nüfus arasında hüküm sürmektedir fakat bahsi geçen cihazların devamlı 
kullanımına bağlı dikkat dağınıklığı, bu aşırı kullanımın bir bağımlılık olup 
olmadığı tartışmasına yol açmıştır. 
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Araştırmalar, bu davranışın hizmetlere erişilemediğinde, içe kapanma, 
depresyon, sosyal tecrit ve yorgunluk gibi diğer negatif tepkimeler ile 
birlikte negatif sağlık neticeleri ile sonuçlanan kompulsif-impulsif bozukluk 
ile benzerlik gösterdiğini ortaya koymaktadır (33). Bu aşırı kullanımın ve bu 
cihazlara bağımlılığın, sürüş eylemi üzerindeki zarar verici etkisi nedeniyle, 
direksiyon başında dikkat dağınıklığı kaynağı olma olasılığı aşikardır. 

Karayolu trafiği ölümleri, özellikle hızlı bir şekilde motorlu araç 
sayısının arttığı, gelişmiş karayolu trafiği stratejileri ile yeterli düzeyde 
desteklenmeyen bölgelerde olmak üzere, düşük ve orta gelirli ülkelerde 
istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Teoride; daha iyi iletişim imkânları, 
karayolu seyahatlerine yönelik ihtiyacı azaltabilecek ve buna bağlı olarak 
karayolu trafiği yaralanmalarından mağdur olma riskini düşürebilecekken, 
uygulamada artmış olan karayolu ulaşımı, daha gelişmiş ve kesintisiz 
iletişim alt yapılarının bir araya gelmesi küresel karayolu güvenliğine zarar 
verebilir. 

----------------------------------------------------------------------------------
2.2. Sürüş esnasında cep telefonu kullanımına ilişkin 
tahmini oranlar

Cep telefonu alma oranları dünya çapında artarken araçlarda cep 
telefonu kullanımı da yaygınlaşmaya devam etmektedir. Elde-tutulan cep 
telefonlarının artan kullanımı ile birlikte yeni araçlar, sesle etkinleştirme 
ve eller-serbest telefon kullanımı sağlayan Bluetooth teknolojisi ile 
donatılmaktadır. 

Yürütülen birkaç çalışma, sürüş esnasında cep telefonu kullanan 
sürücülerin sayısını belirlemeye çalışmıştır. Örneğin, birkaç yüksek gelirli 
ülkede (Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya ve bazı Avrupa ülkeleri), 
sürücülerin %60-70’i, sürüş esnasında ara sıra cep telefonu kullandığını 
belirtmiştir (12, 23, 34, 35). Bazı çalışmalar, belirlenen herhangi bir 
zamanda cep telefonu kullanımını da değerlendirmeye tabi tutmaya 
çalışmıştır çünkü sürüş esnasında kullanma değil aynı zamanda kullanım 
süresi de risk üzerinde etkilidir– ne kadar uzun kullanılırsa o kadar 
büyük risk barındırmaktadır. Söz konusu araştırmaların çoğu sürücüler 
tarafından verilen beyanlara, gözlemsel çalışmalara veya polis kayıtlarına 
dayandırılmaktadır. Bu çalışmalar, aşağıdaki hususları kapsar:

●		 Avustralya, Hollanda, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde sürücülerin 
%1-7’si gün içerisinde herhangi bir zamanda cep telefonu kullanırken 
gözlemlenmiştir (12, 23, 34, 35). Amerika’da gözlemlenen araçların 
%11’inin sürücüsü cep telefonu sahibidir (7, 36). 

●		 Kanada’da yürütülen bir çalışma, kırsal kesimde araç kullanan 
sürücülerin %2,8’inin herhangi bir zamanda cep telefonu kullandığını 
ortaya koymuştur ancak bu rakam, kentsel alanlarda çok daha 
yüksektir (%5,9) (37). 

●		 Amerika’da bir eyalete ait polis kaza raporlarına göre, 2001 ile 2005 
yılları arasında sürüş esnasında cep telefonu kullanımı %2,7’den 
%5,8’e yükselerek iki katından daha fazla bir artış göstermiştir. 
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●		 İngiltere’de 2008 yılında elde-tutulan cep telefonu kullanımı oranının 
binek araç sürücüleri için %1,1 ve diğer araç sürücüleri (kamyonet ve 
otobüs gibi) için %2,2 olduğu gözlemlenmiştir (39). 

●		 İsveçli sürücüler arasında yürütülen bir anket çalışması, sürüş 
esnasında cep telefonu kullanımının son 10 yılda büyük bir artış 
gösterdiğini ortaya koymuştur: cep telefonuna sahip bütün sürücülerin 
%30’u sürüş esnasında günlük olarak kullandığını belirtmiştir.

Durum Çalışması:
Johannesburg, Güney Afrika’da 
cep telefonu kullanımının kısa 
bir değerlendirmesi

Sürüş esnasında elde-tutulan cep telefonu 
kullanımı, Güney Afrika’da kanuna aykırıdır. 
Sorunun boyutlarını değerlendirmek için Güney 
Afrika Otomobil Derneği, Johannesburg’un kuzey 
bölgesindeki banliyölerinde gözlemsel bir çalışma 
yürütmüştür. En yoğun saatinde işlek bir kavşakta 
bir saatlik çalışma süresince toplam 2,497 sürücü 
gözlemlenmiştir. Çalışma esnasında 196 sürücü 
(%7,8) mesaj atma veya konuşma amacıyla cep 
telefonu tutarken görülmüştür. Birçok sürücü, 
aynı zamanda, yemek yerken, içecek tüketirken, 
sigara içerken, makyaj yaparken veya gazete 
okurken görülmüştür ancak bunlar, analiz 
kısmına dâhil edilmemiştir. Bu sonuç, Avustralya 
ve bazı Avrupa ülkelerinde gözlemlenen %5’lik 
orandan daha yüksektir ancak bunun sebebi 
muhtemelen çalışmanın en yoğun trafik saatinde 
gerçekleştirilmesidir.  Buna rağmen bu durum 
çalışması, sürüş esnasında dikkat dağınıklığı 
sorununun sadece yüksek gelirli ülkelere özgü 
olmadığı ve küresel anlamda eyleme geçilmesi 
gerektiğini göstermektedir. 

Sürüş esnasında elde-tutulan cep telefonlarının kullanımının hangi 
kapsamda gerçekleştiğine dair giderek artan kanıtların gün yüzüne 
çıkmasına rağmen eller-serbest telefonların yaygınlığı ile ilgili çok az veri 
bulunmaktadır. Bu yaygınlığı konu alan iki araştırma aşağıda belirtilen 
verilere ulaşmıştır:

●		 Hollanda’da yürütülen sürücü beyanına bağlı bir çalışmada, sürücülerin 
%2’si sıklıkla elde-tutulan telefon kullandığını belirtirken, bu sürücülerin 
%14’ünün sürüş esnasında eller-serbest telefon kullandığını ortaya 
koymuştur. 

●		 Londra, İngiltere’de yürütülen bir gözlemsel çalışma otomobil 
sürücülerinin %2,8’inin elde-tutulan telefon kullandığını bu rakamın 
eller-serbest telefon için çok daha yüksek olduğunu belirtmektedir.4 
Eller-serbest telefonların kullanımında, önceki yıllar göz önünde 
bulundurulduğunda, elde-tutulan telefonlara kıyasla daha büyük bir 
artış görülmüştür. Taksi şoförleri ve minibüs şoförleri arasında eller-

4  Anket araştırması kadrosu, telefonların sürücüler tarafından kullanıp kullanılmadığını 
kontrol etmek için görsel gözlem ile birlikte tespit edilmesine yardımcı olması için özellikle 
geliştirilmiş elektronik ekipman kullanarak eller-serbest telefonların kullanımını tespit et-
miştir. 
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serbest telefon oranı, sırasıyla %14,3 ile %9,9 olmak üzere oldukça 
yüksektir(35). Ancak, İngiltere ulusal verileri, başkent dışında cep 
telefonu kullanım oranlarının daha düşük olduğu ileri sürmüştür: 2008 
yılında otomobil sürücülerinin %1,1’i, minibüs şoförlerinin %2,2’si ve 
otobüs şoförlerinin %1’i sürüş esnasında elde-tutulan cep telefonu 
kullanan sürücü olarak sınıflandırılırken eller-serbest telefonlar için ilgili 
rakamlar sırasıyla %0,5, %0,8 ve %0,5’tir (28). Bu durum; başkentte 
nispeten daha yoğun trafik tıkanıklığından kaynaklanan, sürücüleri cep 
telefonu kullanımı risklerini değerlendirmeye hızın daha yüksek olduğu 
bölgelere oranla daha az yönelten, düşük hız sınırlarının sonucu olabilir. 

Genç ve/veya acemi sürücüler (25 yaş altı), karayolu trafiği yaralanmaları 
için yüksek risk grubunu oluşturmakta olup çoğunlukla kaza ve trafik 
ölüm istatistiklerinin büyük bölümünde yer almaktadır. Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında genç sürücüler, 
genellikle ölen bütün sürücüler arasında %18 ile %30’luk oranla temsil 
edilmelerine rağmen aynı yaş grubu kendi ülkelerinde bütün nüfusun 
sadece %9 ve %13’lük oranını karşılamaktadır (14). İngiltere, Avustralya 
ve Yeni Zelanda’da yürütülen çalışmalar, özellikle yüksek risk taşıyan 
davranışlarda bulunma eğilimine sahip olan bir grup olarak 30 yaş altı 
erkek sürücülerin, sürüş esnasında cep telefonu kullanmalarının çok 
yüksek bir olasılık olduğunu kanıtlamaktadır (12, 13). İngiltere’de yürütülen 
çalışma, 30 yaş altı sürücülerin cep telefonu kullanma olasılığının 30 yaş 
üstü sürücülerine oranla iki kat fazla olduğunu ortaya koymuştur (39). 
Direksiyon deneyimleri 30 yaş üstü sürücülere nazaran daha yetersiz 
olduğundan, dikkat dağınıklığının etkilerine karşı daha savunmasız 
olabilen bu genç sürücülerin cep telefonunun sıklıkla kullanması, yüksek 
kaza riskini arttırabilir. 

----------------------------------------------------------------------------------
2.3. Sürüş esnasında mesajlaşmaya ilişkin tahmini oranlar

Kısmen bu davranışı araç içi gözlemlemede yaşanan zorluklardan ötürü 
sürüş esnasında mesaj atma kapsamında çok sınırlı bilgi mevcuttur 

●		 İngiltere’de yürütülen bir çalışma, sürücülerin %45’inin sürüş esnasında 
mesaj attığını ortaya koymuştur. 

●		 Avustralya’da yürütülen bir çalışma, her altı sürücüden birinin sürüş 
esnasında mesaj gönderdiğini ileri sürmüştür (42, 43).

●		 Amerika’da gerçekleştirilmiş bir çalışma, Amerikalı yetişkinlerin 
%27’sinin sürüş esnasında mesaj gönderdiğini veya okuduğunu 
belirtmiştir (44).

Metin mesajı hizmetlerinden yararlanan sürücü oranının, genç ve/veya 
deneyimsiz sürücüler arasında daha yüksek olduğu görülmektedir: 
Avustralya’daki çalışma (yukarıda bahsi geçen), 17-29 yaş grubu 
sürücülerin %58’inin sürüş esnasında mesaj okuduğunu, %37’sinin ise 
mesaj gönderdiğini belirtmiştir (40, 42, 43). 
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Daha önceden de belirtildiği gibi güvenli sürüş için gerekli olarak 
nitelendirilen belli görevler, “birincil görevler” olarak ifade edilmektedir. 
Cep telefonu kullanma gibi davranışlar “ikincil” görevdir. Çalışmalar, 
ikincil bir görevle meşgulken güvenli bir şekilde araç kullanmak için 
olmazsa olmaz olarak nitelendirilen birincil görevleri yerine getirmenin 
sürücüler için zor olduğunu göstermektedir. Bu zorluğun sonucu olarak 
sürücülerin performansı birçok açıdan düşmektedir. Dikkat dağınıklığının 
sürüş performansını olumsuz yönde etkilediğine dair araştırmalar, sürüş 
eylemi üzerinde etkisi olan başka dikkat dağınıklığı kaynakları olsa da cep 
telefonu kullanımı üzerine yoğunlaşmıştır. 

----------------------------------------------------------------------------------
3.1. Cep telefonu kullanımının sürücü performansı 
üzerindeki etkisi

3.1.1. Etki değerlendirme ile ilgili yöntembilimsel hususlar
Cep telefonu kullanımının sürüş eylemi üzerindeki etkileri detaylı bir 
şekilde araştırılmıştır, ancak araştırmaların sonuçları büyük farklılıklar 
göstermektedir. Bu tutarsızlık kullanılan yöntemler ve çalışmanın 
yürütüldüğü koşullardan kaynaklanmaktadır (Kutu 3’e bakınız). 

Her yaklaşımın, sorun hakkında biraz farklı bakış açıları vardır ve 
yaklaşımların hiçbiri politik kararların verilmesi için gerekli bütün bilgileri 
sağlayamamaktadır. Bilgiye dayalı karar alma konusunda temel oluşturan 
en önemli unsur, çeşitli yaklaşımlardan elde edilen kanıtların geçerliliği ve 
birbirleriyle örtüşmeleridir. 

Cep telefonunun
sürücü 
davranışları ve 
kaza 
üzerindeki etkisi

3
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KUTU 3: Farklı tip çalışmalar, ilgili avantajları ve dezavantajları

Metodoloji Avantajlar Dezavantajlar
Deneysel Kontrollü ortamda 

yürütülür, örneğin; 
simülatörler, 
test pistleri 
veya bazen 
karayollarında.

Sürücünün ne 
yaptığı yakından 
takip edilebilir. 

Çok gerçekçi değil. 
Pahalı, o yüzden genellikle az 
sayıda katılımcı içerir. Az sayıdaki 
katılımcılardan ötürü sonuçları 
genellemek zordur. 

Gözlemsel 
çalışmalar
Sabit 
gözlemsel 
çalışmaları

Sabit bir gözlemci, 
sürücüler 
belirlenmiş 
noktadan 
geçerken bilgileri 
kaydeder. 

Sürücülerin 
sürüş esnasında 
teşebbüs ettiği 
ikincil görevlerin 
tip ve oranları ilgili 
doğrudan bilgi 
sağlar.

Bilgi, araba geçerken (sınırlı süre 
ve olanaklar dâhilinde sınırlı görüş 
kabiliyeti) gözlemcinin kayıt altına 
alma eyleminde ne kadar başarılı 
olduğu ve gözlem alanlarının 
temsil edilebilirliği ile kısıtlıdır. 
Çalışmalar sadece anlık görüntü 
değerlendirmesi sunar. 

Doğal 
çalışmalar

Gönüllü 
katılımcılar, belli 
bir normal sürüş 
süresi boyunca 
sürüş eylemlerinin 
kayıt altına 
alınmasına izin 
verir (araçlar, 
sensör ve 
kameralar ile 
donatılır).

Çalışmalar 
genellikle kamu 
yollarında 
yürütülür, bu 
yüzden deneysel 
çalışmalara 
kıyasla daha fazla 
geçerliliğe sahiptir.

Sürücülerin araçların izlendiğinin 
farkında olması, sürüş eylemlerini 
etkileyebilir. Çalışmalar masraflı ve 
daha az kontrollüdür – karışıklığa 
neden faktörler, sonuçları 
açıklayabilir. Çalışmalar sonucu elde 
edilen veri kümelerinin genellikle 
çok kapsamlı olması analiz etme 
ve yorumlama bakımından zorlayıcı 
olmaktadır. 

Kaza-temelli 
çalışmalar

Gerçek hayattan 
kazalar, kazada 
dikkat dağıtıcı 
eylemin olup 
olmadığını 
belirlemek için 
incelenir. 

Sürüş esnasında 
ikincil görevlerle 
meşgul olmanın 
güvenliği 
etkilediğine dair 
doğrudan bilgi 
sağlar.

Sürücü dikkat dağınıklığının 
kazada katkı sağlayan faktör olup 
olmadığını belirlemek zordur: polis 
raporları, genellikle dikkat dağıtıcı 
eylemlerin gerçekleştiğine dair bilgi 
içermemekle birlikte sürücüler de 
kendi dikkat dağınıklıkları ile ilgili bir 
beyanda bulunmak istemeyebilir. 
Kaza çalışmalarında dikkat 
dağınıklığı durumu büyük ihtimalle 
eksik bildirilmektedir. 

Kaynak: (7, 9, 45)

3.1.2. Cep telefonu kullanımından etkilenen sürücü davranışı alanları
Cep telefonu kullanma, sürücülerin:

●		 gözünü yoldan ayırmasına (görsel dikkat dağınıklığı);
●		 aklını yola odaklamamasına (bilişsel dikkat dağınıklığı);
●		 ellerini direksiyondan çekmesine (fiziksel dikkat dağınıklığı) neden 

olabilir. (13) 

Çalan telefona tepki verme şeklindeki işitsel dikkat dağınıklığı da meydana 
gelebilir ancak bu dikkat dağınıklığı, diğer dikkat dağınıklığı yapılarından 
büyük ihtimalle daha kısa sürecektir. 
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Cep telefonu kullanmak, birçok sürüş görevinin yerine getirilmesini 
zorlaştırarak aşağıda belirtilen durumların meydana gelmesine sebep 
olur:
●		 sürüş ile ilgili beklenmedik durumları daha uzun sürede fark etme ve 

tepki verme;
●		 doğru şerit içerisinde kalmakta zorluk çekme; 
●		 daha sert frenleme ile daha yavaş frenleme reaksiyonları ve daha kısa 

takip mesafeleri;
●	 	uygun hızda seyir edememe (örneğin, sürüşün gereksiz yavaşlaması);
●		 trafik işaretlerine daha yavaş reaksiyon gösterme/işaretleri gözden 

kaçırma;
●		 görüş alanının daralması (bir başka deyişle, sürücüler genellikle ileri 

bakar, yanlara veya aynalara bakmaz); 
●		 uygunsuz takip mesafesi;
●	 	 sürücünün emniyetli bir şekilde aracı trafiğin akışına sokması için 

yeterli zamanı tanımayan trafik akışındaki kabul boşlukları; 
●		 daha yüksek stres ve gerilme seviyelerine sebep veren artan zihinsel 

çalışma yükü;
●		 etrafta neler olduğuna dair azalan sürücü-farkındalığı (5, 23). 

Dikkat dağınıklığının sürücü performansını etkileme tehlikesi aşağıdaki 
gibi birkaç faktöre bağlıdır: 
●	 	dikkat dağıtıcı görevin karmaşık olması;
●	 	süresi;
●	 	sıklığı;
●	 	karayolundaki trafik durumu.

Dikkat dağıtıcı görevin özellikle karmaşıklığı ve bilişsel talepleri, sürücü 
davranışları üzerindeki etkisinin kapsamını belirleyen önemli etkenlerdir. 
Örneğin, elde-tutulan cep telefonunda mesaj yazılması veya telefon 
numarası girilmesinin, görevin gerçekleştirildiği süre boyunca görsel 
dikkat dağınıklığına sebep olduğunun açıkça anlaşılmasıyla birlikte telefon 
görüşmesi sürdürmenin sebep olduğu bilişsel dikkat dağınıklığının, 
sürücü davranışlarında yavaşlamanın ana sebebi olduğunu ileri süren 
somut kanıtlar mevcuttur (12, 46). 

Dikkat dağınıklığının sürücü davranışlarını hangi düzeyde etkilediği 
bakımından birkaç sürücü özelliği de ayrıca önem arz etmektedir. Bunlar:

Yaş
Sürücü performansı üzerinde cep telefonu görüşmelerinin etkisi, hem 
genç hem de yaşlı sürücüler için çok yüksek düzeydedir. Yollarda daha az 
deneyime sahip genç sürücüler, uygun bir şekilde araç sürme ile telefonda 
konuşma gibi ikincil görevler arasında dikkatlerini payda etmeyi daha zor 
buluyor. Yaşlı sürücüler5, eşzamanlı iki görevi sürdürmelerini daha zor 
kılan azalmış görsel ve bilişsel yetilere sahiptir ki bu da sürüş esnasında 
daha uzun reaksiyon süresi ile sonuçlanmaktadır (13, 47, 78). 
5  Çalışmaya bağlı olarak 50-75 yaş arası. 



21Cep telefonu kullanımı: sürücü dikkat dağınıklığında giderek büyüyen bir sorun 

KUTU 4: Cep telefonu ve alkollü araç kullanma

Bazı çalışmalar, cep telefonu kullanımına bağlı sürüş davranışlarındaki 
zayıflamanın, alkollü araç kullanımına bağlı olanlar kadar etkili 
olduğunu bulmuştur. Gerçekten de İngiltere’de yürütülen bir çalışma, 
cep telefonunda yapılan görüşme esnasında sürüş davranışlarının, 
kandaki alkol seviyesinin İngiltere yasal sınırında (80 mg/100 ml) 
olmasından daha fazla bozulduğu sonucuna varmıştır (49). Ancak 
cep telefonu kaynaklı sürüş davranışlarındaki bozulmalar, kısa süreli 
ve dikkatin sürüş görevinden geçici olarak uzaklaşmasına sebep 
olmaktadır, bu nedenle alkolün etkilerinin daha uzun süre boyunca 
devam ettiği unutulmamalıdır. Bunun dışında, cep telefonu kullanan 
sürücüler belli düzeyde kontrol sahibiyken, (görüşmeyi duraklatma 
gibi) alkollü sürücüler eylemlerini çok fazla kontrol edemezler. Alkol, 
aynı zamanda, sürücünün yargı gücünü zayıflatabilirken cep telefonu 
kullanımı buna sebep olmaz; ancak sürücünün belli bir yargıya 
varmasını geciktirebilir (13, 23, 50). Bu nedenle, alkol tüketimine bağlı 
artarak çoğalan riskler, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmasından 
kaynaklanan risklerden daha fazladır (51). 

Cinsiyet
Araştırmaların çoğu erkeklerin sürüş esnasında cep telefonu kullanma 
eğilimlerinin daha fazla olduğunu, ancak bu dikkat dağınıklığının sürüş 
davranışları üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğunu göstermektedir. Bazı 
çalışmalar, özellikle genç kadın sürücüler olmak üzere cep telefonu 
kullanımının kadınlar üzerinde daha fazla etkiye sahip olabileceğini 
ileri sürmektedir ancak diğer çalışmalar herhangi bir farklılıktan 
bahsetmemektedir: bunun sebebi farklı çalışmalarda kullanılan yaş ile 
bağlantılı farklılıklar olabilir (13, 52). Sürüş esnasında metin mesajı gönderme 
üzerine yürütülen bir çalışma, erkek sürücülerin mesaj göndermeye olan 
eğilimlerinin daha fazla olduğunu ancak mesaj gönderme ile bağlantılı 
meydana gelen sürüş performansındaki zayıflamanın erkeklere kıyasla 
kadınlarda daha belirgin olduğunu ortaya koymuştur. Erkek sürücülerde, 
seyir halinde mesaj gönderirken hız azaltma davranışının daha az 
görüldüğünü göstermiştir (53). 

Sürücü deneyimi
Acemi sürücülerin çoğun genç yaştaki sürücülerden oluştuğundan, cep 
telefonu kullanırken sürüş kabiliyeti üzerinde yaş ve deneyimin etkilerini 
birbirinden ayırt etmek zordur. Ancak, daha genç yaştaki deneyimsiz 
sürücülerin, dikkat dağınıklığının sürüş performansı üzerindeki etkilerine 
karşı daha hassas olduğu görülmektedir: ergenlik yıllarında meydana 
gelen yeni bilişsel gelişim evresi genç sürücülerde dikkat dağınıklığına 
neden olur ve bu durum onları, yetişkin sürücülere kıyasla, sürüş 
performanslarının daha geniş kapsamda etkilenmesine yatkın kılmaktadır. 

Risk alma
Alkollü araç kullanma (Kutu 4), aşırı hız yapma veya emniyet kemeri 
takmama gibi başka yüksek riskli davranışlar sergileyen sürücülerin seyir 
halinde cep telefonu kullanma olasılığı daha fazla olup bu durum herhangi 
bir kazanın etkilerini şiddetlendirmektedir (35, 37, 54). 
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Ticari sürücüler
Kamu ve ticari ulaşım sektörleri kapsamındaki sürücü dikkat dağınıklığı 
ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır ancak bazı çalışmalar, birden fazla ve 
bazı durumlarda rekabet içerikli roller üstlenmesi gereken otobüs ve ağır 
taşıt sürücülerinin dikkat dağınıklığı etkilerine karşı savunmasız olduğunu 
ileri sürmektedir. Amerika’daki ticari araç operatörleri arasında yürütülen 
bir çalışma, “hayati tehlike arz eden durumları” (bir başka deyişle, kazalar, 
kaza tehlikeleri, “kaza önleyici manevra” gerektiren durumlar ve istemsiz 
şerit kaymaları) incelemiş ve sadece cep telefonuna bağlı olmamakla 
birlikte sürücülerin, bu durumların %81’inde dikkat dağınıklığı yaşadığını 
ortaya koymuştur. 

KUTU 5: Ticari yük taşıtları ve otobüslerde dikkat dağınıklığı

Amerika’daki ticari sürücüler arasında yakın zamanda yürütülen 
bir çalışma, cep telefonlarını ve “hayati tehlike arz eden durumları” 
(kazalar, kaza tehlikeleri içeren durumlar veya ramak kala kazalar ile 
ilişkili olduğu düşünülen diğer durumlar) ele almıştır. İlginç bir şekilde, 
cep telefonunda konuşma veya konuşanı dinlemenin belirgin bir 
şekilde hayati tehlike arz eden durumların meydana gelme riskini 
etkilemediğini (ve hatta bazı durumlarda bu riski azalttığını), mesaj 
gönderme veya numara çevirme gibi diğer eylemlerin ise kaza 
riskini arttırdığını bulmuştur. Bu çalışma, riskteki artışın bu sürücüler 
arasında bilişsel dikkat dağınıklığından çok fiziksel dikkat dağınıklığı 
sonucu meydana geldiğini ileri sürmektedir. Sonuçlar, yukarıda 
bahsedilen çalışma ve incelemelerin aksini ima etmektedir: Kullanılan 
bu yöntembilimsel yaklaşımların farklı olmasından veya çalışmanın 
yürütüldüğü farklı sürücü gruplarını (otobüs ve ağır taşıt sürücüleri) 
ele almasından kaynaklanıyor olabilir ancak bu alanda daha kapsamlı 
bir araştırmanın yapılması gerektiğini göstermektedir (56). 
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Dikkat dağınıklığının sürüş kabiliyeti üzerindeki etkileri farklılık 
gösterebilirken burada asıl önemli olan nokta, cinsiyet, yaş veya sürücü 
deneyimine bakılmaksızın, sürüş esnasında cep telefonu kullanmanın 
bütün sürücüler için kaza olasılığını kesinlikle arttırdığıdır. 

3.1.3. Elde tutarak kullanma ile Eller serbest kullanma 
karşılaştırması
Cep telefonu piyasası genişledikçe ve teknoloji çok yönlü bir hal aldıkça 
eller-serbest cep telefonları, ses aktivasyonu ve hızlı arama gibi diğer 
yardımcı unsurlar, cep telefonu kullanımı ile bağlantılı fiziksel dikkat 
dağınıklığını azaltmak amacıyla geliştirilmektedir. Eller-serbest telefon 
cihazlarının, elde-tutulan telefonlara kıyasla sürüş davranışları üzerinde 
daha az etkisi olup olmadığı giderek artan bir şekilde araştırmaların 
konusu olmuştur. Elde-tutulan telefonlar telefonu kulağa tutmayla 
bağlantılı fiziksel dikkat dağınıklığı barındırsa da; birkaç çalışma, eller-
serbest telefonların kullanımının da sürücü davranışlarının çeşitli yönleri 
(özellikle artan reaksiyon süresi) üzerinde elde-tutulan telefonlar ile 
benzerlik gösteren olumsuz etkilerinin var olduğunu göstermektedir.
Sürüş esnasında eller-serbest telefon kullanmanın, araç içerisindeki 
aygıtların ve genel trafik durumunun görsel denetimini azalttığı ve araç 
kontrolünü olumsuz bir şekilde etkilediği görülmüştür  (59). Bu kanıt, sürüş 
performansı bakımından eller-serbest telefon kullanımın elde-tutulan 
telefon kullanımına kıyasla daha güvenli olmadığını ileri sürmektedir (12, 
13, 47, 60-62). Her ne kadar bu durum mantığa aykırı gelse de; sürüş 
performansı üzerinde en çok bilişsel dikkat dağınıklığının etkili olduğunu 
gösteren kanıtlar, eller-serbest telefon kullanmanın neden elde-tutulan cep 
telefonunu kullanırken olduğu gibi kaza yapma ihtimalini doğurduğunu 
açıklayabilir (12, 13, 51, 60, 63-65). Bu sonuçlar, epidemiyolojik çalışmalar, 
meta-analizler, simülatör çalışmaları ve literatür araştırmalarından elde 
edilmektedir (12, 13, 45, 47, 51, 60, 63, 66, 67). 

3.1.4. Cep telefonu kullanımında telafi edici davranışlar 
Sürücülerin dikkatleri dağınıkken “telafi edici davranış” olarak ifade 
edilen bazı eylemlerde bulunacağını ileri süren kanıtlar mevcuttur. 
Örneğin, sürücüler elde-tutulan telefon kullanırken ortalama seyir hızlarını 
düşürebilir ve/veya takip mesafesini arttırabilir, bu durumların her ikisi de 
kaza riskini azaltır (10). İlginç bir şekilde, bazı kısıtlı kanıtlar, eller-serbest 
telefon kullanan sürücülerin, elde-tutulan telefon kullananlara kıyasla, 
bahsi geçen telafi edici davranışları sergilemesinin daha düşük bir ihtimal 
olduğunu ileri sürmektedir (64). Bunun sebebi, elde-tutulan telefonun 
fiziksel varlığının, sürücüye telefon kullanmanın arz ettiği olası güvenlik 
tehlikesine yönelik bir hatırlatıcı rolünü üstlenmesi olabilir (47, 64). 

3.1.5. Mesaj atmanın sürücü davranışları üzerindeki etkisi
Metin mesajı gönderme veya almanın sürüş davranışları üzerindeki 
etkileri, büyük önem taşımaktadır. Bu alanda yürütülen çalışmalar halen 
yetersiz olsa da; mevcut çalışmalar (daha çok deneysel), öncelikle metin 
mesajı yazmak için daha fazla bilişsel gereksinime ihtiyaç duyulduğunu, 
telefonu tutmaktan ötürü fiziksel dikkat dağınıklığına ve mesaj yazma veya 
okumadan kaynaklı olarak da görsel dikkat dağınıklığına sebep olduğunu 
ileri sürmektedir. Dolayısıyla kritik sürüş görevleri yerine getirilemeyebilir. 
Örneğin, bir deneysel çalışma, metin mesajı gönderen sürücüler arasında 
aşağıda verilen sonuçları elde etmiştir: 
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●		 Mesaj alırken ve gönderirken sürücülerin yoldan gözlerini ayırdıkları 
süre %400 artmaktadır. 

●		 Sürücüler, mesaj alırken ve gönderirken, %28 daha fazla şerit sapması 
ve %140 daha fazla tehlikeli şerit değişikliği yapmıştır; mesaj gönderen 
sürücüler, takip mesafelerini arttırarak veya hızlarını düşürerek dikkat 
dağınıklıklarını telafi etmeye çalışmaktadır (42). 

Bu çalışmanın tasarımı (20 katılımcı içeren simülatör çalışması) sonuçların 
yaygın bir şekilde genelleştirilmesini önlemesine rağmen başka 
çalışmalardan da benzer bulgular ortaya çıkmaya başlamıştır. İngiltere’de 
yakın zamanda yürütülen bir başka simülatör çalışması, mesaj göndermek 
ve okumak için cep telefonlarını kullanan genç sürücülerin (17-24 yaş 
grubu) doğru şeritte kalabilme yetisinde zayıflama, öndeki araç ile arasında 
güvenli mesafe bırakma yetisinde düşüş ve reaksiyon süresinde gecikme 
olduğunu göstermiştir. Özellikle metin mesajı göndermenin, reaksiyon 
süresini %35 geciktirdiği ortaya konulmuştur. Kutu 5’te bahsedilen 
Amerika’daki bir çalışma, sürüş esnasında mesajlaşmayan sürücülere 
kıyasla mesajlaşan ticari araç sürücülerin “hayati tehlike arz eden durum” 
(bir başka deyişle, kasıtsız şerit sapmaları, kaza önleyici manevra, kaza 
veya ramak kala kaza) yaşama olasılıklarının 23 kat daha fazla olduğunu 
saptamıştır (55). 6

----------------------------------------------------------------------------------
3.2. Sürüş esnasında cep telefonu kullanmanın etkileri

Cep telefonu kullanımı ile kaza riski arasındaki sebep-sonuç ilişkisini 
değerlendirmek kolay değildir. Bu zorluk, kısmen, kaza esnasında 
sürücülerin cep telefonu kullanıp kullanmadığına dair bilgilerin nadiren 
kayıt altına alınmasından kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, nedenlerin 
karıştırılması tehlikesi, sebep-sonuç çıkarımlarında bulunmayı imkânsız 
kılabilir (örneğin, cep telefonu kullanan sürücü aynı zamanda aracı hız 
sınırının üstünde kullanıyorsa, cep telefonu kullanımı, kaza sebebi olarak 
belirlenmeyebilir). Aslında; cep telefonu kullanımı ile kaza arasındaki ilişki 
hakkında sebep-sonuç beyanlarında bulunma olanağı sağlayan çok az 
sayıda çalışma yürütülmüştür.

Bununla birlikte, kaza riskini değerlendirmek için yürütülen çalışmalar, 
sürüş esnasında cep telefonu kullanan sürücülerin, kullanmayanlar ile 
kıyaslandığında daha fazla kaza riski taşıdığını göstermektedir. Farklılık 
gösteren çeşitli çalışmalara göre tahmini artan risk iki ile dokuz arasında 
değişmektedir (51, 60, 68,69). Bu konuyla ilgili her çalışmanın olumlu ve 
olumsuz yönlerinin değerlendirilmesi adına çalışma yöntemlerinin nasıl 
sağlamlaştırılacağına dair bazı incelemeler gerçekleştirilmiştir (12, 13); 
elde-tutulan ile eller-serbest cihazların kullanımına bağlı risklerin aynı 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, cep telefonu kullanımı sürücünün 
kaza yapma riskini dört katına çıkarmaktadır (12, 51, 60). Çalışma cinsiyet 
ve yaşın sürücü davranışlarını etkilediğini belirtmiş olmasına rağmen kaza 
riski üzerindeki etkisi açık değildir. 

6  Güvenlik açısından kritik olaylar arasında 21 kaza, 197 ramak kala kaza, 3,019 kaza 
bağlantılı anlaşmazlık ve 1,215 istemsiz şerit sapmalarının bulunduğu dikkate alınmalı (55). 
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Mesajlaşmanın sürüş davranışları üzerindeki etkilerini gösteren araştırma, 
bu davranışın kaza riskini arttırdığını ileri sürmektedir. Mesajlaşma, görsel 
dikkat dağınıklığının olduğu kadar bilişsel dikkat dağınıklığının da uzun 
süre devam etmesine sebep olduğu için, sürüş esnasında tehlikeli davranış 
olma potansiyeline sahiptir. Ticari sürücüler arasında yürütülen, yukarıda 
atıfta bulunan çalışma (Kutu 5), mesajlaşmanın “hayati tehlike arz eden 
durum” – sadece kaza değil – riskini arttırdığını ileri sürmesine rağmen, 
bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır ve mesajlaşma ile 
kazalar arasında açık bir bağlantının kurulması gerekmektedir.

----------------------------------------------------------------------------------
3.3. Diğer yol kullanıcıları

Günümüze kadar dikkat dağınıklığı hakkında yürütülen çalışmalar 
sürücüler üzerinden yola çıkmıştır ancak dikkati dağınık bir şekilde 
yürüme ve bisiklete binme (bisiklet veya motosiklet), araç kullanmaya 
nispeten daha az araştırılan riskli durumlardır. Karayolunda cep telefonu 
kullanmanın bilişsel ve fiziksel dikkat dağınıklığına sebep olacağını ve 
tüm yol kullanıcıları üzerinde zararlı etkiler yaratacağını ileri süren kanıtlar 
mevcuttur: örneğin, yayalarda cep telefonu kullanımına bağlı bilişsel 
dikkat dağınıklığı durum farkındalığını azaltarak ve emniyetsiz davranışları 
artırarak yayaları riske atmaktadır (70, 71). Söz konusu risk karayolu trafik 
kazalarından en çok etkilenen kesimin “incinebilir yol kullanıcıları” olduğu 
ve cep telefonu kullanma oranlarının da yüksek olduğu düşük ve orta 
gelirli ülkeler için önem arz etmektedir. 
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Nispeten daha ucuz olan, birçok düşük ve orta gelirli ülkede ulaşım için 
yaygın bir şekilde tercih edilen iki tekerlekli motorlu araçların kullanıcıları 
arasında da cep telefonu kullanımının artması endişelere neden olmaktadır. 
Bu kullanıcıları da kapsayan dikkat dağınıklığı kaynakları tanımlanmalı ve 
teknoloji kullanımının kaza riski üzerindeki etkileri değerlendirilmelidir (5). 
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Başta cep telefonu kullanımı olmak üzere, dikkat dağınıklığının sürüş 
davranışları üzerine etkileri hakkında hızla artan sayıda araştırma 
yürütülse de; yetersiz düzeyde kanıt sunulması bilimsel temellere dayanan 
kararların verilmesini şu ana kadar zorlaştırmıştır, bu da girişimlerin 
etkinliğini azaltmaktadır. Sonuç olarak, yüksek gelirli ülkeler de dâhil 
olmak üzere birçok ülkede bu hususu ele alan geniş kapsamlı politikalar 
uygulanmaktadır. Bu politikalardan bazıları aşağıda açıklanmıştır.

----------------------------------------------------------------------------------
4.1. Mevzuat ve Politikalar
Karayolu trafik kayıplarını ele alan yasal düzenlenmelerin, yaralanma 
oranlarını azaltmada oldukça etkili bir tedbir olduğu kanıtlanmıştır (4). 
Ancak, yasalara uyumun sağlanması için denetim etkin ve uzun dönem 
sürdürülebilir olmalı, bu sayede yol kullanıcılarında algılanan yakalanma 
riski arttırılmalı, caydırıcı olma açısından ihlal durumunda ceza-i işlem şart 
koşulmalı ve bu cezalar mutlaka halka ilan edilmelidir. Mevzuat bu şekilde 
uygulanırsa, karayolu trafik yaralanmalarında sürekli ve tutarlı bir azalma 
sağlanabilir– veya en azından güvenlik düzeyinin gelecekte düşmesini 
engelleyecek davranışları şekillendirme ve karayolu güvenliği kültürü 
teşvik etme konusunda önemli bir araç haline getirilebilir (5). 

Birçok ülkede mevzuat, sürücü dikkat dağınıklığını ele alan önemli görevler 
üstlenmiş durumdadır. Sürücü dikkatinin birincil görev olan sürüşe 
yeterli düzeyde odaklanmasını sağlayacak herhangi bir uygulanabilir fiil 
bulunmamaktadır; ancak karayolu güvenliği mevzuatının denetlenmesi 
vasıtasıyla, sürücünün sürüşten uzaklaştıran, dikkat dağıtma ihtimali 
bulunan davranışlardan uzak durması sağlanabilir. 

Bazı ülkelerde sürücü dikkat dağınıklığı, güvenli sürüş ile ilgili genel kurallar 
kapsamında ele alınmaktadır. Örneğin, bazı Avustralya eyaletlerinde 
polis, “dikkatsiz” veya “tehlikeli” araç kullanan sürücülere güvenli sürüş 
kuralarına aykırı olduğundan ceza yazabilir. Benzer bir şekilde, Kanada’da 
ve bazı Avrupa ülkelerinde, “gerekli özen ve dikkati göstermeden” araç 
kullanma adı altında kurallar mevcuttur (63). 

Sürüş esnasında
cep telefonu 
kullanımına ilişkin 
müdahaleler 

4
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Buradan hareketle, örneğin, İngiltere’de 
cep telefonu mevzuatına eller-serbest 
cep telefonu kullanımı dâhil edilmemiştir 
–diğer olası dikkat dağınıklığı kaynakları 
da – ancak bu davranış dikkatsiz araç 
kullanma ile ilgili yasal tedbirler aracılığıyla 
değerlendirilebilir. 

Yine de, bir sonraki bölümde de 
açıklandığı gibi, başta cep telefonlarının 
kullanımı olmak üzere, sürücü dikkat 
dağınıklığı nedenlerine ilişkin sınırları 
daha net çizilmiş yasaların geliştirilmesi 

ve benimsenmesine yönelik giderek artan bir eğilim de başlamıştır. 

4.1.1 Araçlarda cep telefonu kullanımına ilişkin mevzuat
Özellikle cep telefonu kullanımına odaklı yasaların uygulanmasına yönelik 
çabalar ulusal düzeyde giderek artmaktadır (5). Ancak, diğer karayolu 
güvenliği risk faktörleri ile ilgili politikaların benzerlik gösterdiği yüksek 
gelirli ülkelerde bile sürüş esnasında cep telefonu kullanımına ilişkin 
politikaların çok farklı olduğu görülmektedir. Bazı örnekleri aşağıda 
verilmiştir:

●	 	 Bazı ülkelerde karar organları, eller-serbest telefonlara yönelik 
denetimlerle ilgili karşılaşılacak zorluklardan ötürü araçlarda cep 
telefonu kullanımının tamamen yasaklanmasını gerçek dışı bulmaktadır. 
Örneğin, iyi bir karayolu güvenliği sistemine sahip olan İsveç, sürüş 
esnasında cep telefonu kullanımını yasaklamamıştır, ancak ülkedeki 
girişimlerin odak noktası dikkat dağınıklığı ile araç kullanmanın taşıdığı 
riskler bakımından toplumda farkındalık oluşturma olarak belirlenmiştir. 

●		 Birçok ülke, sürüş esnasında eller-serbest cep telefonu kullanımını 
yasaklayan hukuki tedbirleri yürürlüğe koymuştur. Örneğin, Avrupa 
ülkelerinin çoğu, eller-serbest cihazların sürüş esnasında kullanılmasını 
yasaklayan yasa ve yönetmelikler çıkarmıştır. Ülkelerin çoğu ihlal 
durumunda para cezası uygularken, bazı yerlerde para cezaları ile 
birlikte ceza veya ihtar puanları da uygulanmaya başlanmıştır: Örneğin 
2007 yılında İngiltere, sürüş esnasında eller-serbest cep telefonu 
kullananlar için para cezasını 60 Sterline (94 ABD Doları) çıkarmış 
ve sürücü belgesine 3 ceza puanı eklemeye başlamıştır(7). Benzer bir 
şekilde Ekim 2010 tarihinde Fas’ta yürürlüğe giren yeni bir yasa, eller-
serbest telefon kullanımı için uygulanan para cezasını arttırmıştır, şu 
anda ödenen ceza 60 Amerikan Dolarına tekabül etmektedir. 

●		 Örneğin Portekiz gibi bazı ülkeler, eller-serbest kitleri kapsayacak 
şekilde cep telefonu ile ilgili sınırlamaların kapsamını genişletmiştir. Bu 
yasaklar, aynı zamanda, yerel düzeyde de uygulanmaktadır. Örneğin, 
Yeni Delhi yönetimi, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanımı ile 
ilgili yasağı, eller-serbest kitleri ve mesajlaşmayı kapsayacak şekilde 
genişletmiştir. Şu anda 1,000 Rupi (21 ABD Doları) olan para cezasının, 
2010 yılında 2,000 Rupi veya 6 ay hapis cezası olarak arttırılacağı 
öngörülmektedir(72). 

7  3 yıllık süre içerisinde 12 puanın birikmesi halinde sürücünün araç kullanma yetkisi 
elinden alınır. Ancak acemi bir sürücü, ilk uygulamalı testini geçtikten 2 yıl sonra altı ceza 
puanı birikmesine sebep olması halinde sürücü belgeleri iptal edilir.  
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●		 Bazı ülkeler, bütün genç veya acemi sürücülerin cep telefonu kullanımını 
yasaklamıştır. Amerika’da 50 eyaletten 28’i, acemi sürücüleri araç 
içerisinde her şekilde cep telefonu kullanmaktan (elde-tutulan ve eller-
serbest) menetmiştir (73). Elde-tutulan cep telefonları ile ilgili genel 
yasalara ek olarak bazı Avustralya eyaletleri, kademeli sürücü belgesi 
sisteminin bir parçası olarak, acemi sürücülerin eller-serbest telefon 
kullanımını yasaklamıştır. 

●		 Amerika’da bazı eyaletlerin, belli sürücü gruplarına uygulanan yasakları 
mevcuttur. Örneğin, 18 eyalette okul taşıtı sürücülerinin, araçta yolcu 
olduğu esnada cep telefonlarını herhangi bir şekilde kullanmaları (eller-
serbest kitleri dâhil) yasaktır (73). 

●		 Birçok ülke, cep telefonu kullanımını daha genel açıdan sürücü 
dikkat dağınıklığı ile ilgili yasa kapsamında ele alırken, mesajlaşmayı 
yasaklayan özel yasalar her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Örneğin, 
Buenos Aires, Arjantin’de 2007 yılında sürüş esnasında mesaj yazmayı 
veya okumayı yasaklayan kanun çıkartılmış, ihlali sonucu 200 ile 2000 
Arjantin Pesosu (50-500 Amerikan Doları) tutarında ceza ödenmesi 
kararlaştırılmıştır. 2009 yılında cezada düzenlemeye gidilmiş ve cep 
telefonu kullanımı veya mesajlaşma durumunda sürücü belgesine 5 
ceza puanı ekleneceği kararlaştırılmıştır (sürücü belgeleri, 20 puanın 
birikmesi sonucu iptal edilmektedir).

●		 Cep telefonlarının, e-posta kullanımı, İnternete erişim, film ve müzik 
oynatabilme gibi diğer uygulamalar ile entegrasyonu her geçen 
gün arttığından birçok ülke, entegre telefon sistemlerinde bulunan 
uygulamaların birçoğunu kapsayan yasakları içerecek şekilde cep 
telefonu yasalarının kapsamını genişletmektedir. Örneğin, Kanada, 
Alberta Eyaleti yakın geçmişte ülkenin en kapsamlı sürücü dikkat 
dağınıklığı yasalarını içeren yeni bir önerge sundu. Yeni düzenlemeye 
göre, sürüş esnasında cep telefonu, dizüstü bilgisayar veya MP3 çalar 
gibi elde-tutulan mobil iletişim veya eğlence cihazlarının tutulması veya 
kullanılması yasaktır. Yasa, aynı zamanda, okuma ve yazma, kişisel 
temizlik ve bakım dâhil olmak üzere dikkat dağınıklığına neden olan 
diğer unsurları da kapsamaktadır. 

Bu liste sadece belli örnekleri içerse de, cep telefonu kullanımı hususunu 
ele almada uygulanan tedbirlerin belli bir tutarlılığa sahip olmadığını 
sergilemektedir. Gerçekten de bu tutarsızlık, kanunların eyalet veya vilayet 
düzeyinde belirlendiği ülkelerde görülebilmektedir: bu raporun yazım 
süreci esnasında sadece sekiz ABD eyaleti tamamen sürüş esnasında 
elde-tutulan cep telefonun kullanımını yasaklamış, 30 ABD eyaleti ise 
özellikle mesajlaşmayı yasaklamıştır (73). 

Uluslararası düzeyde ise Üye Devletlerin cep telefonu kullanımı hususunu 
ele alması konusunda kılavuzluk etmesi amaçlanan birkaç tedbir yürürlüğe 
girmektedir. Örneğin, 1968 Karayolu Trafiği Viyana Konvansiyonu’nun 
8.6 sayılı Maddesi, 2006 yılında sürüş esnasında cep telefonu kullanımı 
yasağını içerecek şekilde düzenlenmiş ve şunları öngörmüştür:

Bir araç sürücüsü her zaman araç kullanma dışındaki bütün faaliyetleri en aza 
indirgemelidir. Araç sürücülerinin telefon kullanmaları ile ilgili kurallar, ulusal 
yasalarla belirlenmelidir. Temel olarak, motorlu araç veya motosiklet sürücüsünün, 
araç hareket halindeyken elde-tutulan telefon kullanımını yasaklamalıdır. 
Kaynak: Madde 8.6, Karayolu Trafiği Viyana Konvansiyonu, 1968



30 Cep telefonu kullanımı: sürücü dikkat dağınıklığında giderek büyüyen bir sorun 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun çeşitli kararları, karayolu güvenliğinin 
iyileştirilmesi ile sonuçlanacak şekilde, karayolu trafiğini yöneten 
kurallarda daha geniş kapsamlı homojen bir yapının sağlanması amacıyla 
Üye Devletleri, yönetmeliklere bağlı kalması yönünde teşvik etmektedir. 

Denetim
Yasal tedbirlerden elde edilecek başarı, etkin denetimin sağlanması ve 
sürdürülmesi ile halk arasında denetimin sürekli olarak yüksek düzeyde 
olduğunun algılanmasına bağlıdır. 

Bazı ülkelerde, cep telefonu kullanımına ilişkin denetim faaliyetleri son 
yıllarda yoğunluk kazanmıştır. Örneğin, Norveç’te 2009 yılından beri 
polisin, rutin araç kontrollerini yoğunlaştırdığı ve sürücünün cep telefonu 
kullandığını görmek için dürbün kullandığı, bunun sonucunda dağıtılan 
cezaların sayısında artış olduğu bildirilmektedir. Özellikle eller-serbest 
telefon kullanımını ve daha az düzeyde olmakla birlikte mesajlaşmayı 
tespit etmek zorlu bir denetim sürecidir. Sürücü dikkat dağınıklığı ile ilgili 
kanunların uygulanması, aynı zamanda, gece vakti karanlık saatlerde, 
yoğun trafik saatlerinde veya camları filmli olan araçlarda da zorlayıcıdır 
(5). Denetimin başarısı önünde duran diğer bir önemli bir zorluk ise, birçok 
düzeyde etkileşim sağlayan çoklu-medya platformu olmaya başladığı için 
cep telefonlarının tasarım ve fonksiyonlarının hızla gelişmesi sonucunda 
teknolojik değişikliklere ayak uydurabilme sorunudur. 

Surrey, İngiltere’de yürütülen bir uygulamalı deney, polis denetimleri ile 
karayolu kaza oranları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. Yol 
boyunca polisin görünürlüğünü arttırmak için bir “Radar Operasyonu”, 
tasarlanmıştır. Dokuz kilometrelik yola günlük iki vardiya değişikliği 
yapacak şekilde iki ekip sevk edilmiş ve dört hafta boyunca cep telefonu, 
emniyet kemeri ve hız ihlalleri denetimine ağırlık verilmiştir. 
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Mobil motosiklet devriyeleri dâhil olmak üzere bütün polis denetim 
yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Bu esnada yol kenarı reklamları ve 
medya yayınları içeren bir kampanya da, sürücüleri polis memurlarının 
artan varlığı ile ilgili uyarmak için uygulanmıştır. Cep telefonu kullanımı 
oranı, denetimden önce, denetim esnasında ve sonrasında olmak üzere 
yol üzerinde ve yakınında birkaç bölgede ölçülmüştür. Cep telefonlarının 
denetlenen bu yol dışında, yaklaşık iki kat daha fazla kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Bulgular, sıkılaştırılmış denetimin, daha az kazaya neden olacak 
şekilde sürücü davranışlarını etkilediği teorisini desteklemektedir. 

4.1.2. Mevzuatın etkinliği
Birçok ülkede yasal tedbirler aracılığıyla araçlarda cep telefonu kullanımını 
sınırlayan, giderek artan denetimler olsa da, bu karşı tedbirlerin kaza 
oranları üzerindeki etkisi ile ilgili çok az veri bulunmaktadır. Bu alanda 
yürütülen değerlendirme çalışmalarının çoğunda yasa yürürlüğe girdikten 
sonra cep telefonu kullanan sürücü oranının, yasa çıkarılmadan önceki 
oranla kıyaslanması etkinliğin göstergesi olarak kabul edilmektedir. 
Doğrusunu söylemek gerekirse bu veriler, cep telefonu kullanma oranlarının 
azalmaya devam etmesi bakımından bu tedbirlerin çok başarılı olmadığını 
ve yasanın kabul edilmesinin, sürücülerin cep telefonu kullanmasına karşı 
tek başına yeterli olmadığını göstermektedir. 

●		 Avustralya’da bütün eyaletler ve bölgeler, araç seyir halindeyken (veya 
park hali dışında durağan haldeyken) elde-tutulan telefonların kullanımını 
yasaklamış olmasına rağmen çalışmalar, sürücülerin yaklaşık dörtte 
birinin (%23) cep telefonu kullanmaya ve genç sürücülerin yaklaşık 
üçte birinin (%30) sürüş esnasında mesaj göndermeye devam ettiğini 
göstermektedir (76). 

Durum Çalışması:
Sürücü dikkat dağınıklığına 
ilişkin yasaların uygulanma-
sını sağlamak için teknolojiyi 
kullanma, New South Wales, 
Avustralya

New South Wales Polis Teşkilatı Trafik Hizmet-
leri, emniyet teşkilatının cep telefonu kullanımını 
azaltmadaki aktif rolü ve araçlarda eller-serbest 
ve sesle etkinleştirilen cep telefonu kullanımı ile 
ilgili denetimlerde karşılaşılan esas zorlukları 
göz önünde bulundurarak, yenilikçi bir yaklaşım 
geliştirdi. Uyum Operasyonu olarak adlandırılan 
yüksek düzeyde görünür denetimin sağlanması 
için, atandıkları birime bakılmaksızın bütün po-
lis memurlarının, cep telefonu kullanımı gibi belli 
trafik güvenliği ihlallerine yoğunlaşmasını gerek-
tirmektedir. Bu maksatla, örneğin elde-tutulan te-
lefonların kullanımını tespit etmek için motosikletli 
ekipler kullanılmaktadır. Motosikletlerin araçlara 
göre daha yüksek konumları, araç içinin daha net 
bir şekilde gözlemlenebilmesini ve mesajlaşan 
sürücülerin tespit edilebilmesini kolaylaştırdığın-
dan denetimin etkisini azami seviyeye çıkarmak 
amaçlanmıştır. Halk arasında denetim faaliyetleri-
nin yüksek düzeyde olduğu algısını sürdürebilmek 
için bu denetimin üstlendiği rol de hayati önem 
taşımaktadır (77). 
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●	 	Londra’da yürütülen bir çalışma ilgili kanun yürürlüğe girdikten dört 
ay sonra elde-tutulan telefon kullanma oranında %40’lık bir azalma 
tespit etmiştir. Ancak sonraki veriler, 2007 yılında cezaların arttırılması 
itibariyle elde-tutulan telefon kullanan sürücülerin oranlarında gözle 
görülür bir artış olduğunu, bununla birlikte eller-serbest telefonların 
kullanımında daha büyük artış yaşandığını ileri sürmektedir. Yasağın, 
trafik kazaları üzerindeki etkisi halen bilinmemektedir (35, 78). Ceza 
artışı, Şubat 2007 tarihinde yürürlüğe girdi ancak bir çalışma, elde-
tutulan telefonların kullanımının otomobil sürücüleri için Ekim 2007 ile 
Ekim 2009 arasında %1’den %1,4’e ve minibüs ve otobüs sürücüleri 
için %1,9’dan %2,6’ya çıktığını göstermiştir. Eller-serbest telefonların 
kullanımı da bu dönem içerisinde artış göstermiştir (otomobil sürücüleri 
arasında %0,6’dan %1,4’e, minibüs ve otobüs sürücüleri için %1’den 
%2,4’e) (28).

●		 Amerika’da yürütülen çalışmalar, daha uzun süreli etkilerin ilgili yasalar 
uygulamaya konulduktan hemen sonra yaşanan etkiyle farklılık 
gösterebileceğini ileri sürmektedir. Örneğin, New York eyaletinde elde-
tutulan telefonların kullanılmasıyla ilgili bir yasa çıkarıldıktan sonra, 
kayda değer bir tanıtım süreci ile birlikte, yasanın kabul edildiği tarihi 
takip eden ay içerisinde elde-tutulan telefonların kullanılma oranı 
%2,3’ten %1,1’e düşmüştür ve bu düşüş en az dört ay boyunca devam 
etmiştir (79). Ancak yasanın uzun süreli etkilerinin daha olumsuz olduğu 
görüldü; yasa yürürlüğe girdikten bir sene sonra, hedeflenen denetime 
ilişkin tanıtımın azaldığı dönemde, cep telefonu kullanım oranı %2,1’e, 
bir başka deyişle neredeyse yasa öncesi orana çıkmıştır (80). 

●		 Yasaya uyma davranışının daha uzun vadeli olması için denetimin 
devam ettirilmesi, belirlenen denetim hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve 
kamuya duyurulması gereksinimi, Amerika’nın başkenti Washington’da 
gerçekleştirilen, cep telefonu kullanımı ile ilgili yasağın etkileri konulu 
bir çalışma ile de desteklenmektedir. Cep telefonu kullanımına 
sınırlama getiren bir yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından; 
cep telefonu kullanımında yaklaşık %50’lik (%6,1’den %3,5’e) bir 
düşüş yaşanmıştır. Azaltılmış olan kullanım oranı (%4) yasa yürürlüğe 
girdikten sonra bir sene boyunca korunabilmiştir. Bu, bilimsel olarak 
belgelenmemiş olmasına rağmen daha sıkı bir denetimin yansıması da 
olabilir (81). 

●		 Yukarıda açıklanan iki çalışma üzerinde yürütülen daha güncel bir 
takip çalışması, cep telefonu kullanımı ile ilgili kanunların beş ila sekiz 
yıldır yürürlükte olduğu New York, Washington ve Connecticut’ta elde-
tutulan cep telefonlarının mevcut kullanım oranlarını gözlemlemiştir. 
Gözlem sonuçlarına göre:

Durum Çalışması:
Sürüş esnasında cep 
telefonu kullanımının ortadan 
kaldırılması ile kazalardan 
korunma

Londra’da yürütülen bir çalışmanın ileri sürdüğü 
iddiaya göre; eğer elde-tutulan cep telefonu 
kullanımı tamamen ortadan kaldırılsaydı, 2008 
yılında meydana gelen 609 ağır yaralanma 
ve ölümcül kaza ile 4 256 hafif yaralanma 
önlenebilirdi(35). Ancak, elde-tutulan telefon 
kullanımı tamamen ortadan kaldırılsa bile aynı 
düzeyde dikkat dağıtıcı ve riskli olan eller-serbest 
telefon kullanımında artış olabileceği ihtimalini göz 
ardı ettiğinden, bu iddia asılsız olabilir. 
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Durum Çalışması:
Durum çalışması: Cep 
telefonu kullanma 
tehlikesinin farkında olma, 
Nijerya

Ilorin, Nijerya’da rastgele seçilen 267 binek araç 
sürücüsü, yapılandırılmış anket kullanılarak 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Katılımcıların 
%90’ından fazlası, sürüş esnasında cep 
telefonu kullanmanın karayolu trafik kazası 
riskini arttırdığının farkında olduğunu belirtti 
ancak katılımcıların sadece dörtte birinden biraz 
daha fazlası (%27,5) sürüş esnasında telefon 
kullandığını itiraf etti. Sürücüler arasında dikkat 
dağınıklığı riskinin azaltılması için uygun yasal 
düzenlemeler ve denetim faaliyetleri ile birlikte 
hayat boyu halk eğitimi gerekmektedir (82). 

 Herhangi bir yasaklama olmadan bu eyaletlerde cep telefonu 
kullanım oranı tahmin edilenden daha azdır fakat elde-tutulan telefon 
kullanımındaki azalmanın devam etmesi ancak yasaklarla mümkündür. 
Telefon kullanımının, birçok sürücü eller-serbest cihazlara geçiş yaptığı 
için azalma ihtimali söz konusudur ve kazalar üzerindeki etkileri ise 
bilinmemektedir (83). 

●		 Amerika, North Carolina’da yürütülen bir çalışmada, sürüş esnasında 
genç sürücülerin cep telefonu kullanmasına ilişkin yasanın etkilerini 
incelenmiştir. Sonuçlar, sürücülerin kişisel beyanlarına göre, yasa 
yürürlüğe girdikten yaklaşık beş ay sonra, cep telefonu kullanımında 
bir azalma olmadığını ileri sürmektedir. Sürüş esnasında cep telefonu 
kullanma konusunda caydırıcı ve halka duyurulmuş bir denetimin 
yürütülmemesi bu durumun bir sebebi olarak değerlendirilmektedir (84). 

●		 Bir çalışma, elde-tutulan cep telefonlarının kullanımını sınırlayan 
yasaların yürürlüğe girmesinden sonra üç eyalette sigorta şirketlerine 
gelen hasar tazminat taleplerinde herhangi bir azalma olup olmadığını 
görebilmek için trafik kazası tazminat başvurularını incelemiştir ancak 
sonuçlar dikkate değer herhangi bir değişikliğin yaşanmadığını 
göstermektedir (85). 

Çelişkili mesajlar: Eller-serbest kullanmaya karşı elde tutarak 
kullanmayı yasaklama 
Bugüne kadar alınan tedbirlerin cep telefonu kullanımında veya karayolu 
trafik kazaları oranlarında herhangi bir azalmaya sebep olup olmadığını 
değerlendirmek amacıyla kanunların etkilerini ele alan yeterli sayıda 
araştırma yürütülmemiştir. Eller-serbest cep telefonu denetiminde 
yaşanan zorluklar, birçok ülkeyi sadece elde-tutulan telefonları 
yasaklamaya yöneltmiştir. Bununla birlikte, çalışmalar, her iki şekilde de 
telefon kullanmanın sürücü performansı üzerinde benzer etkiler yarattığını 
kanıtladığı için sadece elde-tutulan cihazları yasaklamak, eller-serbest 
cep telefonu kullanmanın güvenli olduğu şeklinde yorumlanabilir ve bu 
cihazları kullananlarda yanlış bir güven algısı yaratabilir. Gerçekten de 
Londra’da yürütülen bir çalışma, elde-tutulan telefonlar üzerindeki sıkı 
denetimlerin, eller-serbest telefonların kullanımında hızlı bir artışa sebep 
olduğunu ileri sürmektedir (35). Bilimsel araştırmalara dayanarak, bir 
sürücünün bütün elektronik iletişim cihazlarını kullanmasını yasaklayan 
kanunlar, en mantıklı çözümdür, ancak bu kanunların da uygulanması ve 
denetlenmesi oldukça zordur. 
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Polis memurları, sürücünün kulağına telefon tuttuğunu kolaylıkla tespit 
edebilir ancak sürücünün metin mesajı gönderdiğini veya eller-serbest 
telefonda konuştuğunu tespit etmek nispeten zordur. 
Yasanın toplum tarafından kabul edilmesi, aynı zamanda, halk sağlığı 
yasasının başarısı için de tamamlayıcı niteliktedir. Yasaya olan yaklaşımı 
öğrenmek amacıyla yapılan çeşitli kamuoyu anketleri, halk arasında 
elde-tutulan telefonların kullanılmasından kaynaklı risklere ve kullanımın 
kısıtlanması gerektiğine dair farkındalığın olduğunu ileri sürmektedir. Buna 
karşın aynı çalışmalar toplumda eller-serbest telefon kullanmanın herhangi 
bir risk teşkil etmediğine dair bir yanlış bir kanı olduğunu belirtmektedir 
(12). Bu yanlış düşünce, büyük olasılıkla, sadece elde-tutulan telefonları 
yasaklayan mevcut cep telefonu yasalarının sonucu yerleşmiştir.
Sürücünün dikkat dağıtıcı eylem ve durumlara maruz kalmasını önleyen 
kanunlar, güvenli sürüşü oluşturan unsurlara ve güvenliği tehlikeye atan 
risklere dair toplumsal görüşleri değiştirmede etkili olabilir. Karayolu 
güvenliğinin diğer alanlarındaki deneyimlerden de anlaşılabileceği 
üzere, kanunlarla dikkat dağınıklığı ile araç kullanmanın bir tabu olarak 
algılanmasını sağlayacak sosyal normlar geliştirmek mümkündür. Kanun 
ve yaptırımlar, aynı zamanda, doğru davranışların geliştirilmesine yardımcı 
olacaktır: yavaşlama, konuşurken geçici süreliğine park etme veya 
aramayı cevaplandırmama. Ancak, Amerika ve İngiltere’nin tecrübeleri, 
bu davranışların alışkanlık haline gelmesi, kurallara uyma davranışının 
daha uzun süre ve kalıcı hale gelmesi için denetimlerin belirli bir hedefi 
tamamlamaya yönelik olması, yol kullanıcılara iyi tanıtılmasının büyük 
önem arz ettiğini göstermektedir. Denetim faaliyetlerinin sonuç ve etkileri 
sadece cep telefonu kullanma oranı açısından değil aynı zamanda 
yaralanma ve kaza oranları açısından da değerlendirilmelidir. 
4.1.3.  Veri toplamaya ilişkin politikalar 
Sürüş esnasında cep telefonu kullanmanın taşıdığı riskler ile ilgili 
kanıtların giderek artmasının yanısıra bazı ülkeler, dikkat dağınıklığının 
meydana gelmesi ile ilgili veri toplanmasını gerektiren yasal düzenlemeler 
veya politikalar sunmuştur (KUTU 6). Örneğin, Kanada’da bazı eyaletler, 
polis kaza raporlarında, cep telefonu kullanımı dâhil olmak üzere sürücü 
dikkat dağınıklığına ilişkin bilgiler ekleyerek, değişiklikler yapmıştır 
ve tüm eyalet ve bölgelerde bu verilerin toplanmasını sağlamak için 
çabalar sarf edilmektedir (86). Benzer bir şeklide, birçok ABD eyaleti 
Polis teşkilatlarından kazada cep telefonu kullanımı ile ilgili bilgileri 
toplamasını talep etmektedir. Diğer ülkelerin de; cep telefonu kullanımı 
nedeniyle meydana gelen kazaların sıklığını ölçebilecek ve cep 
telefonu kullanımından kaynaklanan kazalara ilişkin koşulların daha iyi 
anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde mevcut kaza raporlarında değişikliği 
yapmaları gerekmektedir. Bu kaza raporlarına müteakip gerekli önleyici 
tedbirler daha uygun bir şekilde belirlenebilir. Bu politika çeşitli ülkelerde 
uygulanmaktadır: örneğin, Yeni Zelanda’nın uzun dönemli karayolu 
güvenliği stratejisi, dikkat dağınıklığı sorununun boyutlarını ve dağılımını 
ölçmeyi ve bu verileri, karar organlarını bilgilendirmek için kullanmayı 
hedeflemektedir. Hükümet, yaşanan kazalarda dikkat dağınıklığının 
sıklığını belirlemek için toplanması gereken kaza verilerini iyileştirme 
girişimlerinde bulunmuştur. Bu araştırma, sürücü dikkat dağınıklığı üzerine 
yürütülen bilgilendirme ve eğitim kampanyalarının değerlendirilmesinde ve 
toplumda dikkat dağınıklığına karşı bilinçli bir yaklaşımın geliştirilmesinde 
kullanılacaktır (20). 
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KUTU 6: Sürücü dikkat dağınıklığı değerlendirmesi: ülke örnekleri

Uluslararası Karayolu Trafiği ve Kaza Veri Tabanı (IRTAD) üyesi olan 29 
Devlet arasında yakın zamanda bir anket gerçekleştirilmiştir. 16 üye 
devletin doldurduğu ankette sürücü dikkat dağınıklığı ile ilgili verilerin 
sorulduğu bölümü sadece 11 ülke tamamlamıştır. ABD tabloya 
eklenmiş olmasına rağmen, aşağıda sunulan tablo hangi ülkelerin 
yaralanmalı ve ölümlü kazalar dâhil olmak üzere tüm tip kazalar 
kapsamında dikkat dağınıklığını rapora dâhil ettiklerini göstermektedir. 
Avusturya, İsveç ve ABD gibi bazı ülkelerde, dikkat dağınıklığı ile ilgili 
bilgiler ülke çapında sistematik bir şekilde kayıt altına alınmamaktadır. 
Anket, aynı zamanda, dikkat dağınıklığı tanımının ülkelere göre 
gösterdiği farklılıkları da kapsamaktadır: örneğin, katılımcı bazı ülkeler 
duygusal stresi bir dikkat dağınıklığı olarak kabul ederken diğerleri göz 
önünde bulundurmamaktadır. Bu tanımsal ve kavramsal farklılıklar, 
ülkelerarası karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır. 

Ülke Bütün 
Kazalar

Ölümcül 
Kazalar

Yaralanmalı 
kazalar

Rapor 
tutmuyor

Avustralya X

Avusturya X

Belçika X

Kanada X X X

Finlandiya X

Fransa X X

Almanya X

Büyük 
Britanya

X X X

Yunanistan X

Macaristan X X

İsrail X

Japonya X X X

Yeni Zelanda X X X

İspanya X X

İsveç X

İsviçre X X X

ABD X X X

Kaynak: (87)
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Büyük bir olasılıkla, dikkat dağınıklığı tespitinin polis memurları için zor 
olması, bu rakamların eksik raporlanmasına sebep olmaktadır. Mahkemeye 
intikal eden vakalarda destekleyici kanıta duyulan gereksinim dikkat 
dağınıklığı rakamlarının kayıt altına alınamadığı anlamına gelmektedir. 

4.1.4. İşveren politikaları
Motorlu araç kazaları, mevcut istatistiklere göre, ülkelerin çoğunda mesai 
sırasında yaşanan ölümlerin önde gelen nedeni olmakla birlikte, şirketler 
ve kuruluşlar için önemli ölçüde insan gücü kaybına ve ekonomik kayıplara 
neden olmaktadır (88-90). Bunun üzerine çok sayıda şirket ve kuruluş, 
sürücü dikkat dağınıklığı dâhil olmak üzere, birkaç karayolu güvenliği risk 
faktörünü kapsayan filo güvenliği politikalarını benimsemiştir. 

İşverenlerin, birtakım mekanizmalar aracılığıyla şirket araçları kullanılırken 
çalışanlarının dikkat dağıtıcı faaliyetlerini sınırlandırma kapasitesi 
bulunmaktadır: ilk olarak, güvenli araçlar satın alarak (Kutu 7), sürücü 
dikkat dağınıklığı nedeniyle kaza meydana gelmesi durumunda oluşacak 
etkileri azaltabilirler. İkinci olarak, eğitim vererek ve trafik güvenliği 
kurallarını teşvik ederek riskli davranışları kontrol edebilirler (örneğin; cep 
telefonu kullanımını yasaklama veya emniyet kemeri ve kask kullanımını 
zorunlu kılma). Birçok şirket, filo güvenliği programlarını, iş güvenliği 
ve sağlık tedbirleri ve/veya kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında 
yürütmektedir. 

Birçok şirket ve kuruluş, an itibariyle özellikle sürücü dikkat dağınıklığına 
odaklanan filo güvenliği politikalarını benimsemektedir. Bazıları ise belirli 
dikkat dağınıklığı unsurlarını ve kapsamlarını hedefleyen politikalar 
öngörmüştür: Örneğin; ABD Başkanı Obama tarafından Ekim 2009 
tarihinde tebliğ edilen Başkanlık Kararnamesi uyarınca bütün kamu 
çalışanlarının, araç kullanırken mesaj atmaları veya devlet tarafından 
temin edilen cep telefonunu kullanmaları yasaklanmıştır. 
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KUTU 7: Sürüş esnasında cep telefonu kullanımına yönelik sivil 
toplum işbirliği kampanyaları 

Kanada’da Alberta Üniversitesi, mezun öğrencilerinden oluşan, lider-
liğini bir acil servis doktorunun üstlendiği ve bir kamu sağlık örgütü 
tarafından desteklenen bir grup 2005 yılında bir sivil toplum ittifakı 
kurarak ‘araç kullanırken cep telefonu kullanmayın’ mesajı veren bir 
kampanya başlatmıştır. Kuruluş, işverenleri hedeflemekte ve çalı-
şanlara yönelik sürücü dikkat dağınıklığı politikalarının geliştirilmesi 
amacıyla belirlenen ilkeler doğrultusunda kılavuzluk etmektedir. Aynı 
zamanda vatandaşlara da çeşitli eğitim materyalleri hazırlamış, sü-
rüş esnasında cep telefonu kullanma ile ilgili politikaların iyileştirilmesi 
hususunda hükümet ve özel sektörün girişimlerde bulunmasını teşvik 
eden savunuculuk faaliyetleri yürütmüştür (91).

Bazı özel şirketler, sadece elde-tutulan cep telefonlarını yasaklarken 
sürüş esnasında iletişime geçilebilmesini sağlamak adına eller-serbest 
kitleri tedarik eder, bazı şirketler ise sürüş esnasında cep telefonlarının 
kullanımını tamamen yasaklamıştır(48). İşverenlerin, sürüş esnasında 
cep telefonu kullanmadan kaynaklanan motorlu taşıt kazalarından 
sorumlu tutulma ihtimali, cep telefonu kullanımına ilişkin bir politikanın 
oluşturulmasına yönelik güçlü bir teşvik unsuru olabilir. Örneğin, İngiltere 
Ulaştırma Bakanlığı’nın sürüş esnasında cep telefonu kullanmaya karşı 
yürüttüğü kampanya, işverenlerin çalışanlarından direksiyon başında 
arama yapmalarını veya aramalara cevap vermelerini talep etmemesi 
gerektiğini ve araç kullanırken çalışanlarının telefon kullanmalarına ‘sebep 
olmaları veya izin vermeleri’ halinde cezaya tabi tutulacağını belirtmektedir. 

Sürücü dikkat dağınıklığı ticari sürücüler için de elbette sorun teşkil 
etmektedir, bu gruplar arasında sürücü uyuklaması ve yorgunlukla 
mücadele konusunda sarf edilen çaba ile cep telefonu kullanımı 
hususunda gösterilmesi gereken çaba benzerlik gösterdiğinden işveren 
politikaları da kapsamı geliştirilerek uygulanabilir. 

Durum Çalışması:
BM’nin çalışanlar arasında 
sürücü dikkat dağınıklığı 
konusunu gündeme getirmesi

Mayıs 2010 tarihinde BM Genel Sekreteri Ban 
Ki Moon, karayolu ve araç kullanma güvenliği 
hakkında bütün BM personeline (yaklaşık olarak 
80.0001) idari talimatlar yayınladı. Yönerge, emniyet 
kemeri ve motosiklet kasklarının zorunlu kullanımı, 
aşırı hız gibi önemli risk faktörlerini ele almakla 
birlikte alkollü araç kullanmayı yasaklamaktadır. 
Ayrıca BM araçlarını kullanırken cep telefonlarının 
(metin mesajı okuma/gönderme dâhil) veya diğer 
elektronik cihazların kullanımını yasaklamaktadır. 
1      Bu rakam, Aralık 2009 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler 

ve bağlı programları tarafından istihdam edilen kişi sayısını 
belirtmektedir. Bakınız, http://icsc.un.org/about4.asp 
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----------------------------------------------------------------------------------
4.2. Sürüş esnasında cep telefonu kullanımı ile ilgili 
farkındalık kampanyaları
Hız sınırını aşma, alkol kullanımı, emniyet kemeri ve kask kullanmama 
sorunlarına dair dünya çapında kaydedilen gelişmeler, karayolunda 
davranışları değiştirme ve karayolu trafik yaralanmalarını azaltma 
konusunda yasaların, denetimin ve yaptırımın önemini sergilemiştir. Birkaç 
ülkeden edinilen deneyimler, sürekliliği sağlanmış, tutarlı bir denetim olsa 
bile, tek başına yasaların, sürücü dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmak 
için yetersiz olduğunu göstermektedir. Bunun bir sebebi, sürücü dikkat 
dağınıklığının sadece bir araç kullanma sorunu olmaması, halkın hangi 
davranışları kabul edilebilir risk seviyeleri (örneğin, sürüş esnasında 
yemek ve müzik dinlemek genel olarak kabul görmektedir) olarak kabul 
ettiğini yöneten sosyal faktörler, yaşam biçimi ve tercihler sonucu 
meydana gelen toplumsal bir sorun olmasından kaynaklanmaktadır. Buna 
ek olarak, cep telefonu teknolojisinin avantajları da araç içerisinde cep 
telefonu kullanımını daha geniş kitlelere yaymakta ve daha karmaşık bir 
sorun haline getirmektedir(Kutu 8). 

KUTU 8: Aracınızda cep telefonu bulundurmanın değeri 
Cep telefonunun sürüş davranışları üzerindeki etkileri ile ilgili giderek 
artan endişelere rağmen, araç içerisinde cep telefonu bulundurmak 
sürücülere belli faydalar da sağlamaktadır. Seyir halinde araç 
içerisinde cep telefonu bulundurmanın kişisel iletişim ve çalışma 
hayatında sağladığı kolaylıkların yanısıra, güvenlik bakımından da 
faydaları vardır. Telefonlar, araçları bozulduğunda sürücülerin yardım 
çağırabilmesini veya kaza meydana geldiğinde kurtarma hizmetlerine 
ulaşmasına yardımcı olur: İsveç’te yürütülen bir çalışma, her sene 
100.000 sürücünün kaza sonrası polis ile irtibata geçmek veya 
ambulans çağırmak için cep telefonunu kullandığı sonucuna varmıştır. 
Benzer bir şekilde ticari sürücüler cep telefonlarını kendilerini uyanık 
tutmak için kullanmıştır (5). Sürüş esnasında cep telefonu kullanımını 
ele alırken bu hususların da göz önünde bulundurulması gerekir. 

Toplumsal farkındalık kampanyaları, karayolu güvenliğinin diğer 
alanlarında, yasa ve denetimi tanıtmada (denetim faaliyetlerinin arttığına 
dair algının gelişmesinde) belli davranışların risklerinin tanınmasında 
önemli bir rol oynamaktadır. Cep telefonu kullanımı gibi dikkat dağınıklığı 
sebeplerini ortadan kaldırmanın ve dikkat dağınıklığı unsurlarını 
denetlemenin arz ettiği zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, bu 
sorunu ele alan davranışsal stratejilerin, risk farkındalığını yaymak için 
sağlam temelli kampanyaların yürütülmesini gerektirdiği anlaşılmaktadır. 
Davranışları şekillendirme ve toplumun kabul edilebilir risklere dair kanısını 
değiştirmede seyir halinde cep telefonu kullanımını sosyal açıdan kabul 
edilemez kılan – ve aynı zamanda kanuna aykırı olduğu bilincini yaratan – 
sosyal normların geliştirilmesi etkili bir yöntem olabilir (5). Böyle bir kültürel 
değişime, alkollü araç kullanma hususunda birçok ülkede erişilmiş ve bu 
davranışın azalması bakımından başarıyla noktalanmıştır. Sigara karşıtı ve (bazı 
ülkelerde) alkollü araç kullanma karşıtı yasalarda sağlanan toplum desteğinin 
önemli bir nedeni, kişinin kendisinden çok başkasına vermiş olduğu zarara 
vurgu yapılması ve bu konuda bir farkındalık yaratılmış olmasıdır. 
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Tütün kontrolünde aktif içicilikten çok pasif içiciliğin zararlarının odak 
noktası haline getirilmesi etkili bir faktör olmuştur. Bazı ülkelerde alkollü 
araç kullanma ile ilgili kampanyalarda da, daha sıkı yasal denetimler için 
yürütülen savunuculuk faaliyetlerinde alkollü sürücülerin, alkol almamış 
kurallara uyan sürücülere ya da yolculara verebileceği muhtemel zararı ön 
plana çıkaran mesajlar kullanmıştır. 

Yukarıda belirtilen yaklaşımların, sürücü dikkat dağınıklığı kampanyalarında 
kullanılma imkânı vardır. Gerçekten de çalışmalar, birçok ülkede 

toplumun sürüş esnasında cep 
telefonu kullanmanın etkileri 
hakkında kesin bir algıya 
sahip olmadığını, devamlı 
olarak riskleri hafife aldığını ve 
sadece elde-tutulan telefonları 
yasaklayan yasaların, eller-
serbest telefonların daha az 
risk taşıdığına dair yanıltıcı 
olduğunu ileri sürmektedir. 
Bu durum toplum bilinci 
kampanyalarının, bu alanda 
önleyici tedbirlerin başarı 
elde etmesinde tamamlayıcı 
unsur olacağı anlamına 
gelmektedir (6). Motorlu taşıt 
ve cep telefonu üreticileri, 
seyir halinde iletişim kurmayı 
kolaylaştırmaya yönelik hızlı 
adımlar atarken bu hususla 
ilgili kampanyalardan sorumlu 
şahıslar da taşıdıkları riskten 
ötürü sürücülerin bu cihazlara 
sahip olmamayı veya bazılarını 
araçlarında kullanmamayı 
tercih etmelerine yönelik 
davranışsal değişimlere sebep 
olacak şekilde faaliyetlerini 
yürütmelidir. 

Genç nüfusun sürüş esnasında cep telefonu kullanma sıklığındaki 
muhtemel artıştan ötürü bazı kampanyalar, genç sürücüler arasındaki 
riskleri açısından farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir. Birçok ülkede 
bu gruplara daha çok hitap eden sosyal medya araçları kullanılmaya 
başlanmıştır. Örneğin, İngiltere’de Gwent bölgesinde polis tarafından 
geliştirilmiş olan bir kamu bildirisi, genç nüfusu araç kullanırken mesaj 
atmanın riskleri hakkında uyarmaktadır. 
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4-dakikalık bir kısa film, metin mesajı gönderirken cep telefonu yüzünden 
dikkati dağılan 17 yaşındaki bir genç kızın sebep olduğu tahrip edici bir 
kazayı gösteriyordu. Kısa film, “Youtube” İnternet sitesinde yayınlandıktan 
sonra uluslararası internet fenomeni halinde geldi, diğer internet siteleri 
ve televizyon aracılığıyla milyonlarca izleyici tarafından izlendi. Kazanın 
grafik tasvirine dair eleştirilere ve devlet televizyonları için uygun 
olup olmadığı ile ilgili çok fazla tartışılmasına rağmen kısa film, dünya 
çapında birçok ülkede sürücü dikkat dağınıklığı hususunda tartışmaların 
gerçekleştirilmesine sebep olmuştur. 

Ancak, farkındalık yaratma ve direksiyon başındaki davranışları (ve 
bağlantılı olarak kaza sonuçlarını) değiştirme kapasitesi bakımından bunun 
gibi kampanyalar yeterli düzeyde değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. 
Alkollü araç kullanma ve aşırı hız gibi diğer karayolu güvenliği alanları 
konusunda yapılan araştırmalar, toplum bilinci kampanyalarının, davranış 
üzerinde tek başına sınırlı bir etkiye sahip olduğunu ileri sürmektedir (4). 

----------------------------------------------------------------------------------
4.3. Teknolojik gelişmeler

Bazı ülkelerde, sürücü dikkat dağınıklığını en aza indirgemek için 
teknolojik önlemler de alınmaktadır. Örneğin, mevcut düzeydeki teknoloji 
ile araçlar seyir halindeyken cep telefonu ve diğer teknolojik cihazların 
kullanımı kısıtlanabilir ve uyarı sistemleri, özellikle genç sürücüler olmak 
üzere, sürücünün genel durumuna dayalı olarak ikazlarda bulunabilir (93). 
Örneğin, bazı üreticiler, genç acemi sürücüler ile ebeveynlerinin her birine 
ayrı bir anahtar tahsis ederek bir aracı paylaşma imkânı yaratan “akıllı 
anahtarlar” geliştirmiştir: genç sürücünün anahtarı bilgisayar kodludur ve 
ebeveynlerin maksimum hız sınırlarını belirlemesine, maksimum müzik 
sesini sınırlamasına ve cep telefonunun sinyal almasını engellemesine 
olanak sağlar. Ancak, bu teknolojilerin halen değerlendirmeleri 
yapılmamıştır. 

Telefon üreticileri eller-serbest cep telefonu tasarımlarını sürekli 
geliştirmektedir, bazı motorlu taşıt imalatçıları dikkat dağınıklığı ile ilgili 
hususları daha iyi kavramak için araştırmalar yapmaktadır ve dikkat 
dağınıklığını sınırlamak için araçlar geliştirmede proaktif bir yaklaşım 
benimsemişlerdir. Örneğin, sesle-etkinleştirilen numara çevirme sistemi, 
aynı numaraları elle çevirmekten fiziksel açıdan daha az dikkat dağınıklığına 
sebep olmaktadır. Ancak bu tedbirler, sürücülerin elde-tutulan telefon 
yerine eller-serbest cihaz kullanımının kaza oluşma riskini azaltabileceği 
yönünde yanlış çıkarımlarda bulunmasına sebep olabilir. Gerçekten de 
araç üreticilerinin bir çoğu, telematik sistemlerden8 ayrı tutulması halinde, 
otomobil üreticilerine rekabet bakımından ciddi dezavantaj sağlayacak 
şekilde oldukça yaygın hale gelebilecek bir özellik olan cep telefonlarını 
araçlara entegre etmek için büyük çabalar sarf etmektedir. Eller-serbest 
telefon kullanımının bilişsel etkileri ile ilgili araştırma kanıtları göz önünde 
bulundurulursa bu durumun karayolu kazaları üzerinde ciddi etkiler 
yaratabileceği anlaşılmaktadır. 

8  Küresel konum uydusu (GPS) izleme sistemi ve otomatik yol kenarı yardımı ve arama 
yapmak dâhil olmak üzere uzaktan tanımlama için diğer kablosuz iletişim uygulamalarını 
birleştiren otomobil sistemlerine atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. 
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Buna ek olarak, sürücü dikkat dağınıklığı sorununa çözüm olabilecek 
daha gelişmiş araç-içi teknolojileri mevcuttur ancak bunlar henüz tam bir 
değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Bunlar için aşağıda belirtilenler örnek 
olarak gösterilebilir: 

●	 “İş yükü yöneticisi” – sürücü iş yükünü araç sensörlerini kullanarak 
hesaplayan ve sürücü iş yükü azalana kadar cep telefonuna gelen 
çağrıları ve diğer dikkat dağınıklığı kaynaklarını gizleyen yerleşik bir 
teknolojidir (7, 94). Örneğin, şu anda bazı otomobiller, sürücü meşgul 
olduğunda (örneğin hızlanma esnasında) gelen çağrıları geciktiren “akıllı 
sürücü bilgi sistemi” ile donatılırken, bazıları da sürücünün yüzünü 
gözlemleyen ve sürücünün araç içi radar sistemi muhtemel bir kazayı 
tespit ettiğinde önüne bakıp bakmadığını kontrol eden bir kamera ile 
donatılmaktadır. Ancak bu teknolojiler bazı ülke pazarlarında yer almış 
olsa da, yakın gelecekte küresel ölçekte yaygınlaşma ihtimali bir hayli 
düşüktür. 

●		 Şeritten çıkma ikazı ve önde çarpışma ikazı gibi kaza önleyici özellikler 
de dikkat dağınıklığı ile bağlantılı kazaları azaltabilir. Bunlar, sürücünün 
dikkatini yola vermesini sağlayarak, sadece cep telefonu kullanımını 
değil, bütün dikkat dağınıklığı türlerini kapsamaktadır (36).

●		 Araçlar seyir halindeyken cep telefonu kullanımını engelleyen 
teknolojiler de mevcuttur. Bu uygulamalar, telefonun seyir halinde bir 
araç içerisinde olduğunu tespit edip çağrıları sesli mesaj sistemine 
yönlendirmekle birlikte sürücü aracı kullanırken metin mesajı ve internet 
erişim özelliklerini de devre dışı bırakır. Ancak, bu tip bir teknolojiyi 
daha yaygın hale getirmek için hükümet ve üreticiler arasında ortak 
teşebbüslere ihtiyaç duyulmaktadır (95). 

Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika’daki motorlu araç şirketleri, örneğin 
sürücü tarafından kolaylıkla tespit edilebilmesi için cihazların nasıl 
yerleştirilmesi gerektiği gibi, seyir halindeyken kullanılabilecek elektronik 
ve telematik cihazların tasarımı ve görünümlerini konu alan kılavuzlar 
geliştirmiştir. Şimdilik olumlu bir adım olmasına rağmen, bu kılavuzların 
portatif elektronik cihaz üretimini de içerecek şekilde kapsamları 
genişletilmeli otomobil üreticilerinin ötesine geçmelidir. 

----------------------------------------------------------------------------------
4.4. Eğitim ve belgelendirme

Sürücü belgesi sistemi, sürücü dikkat dağınıklığı düzeylerini ele alabilecek 
önemli bir araçtır. Sürücü belgesi sınav kitapları ve sürücü okulları sürücü 
adaylarına, aşağıdakiler dâhil olmak üzere, dikkat dağınıklığını nasıl 
yönetebileceğine dair bilgiler sunmalıdır:

●		 Dikkat dağıtıcı faaliyetler ile ilgili riskler ve sürüş performansı üzerindeki 
etkileri hakkında bilgi;

●		 Dikkat dağınıklığı etkilerine karşı sürücüleri daha savunmasız kılan 
faktörler;

●		 Dikkat dağınıklığı etkilerini azaltmak için uygulanabilir stratejiler;
●		 Teknoloji özellikleri ile ilgili tavsiye ve dikkat dağınıklığını en aza 

indirgeyen teknoloji kullanım şekilleri (5). 
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Kademeli Sürücü Belgesi Sistemi (Kutu 9’a bakınız), genç sürücüleri, riskli 
dikkat dağıtıcı faaliyetlere karşı hazırlamalı ve onların bu risklerle başa 
çıkabilme kabiliyetini test etmelidir (5). Bu sistemin, yasaların uygulanması 
ve toplum bilincinin oluşturulmasına yaptığı olumlu katkı bilinmektedir 
ancak kaza riski üzerinde bir etkisi olup olmadığı halen belirsizdir. 

KUTU 9: Kademeli Sürücü Belgesi (GDL) ve cep telefonu kullanımı 

Dikkatsiz bir şekilde sürüş faaliyetlerinde bulunan yüksek orandaki 
sürücünün varlığını ve deneyimsiz sürücüler arasında dikkat 
dağınıklığının daha yaygın olduğunu gösteren verilere karşılık olarak 
bazı ülkeler, Kademeli Sürücü Belgesi (GDL) yaklaşımının bir parçası 
olarak sürücü dikkat dağınıklığı ile ilgili tedbirler uygulamaya başlamıştır. 
Örneğin, Avustralya ve Amerika’da sürücü adaylarının her şekilde cep 
telefonu (eller-serbest cihazlar dâhil) kullanmasının yasaklandığı bazı 
eyaletler vardır (95). Kanada’daki bazı programlarda bu yasak, MP3 
çalarlar dâhil olmak üzere diğer dikkat dağınıklığı kaynaklarını da 
kapsayacak şekilde genişletilirken Queensland gibi bazı Avustralya 
eyaletleri, hoparlörlerin etkin olduğu durumlarda, acemi bir sürücünün 
kullandığı araçta bulunan yolcuların da bu cihazları kullanmalarını 
kısıtlayacak şekilde yasağın kapsamını genişletmiştir (96). 

----------------------------------------------------------------------------------
4.5. Kanıt gereksinimi

Sürücü dikkat dağınıklığını ortadan kaldıracak karşı tedbirlerin 
geliştirilmesi, iyi bir karayolu güvenliği sistemine sahip ülkelerde bile diğer 
karayolu güvenliği hususlarına kıyasla hala emekleme döneminde olan 
bir alandır (5). Bu durumun nedeni kısmen de olsa dikkat dağınıklığının 
boyutları ve türleri ve kazalarda oynadıkları rolle ilgili verilerin kısıtlı 
olmasına dayanmaktadır: Hükümetler, somut bilimsel kanıtlara dayanan 
uygulama kararları almalı ve kaynaklarını nereye yönlendirmeleri 
gerektiğini bilmelidir. Sürücü dikkat dağınıklığı ile ilgili önleyici stratejiler 
dikkat dağınıklıkları ile bağlantılı olduğu bilinen risklere dayandırılmalı ve 
sonuç değerlendirme mekanizması oluşturulmalıdır. 
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Durum Çalışması:
Cep telefonu mevzuatına ilişkin 
denetimlerin
değerlendirilmesi, 
Connecticut ve New York

ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın bir birimi olan Ulusal 
Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), arttırılmış 
denetim faaliyetlerinin sürücü dikkat dağınıklığı ile 
mücadeleye katkısı olup olmadığını test etmek için 
pilot programlar uygulamaya başlamıştır. 

“Bir elde telefon diğerinde ceza” olarak bilinen denetim 
kampanyaları, sürücü dikkat dağınıklığını azaltmak 
amacıyla denetimi yaygınlaştırmanın ve reklamların 
etkisine odaklanan federal yönetimin fon sağladığı 
ilk teşebbüstür. Kampanya kapsamında elde-tutulan 
telefonda konuştuğu veya mesaj attığı tespit edilen 
sürücülerin kenara çekilerek ceza-i işlem yapılacağı 
duyurulmuştur. 

Her iki eyalette de, kampanyalar kalabalık 
merkezlerde 7-10 günlük yüksek düzeyde görünür 
denetimle başlamıştır. Birbirini takip eden denetim 
dalgaları, bir senelik program boyunca ifa edilmeye 
devam edilecektir. Her pilot program, federal fon 
ile desteklenmekte ve eyalet düzeyinde kaynaklar 
ile eşleştirilmektedir. Araştırmacılar, baştan sona 
kadar tavır ve davranışlardaki değişiklikler üzerinde 
çalışacak ve sonuçlar, yüksek görünür denetim 
faaliyetlerinin yerleştirilmesi, eğitim ve ülke çapında 
diğer şehir ve eyaletlerde sürücü dikkat dağınıklığını 
azaltmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi 
adına bir model görevi görecektir. 

Kanıtlar, seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığının, 
telefon kullanmayanlara nazaran, dört katı olduğunu ileri sürmektedir. 
Ancak, karşı tedbirlerin etkinliği ile ilgili veriler yetersizdir. Mevcut olan 
sınırlı veriler de seyir halindeyken elde-tutulan cep telefonu kullanılmasını 
yasaklayan kanunlarla ilgilidir. Burada gerekli olan, ülkelerin, bu alandaki 
gelecekte verilecek politik kararların somut kanıtlara dayandırıldığından 
emin olması için cep telefonu kullanımını azaltmaya yönelik uygulamaya 
koydukları önleyici stratejilerin iyi bir şekilde değerlendirilmelerini 
sağlamaktır. Hâlihazırda, bazı ülkelerde bu tür değerlendirme çalışmaları 
yapılmaya başlanmıştır: yukarıda verilen durum çalışması, Amerika’daki 
cep telefonu kanunlarının değerlendirilmesi için devam eden teşebbüsleri 
açıklamaktadır. Kanada gibi diğer ülkelerde, cep telefonu kullanımı ile 
ilgili veriler toplamak için fırsatlar gözetlenmekte ve diğer risk faktörleri 
üzerinde düzenli olarak anket araştırmaları yapılmaktadır: örneğin, 2008 
yılından itibaren her yıl ulusal düzeyde gerçekleştirilen emniyet kemeri 
anket araştırmaları kapsamında sürücülere cep telefonu kullanımı soruları 
da yöneltilmiştir. Böylelikle sürücüler üzerinde cep telefonu kullanımını 
ele alan yasal ve diğer karşı tedbirlerin etkilerini gözlemlemek ve 
değerlendirmek için kullanılabilecek verilerin toplanmaktadır. 
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Sürücü dikkat dağınıklığı, karayolu güvenliği açısından ciddi ve 
giderek büyüyen bir tehdittir. Cep telefonu kullanan insan sayısının 
giderek artmasıyla ve “araç-içi” iletişim sistemlerinin sürekli gelişerek 
yaygınlaşmasıyla birlikte, bu sorunun gelecek yıllarda küresel çapta 
tırmanışa geçmesi ve teknolojiler değiştikçe boyut değiştirmesi 
muhtemeldir. Farklı araştırmalardan elde edilen benzer kanıtlar, sürücü 
dikkat dağınıklığının karayolu güvenliği için önemli bir sorun olduğunu 
açıkça göstermektedir. Mevcut kanıtların nitelik ve nicelik açısından 
sürücü dikkat dağınıklığının ne kadar riskli olduğunu vurgulamaya 
yetmemesinin yanısıra, dikkat dağınıklığı türleri arasında hangi koşullar 
altında hangisinin en büyük riski taşıdığını kesin olarak belirtememesi de 
sorun teşkil etmektedir. 

Sürücü dikkat dağınıklığı sorununun, araç içi ve dışı olmakla birlikte 
birçok nedeni olmasına karşın bu rehber, sürüş esnasında cep telefonu 
kullanmanın risklerine odaklanmıştır. Gerçekleştirilen teşebbüslerden 
elde edilen çıktıları özetlemiş ve hazırlık niteliğinde bazı tavsiyelerde 
bulunmaya çalışmıştır. Telefon kullanma talebi, güvenli araç kullanma 
talebi ile rekabet etmektedir. Kahve içmek veya sandviç yemek gibi 
gidişatını sürücünün “kendisinin” belirlediği diğer “geleneksel” dikkat 
dağınıklığı kaynaklarına kıyasla, cep telefonu kullanımı ve diğer araç-
içi telematikler daha fazla etkileşim gerektirmektedir. Sürücüleri telefon 
kullanmaya teşvik eden unsur teknolojinin kendisidir – sürücüden, o an 
trafik veya sürüş koşullarına bakılmaksızın çalan telefonu cevaplaması 
beklenmektedir.

Sürüş esnasında cep telefonu kullanımının, sürüş davranışları üzerinde 
olumsuz etkilerinin olduğu ispatlanmıştır. Bunun nedeni sürücülerin, 
telefonu ve aracı aynı anda kullanarak sadece fiziksel dikkat dağınıklığı 
yaşamaları değil, aynı zamanda, dikkatlerini sohbet ve araç kullanma 
görevi arasında bölerek, bilişsel olarak dikkat dağınıklığı da yaşamalarıdır. 
Bu raporun yazılış sürecinde, her iki tip telefonda var olan bilişsel dikkat 
dağınıklığından ötürü, eller-serbest telefonların elde-tutulan telefonlara 
kıyasla daha güvenli olduğuna dair kesin bir kanıt bulunamamıştır. 

Sonuç5
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Çalışmalar, elde-tutulan veya eller-serbest olsun, seyir halindeyken cep 
telefonu kullanmanın, sürücünün cep telefonu kullanmadığı durumlarla 
karşılaştırıldığında daha yüksek kaza oranlarına sebep olduğunu ileri 
sürmektedir. Dikkat dağınıklığının sürüş kabiliyeti üzerindeki göreceli 
etkisi, telefon tipi, yaş veya cinsiyet bakımından farklılık gösteriyor olsa 
bile; sürüş esnasında telefon kullanımının bütün sürücüler için kaza 
ihtimalini kesinlikle arttırdığı açık ve nettir. 
Artan sayıdaki araştırmalar, mesaj yazmanın da kayda değer ölçüde 
fiziksel ve bilişsel dikkat dağınıklığına ve sürüş performansının azalmasına 
sebep olduğunu ileri sürmektedir. Genç sürücülerde, seyir halindeyken 
cep telefonu kullanma davranışı daha yaygındır ve bunun sonucunda 
meydana gelen dikkat dağınıklığının yarattığı risklere gençlerin daha çok 
maruz kaldığı görülmektedir. Mesajlaşmanın sürüş davranışları üzerindeki 
olumsuz etkilerinin yanısıra, arama yapmaktan daha ucuz olduğu için 
sıklık düzeyi artan bir davranış olması da muhtemel bir sorundur. 
Sürüş esnasında cep telefonu kullanma davranışının tamamen ortadan 
kaldırılmasını önleyen bazı engeller vardır. Öncelikle, her ülkede bu 
sorunun boyutlarını değerlendirmek hangi grupların, hangi coğrafik 
alanlarda, hangi zaman dilimlerinde en çok etkilendiğinin anlaşılmasını 
sağlayarak sorunun dağılımını tespit etmek amacıyla; telefon kullanımına 
ilişkin verilerin sistematik bir biçimde toplanmasına yönelik çalışmaların 
yapılması gerekmektedir. Bu veriler, önleyici tedbirlerin, etkin bir şekilde 
hedefe yönelik oluşturulmasını sağlayacaktır.
Ayrıca, mevcut kanıtlar cep telefonu kullanımının sürüş performansı 
üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu ispatlasa da, konuşma, mesaj 
atma veya okuma gibi farklı eylemlerin sürücü davranışları ve gerçek 
hayat ortamında kaza riski üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi 
için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Daha fazla araştırma 
yapılması cep telefonunu kullanmanın karayolu trafik kazalarına olan 
etkisiyle diğer risk faktörlerinin etkisinin kıyaslanmasını da sağlayacaktır. 
Emniyet kemeri takmama veya alkollü araç kullanma gibi diğer risk 
faktörleri ele alınırken; yasa, sıkı ve istikrarlı denetim, kuralların ihlal 
edilmesi durumunda meydana gelecek riskler ve ceza-i yaptırımlar 
bakımından toplumda farkındalık yaratma kampanyalarından oluşan bir 
faaliyetler bütünü aracılığıyla karayolu trafik yaralanmalarının azaltılması, 
sağlanmıştır. Bu önlemleri bir araya getiren benzer bir yaklaşım, cep 
telefonu kullanımını da ele almak için kullanılabilir ve hâlihazırda birçok 
ülkede uygulanmaya başlanmıştır. 
Birkaç ülke, cep telefonu kullanımını yasalarla düzenlemeye yönelik 
adımlar atmıştır ve çok sayıda kanun yürürlüğe girmiştir. Cep telefonu 
kullanımını (ve kullanım şekillerini) yasaklayan kanunların yürürlüğe 
girmesi ve kapsamı, ulusal veya bölgesel karar organları tarafından 
verilmesi gereken kararlar olup kanunun uygulanabilirliği denetimin 
yapılabilmesine bağlıdır. Gerçekten de mevcut veriler, özellikle tespit 
edilmesi daha zor olan eller-serbest cep telefonlarının gittikçe daha yaygın 
bir şekilde kullanılmasından dolayı cep telefonu kanunlarına riayetin tespit 
edilmesi ve sürdürülmesinin zor bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu 
zorluklar, bazı ülkelerin özellikle genç sürücüler gibi yüksek risk taşıyan 
gruplara odaklanması, bazılarının kullanım ile ilgili tamamen yasaklayıcı 
uygulamalar benimsemesi ve bazılarının da bu hususu hiçbir şekilde 
kanunlaştırmaması gibi, mevcut farklılıkların nedenidir. 
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Kanun ile ilgili politik kararlar, mevcut en iyi bilimsel kanıtlara 
dayandırılmalıdır: Bugüne kadar azaltılmış cep telefonu kullanımı oranlarının 
korunması konusunda kanunların etkinliğini inceleyen araştırma eksikliği 
nedeniyle bu kanunların karayolu trafik yaralanmaları veya ölümlerini 
azaltma üzerindeki etkilerine dair yeterli kanıt bulunmamaktadır.
Sağlık sektörünün - diğer anahtar risk faktörlerini ortadan kaldırmada 
üstlendiği gibi- karar organlarını bilgilendirmek için bir dizi somut bilimsel 
kanıtın geliştirilmesine yönelik bahsi geçen kanunların etkinliği ve maliyet 
verimliliğini gözlemleme ve değerlendirme çalışmaları yürüterek bu alanda 
önemli bir rol üstlenmesi gerekmektedir.
Toplumda sürücü dikkat dağınıklığı ile ilgili bilinci arttırmak ve güvenli 
sürüş faaliyetlerinin ifa edilmesi bakımından teşvik edici unsurlar yaratmak 
için yürütülen farkındalık kampanyalarının, kapsamlı bir stratejinin bir 
parçası olarak kullanılması cep telefonu kullanımını ele alma konusunda 
önem arz etmektedir. Cep telefonlarının, iş hayatımızla ve kişisel günlük 
yaşantımızın her boyutuyla gittikçe artan bir şekilde bütünleşmiş olması 
sürüş esnasında cep telefonu kullanımının tehlikelerinin kabul edilmesi 
için gerekli olan kültürel değişimin sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Bazı 
ülkelerde gerçekleştirilen, alkollü araç kullanma davranışının toplum 
açısından kabul edilemez bir davranış olarak görülmesiyle sonuçlanan 
karayolu güvenliği kampanyaları ve sigara karşıtı yasaların arttırılması 
konusunda toplumsal destek kazanmış kampanyalar gibi diğer kamu 
sağlığı alanlarında başarıya ulaşmış çalışmalardan dersler çıkartılabilir. 
Şüphesiz ki; toplum bilinci kampanyaları, trafik kazası riskini arttıran 
gelişmiş araç-içi teknolojilerine yönelik üretici ve tüketici taleplerinin 
azalması için risk farkındalığını arttırmayı amaç edinmelidir. Sadece 
elde-tutulan cep telefonlarının yasaklanması, sorunu tam olarak ortadan 
kaldırmaz hatta eller-serbest cihazların güvenli olduğuna dair yanlış algıyı 
oluşturmasından ötürü sorunu daha tehlikeli kılabilir. Bunun sonucu 
olarak kullanıcıların eller-serbest kitlere yönelmesi herhangi bir kanunun 
geçerliliğini azaltabilir. Toplum, eller-serbest telefonların sürücüler için 
elde-tutulan telefonlar kadar dikkat dağınıklığı yaratabileceği hususunda 
bilgilendirilmelidir. 
Her ne kadar bu raporun öncelikli odak noktası, cep telefonu 
kullanımından kaynaklanan dikkat dağınıklığı olsa da araçlar içerisindeki 
teknolojik sistemler dikkat dağınıklığına karşı koruma sağlamak amacıyla 
da kullanılabilir. Dikkat dağınıklığına bağlı kayıpları azaltabilecek çeşitli 
yeni teknolojiler mevcuttur. Örneğin, sürücüyü ani şerit kaymalarında 
uyaran ikaz özellikleri veya sürücünün iş yükünü belirledikten sonra 
cep telefonu çağrılarını yönlendiren teknolojiler, dikkat dağınıklığı ile 
mücadelede yardımcı unsurlar olabilir. Buna karşın, günümüzde bu üst 
düzey teknolojilerin küresel anlamda kullanılması mümkün değildir. 
Cep telefonu kullanımı sonucu meydana gelen dikkat dağınıklığı, giderek 
yaygınlaşan ve karayolu güvenliğinin sağlanması için ele alınması 
gereken küresel bir sorun olsa da; alkollü araç kullanma, hız sınırına 
uymama, emniyet kemeri, çocuk koltuk sistemleri ile motosiklet kaskı 
kullanmama ve bozuk yol altyapısı gibi diğer temel risk faktörleri, birçok 
ülkede karayolu trafik kazaları ve ölümlerinin başlıca sebepleri olmaya 
devam etmektedir. Bu nedenle, bütün risk faktörlerini içeren kapsamlı bir 
yaklaşımın uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 



47Cep telefonu kullanımı: sürücü dikkat dağınıklığında giderek büyüyen bir sorun 

Karayolu güvenliği girişimlerinin başarıya ulaşmasını sağlayabilecek 
bir diğer önemli unsur, sürücü dikkat dağınıklığı sorununu çözmek için 
hükümetler, üreticiler, sivil toplum örgütleri, sağlık ve eğitim uzmanları 
ve diğer kurumların farklı roller üstlendiği ortak bir sorumluluk algısının 
oluşmasıdır. 

Cep telefonları, sosyal ve ticari etkileşimlerde iletişimi geliştirerek 
geniş kapsamda toplumsal hizmetler sunmaktadır. Nispeten düşük 
maliyetlerinden ötürü, hızlı bir şekilde geniş alana yayılmış, özellikle sabit 
hatlı telefon hizmetlerinin mevcut olmadığı, yetersiz veya erişilemeyecek 
kadar pahalı olduğu bölgelerde olmak üzere, dünya çapında iletişimde 
köklü değişikliklere sebep olmuştur. Buna karşın, sürücü dikkat 
dağınıklığında ve buna bağlı olarak karayolu trafik kazalarına olan etkisi 
nedeniyle, sadece araç kullanmaya odaklanılması açısından, sürücülerde 
telefon kullanma davranışının dizginlenmesi gerekmektedir. Bu da 
ancak yasal tedbirler, yaratıcı denetim yöntemleri, üretim aşamasında 
belli bir düzeyde işbirliği ve direksiyon başında hangi davranışın “kabul 
edilebilir” olduğuna dair toplumsal algıda değişiklik yapılması vasıtasıyla 
mümkün olabilir. Bu rehberin odak noktası sürüş esnasında cep telefonu 
kullanımı olmasına rağmen, bu husus daha geniş bir konu olan sürücü 
dikkat dağınıklığının sadece alt bir başlığı olarak sunulmuştur. Doğrusunu 
söylemek gerekirse, diğer iletişim uygulamalarının ve bu suretle diğer 
dikkat dağıtıcı kaynakların, cep telefonu sistemleri ile giderek artan 
entegrasyonu göz önünde bulundurulduğunda, bu sorunun ortadan 
kaldırılması için uygulanabilecek potansiyel karşı tedbirlere ilişkin verilerin 
yakın gelecekte gelişmesi mümkündür. 

Bu alanda kanıt üretme çalışmaları, karayolu güvenliğinin diğer boyutları 
bakımından hala emekleme döneminde olmasına rağmen; özellikle 
hükümetlerin, mevcut bilgi birikimini kullanarak proaktif bir yaklaşım 
benimsemeleri ve üzerinden hareket edilebilecek daha geniş kapsamlı 
bir kanıt elde edilene kadar diğer karayolu trafiği alanlarından edinilen 
tecrübeler ışığında yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Geçtiğimiz 
yıllarda birçok ülkede karayolu güvenliği alanında önemli kazanımlar 
elde edilmiştir. Bu kazanımların devamlılığını sağlamak ve geliştirmek 
istiyorsak, sürüş esnasında kullanılan teknolojilerin risklerini ve faydalarını 
yönetebilmemiz çok önemlidir. Eğer şimdi harekete geçmezsek, dünyanın 
her yerinde, bütün yollarda daha çok önlenebilir trafik yaralanması ve 
ölümü meydana gelecektir. 
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Referanslar, verilen URL’den indirilebilir:http://www.who.int/violence_
injury_prevention/publications/road_traffic/distracted_driving/en/index.
html

Referanslar
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