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Öz
Trafik kazalarý bütün dünyada yaralanmalara
baðlý ölümler içinde ilk sýrada yer almaktadýr. Dünya
Saðlýk Örgütü, 7 Nisan 2004 Dünya Saðlýk
Günü'nde trafik kazalarýnýn önlenmesi konusunu ele
almýþtýr. Birçok ülkede olduðu gibi, Türkiye'de de
trafik kazalarýndan olan yaralanmalar ve ölümler son
derece önemli bir halk saðlýðý sorunudur. Bu
makalede trafik kaza epidemiyolojisi ve nedenleri
sunulmuþtur ve korunma için öncelikli konular
gündeme getirilmiþtir.
Anahtar sözcükler: Trafik kazasý, trafik kaza
epidemiyolojisi, risk faktörleri, korunma.

Giriþ
Bütün dünyada trafik kazalarý, yaralanmaya
neden olan kazalar arasýnda birinci sýrada yer
almaktadýr (1,2). Son yýllarda geliþmiþ ülkelerde
harcanan çabalarýn sonucunda trafik
kazalarýnýn sayýsý azalmýþsa da, geliþmekte
olan ülkelerde hala en önemli halk saðlýðý
sorunlarý arasýnda yer almaktadýr. Geliþmekte
olan ülkelerde trafik kaza sayýsý ve trafik
kazalarýndan olan yaralanma ve ölümler her
geçen gün artmaktadýr (1-3).
Dünya Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ)
tanýmlamasýna göre; trafik kaza yaralanmasý,
"kara yolunda seyreden bir aracýn çarpmasý ile
oluþan her türlü yaralanma" þeklinde
tanýmlanmaktadýr (1). Trafik kaza
yaralanmalarý, 2002 yýlýnda bütün dünyada
görülen ölüm nedenleri arasýnda 11. sýradadýr;
trafik kazalarý en fazla adolesan ve genç
eriþkinlerin yaralanmasýna ya da ölmesine
neden olmaktadýr. Trafik kazalarýna baðlý
ölümler, 2002 yýlýnda bütün ölüm nedenleri
içinde 5-29 yaþ grubunda ikinci, 30-44 yaþ
grubunda ise üçüncü sýrada yer almaktadýr (2).
Trafik kazalarý, geliþmekte olan diðer
ülkeler gibi Türkiye için de önemli bir halk
saðlýðý sorunudur ve her yýl kazalara baðlý
binlerce insan yaralanmakta ya da ölmektedir.
Ülkemiz için kaza sayýsý ve kazalarda oluþan
ölüm ve yaralanma hýzlarýnýn çok yüksek
olmasý, dikkati çekmektedir (4).
Türkiye'de Trafik Kaza Epidemiyolojisi
Türkiye'de trafik kazalarý ve bunlarýn
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Abstract
Traffic injuries come first in rank among all
injury-related deaths all around the world. In 2004,
World Health Organization devoted the World
Health Day (April 7) to prevention of traffic injuries.
As in many countries, deaths and injuries resulting
from road traffic accidents are a major public health
problem in Turkey. In this article, the reasons and
epidemiology of road traffic accidents and the
priorities for prevention are presented.
Key words: Traffic accidents, epidemiology of
traffic accidents, risk factors, prevention.

sonucunda ortaya çýkan yaralanmalarýn sayýsý
her geçen gün artmaktadýr. 1999 yýlýnda
kayýtlara geçen trafik kaza sayýsý 466 000 iken
2000 yýlýnda bu sayý 501 000'e yükselmiþtir
(5). Karayollarý Genel Müdürlüðü verilerine
göre; 2001 yýlýnda oluþan kazalarda (409 407
kaza) 2 954 kiþi ölmüþ ve 94 497 kiþi
yaralanmýþtýr (6). 2005 yýlýnda kayýtlara geçen
kaza sayýsý ise 570 419'dur (7,8). Yine 1999
yýlýnda 126 000 olan yaralanma sayýsý, 2000
yýlýnda 135 000'e çýkmýþ ve 2005 yýlýnda
123 985 olmuþtur (5,7,8). Ayný yýllarda trafik
kazalarýnda ölen kiþi sayýsý sýrasýyla 6.100'den
5 600'e ve 3 215'e düþmüþtür (Tablo 1) (5,7,8).
Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüðü
(EGM) kayýtlarýna göre; 1970 yýlýnda 19 207
kazada 16.838 yaralanma ve 3978 ölüm
olmuþken, 2000 yýlýnda EGM ve Jandarma
kayýtlarýna göre 500 653 kazada 13 4618
yaralanma ve 5 566 ölüm olmuþtur (Grafik 1
3) (Grafik 1 ve 3'te son üç yýlda, Jandarmaya
ait kayýtlar da deðerlendirmeye alýnmýþtýr).
Kaza, yaralanma ve ölüm sayýsý bu yýllar
arasýnda artmakla birlikte, kaza baþýna olan
ölüm oranlarýnda büyük bir deðiþiklik yoktur.
2005 yýlýnda ise kaza sayýsý artmýþ, yaralanma
ve ölüm sayýlarý düþmüþtür (7,8).
Türkiye'de trafik kazalarý yaz ve kýþ
aylarýnda meydana gelmekte, ölüm ve
yaralanmalar ise en sýk Haziran-Aðustos aylarý
arasýnda artmaktadýr (7-11). Trafik kaza
sayýsýnýn haftanýn ilk iþ günü olan Pazartesi
günleri arttýðý görülmektedir. Ölümlü ve
yaralanmalý kazalar özellikle 16.00-20.00
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Tablo 1. Polis ve jandarma kayýtlarýna geçen kazalarýn, yaralanmalarýn ve ölümlerin sayýsý
Kayýtlara geçen:*
1970**
1990**
1999***
2000

2004***

2005***

Kazalar

19207

115295

465915

500653

494.851

570419

Yaralanmalar

16838

87693

125586

134618

109.681

123985

3978

6286

6130

5566

3.082

3215

Yaralanmalý kazalar

-

50681

67732

71771

61268

69768

Ölümlü Kazalar

-

5090

4537

4210

2.363

2.541

Yaralanmalý kaza baþýna yaralanma

-

1.73

1.85

1.88

1.79

1.77

Ölümlü kaza baþýna ölüm

-

1.23

1.35

1.32

1.30

1.26

Ölümler

*Sürücülerin kazadan hemen sonra olay yerini terkettiði olgular dahil edilmemiþtir.
**Yalnýzca Emniyet Genel Müdürlüðü.
*** Emniyet Genel Müdürlüðü + Jandarma.
Kaynak: (5,7,8)

saatleri arasýnda daha fazla olmaktadýr (9-11).
Trafik kazalarý olduðu yerlere göre
deðerlendirildiðinde; Türkiye'deki kazalarýn en
sýk, sýrasýyla cadde ve devlet yollarýnda olduðu,
ölümlü kazalarýn ise en sýk devlet yollarýnda
olduðu anlaþýlmaktadýr. Trafik levhasý, trafik
görevlisi, trafik lambasý, aydýnlatma, yol þerit
çizgisi bulunmayan ve banket geniþliðinin 200
cm.'nin altýnda olduðu yerlerde hem trafik
kaza sayýsý, hem de buna baðlý ölümler ve
yaralanmalar daha sýk görülmektedir (7-11).
Kazaya neden olan kusurlara ait
istatistiklere bakýldýðýnda, kazalarda en çok
sürücülere ait kusurlarýn yer aldýðý
görülmektedir (6-8).

Trafik Kazalarýnda Risk Faktörleri
DSÖ, trafik kazalarýnda risk faktörlerini
dört bölümde incelemektedir (2):
1. Riskle karþýlaþmayý artýran etmenler,
2. Kaza oluþumunu belirleyen etmenler,
3. Çarpýþma þiddetini belirleyen etmenler,
4. Çarpýþma sonrasý riski belirleyen
etmenler.
Türkiye'de Trafik Kazalarýnýn Nedenleri
Riskle karþýlaþmayý artýran etmenler olarak
sosyal, kültürel ve hukuksal nedenler yer
almaktadýr.
Kaza oluþumunu belirleyen etmenler
arasýnda taþýma ortamý, karayolu alt yapýsý,
trafik yönetimi, denetimi ve uygulamasý, taþýt

Trafik kazalarýnda risk etmenleri
Riskle karþýlaþmayý
Kaza oluþumunu
artýranlar
belirleyenler

Çarpýþma þiddetini
belirleyenler

Çarpýþma sonrasý
riski belirleyenler

Ekonomik etmenler

Yetersiz ya da yüksek hýz

Ýnsan faktörü

Kazayý haber almada
gecikme

Demografik etmenler

Alkol, ilaç ya da
madde kullanýmý

Yetersiz ya da
yüksek hýz

Kaza sonrasý yangýn

Ulaþýmý etkileyen
arazi kullanýmý

Genç ve erkek
olmak

Emniyet kemeri
kullanýmý

Zararlý madde sýzýntýsý

Bisikletliler ve yayalarla
yüksek-hýzda motorize
trafiðin birlikte olmasý

Korunmasýz yol kullanýcýlarý

Çocuk kemeri kullanýmý

Alkol, ilaç ya da madde
kullanýmý

Karanlýkta yolculuk

Kask kullanýmý

Hastane-öncesi saðlýk
hizmetinde yetersizlikler

Araca baðlý etmenler

Kaza sonrasý araçtan
çýkarma ve kurtarma
sýrasýndaki zorluklar

Yolun yapýsý
Yol görüþünün
bozulmasýna neden
olan etmenler (çevreye
ya da yol kullanýcýsýna
baðlý olanlar)
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Grafik 1. Trafik kaza sayýsý (1970-2000)

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
197

197

198

198

Jandarma

Polis
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Grafik 3. Trafik kazalarýnda ölenlerin sayýsý (1970-2000)

2000

ve trafik koþullarý, yolu kullananlarýn
davranýþlarý (sürücü-yaya-yolcu) ve çevre
koþullarý yer almaktadýr.
Çarpýþma þiddetini belirleyen etmenler
olarak yolu kullananlarýn davranýþlarý, emniyet
kemeri kullanýmý, alkol kullanýmý, çocuk kemeri
kullanýmý bulunmaktadýr.
Çarpýþma sonrasý riski belirleyen etmenler
arasýnda kaza sonrasý yardým hizmetleri yer
almaktadýr (4).
Sosyal, kültürel, hukuksal sebepler:
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarýna
bakýldýðýnda; kazaya neden olan kusurlu
sürücülerin eðitim durumunun %49'unun
ilkokul, %12'sinin ortaokul, %1'inin ilköðretim,
%19'unun lise ve %9'unun yüksekokul
düzeyinde olduðu görülmektedir. Bu durum
trafik kazalarýnda kusurlu bulunan sürücülerin
eðitim düzeyinin daha düþük olduðunu ve tüm
yol kullanýcýlarýnýn eðitimine aðýrlýk verilmesi
gerektiðini göstermektedir (12). Karayollarý
Trafik Kanunu'nda yapýlan son düzenlemelerle
(2000 yýlýnda) Al, A2, B,C, D ve E sýnýfý sürücü
belgesi alacak olanlara en az ortaokul ya da
sekiz yýllýk temel eðitimi bitirmiþ olmalarý þartý
getirilmiþtir (13).
Taþýma Ortamý: Türkiye'de þehir içi ve
þehirler arasý yolcu ve eþya taþýmasýnda en sýk
karayollarý kullanýlmakta (Tablo 2), ayrýca
motorlu araç sayýsý her geçen gün artmaktadýr.
Bu da karayollarýný iþletme, bakým, trafik
yönetimi, denetim ve uygulama açýsýndan
yetersiz duruma getirmekte, yol güvenliðinin
azalmasý sonucu trafik kazalarýnýn artmasýna
neden olmaktadýr (4,5,14,15).
Karayolu Yapýsý: Trafiði etkileyen baþlýca
elemanlar; yol, köprü, menfez, kavþak, alt
geçit, üst geçit, banket, yaya kaldýrýmý, park
yerleri gibi karayolu elemanlarý ile aydýnlatma
ve benzeri güvenlik tesisleri, trafik yönetim
sistemidir. Bu elemanlarýn yolun fiziki ve
geometrik standartlarýyla yol boyu çevre
koþullarýnýn trafik güvenliði üzerinde farklý
oranlarda etkisi bulunmaktadýr. Türkiye'deki
karayolu aðýna genel olarak bakýldýðýnda,
karayolu düzenlemesine yönelik planlarýn tam
uygulanmadýðý görülmektedir. Karayollarý
Genel Müdürlüðü (KGM)'nün kuruluþundan
sonraki 20 yýl içinde 20.000 Km.lik bölünmüþ
karayolu çekirdek aðýna sahip olunmasý
öngörülmüþ, ancak aradan geçen zamana
karþýn bölünmüþ yol uzunluðu 2.500 Km.
civarýnda kalmýþtýr. Devlet ve il yollarýnýn tümü
kaplamalý duruma getirilememiþtir. Trafiðin

* Kaynak: Sweroad Yol Güvenliði Projesi Ana Rapor Aralýk 2001 (5)
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Tablo 2 Türkiye'de yolcu ve yük taþýmasý (2001)
Taþýma Türü

Yolcu Taþýmasý
%

Yük Taþýmasý
%

95
3
0
2

90
5
5
0

Karayolu
Demiryolu
Denizyolu
Havayolu

Kaynak: Karayollarý Genel Müdürlüðü, Bakým Dairesi Baþkanlýðý, Trafik
Þubesi Genel Müdürlüðü (6)

yoðun olduðu, yol aðýnýn büyük kýsmýný
oluþturan pek çok devlet ve il yolunda kaza
noktalarýný oluþturan eþ-düzey kavþaklar, kýsa
görüþ mesafeleri, dar ve düþük banketler,
týrmanma þeritsiz dik rampalar bulunmaktadýr
(4).
Trafik yönetimi, denetimi ve uygulamasý:
Trafik yönetimindeki baþarýnýn sýrrý,
programlarýn tam uygulanabilmesine baðlýdýr.
Uygulamanýn tam olabilmesi, uygulatma ve
denetimin yeterli ve etkin olmasý ile olanaklýdýr.
Uygulama ve denetimden sorumlu kuruluþ ve
personelinin asýl görevi, kurallara ve yönetim
tertibatýna tam ve kesin uyulmasýný
saðlamaktýr. Taþýtlarýn güvenliði, aþýrý
yüklenmemeleri, tehlikeli madde taþýnmasý,
çalýþma ve sürme süreleri, sürücü sigorta,
tescil, trafik belgeleri gibi konular diðer önemli
noktalardýr. Uygulatma ve denetimler sürekli,
objektif ve etkili olarak yapýlmalýdýr. Kazalarda
tutulan tutanaklarýn tam olarak ve doðru
tutulmasý ve belgelenmesi saðlanmalýdýr.
Uygulatma ve denetim, polisin asli görevi
olup, bilgili ve yeterli personelle tarafsýz ve
objektif olarak karayolunu kullananlara saygý
ve güveni saðlayacak biçimde yapýlmasý
gerekir. Trafik polisinin sayýca yeterli olmamasý,
bu konudaki eðitimin uygun düzeyde
olmamasý, uygulatma ve denetimin etkinliðini
azaltmaktadýr (4).

Taþýt ve trafik koþullarý: Taþýt türü, taþýma
kapasitesi, taþýnan eþyaya uygunluk derecesi,
yükleme þekli, rengi gibi fiziksel nitelikleri ve
fren, ýþýk sistemleri, direksiyon, ön-düzen,
tekerler vb. teknik nitelikleri kazalarýn
oluþmasýnda önemli etkenlerdendir (4). Yine
trafik güvenliðinin saðlanmasýnda, trafik
koþullarý da son derece önemlidir. Özellikle
trafikte kamyon, otobüs gibi aðýr taþýtlarýn ve
ticari araç sayýsýnýn artmasý (büyük firma sayýsý
az, küçük ve denetimsiz iþletme sayýsý fazladýr),
yüksek hýzda motorize trafikle bisiklet ve
yayalar gibi güvensiz yol kullanýcýlarýnýn bir
arada olmasý; hem trafik kaza sayýsýnýn, hem
de bunlara baðlý yaralanma ve ölümlerin
artmasýna neden olmaktadýr (2).
Çevre koþullarý: Trafik kazalarýna neden
olan etmenlerden birisi de trafiði etkileyen
çevre koþullarýdýr. Yol kenarýndaki alanlar,
genellikle çok güvensizdir. Taþ ya da beton
kaplý kanallar, kayalýklar ve yola yakýn tehlikeli
nesneler (örneðin; aydýnlatma direkleri ve
aðaçlar) bulunmaktadýr. Bazý gerekli
bölümlerde otokorkuluklar bulunmamaktadýr.
Birçok orta refüjde tehlikeli direkler
bulunmaktadýr ve otokorkuluk
yerleþtirilmemiþtir. Birçok yerde yolun
kenarlarýnda örneðin akaryakýt istasyonlarý ve
öteki yol kenarý tesisleri gibi geniþ denetimsiz
alanlar bulunmaktadýr (5).
Yolu kullananlarýn davranýþlarý: EGM'nün
istatistik raporlarýna göre, Türkiye'de meydana
gelen trafik kazalarýnda, ciddi kaza ve
yaralanmalara neden olan ilk üç neden; hýzlý
araç kullanma, düþük emniyet kemeri kullanýmý
ve yayalardýr. Türkiye'de genellikle yolu
kullananlarýn davranýþlarý olumsuzdur. Özellikle
sürücülerin sýk sýk hýz sýnýrlarýný aþtýðý, trafik
iþaret ve levhalarýna, þerit iþaretleri, þerit

Tablo 3. Polis ve jandarma kayýtlarýna geçen kazalarýn, yaralanmalarýn ve ölümlerin sayýsý
Þehiriçi
Þehirdýþý

Toplam

Kusur sayýsý

%

Kusur sayýsý

%

Kusur sayýsý

%

Sürücü

447.582

96,93

55.810

95,97

503.392

96,82

Yaya

11.722

2,54

664

1,14

12.386

2,38

Yolcu

628

0,14

200

0,34

828

0,16

Araç

557

0,12

1.081

1,86

1.638

0,32

Yol
Toplam

1.280

0,27

401

0,69

1.681

0,32

461.769

100,00

58.156

100,00

519.925

100,00

*Trafik kazalarý özeti, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü Bakým Dairesi Baþkanlýðý Trafik Þubesi Müdürlüðü, 2002
(6)
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deðiþtirme kurallarýna uymadýklarý, araç
sürücüleri arasýnda emniyet kemeri,
motorsiklet ve bisiklet sürücüleri arasýnda kask
kullanýmýnýn çok düþük düzeyde olduðu
gözlenmektedir. Yine yolcular için emniyet
kemeri ve çocuklar için araç içi sabitleme
sistemleri kullaným oraný çok düþüktür. Yayalar,
geniþ ana arterlerde bile her noktadan
geçmekte ve geceleri yansýtýcý araçlar
kullanmamaktadýr (Tablo 3) (5).
Alkol: Yapýlan araþtýrmalarda kazaya neden
olan etmenler içinde alkollü araç kullanýmýnýn
çok önemli olduðu görülmektedir. Türkiye'de
sürücüler için konulmuþ yasal alkol sýnýrý 0.5
promildir. Kaza riski açýsýndan bakýldýðýnda;
- Kanýnda 0.5 promil alkol bulunan yani 1
duble raký içen sürücü, hiç alkol almamýþ
sürücüye göre 2 kat daha fazla kaza riski ile
karþý karþýyadýr.
- Alkol oraný 1 promil olursa, yani 2 duble
raký içildiði varsayýlýrsa sürücünün aldýðý risk 10
katýna çýkmaktadýr.
- Alkol oraný 1.5 promil olursa, sürücünün
aldýðý risk 25 katýna çýkmaktadýr (16).
2000 yýlýnda 2918 sayýlý Karayollarý Trafik
Kanunu'nda yapýlan son yasal düzenlemelerle
alkollü araç kullananlarla ilgili önemli
deðiþiklikler getirilmiþtir. "Alkollü araç
kullanmak suçunu birinci ve ikinci defasýnda
iþlemek, bir yýl içinde hýz sýnýrýný 5 defa ihlal
etmek", "100 ceza puanýný doldurmak"
suçlarýndan birinin tespiti halinde, sürücü
belgelerinin geçici olarak geri alýnmasýnda
trafik görevlilerine yetki verilerek bu suçla ilgili
cezalar artýrýlmýþtýr (13).
Emniyet Kemeri ile Önlenen Riskler:
Yapýlan araþtýrmalar, emniyet kemeri
kullanýlmamasý durumunda 30 km/saat hýzda
olan çarpýþmalarda vücutta oluþan hasarý bir
birim olarak tanýmlarken, 50 km/saat hýzda
olan çarpýþmalarda bu hasar dokuz katýna
çýkmaktadýr. Emniyet kemeri kullanýldýðýnda ise
böyle bir hasar oluþumu söz konusu
Tablo 4. Farklý kaza tiplerinde emniyet kemerlerinin yaralanma
azaltýcý etkileri
Kaza tipi
Tüm
Emniyet
Önden çarpma
Çarpýþma tarafýnda olan
Çarpýþma tarafýnda olmayan
Arkadan çarpma
Takla atma

59
14
9
5
14

* The World Report on Traffic Injury Prevention 2004 (2)

43
27
39
49
77

olmamakta ya da büyük oranda
engellenebilmektedir (Tablo 4).
Emniyet kemeri kullanýmý, kaza sonrasý özel
araçlar içinde oluþan ölümleri %45, aðýr
yaralanmalarý ise %50 azaltmaktadýr. Emniyet
kemeri kullanýmý hafif kamyon sürücülerinde
araç içi ölümlerini %60, aðýr yaralanmalarý ise
%65 azaltmaktadýr. Ölümle sonuçlanan
kazalarda oluþan yaralanmalar incelendiðinde
en sýk görülen yaralanma, %48 ile baþ-boyun
yaralanmalarý, %37 ile göðüs-karýn-kalça
yaralanmalarý ve %8 ile omurga ve göðüs
duvarý yaralanmalarýdýr (17).
Kaza Sonrasý Yardým Hizmetleri:
Haberleþme, araçtan kurtarma, ambulans
hizmetleri, hýzlý ve bilinçli ilk yardým ve klinik
yardým gibi kurtarma hizmetlerinin trafik
kazalarýnda oluþan yaralanmalarýn, sakatlýklarýn
ve ölümlerin en aza indirilmesinde önemi
büyüktür. Yaralananlarýn getirildiði saðlýk
kurumlarýndaki acil merkezlerinde araç-gereç
ve personel durumu kaza sonrasý riski
belirleyen en önemli etmenler arasýndadýr (4).
Veri Bankalarý ve Kaza Ýstatistikleri
Türkiye'de bu konudaki en önemli
sorunlardan biri, trafik güvenliði konusunda
kapsamlý ve modern ortak bir veri bankasýnýn
bulunmamasýdýr.
Türkiye'de Trafik Kazasý Sürveyansý
- T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý
- Jandarma Genel Komutanlýðý
- Emniyet Genel Müdürlüðü
- T.C. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü
- T.C. Adalet Bakanlýðý Adli Sicil ve Ýstatistik
Genel Müdürlüðü
- T.C. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü
- T.C. Saðlýk Bakanlýðý - Saðlýk kurumlarý
kayýtlarý
- Acil servis kayýtlarý
- 112 Acil Servis kayýtlarý
- Yatan hasta kayýtlarý
- Sosyal Sigortalar Kurumu
- Ýþ kazalarý kayýtlarý
Emniyet Genel Müdürlüðü'ne (EGM) ait
veri bankasý, trafik güvenliði ve karayolu
ulaþtýrmasý ile ilgili bütün bilgileri içeren bir
"genel trafik güvenliði veri bankasý" þeklinde
deðildir. EGM veri bankasýnda yalnýzca kaza
raporlarýndan elde edilen bilgiler
saklanmaktadýr. Karayollarý Genel Müdürlüðü
(KGM) bünyesinde tüm yol ve trafik verilerini
içeren bilgisayara dayalý ayrý bir veri bankasý
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bulunmamaktadýr. Kaza istatistikleri dahil
olmak üzere bütün ulusal istatistikler Devlet
Ýstatistik Enstitüsü (DÝE) tarafýndan
hazýrlanmakta ve yýllýk Türkiye Ýstatistikleri
kitabýnda sunulmaktadýr. Bu Enstitü, EGM veri
bankasýndan elde edilen kaza verilerini
kullanmaktadýr. EGM ve Jandarma kaza
yerindeki kazalarý ve kazazedeleri, Saðlýk
Bakanlýðý ise hastanelerdeki ölümleri
bildirmektedir. Bu veriler herhangi bir belgede
bir araya getirilmemekte ve analiz
edilmemektedir. Ayný zamanda kaza ve
kazazede bilgilerinin yollar ve trafik, vb. ile
ilgili bilgileri ile baðlantýsýný kuran bir sistem de
bulunmamaktadýr. Eksik bildirim de önemli bir
sorundur. Ölüm olgularý ile ilgili olarak yalnýzca
kaza mahallinde ölen kiþilerin sayýsý veri
bankasýnda saklanmaktadýr (nakil sýrasýnda ya
da hastanelerde ölenler dýþýnda). Ayrýca
karayollarýnda ölenlere iliþkin uluslararasý 30
günlük tanýmlama uygulanmamaktadýr. Bu,
Türkiye'de karayollarýnda oluþan ölümlerin
toplam sayýsýnýn belirlenmesini ve öteki
ülkelerle doðru karþýlaþtýrmalar yapýlmasýný
olanaksýz duruma getirmektedir (5). Bir çok
ülkede kaza sonucunu izleyen 30 gün içinde
ölümler kaza ile ilgili kabul edilip, kazalarda
meydana gelen ölüm oranlarýnýn %15 kadar
arttýðý bilinmektedir. Kazalarda meydana gelen
yaralanmalarýnýn bir kýsmý bir süre sonra
ölümle sonuçlanmakta, bu durum kaza ile ilgili
kayýtlarda düzeltilmediðinden istatistiklerde yer
alan ölüm sayýsý gerçek deðerin altýnda
gösterilmektedir (4).
Trafik Kazalarýndan Korunma
Geliþmiþ ülkelerde yapýlan araþtýrmalar,
trafik kazalarýnýn önlenebilir olduðunu ve
geliþtirilecek giriþimlerle yüzbinlerce kiþinin
yaþamýnýn kurtarýlabileceðini göstermektedir.
Yol güvenliðinin üç temel bileþeni olan sürücü,
araç ve çevrenin birlikte deðerlendirilmesi ve
buna göre bir yaklaþým geliþtirilmesi
gerekmektedir (18).
Birincil Korunma:
Kaza oluþumunun önlenmesi birinci amaç
olmalýdýr. Kazaya neden olan mekanizmalarýn
tanýmlanmasý ve buna yönelik düzenlemelerin
yapýlmasý birincil korunmanýn temelini
oluþturmaktadýr. Bölünmüþ yol ve hýz
tümsekleri, yol çevresinde görüþü artýracak
düzenlemeler, yol ýþýklandýrýlmasý, trafik
iþaretleri gibi yol güvenliðini artýracak
uygulamalar, alkollü araç kullanýmýna ve yol

güvenliðine yönelik (hýz sýnýrlarý, cezalar) yasal
düzenlemelerin yapýlmasý, korunmasýz yol
kullanýcýlarýna yönelik düzenlemeler (yaya
yollarý, bisiklet yollarý gibi) kazayla karþýlaþma
riskini, buna baðlý olarak kaza, yaralanma ve
ölüm sayýsýný azaltacaktýr (3,18,19).
Ýkincil Korunma:
Kaza oluþtuðunda yapýlmasý gerekenleri ve
kazanýn þiddetini azaltmaya yönelik
düzenlemeleri içermektedir. Emniyet kemeri,
çocuk kemerleri ve koltuklarý, hava yastýklarý,
baþ destekleri gibi araç donanýmlarýnýn
kullanýlmasý, motorsiklet ve bisiklet
sürücülerinde kask kullanýmýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý, çarpýþma sýrasýnda
yaralanmayý azaltmaya yönelik yol çevresi
düzenlemeleri (otokorkuluklar) bunlardan
birkaçýdýr (3,18,19).
Üçüncül Korunma:
Üçüncül korunma kaza sonrasýnda
yapýlacaklarý ve yaralanmalarýn etkilerini
azaltmaya yönelik önlemleri içermektedir.
Kazanýn erken tespiti, kaza sonrasý araçtan
çýkarma, yangýný önleme, ilk yardým hizmetleri,
acil yardým hizmetlerinde çalýþan personelin,
öðrencilerin, öðretmenlerin, sürücülerin ve
halkýn ilk yardým konusundaki bilgilerinin
artýrýlmasý, saðlýk kurumuna hýzla ulaþtýrýlma,
hastane acil merkezlerindeki tedavi
hizmetlerinin iyileþtirilmesi gibi uygulamalar
kaza sonrasý yaralanma sonucu oluþabilecek
etkileri ve ölümleri azaltmaktadýr (18,19).
Ýletiþim: Fehminaz Temel
E-posta: fehminazt@yahoo.com
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Ektopik
Elastik
Emboli
Embolus
Emetik
End-diastolik
Endemik
Endikasyon
End-sistolik
Endurasyon
Enüresiz
Epidemik
Epikardiyak
Epilepsi
Epistaksis
Eradikasyon
Eritem
Eritrosit
Etyoloji

Yeri dýþýnda
Esnek
Týkanýklýk
Týkaç
Kusturucu
Diyostol sonu
Yerleþik
Gerekirlilik
Sistol sonu
Sertlik
Ýdrar kaçýrma
Salgýn
Kalp çevresi
Sara nöbeti, tutarak
Burun kanamasý
Yok edim
Kýzartý
Al yuvar, kýrmýzý küre
Neden

Event
Fagosit
Fagositoz
Failure
Faktör
False negative
False positive
Familiyal
Farmakoloji
Fatal
Febril
Feces
Feedback
Fenomen
Fenotip
Fertil
Fever
Fibrilasyon
Fissür

Olay
Yiyen hücre
Hücresel yutum
Yetmezlik
Etmen
Yanlýþ olumsuz
Yanlýþ olumlu
Ailesel
Ýlaç bilimi
Ölümcül
Ateþli
Dýþký
Geri bildirim
Olay
Dýþ yapý
Doðuran
Ateþ
Çýrpýným
Çatlak
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