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ÖZET
Giriﬂ: Motorlu taﬂ›t kazalar› tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de mortalite ve morbiditenin önemli nedenlerinden birisidir. Bu çal›ﬂmada motorlu taﬂ›t kazalar›na neden olan faktörleri ve kazalar›n demografik
özelliklerini belirlemeyi amaçlad›k.
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Antalya Trafik Denetleme ﬁube Müdürlü¤ü
‹statistik ve E¤itim Büro Amirli¤i

Gereç ve Yöntem: Geriye dönük olarak yap›lan bu çal›ﬂmada Antalya ili s›n›rlar› içinde 1 Ocak 2005-31
A¤ustos 2005 tarihleri aras›nda meydana gelen motorlu taﬂ›t kazalar›n›n demografik özellikleri Antalya Trafik Denetleme ﬁube Müdürlü¤ü ‹statistik ve E¤itim Büro Amirli¤i’nin bilgisayar tabanl› veri kayna¤›ndan elde edildi. Maddi hasarl› ve yaralanmal› ve ölümlü olarak iki gruba ayr›lan motorlu taﬂ›t kazalar› aras›ndaki
farklar belirlendi.
Bulgular: Belirlenen tarihler aras›nda 9815 maddi hasarl›, 2370 yaralanmal› ve ölümlü motorlu taﬂ›t kazas› meydana geldi. Kazalar›n %85’inde (n=18258) sürücüler erkekti ve en s›k kaza yapan yaﬂ gruplar› 26-30
(%17,6) (n=3758) ve 31-35 idi (%17,8) (n=3803). ‹ki yüz doksan dokuz (%1,4) yabanc› uyruklu sürücünün
kaza yapt›¤› tespit edildi. Kaza yapan sürücülerin %41,6’s› (n=8824) ilkokul mezunuydu. Sürücülerin
%58,4’nün emniyet kemeri tak›p takmad›¤› belirlemezken, %17,3’ü emniyet kemeri takm›ﬂt›; %7,6’s› ise
takmam›ﬂt›. En s›k kaza yapan araç cinsleri s›ras›yla otomobil (%58,5) (n=13065), kamyonet (%17,4)
(n=3898), minibüs (%7) (n=1555) ve motosikletti (%5,7) (n=1274). Kazalar s›ras›nda en s›k yap›lan sürücüsü kusurlar› s›ras›yla arkadan çarpma (%28,6) (n=2529) ve kavﬂaklarda geçiﬂ önceli¤ine uymamayd›
(%23,2) (n=2048). Kazalar›n %7,3’ü (n=886) bulutlu, %7’si (n=851) ya¤murlu havada meydana geldi. Erkek cinsiyet, ilkokul mezunu olmak, motosiklet kullanmak, ﬂeride tecavüz ve geçme yasa¤› olan yerden geçmek, yerleﬂim yeri d›ﬂ›nda kaza yapmak ve gece kaza yapmak yaralanmal› ve ölümlü kazalar için risk faktörü olarak belirlendi (p<0,05).
Sonuç: Trafik kazalar›na neden olan sürücülerin büyük bölümü ilkokul mezunlar›d›r ve en s›k görülen sürücü kusuru arkadan çarpmad›r. Ayr›ca ilkokul mezunlar›, erkekler, motosiklet kullan›m›, gece araba kullanmak, kazan›n yerleﬂim yeri d›ﬂ›nda meydana gelmesi ile ﬂeride tecavüz ve geçme yasa¤› olan yerden geçme daha fazla yaralanmal› ve ölümlü kazalara neden olmaktad›r.
Anahtar kelimeler: Motorlu taﬂ›t kazalar›, maddi hasarl› kazalar, yaralanmal› ve ölümlü kazalar, faktörler.
SUMMARY
Introduction: Road traffic accidents (RTA) are one of the most important causes of mortality and morbidity in Turkey as throughout the world. In this study we aimed to determine the demographic features
of road traffic accidents and factors causing road traffic accidents.
Material and Method: In this retrospective study, the demographic data of road traffic accidents
occurred during the first eight months of 2005 in Antalya was obtained from the Statistics Department
of Traffic Directorship. Road Traffic Accidents were classified as "Accidents with Physical Damage
(AWPD)" and "Accidents with Injury and Death (AWID)".
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Results: In the first eight months of the year 2005, 9815 AWPD and 2370 AWID were occurred. 85%
(18258) of drivers was male in all the accidents. Drivers between the age of 26-30 (17,6%) (3758) and
31-35 (17,8%) (3803) years old mostly caused the RTA. 41,6% (8824) of drivers had education level of
primary school. Although 17,3% of drivers used safety belt, 7,6% did not. Automobile (58,5%) (13065),
small lorry (17,4%) (3898), minibus (7%) (1555) and motorbike (5,7%) (1274) were respectively the most
causes of RTA. Hit from behind (28,6%) (2529) and not to abide passing priority in crossroads (23,2%)
(2048) were the most seen driver mistakes in RTA. 7,3% (886) of accidents occurred in a cloudy weather and 7% (851) in a rainy weather. There was statistically significant difference between the AWPD and
AWID according to the education level, sexuality, kind of vehicle, driver mistakes, to have an accident out
of the city and at night.
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Conclusion: Drivers causing RTA had a mostly education level of primary school and hit from behind was the most seen driver mistake.
Furthermore to be graduated from primary school, male sexuality,
motorcycle, to drive at night, having RTA out of the city, violation of
traffic lanes and crossing over forbidden areas causes more AWID.
Key words: Road traffic accidents, accidents with physical damage,
accidents with injury and mortality, factors.

Giriﬂ
Trafik kazalar›na ba¤l› tüm dünyada her y›l 1,2 milyon kiﬂi
ölmekte ve 50 milyon kiﬂi de yaralanmaktad›r. Sonraki 20
senede, bu oranlarda %65’lik art›ﬂ beklenmektedir.1 Trafik
kazalar›na ba¤l› ölümler tüm ölüm nedenleri aras›nda 5-29
yaﬂ grubunda ikinci s›rada yer al›rken, 30-44 yaﬂlar› aras›nda en önemli üçüncü ölüm nedenidir.2,3 Kiﬂi baﬂ›na gelir düzeyi düﬂük ülkelerde trafik kazalar›na ba¤l› ölümler, gelir düzeyi yüksek ülkelere göre daha fazlad›r. Gelir düzeyi yüksek
ülkelerde 14. s›rada iken, gelir düzeyi düﬂük ve orta seviyedeki ülkelerde 10. s›radad›r.4 Ayr›ca trafik kazalar›na ba¤l›
ölümlerin düﬂük-orta gelir düzeyindeki ülkelerde 2020 y›l›nda %80 artaca¤› tahmin edilmektedir.5
Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO)
yapm›ﬂ oldu¤u s›n›fland›rmada düﬂük-orta gelirli Avrupa ülkesi s›n›f›nda de¤erlendirilmektedir. Yüksek gelir düzeyine
sahip Avrupa ülkelerinde trafik kazalar›- en önemli ölüm nedenleri aras›nda 18. s›radayken, düﬂük-orta gelir düzeyine
sahip ülkelerde 12. s›radad›r. Ayn› ülkelerde trafik kazalar›na ba¤l› yaralanmalar için 65 milyar dolar harcanmaktad›r.4
ﬁu ana kadar da belirtildi¤i gibi trafik kazalar› bir halk sa¤l›¤› sorunudur ve trafik kazalar›na ba¤l› yaralanma ve ölümlerin engellenebilmesi için risk faktörlerinin belirlenmesi gerekir. Birçok çal›ﬂma ve WHO taraf›ndan trafik kazalar›n›n
risk faktörleri belirlenmiﬂtir. Ancak ülkemizde trafik kazalar›n›n nedenlerini ve risk faktörlerini belirlemek amac›yla yap›lm›ﬂ yeterli say›da çal›ﬂma yoktur.
Bu çal›ﬂman›n amac›, Antalya ili s›n›rlar› için 2005 y›l› ilk
sekiz ay› içinde meydana gelen trafik kazalar›n› incelemek
ve risk faktörlerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem
Geriye dönük olarak yap›lan bu çal›ﬂmada Antalya ili s›n›rlar› içinde 1 Ocak 2005-31 A¤ustos 2005 tarihleri aras›nda
meydana gelen trafik kazalar› geriye dönük olarak incelendi.
Trafik kazalar› ile ilgili verilere Antalya Trafik Denetleme
ﬁube Müdürlü¤ü ‹statistik ve Büro Amirli¤i’nin bilgisayar
tabanl› veri bankas›ndan ulaﬂ›ld›.
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Çal›ﬂmaya dâhil edilen kazalar›n say›s›, yerleﬂim yeri veya
d›ﬂ›nda meydana gelmesi, sürücülerin cinsiyeti, uyru¤u, kazaya neden olan araç cinsleri, sürücü kusurlar›, kazalar›n
meydana geliﬂ saatleri ve gece ile gündüz ay›r›mlar› gibi demografik bilgiler Trafik Tespit Tutana¤› ve bilgisayar tabanl› kayna¤›ndan al›narak SPSS program›na kaydedildi. Çal›ﬂma verilerinin al›nd›¤› Trafik Kazas› Tespit Tutana¤› belirtilen sürücü kusurlar›: ‘K›rm›z› ›ﬂ›kl› trafik iﬂaretinde veya
yetkili memurun dur iﬂaretinde geçme’, ‘Taﬂ›t giremez- trafik iﬂaretinin bulundu¤u karayoluna veya bölünmüﬂ karayolunda karﬂ› yönden gelen trafi¤in kulland›¤› ﬂerit, rampa ve
ba¤lant› yollar›na girme’, ‘‹kiden fazla ﬂeritli taﬂ›t yollar›nda,
karﬂ› yoldan gelen trafi¤in kulland›¤› ﬂerit veya yol bölümüne girme’, ‘Arkadan çarpma’, ‘Geçme yasa¤› olan yerlerden
geçme’, ‘Do¤rultu de¤iﬂtirme manevralar›n› yanl›ﬂ yapma’,
‘ﬁeride tecavüz etme’, ‘Kavﬂaklarda geçiﬂ önceli¤ine uymama’, ‘Kaplaman›n dar oldu¤u yerlerde geçiﬂ önceli¤ine uymama’, ‘Manevralar› düzenleyen genel ﬂartlara uymama’,
‘Yerleﬂim birimleri d›ﬂ›ndaki karayolunun taﬂ›t yolu üzerinde, zorunlu haller d›ﬂ›nda park etme veya duraklama ve her
durumda gerekli tedbirleri almama’, ‘Park için ayr›lm›ﬂ yerlerde veya taﬂ›t yolu d›ﬂ›nda kurallara uygun olarak park etmiﬂ araçlara çarpma’d›r.
Trafik kazalar›, maddi hasarl› kaza (MHK) ve yaralanmal› ve
ölümlü kaza (YÖK) olmak üzere ikiye ayr›ld›. Bu s›n›flaman›n nedeni kazalarda yaralanma ve ölüme neden olan faktörlerin belirlenmesiydi. Daha sonra MHK ve YÖK’ler aras›nda farklar belirlenerek, YÖK’lerin meydana gelmesine neden olan risk faktörleri saptand›. Yukar›da da belirtildi¤i gibi veriler SPSS 10.0 program›na yüklenerek istatistiksel analiz yap›ld›. Sürekli de¤iﬂkenler ortalama±Standart Sapma
olarak, frekans veriler ise yüzde ile ifade edildi. Frekans verileri karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda iki grup için dört gözlü Ki-kare,
ikiden çok grubun karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ise çok gözlü Ki-kare
testi kullan›ld›. Ki-kare testinin k›staslar›n›n yerine getirilemedi¤i durumlarda Kruskal Wallis testi kullan›ld›. Post-hoc
analiz için herhangi düzeltme yap›lmad› ve de¤iﬂkene ait frekanslar verilerek okuyucuya b›rak›ld›. Tüm hipotezler çift
yönlü kuruldu ve alfa yan›lg› pay› 0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular
1 Ocak 2005-31 A¤ustos 2005 tarihleri aras›nda Antalya ili
s›n›rlar› içinde 12185 adet trafik kazas› meydana geldi. Bu
kazalar›n 9815’i (%80,5) maddi hasarl›, 2370’i (%19,5) ise
yaralanmal› ve ölümlü kazayd›. MHK’lar›n %87,6’s›
(n=8598) yerleﬂim yerlerinde, %12,4’ü (n=1217) yerleﬂim
yeri d›ﬂ›nda meydana geldi. YÖK’lerin %74,8’i (n=1773)
yerleﬂim yerinde, %25,2’si (n=597) ise yerleﬂim yeri d›ﬂ›nda
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meydana gelmiﬂti. MHK’lara toplam 17673 sürücü kar›ﬂt›.
YÖK’lerde toplam 76 kiﬂi ölürken, 3755 kiﬂi de yaraland›.

Tablo 3. Trafik kazalar›na en s›k neden olan sürücü kusurlar›.

Kazalar›n %85’inde sürücüler erkekti. Sürücülerin %98,6’s›
Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› iken, %1,4’ü yabanc› uyrukluydu (Tablo 1). Sürücülerin %17,3’inde emniyet kemeri tak›l› iken, %7,6’s›nda tak›l› de¤ildi. Di¤er sürücülerde ise emniyet kemerinin tak›l› olup olmad›¤› belirlenememiﬂti. Sürücülerin 8824’ü ilkokul, 2547’si ortaokul, 5806 lise ve 4041
sürücü ise üniversitesi mezunuydu. Kaza yapan sürücüler
%17,8 ile en çok 31-35 yaﬂ grubundayken, 26-30 yaﬂ grubundaki hastalar %17,6 ikinci s›radayd›. Kazalar›n %85,4’ü
aç›k havada, %7,3’ü bulutlu ve %7’si ise ya¤murlu havada
meydana gelmiﬂti (Tablo 1). Araç cinslerine göre kazalar incelendi¤inde, tüm kazalar›n %58,5’ini otomobiller,
%17,4’ünü kamyonet, %7’sini minibüs ve %5,7’sini motosiklet oluﬂturmaktayd› (Tablo 2). Kazaya neden sürücü kusurlar› aras›nda s›ras›yla arkadan çarpma %28,6, kavﬂaklarda
geçiﬂ önceli¤ine uymama %23,2 ve yanl›ﬂ manevra %22,4 en
s›k nedenleri oluﬂturmaktayd› (Tablo 3).

Arkadan çarpma
Kavﬂaklarda geçiﬂ
Önceli¤ine uymama
Yanl›ﬂ manevra
Manevrelar› düzenli
Geçiﬂ önceli¤ine uymama
K›rm›z› ›ﬂ›kta geçme
ﬁeride tecavüz

Tablo 1. Trafik kazalar›n›n demografik özellikleri.
Özellikler

Say› (n)

Yüzde (%)

Cinsiyet
Erkek
Kad›n

18258
3230

85
15

Tabiyet
TC
Yabanc›

21055
299

98.6
1.4

E¤itim
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

8824
2547
5806
4041

41.6
12
27.4
19

Yaﬂ
31-35
26-30
36-40
21-25
41-45

3803
3758
3059
2735
2452

17.8
17.6
14.3
12.8
11.5

Hava Durumu
Aç›k
Bulutlu
Ya¤murlu

10415
886
851

85.4
7.3
7

Sürücü Kusurlar›

Say› (n)

Yüzde (%)

2529
2048

28.6
23.2

1977

22.4

1123

12.7

433
308

4.9
3.5

Tablo 4. MHK ve YÖK’lere neden olan faktörlerin incelenmesi.
Faktörler

MHK/YÖK (yüzde)

P de¤eri

Cinsiyet
Erkek
Kad›n

80.1/19
93.8/6.2

0.000

E¤itim
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

75.7/24.3
90.5/9.5
84.6/15.4
90.4/9.6

0.000

Yerleﬂim yeri
Yerleﬂim d›ﬂ›

87.6/12.4
74.8/25.2

0.000

Yaﬂ
51-55
46-50
36-40
41-45
31-35

52.3/47.7
77.7/22.4
81.4/18.6
77.6/22.4
85.2/14.8

0.000

Hava Durumu
Aç›k
Bulutlu
Sisli
Ya¤murlu
Karl›

80.7/19.3
80.9/19.1
63.6/36.4
80.3/19.7
78.9/21.1

0.000

Günün Durumu
Gündüz
Gece
Alacakaranl›k

82.1/17.9
77.7/22.3
78/22

0.000

Araç Cinsi
Motosiklet
Traktör
Kamyon
Otobüs
Minibüs
Kamyonetü
Otomobil

34.7/65.3
55.6/44.4
80.5/19.5
83.1/16.9
85.7/14.3
86/14
87/13

0.000

Tablo 2. Araç cinslerine gore trafik kazalar›.
Araç cinsi

Say› (n)

Yüzde (%)

Otomobil
Kamyonet
Minibüs
Motosiklet
Kamyon
Otobüs

13065
3898
1555
1274
1127
859

58,5
17.4
7
5.7
5
3.8
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Kazalar›n demografik verileri belirlendikten sonra yaralanmal› ve ölümlü kazalara neden olan risk faktörlerini belirlemeyi amaçlad›k. MHK ile YÖK’leri e¤itim düzeyine göre k›yaslad›¤›m›zda ilkokul mezunlar›n›n ortaokul, lise ve üniversite mezunlar›na göre istatistiksel olarak anlaml› biçimde
YÖK’e neden oldu¤u saptand› (%24,5 vs %9,5 vs %15,4 vs
%9,6, s›ras›yla, p=0.000). Erkek sürücülerin kad›n sürücüle-

177

ARAﬁTIRMA MAKALES‹

re göre istatistiksel olarak anlaml› biçimde YÖK’e neden oldu¤u tesbit edildi (%19,9 vs %6,2; p=0.000). Kay›tlara göre
yabanc› uyruklu hastalar hiç YÖK’e neden olmam›ﬂt›.
YÖK’lere neden olan yaﬂ gruplar› tek tek incelendi¤inde;
YÖK oran› %47,7 ile en s›k 51-55 yaﬂ grubunda meydana
gelmiﬂti. 51-55 yaﬂ grubunu %22,4 ile 46-50, %18,6 ile 3640 yaﬂ grubu izlemiﬂti. Araç cinslerine göre YÖK’lere bak›ld›¤›nda; motosiklet (%65,3) ve traktör grubunda (%44,4)
YÖK oran› en yüksekti (p=0.000). YÖK ve MHK’lere neden
olan sürücü kusurlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ﬂeride tecavüz
(%36,7), geçme yasa¤› olan yerden geçme (%32,9), kaplaman›n dar oldu¤u yerlerde geçiﬂ önceli¤ine uymama (%25),
taﬂ›t giremez iﬂaretinin bulundu¤u karayoluna veya bölünmüﬂ karayolunda karﬂ› yönden gelen trafi¤in kulland›¤› ﬂerit,
rampa ve ba¤lant› yollar›na girme (%24,3), kavﬂaklarda geçiﬂ önceli¤ine uymama (%20,2) ve k›rm›z› ›ﬂ›kta geçme
(%18,7) YÖK’e en fazla neden olan sürücü kusurlar›yd›
(p=0.000) (Tablo 5). Yerleﬂim yeri d›ﬂ›nda kaza yapmak
YÖK’lere neden olan di¤er bir faktördü (p=0.000). Hava durumu aç›s›ndan kazalar incelendi¤inde, sisli havan›n YÖK
için bir risk faktörü oldu¤u saptand›. Sisli havalarda meydana gelen kazalar›n %36,4’ü YÖK’ydi. Ayr›ca gece ve alacakaranl›kta meydana gelen kazalar gündüz meydana gelen kazalara göre daha fazla YÖK’e neden olmuﬂtu (%22,3, %20
vs %17,9; s›ras›yla) (Tablo 4).
Tablo 5. Sürücü kusurlar›n›n neden oldu¤u MHK ve YÖK’lerin oran›.
Sürücü Kusuru

MHK

YÖK

ﬁeride tecavüz
Geçme yasa¤› olan yerden geçme

63.3
67.1

36.7
32.9

Kaplaman›n dar oldu¤u
yerlerde geçiﬂ önceli¤ine uymama

75

25

Taﬂ›t giremez iﬂaretinin bulundu¤u
yere veya karﬂ› yöne girme

75.7

24.3

Kavﬂaklarda geçiﬂ önceli¤ine uymama
K›rm›z› ›ﬂ›kta geçme

79.8
81.3

20.2
18.7

P

0.000

Tart›ﬂma
Trafik kazalar›n›n önlenmesinde Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün
(WHO) alt› tavsiyesinden birisi de uygun veri toplanmas›d›r
(4). Ancak trafik kazalar›n›n ciddi bir halk sa¤l›¤› problemi
oluﬂturdu¤u ülkelerde -az geliﬂmiﬂ ülkeler- maalesef uygun
veri toplanmamaktad›r. Daha önce de belirtti¤imiz gibi Türkiye’de dünyada trafik kazalar›n›n ve kazalara ba¤l› insan ve
iﬂ gücü kayb›n›n çok oldu¤u ülkelerden birisidir. Trafik denetleme ﬂube müdürlü¤ü istatistik ve büro amirli¤i taraf›ndan
birkaç senedir kaza yerindeki bilgiler uygun biçimde derlenmesine ve sanal ortamda saklanmas›na ra¤men, kaza sonras›
bölümde veri toplanmas›nda ve verilerin bir araya getirilip
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yorumlanmas›nda aksakl›klar vard›r. Bu çal›ﬂmada verilen
ölü say›lar› yeterince gerçe¤i yans›tm›yor olabilir, çünkü yaralanma diye kay›t alt›na al›nan birçok vaka hastanede öldü¤ü takdirde kay›tlara trafik kazalar›na ba¤l› ölüm olarak girmemektedir. Ayr›ca yaralanma ve ölüm olmayan kazalarda
alkol de¤erlendirmesi yap›lmas›na ra¤men, alkol muayenesi
hastanede yap›lan vakalar›n alkol durumlar› da polis kay›tlar›na girmemektedir. Bundan dolay› yaralanmal› ve ölümlü
kazalar için önemli bir etken olan alkol bu çal›ﬂmada de¤erlendirilememiﬂtir. Yetersiz veri toplanmas›na verilebilecek
örneklerden birisi de ülkemizdeki yay›n organlar›nda trafik
kazalar›na neden olan risk faktörlerine dair yeterli bilimsel
yay›n olmamas›d›r. Bu konuyla ilgili ülkemizde bizim ulaﬂabildi¤imiz ﬂu ana kadar iki bilimsel yay›n mevcuttur. Bu çal›ﬂmalarda Kekeç ve ark. ile Sözüer ve ark. trafik kazalar›ndaki risk faktörlerini incelemiﬂlerdir.6,7 Bu iki çal›ﬂma; trafik
kazalar›na neden olan risk faktörlerini ülkemiz aç›s›ndan incelemiﬂ olmalar› bak›m›ndan de¤erli olmalar›na ra¤men vaka say›lar›n›n az olmas› ve yol güvenli¤ini ilgilendiren risk
faktörlerini de¤erlendirmemeleri en önemli eksiklikleridir.
Sözüer ve ark.’lar›n›n yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmaya acil servise baﬂvuran 710 hasta çal›ﬂmaya al›n›rken;6 Kekeç ve ark.’lar›n›n yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada 289 trafik kazas› de¤erlendirilmiﬂtir.7 Bu çal›ﬂma 12185 trafik kazas›n› içermesi ve
yollardaki risk faktörleri ile sürücülere ait risk faktörlerini incelemesi bak›m›ndan ülkemizde bir ilk olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r. Biraz önce belirtti¤imiz bir tak›m k›s›tlamalara
ra¤men ülkemizdeki risk faktörlerini belirlemede yol gösterici bir bilimsel çal›ﬂma olmas›n› umut ediyoruz.
Bu çal›ﬂmaya göre erkeklerin trafik kazas›na daha fazla neden oldu¤u ve erkek sürücülerinin neden oldu¤u kazalarda
YÖK oran›n›n istatistiksel olarak daha fazla bulundu¤u saptand›. Erkek sürücülerin daha fazla kazaya neden olmas› trafikte erkek sürücülerin daha fazla olmas›yla aç›klanabilir;
ancak erkek sürücülerin daha fazla YÖK’ye neden olmas›
WHO’nun 2002 ve 2004’deki raporlar› ile uyuﬂmamaktad›r.4,8 Bu raporlara göre genç erkek sürücüler trafik kazalar›na ba¤l› yaralanmalar aç›s›ndan daha fazla risk alt›ndad›r. Bu
çal›ﬂman›n sonucuna göre erkek cinsiyet trafik kazalar›na
ba¤l› mortalite ve morbidite için bir risk faktörüdür. Bu çal›ﬂmaya göre 26-35 yaﬂ gruplar›ndaki kiﬂilerin daha fazla trafik kazas›na neden oldu¤u ve 51-55 yaﬂ grubundaki kiﬂilerin
YÖK oran›n›n di¤er yaﬂ gruplar›na göre daha fazla oldu¤u
saptand›. Bu sonuç genç sürücülerin trafik kazalar›nda mortalite ve morbidite aç›s›ndan risk faktörü oldu¤u yönünde yukar›da belirtilen WHO raporlar› ile uyuﬂmasa da, bu raporlar
daha çok tan›mlay›c› özelliktedirler. ‹statistiksel karﬂ›laﬂt›rma yap›lmam›ﬂt›r. Ayr›ca Peleg ve ark. taraf›ndan yap›lan
çal›ﬂmada motosiklet kazalar› için genç yaﬂ bir risk faktörü
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olarak saptan›rken, ileri yaﬂ koruyucu faktör olarak tespit
edilmiﬂtir.9
Trafik kazalar›n›n büyük bölümünün gündüz meydana geldi¤i ancak YÖK’lerin istatistiksel olarak anlaml› biçimde alacakaranl›kta ve gece meydana geldi¤i saptand›. YÖK’lerin
gece meydana gelmesi WHO’nun 2004 raporuyla da uyum
göstermektedir.4 Zira gece yolculu¤u bu raporda YÖK’ler
için bir risk faktörü olarak belirtilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada trafik
kazalar›n›n büyük bölümüne ilkokul mezunlar› neden olurken; ayn› yüksek oran YÖK’ler içinde saptand›. Bu sonuç ülkemizde hem maddi hasarl› hem de yaralanmal› ve ölümlü
trafik kazalar›nda ilkokul mezunu olman›n önemli risk faktörü oldu¤unu göstermektir. Ayn› sonucu bu çal›ﬂman›n verilerine göre ortaokul mezunlar› için söylemek mümkün de¤ildir. Bu sonuç daha önce düﬂük e¤itim ve sosyoekonomik düzey ile trafik kazalar› aras›ndaki ba¤lant›y› tespit eden çal›ﬂmalarla uyum göstermektedir.10,11 Kekeç ve ark.’lar› da ilkokul ve alt› e¤itim düzeyini trafik kazalar› için bir risk faktörü olarak tan›mlam›ﬂlard›r. Aç›k havada trafik kazalar›n›n
daha fazla görülmesi Antalya ve çevresi için beklenen bir
bulgu olmakla beraber, YÖK’lerle daha sisli havalarda karﬂ›laﬂ›lmas› da WHO’nun raporunda risk faktörü olarak belirtilen yetersiz görüﬂ alan› ile uyumludur. Bu raporda yetersiz
görüﬂ alan›na neden olan sebeplerden birisi de sis olarak belirtilmiﬂtir.4
Bu çal›ﬂmaya göre en s›k trafik kazas›na neden olan araç türü otomobildir. Bu beklenen bir sonuçtur; zira trafikte en fazla say›da yer alan araç otomobildir. Ancak YÖK’lere en fazla motosiklet ve traktör neden olmaktad›r. Motosikletin di¤er
araçlara göre anlaml› ﬂekilde YÖK’ye neden olmas›
WHO’nun raporu ile uyumlu olup, bu raporda motosikletlere ba¤l› ölüm ve ciddi yaralanma oran› %21 olarak belirtilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada ise %65’dir. Bu fark›n nedeni bu orana
basit yaralanmalar›n da dahil edilmesidir. Ayr›ca Sözüer ve
ark.’lar›da bu çal›ﬂmayla benzer olarak en fazla kazaya neden olan araç; otobüs, minibüs ve motosikleti ise en fazla yaralanma ve ölüme neden olan araçlar olarak saptam›ﬂlard›r.
Motosiklet ve traktörün daha fazla YÖK’ye neden olmas› sürücü ve yolcular›n direkt travmaya maruz kalmalar›n› engelleyecek muhafazadan yoksun olmalar›d›r. Ayr›ca kask tak›lmas›ndaki eksiklikler de YÖK’yi art›ran di¤er nedenler aras›nda düﬂünülebilir. YÖK’lerin istatistiksel olarak anlaml›
bir k›sm› yerleﬂim yeri d›ﬂ›ndaki bölgelerde meydana gelmiﬂtir. Bunun nedeni ﬂehirleraras› yollarda sürücülerin daha
h›zl› araba kullanmas› ve yerleﬂim yerlerine göre h›z limitlerinin daha yüksek tutulmas› olabilir.
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Bu çal›ﬂman›n k›s›tlamalar› mevcuttur. Daha öncede belirtildi¤i üzere hastaneye giden hastalar›n hayatta kal›p kalmad›klar› net olarak belli de¤ildir. Ayr›ca trafik kazalar› için ciddi
bir risk faktörü olan alkollü araç kullanma bu çal›ﬂmada de¤erlendirilememiﬂtir. Çünkü hastaneye götürülen sürücülerin
kan etil alkol düzeyleri, ilgili hastane kay›tlar›nda kalmakta,
polis kay›tlar›na aktar›lmamaktad›r. Emniyet kemeri ve kask
kullan›m› da bu çal›ﬂmada de¤erlendirilemeyen risk faktörlerinden ikisidir. Bu çal›ﬂman›n sonucu daha çok Antalya iline
spesifik olup di¤er bölgelerde yöresel farkl›l›klar olabilir.
Sonuç olarak erkek sürücüler, 51-55 yaﬂ gurubu ve ilkokul
mezunlar› daha çok yaralanmal› ve ölümlü kazaya neden olmaktad›r. YÖK’ler s›kl›kla yerleﬂim yeri d›ﬂ›ndaki bölgelerde, gece ve alacakaranl›kta, sisli havada meydana gelmektedir. En çok YÖK’ye neden olan araç cinsi motosiklet iken;
ﬂeride tecavüz ve geçme yasa¤› olan yerden geçme YÖK’e
en s›k neden olan sürücü kusurlar›d›r.
Sonuç
Tüm bu bulgular ›ﬂ›¤›nda trafik kazalar›n›n özellikle de yaralanma ve ölümlerin en aza indirilebilmesi için bir tak›m tedbirler al›nmal›d›r. Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre bizim ülkemizde bölgesel farkl›l›klar olabilir, al›nabilecek tedbirler;
sürücülerin e¤itim seviyesinin yüksek tutulmas›, gece ve
özellikle yerleﬂim yeri d›ﬂ›ndaki alanlarda denetimlerin s›klaﬂt›r›lmas› ve uygun kanunlar ç›kart›l›p, bu kanunlar›n cayd›r›c› konuma getirilmesi, iki tekerlekli motorize araçlarda
kask kullan›m›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› için gerekli tedbirlerin
artt›r›lmas›, ﬂeride tecavüz ve geçme yasa¤› olan yerden geçme gibi YÖK’e daha fazla neden olan sürücü hatalar›n›n daha iyi denetlenip, gerekirse bu hatalardaki cezai müeyyidelerin art›r›lmas› olarak s›ralanabilir.
Bu yaz›n›n sonunda trafik kazalar› ve buna ba¤l› ölümlerin
engellenmesi için al›nacak di¤er tedbirler aras›nda uygun veri toplanmas›,4 trafik kazalar›n› üzerine yap›lan araﬂt›rmalar›n art›r›lmas›, uygun araç ve yol standartlar›n›n oluﬂturulmas›, trafik mühendisli¤i yaklaﬂ›mlar›n geliﬂtirilmesi, h›z azalt›c› önlemler al›nmas›, araç ön taraflar›n›n yaya ve bisikletler
aç›s›ndan daha az tehlikeli olacak ﬂekilde dizayn edilmesi,
alkollü araç kullan›m›na göre ciddi önlemler al›nmas›, trafik
kurallar›n› koymak yeterli olmad›¤› için bu kurallar›n cayd›r›c› hale getirilmesi, trafi¤in daha homojen hale getirilmesi,
ulusal bir yol güvenlik stratejisi ve plan›n geliﬂtirilmesi gibi
tedbirler say›labilir.
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