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Türkiye'de Trafik Kazalarının
Ergonomik Açıdan Ele Alınısı
.

I

Sacit ADALI (*)
Osma·n OKKA (**)

A -

Trafik Probleminin Geniş Perspektif İçinde Ele Alınması

Trafik meselesinin tek bir problem olarak ele alınıp çözümlenmeye çalışılması onun daha girift hôle gelmesinden başka şeye yaramayacaktır. - MôkOI yaklaşım, memleket umumi manzarası içinde trafiğin
ne yer işgal ettiğini tesbittir. Önce «bütün» bllinece.k, arkasından «parça» nın yeri görülecek ve diğer parçalarla karşılıklı etkileşimi öğreni
lecektir. Bunun için tez-antitez-se ntez üçlüsünü iyi tôkib etmek gerektir.
1

Her sentez aslında bir tez olduğuna· göre, son zamanlarda geli-

şen fikir olarak. «sık ~ık . ortaya atılan idôr!' reform probleminin yöne-

timin bizzat kendisi tarafından çözüme kavuşturulması» (1) pirensibinden hareketle, evvelô kamunun «yenilikci» hôle getirilmesi zarureti
vardır. «Bu görüş, idôreci olan kişinin zihniyetinde yenilenme ile değişmesini hedef almaktadır. Memurların tamômının katılması, çok disiplinli araştırma - . geliştirme ekipleri, vatandaşın idôreyle bütünleşti
rilip idôrl gaayeler etrôfında birleştirilmesi gibi tabirler reformcuların
ağızlarından düşmeyen kelimelerdir» (2 ).
Dışardan bir düzenleme esas icrôcılarda nasıl tepkiye yol açıyor
sa, aksine, tek başına bürokratik bir davranış da vatandaş nazarında

geçici yasaklar olarak görülmektedir (3 ). Tek olarak kimse, bir müsbet değişikliği sonuna kadar götürememek te, hareket, zamôn içinde
ya yavaşlamakta ya da tamamen tavsamaktadır. «Cekici tôbirler ve
(*) 'Profesör Doktor - Kamu Yönetimi ıBölümü. ·
Profesör Doktor - Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi İşletme Muhasebe Bölümü. ·
1). Lucien Sfez: L'Administration Pros·pective. A. Colin, Coll. U .. Paris 19170, s. 9.
2) a.e., s. 10.
3) Türkiye'de halk arasında yaygın olan «Belediye yasağı üç gün sürer» anlqyışı gibi.
(**)
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hükumet irôdesi faydalı ve lüzumlu fakat tôlldir. Gerçek reformlara
objektif ve rutinlikle katılığın gürültülerine kulak tıkamış mekanizmalarla ulaşılır» (4).
Böylece en önemli değişim mekanizmaiarının köklü «zihin deği_ şikliği» ile «makina, teknik ve usullerde yenileşme» oldu0u açık şe
kilde ortaya çıkmakta, «yenilikte başc::ırı ve devamlılığın tek şansı ola- rak da müşterek ve sürekli bir -f ikri ve mônevl eğitim akla gelmektedir. Yenilikci idôre tarzı topyekun yönetimin başarı şansıdır (5 ). Bu itibarla, yenilik mefhumlarü·pn, bunları gerçekleştirme yollarının ve organlarının titiz bir inceleme ve analize tôbl tutulmasında zaruret vardır.

Durum meselô Fransa için

kısmen gerçekleştirilmiştir.

Buna göre, Fransa'nın hôlihazır ve gelecekteki umumi yerleşim
pilônı ' hazırlanmış ve hôdiselerin içiç(3liği hakkında geniş bir kanaat
edinilerek trafik emniyeti sağlanmaya çalışılmıştır (6 ). B -

Trafik Probleminin Dar Perspektif İçinde Ele Alınması

Yukarda ifôdesini bu.lan fikirlerin önemi aslında şimdi ele alınan
- müşahhas hôd1selerin tehlikesinden; büyük miktarda can, mal, ~ner
ji, zaman kaybı doğurmasından; dolayısiyle, mutlaka çözülmesi gereken bir mesele olmasından ileri gelmektedir. Zlrô arkasında yaşlı, kederli, yıkılmış kişiler bırakan kazôzedelerin; ıstırabdan ölünceye kadar inleyen yaralıların ortaya koyduğu açığı, ne serbest dolaşım ve
seyahat hürriyeti, ne de, normal veyô lüks tüketim serbestiyeti adı verilen sloganların çekiciliği kapatabilir. Kimse, -kendi kusurundan doğan acıları bir başkasının canına (öldürme yôhut yaralamayla} yükleyemez. Bu -kadar ileri bir hatô, hattô medeniyetin kaçınılmaz vôsı
talarının kullanılmasından ileri gelse bi!e, o zemin ve zamônın sôhib
olduğu «medeniyet seviyesi» nin tartışılması behemahal lüzumludur.
Hiçbir ôtet, edevôt, marka, model, ôcilen işe yetişme, sürat, gösteriş,
spor, vs., <~ahsen-i tak':'lm» üzere yaratılmış insanın değerinden fazla
değildir ve bütün «değerler» insanın insanca yaşaması, «başkaların
dan zarar görmemesi» görüşünün dôimô aitındadır. Aksi hôlde, yok
edilmesi için topyekun seferber olunan siyôsl - ideolojik anarşi ve te4) L. Sfez: a .g.e., s. 10.
5) a .e., s. 11 - 13.
6) a.e., s. 138 - 139'daki tablolar.
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rorun bir · benzerine yumuşak ve hatta müsa maha
kar davranılması
«insanlığı yok etme» fikrind en başka şeyle
izah edilemez.
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'
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ve 'l 'rafik Kazaları İste.tistikleri, Geçici ::>onuçl.a
r, 1983-84 , DİE
Ya,y., Nu. 1134, s. XV den ve 19ö5, Geçici
Sonuçla r, Nu. 12o4, s. XIII den
yuvar lat:ı.iı!lışt ır.
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2 -

Yıllara

a -
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Çizelgeden kazôların 1980'e kada r .tedricen düşme
kte, sonra yine artma kta olduğu anlaşılmakta, 1985 yılı için A.
Korkmaz'ın yaptığı
tahm in ile DİE geçic i sonuçları arasında muta baka
t bulunmadığı görülmektedir.
Daha ayrıntılı olarak, (Trafi k Kazôları ve istatis tikler
i, 1982 - 83,
DİE Yay., Nu. 1131, s. 1 ve 1984, Nu. 1174, s. 1.'dek
i tablo lara göre),
kazaların ekser iyetle şehir içinde vukCı
bulmasına karşılık, (mesela
1984'de % 63,3), ölüml erin şehir dışında (1984'de
·% 56,7) daha fazla
olmasıdır. Buradan, kazô başına . ölüm
oranının şehi. r dışında yükse k
olduğu ortay a çıkmaktadır.
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Öte yandan maddi hasar her geçen y ı·ı büyük oranda artmakta,
(1984'de 11.127.600.000 TL), Türkiye'ni~ insan ve madde potansiye li
erimekted ir.
Kayıtlı

b-
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Çizelge - 2'deki 1984 yılına ôit kara taşıt sayısını, (DİE Yay., Nu.
1174, s. 1'de) . yer alan tablonun 1984 yılı sütunu ile oranlarsa k:
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ile en çok kazô yapma oranının · otobüs ve kamyonla rda
her an yolda bulunmaları; uzun yol yapmaları; fazla yolcu ve aşırı yük taşımalarına bbğlanabilir. O halde, aşırı ~ürat
yanında çok ciddi şekilde «istiab haddi»ne ve «Uzun mesafe» kavramlarına dikkat edilmesi; «ağır vôsıta» kullanacakların daha özenli
ehliyet imtihanında.n geçirilme leri gerekmek te olduğu gibi, bunların
.ergonom ik açıdan çok . iyi dizayn edilmeler i gerçeği ortaya çıkmakta
olmasının, bunların

dır.
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1131, s. XI· ve Nu. 1174, s. XI

Genel hatlariyle, şoförler, şehir dışında daha fazla olmak üzere,
kazôya sebebiyet vermede yayalarda n önde gelmekte dir. Ancak, burada hemen her kategoriy e ôit kusurla.rın ayrıntılariyle ne olduğu sorusu akla gelebilir. Bunla'r çok çeşitlidir, aşağıda (aa), (bb), (ee) gurubundak iler eğitimle, (cc), (~d) gurubund akiler teknik - ergonomi k

,,,.

(ff) gurubundakiie r doğrudan doğruya ergonomik tedbirlerle gideriiecek cinstendir :
aa - Şoför ve Sürücü Kusurları
Bunlar genelde şu sırayı almaktadır :
- Aşırı hız (kendisini tôkip eden kusurdan 5 misli fazla).
· - Yakından tôkip etme,
- Hatôlı dönüşler,
- Şeridinden gitmemek,
- İlk geçiş hakkını vermemek,
- Hatôlı öne geçmek, .
- Dalgın ve üzüntülü olmak,
~ Geçen araca yol vermemek,
.Hatôlı geri gitmek,
-:-- Hatôlı firen yapmak,
- Şoför, veyô sürücünün acemi olması ...
(Kaynak: Trafik Kazôları, DİE, ~u. 757, s. 35'den derleme).
bb - Yaya Kusurları
Şu sırayı almaktadır :
- Araca ôit geçiş hakkını vermemek,
- Birdenbire yola çıkmak,
- Yaya geçidi dışından geçmek,
- · Yol ortasında bulunmak,
- Duran bir taşıtın önünden veyô arkasından çıkmak ...
(Kaynak: a.e., s. 36).
·
cc - Taşıt Kusurları
Şu sırayı almaktadlr :
- Kusurlu firen,
-:-- Lastik patlaması,
- Kusurlu rot,
- Kusurlu farlar,
- Kusurlu direksiyon ...
(Kaynak: a.e., s. 36) . .
dd - Yol Kusurları
Şu sırayı almaktadır :
- Kaygan yol, ·
- Yol çökmesi,
- Yol sathında gevşek malzeme,
- Virajda dever kusuru,
- Görüşe kapali viraj ...
(Kaynak: a.e., s. 37) .
62

Yoicu Kusurları
:
Hareket hôlindeki taşıttan atlamak,
Habersiz inmek,
Taşıt dışında seyahat etmek,
Açık yük üzerinde seyahat etmek,
Taşıttan sarkmak ...
(Kqynak : a.e., s. 37).
tt - Kazôya Tesir Eden Bôzı Faktörler
Özellikle şehir içinde «gece aydınlatması» ve «sinyal lômbalam;
göz kamaşmasınm «doğan gün» den, «batan gün» den, '«nizamsız far ı>
dan, «ayarsız far»dan meydana gelmesi; yol şeridinin «var» veyö
«yok» olması ve yön durumunun «tek»- yôhut «çift» bulunmasıdır .
ee

Şu sırayı almaktadır

3 -
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.N isbe t olar ak aynı olan ve örne k alın
an 198.4 yılında yara lanm a
ve ölüm lerin de kendisine para lel gitti
ği kazô lar en düşük sevi yesi
ni
şubat ayında bulm akta , tedr
icen "artış gös tere rek temmuz - ağus
tos
dön emin de doru k noktasına ulaşmakt
a, sonr a yine peyderpey düş
mektedir. Bunu mev siml er ltibô riyle
· ifôd e edersek, kazôları'n en o:
vukCıbulduğu kışı ilkba har
ve son bah ar tôki b ~tmektedir. Kazô
ları;ı .
· topl am olar ak üçte birin den bira z
fazlası şehir dışında, üçte
ikisi
nde n ·
azı şehir içind e olmaktadır.

4 -

Günlere ve Saatlere Göre Trafik

Kazaları

Traf ik kazôlarının en ince ayrıntıların
a ergo nom i sôye sind e inile
bilmesi bakımından, vukCıbuldukları
gün ve saat lerin dah i öğrenilme
sinde yara r vardır.
Nite kim DİE (Ulaştırma ve Traf ik Kazô
ları, Nu. 1134, s. 40'd

a ve
diğerlerinde) bu konu hakkında
uygun tabl olar hazırlamış bulu nma k·

tadır.

Buna göre, haft a tatil i başı (cuma)
ve sonu (pazartesi) gün lerir 'de kazô lar yüks elme kte, en düşük devi
yesini pazar günü bulmaktadır.
Anc ak durum mev siml ere göre de deği
şmektedir. Saa tler itibô riyle
isa
en cok kazô sabah 7.00'den başl
amak üzere 17.00 - 18.00 aras
ında
ve dört te üç nisb etin de şehir içind
e olma kta, en azı gece 3.00 - 6.00
· arasında, yarıdan bira z fazlası şehi
r dışında vukCıbulmakt
adır.

5 ·-

Trafik Kazalarının Oldukları Ver İtibô
riyle Saatlere
Göre Dağılımı

a -

Şehir İçinde

En çok kazô, sırasiyle, cadd e (kendini
tôki b edenden iki misli fazla), kavşak, sokak, meydan, köyi çi
ve okl)I önle rind e ve en fazla sabah 8.QO'le akşam 20.00 arasında
olm akta ; -doru.k noktasına 15.00
17.00 arası çıkmaktadır. (DİE, Nu. 757,
s. 32).
b -

Şehir Dışında

En çok kazô, sırasiyle, devl et yolu
(kendini tôki b edenden beş
misli fazla), il yolu, köy yolu nda ve
en fazla sabah 7.00 ilô ·akşam
23.00 arasında vukCıbulmakta, doru
k noktaları 11.00 civôrı ile 15.·JO 18.00 arası olmaktadır . (a.e., s. 33).
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6 -

Trafik Kazôlarımn Yolun Özelliğine Göre Dağılımı

Çok. çeşitli özellikleri olan yol'da en fazla ka:Zô, sırasi,yle, düz yol,
(kendini takib edenden altı · misli fazla), dörtlü kavşak, üçlü kavşa1<,
hafif viraj, dar yol, sert viraj ve diğer kavşaklarda olmakta; en az k"l~
zô da, sırasiyle, tünel içi, alt geçit, bekçili demiryolu geçidi,· bariyerıi
demiryolu geçidi, acık demiryolu geçidi, kasis, menfez üstü, servis yo·
ıu, dar köprü, yaya geçidi, tepe üstü, köprü . üstü ve tehlikeli meyilde
vukübulmaktadır (a.e., s. 34).
7 -

Trafik Kazalarının Hava Şartlarına ve Türlerine Göre
Dağılımı

o -

Şehir İçinde

En çok kazô, sıı:asiyle, açık havada iki ve tek taşıtlı .(kendini t0kib eden 8 misli ,fazla); yağmurlu havada iki ve tek taşıtlı; bulutlu ha vada iki ve tek taşıtlı; karlı havada iki ve tek taşıtlı olmakta, zincirleme kazô en az vukübulmaktadır.
b -

Sehir
Dısında
'. ·
,

En çok kazô, sırasiyle, acık havada tek ve iki taşıtlı (kendini ta· .
kib edenden 8 misli fazla): yağmurlu havada iki ve tek taşıtlı eşıt:
bulutlu havada tek ve iki taşıtlı; karlı havada iki ve tek taşıtlı olmakta, zincirleme kcizô en az vükübulmaktadır (DİE, 1984, Nu. 1174, $ ,

10 - 11).
Ancak bu açıklamaların belirtilen hava şartlarını.n coğrafi bölge ~
lere gör~ yılın kaç gününde vukübulduğunu, böylece arada daha iyi.
korelasyon kurmanın müm~ün olab-ileceğini cie ilôve etmek gerekir.
8 -

Trafik Kazalarının Yol Durumuna Göre Dağılımı

Hava şartlarına paralel olarak yol durumuna göre de kazôların
'bilinmesinde fayda olup, aşağıdaki çizelgeden 1984 yılında meydana
gelen toplam 60 703 kazônın :
: 50 358'i «kuru yolda» (bunun yaklaşık üçte ·ikisi şehir .içinde),
: 9 324'ü «ıslak çamurlu yolda» (bur.ıun yaklaşik dörtte üçü şehir
i~inde);

144'ü «karlı buzlu yolda» ,(bunun yaklaşık içte ikisi şehir
içinde)
olduğu anlaşılmaktadır (a.e.,

Nu.

1174, s. 12).
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Kazôlar Hakkında Ergonomik Tedbirler ve Sonu
ç
Trafik g'üvenliğinin sanôy iyle ilgisi var mıdır (7)?
C -

Bunu şu tablo üzerinde görm ek müm künd ür (8 }
Çizelge -10

Kaz~larının Uza11 t:Lh.ırı

Trafik

İnsanlık

Ekonomi

!

ı

ve Milli

r

S ağ lık

ve F: ,':;i tim
Hizme tleri Açısın.

Açısından

l

İnsanlar yok yere öl- Hasttn e ihmekte, yarala nmakt a
tiytcı

t

"!.

Arkada gö-zü yaşlı ye- Tıp eleman
ı
timler , geçim sıkın- .
tıa:ı. çeken ler ·kalma k- jhtrı
ta, kurulu iş düzenleri .b ozulm akta

ihtlyacı

!

Teknik ve
sağlık

el.

ihtiy& cl

·r

daralm akta
Tıp Fak. nin Okul ~ çıl
ve değişmekte, top~
.,.nrıetn :
lum yaşayışı bo zulmakta
ı
Milli serve t heb& ol- Yeni arAzi
Yurtla r
makta , bunun karşılı- kullanımı
ğ ında. :

'llS.

l.

.l

Bayındırlık· ve Güv~

Hizme tleri

Açısından

l l

Araç-g ereç

+İstihd~

l

Yeni sürat Trafik ekipyollarının leri~in geaçılması

ı

nişlemesi

.Yeni bina,
J

Mevcutlarırr
iyileştiaraç-g ereç

rlmes i

ihtiy& I

Ye.n

S uç ve

inşaat

Teknik ele- Hapis.&ne,
man yetiş rııahkellle ve
tirilm eni . diğer elemanların

çoğa).me.s'ı

.

hizme tleri artma kta

cez~

r aliye tl, larda rtıo

""·

SigO.r'ta-tamir-bakım

t·

:

"~·

-

Yeni araç tüketi mi

·hızla devt.m e tmekte~
v~.

~

· ~

.,_.~~~~_;_:;...--~~

Böylec e

~--~~--

yatırım· faaliy etleri
hızlanmakta, genel istihd am

ha cmi ve üretim

artmaktadır.

7) Sanay ide iş güvenliği, kazaları ve ergono
mik acıdan alınacak tedbirl er
konusu nda bl<z. S. Adalı : İş Kazaları ve Ergono
mi, Veriml ilik Dergisi. MPM, 19B6/ 2,
s. 59- 70.
8) S. Adalı - O. Okka : Sakary a'da Üniver site Sanay i İşbirliği ve Adapazarı'nın
Bazı Problemlerı, İTÜ. Sakary a Müh. Fak. Üni
- Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Sa ·
panca, 24 - 26 · Ekim 1985, s. 9.'dan faydalanılmışt
ır.
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8u ttibarla, alınacak çok çeşitİi ve ergonomik tedbir de vardır

1 -

Uzun Vôdeli Tedbirler

a - Geniş tabii imkônlarıı _dolayısiyle memleket sathındaki enerji tüketimi bakımından en iktisôdl sistemler oldn deniz ve demir yollarına (ayrıca kanallar ve metrolara) kaydırmak, böylece alternatif imkônları meydana getirmek,
Yatırımları

b -

-

mümkün

olduğu

kadar :

Kuruluş yeri,
Personel, hammadde ve enerjinin yerinde tedôriki,
MômCılün yerinde tüketimi,

üçlüsünü kollayacak

şekilde

organize etmek,

c - Özellikle bisikletle şehiriçi deplôsmanı hususunda devamlı
ve genel trafik eğitimi ve öğretimi vermek; yaya - bisiklet - motorlu vôsıta - servis yolların! birbirinden mutlaka ayırmak; motorlu vasıtaların girmeyeceği yôhut yalnızca gece saatlerinde gireceği soka'<
ve caddeleri a~tırmak.
eğitim

2 -

Kısa

a -

Sinyaller, · İşôret Levhaları

Vôdeli Tedbirler

- Beynelmilel sinyal ve işôret levhalarının görülebilecek ve okunabilecek en uygun yerleştirilme noktalarının seçimi. Bilhassa daha
dikkat çekici, reklôm ve llôn panolarının yanına yerleştirilmemesi. işa
ret yerleştirmede mesôfe ayarı için şu formül kullanılabilir:
Görüş

İşôretlerin büyüklüğü (cm)

mesafesi (m)

=
4

(Böylece, mesela 120 m. den görülmesi arzu edilen bir işôretin
30 cm olmak gerekmektedir) (9 ). Ancak il ve devlet yolla rında bu büyüklükler, sürücünün yaptığı hıza nazaran levha kollamaya daha az zaman ayıracağı ve tôli yollara sapmada geç kalabileceği
için, sürüş hızına göre şu nisbette artırılmalıdır (1°) :
büyüklüğü

9) Wesley E. Woodson • Donald W. Conover: Guide d'ergonomie, Les Ed.
d'Org., Paris 1978, s. 2 - 50.
10)

a.e., s.

2 - 51.
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Hıza Nazaran İşôret Bü yük
lük ler i
Hız

(Km /sa at)

İşôret Büyüklüğü

(cm)

25
40

10
15
25
50
75

60
90

110

- So kak ve cad de yönünü
gös ter en işôretler de sür
ücü tarafın
dan en kol ay gö rül ece k
yere yerl~ştirilmeli, um um
iye tle köşelerde yer
ala cak isim ler ge ce far la
gö rül me sin i tem in edecek
alçaklığa kon ma lıdır.
- Gerek normal, ge rek se
sür at yollarında, bilhassa
«Stop» ibôresi bizzat yolun üzerine
ve yo f ağzına gelmeden
önc
e
bü yük çaplı
ola rak yazılmalı, bu nd an
300 m ön ce de kırpışan
tur un cu sir:ıyal konmalıdır. ·
b -

Ara ç İçindeki Ale tler in
Dizaynı
(Ölçü, Te rtip ve Ta nzi mle
ri)

- Direk_siyon : Herhangi
bir çarpışma hô lind e sür
ücü nü n göğsü
ne ve karnına ba tm aya cak
şek
ilde yerleştirilmeli,

Çapı, taşıyacağı

kuv vet ağırlığı, dön me mik
tôrı uygun olmalı,
zôviyesini bozmamalı,
: Çok kay ga n olm aya cak
tar zda tutuş kolaylığı bul
unmalı.
- Ay ak pedalları : Pedal
a basıldığında en fazla
4,5 kg lık bir
kuv vet sar fed ilm eli,
:

Görüş

: Pedal sür ücü nü n

bulunmalı,

ayağının

en tab ii ha rek etin e uygun

yakınlıkta

: Pe dal lar ayağin rah atç
a basacağı bü yük lük te
ve pedal a~alık

ları uygun şekilde olmalı
dır. ·

-

Ko ltu kla r :· Sü rüc ü

: Uzun yolda
meli,
: Bi.lhassa
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koltuğu yolc.ularınk
inden ayrılmalı,

rahatsızlık

ver me yec ek ölçü ve kon
for da imô l edil-

görüş acısı ayarlı
olmalı,

Virajlarda sürücünün yana kaymamasını sağlayacak
en iyisi emniyet kemeriyle teçhiz edilmelidiL.

şekilde

ya- ·

pılmalı,

- Diğer teçhizôt: Dikiz aynası, yan aynalar, gösterge tablosu,
butonlar, ibreler, vites, cam ve_ kapı kolları bir arabanın en önemli
parçaları olup en iyi şekilde dizayn edilmesi ve en kaliteli maddelerden yapılması gerekmektedir . Düğme kadran ve işaretlerin şekli •. rengi, büyüklüğü insan fizyoloji ve psikolojisiyle bağdaşır olmalıdır.
c -

Ayrıntılı İstatistiki Rakamların · Toplanması

Sürücüler ve kazôlar inceden inceye tedkik edilerek senenin hangi ay, gün ve saati; hava, yol, ısı durumu; kullanılan arabanın cinsi ve
bütün özellikleri; v.s. nin ele alındığı üstteki B bölümü_rıde belirtilen
istatistiki bilgilere ilôve olarak şu konular,da da istatistiki rakamlar
toplanmalıdır :
-

Cinsiyet ve yaş (11 ),

Eğitim seviyesi, sosyal seviye, dikkat ve ilginin ölçülmesi,
Psikolojik özellikler (öfke, heyecan. tansiyon, v.s.),
Kaza oluşu yola çıkışın kaçıncı saatinde (umumiyetle kazôların % 60 ı ilk '3,5 saat içinde) olmakta?
- Yola çıkmadan veya kazôdan önce yenilen yemeklerin cinsi,

-

miktôrı,

· 11) Yaşlanmanın fizyolojisi ve psikolojisi iyi ölçülmelidir. Yaşlılıkla · beraber
birçok değişiklik görülür:
- Göz ve kulaklar kuvvetten düşer,
- Renkleri görme hassasiyeti azalır,
- Karanlığa alışma zorlaşır,
- Göz kamaşma artar, ,
- Nesneleri ·görme ve tanıma kabiliyeti daralır,
Geceleyin yaşlıların araba sürmesi bu yüzden zorlaşır.
- Bilhassa saniyede 15000 ·titreşimin üzerindeki frekanslara karşı hassasiyet
tedricen kaybolur (60 yaşına gelindiğinde saniyede 4000 titreşimin üzerindekiler duyulmaz olur).
-:- Adale gücünde zayıflama görülmez, lakin mukavemet ve tahammül azalır,
çünkü genclikdeki kadar oksijen tüketilmez. Ancak bu menfi durumlar
yaşla ·beraber artan tecrübe, ihtiyatlılık, dengelilik, olgunluk sayesinde kapatılabilir. Öbür taraftan gençlerde de aşırı heyeqan, tecrübesizlik, gösterişcilik, inatlaşma, öflselenme, vs. kazalara sebebiyet verir; Bu itibarla,
YIJŞ meselesi beraberinde yüksek ve düşük ısıda davranış ceşHlerini; renklerin, hızın, 1geçiş mesafesinin algılanışını; alkole, uykuya, uzun yola dayanı-klılık problemlerini de beraberinde: getirme·ktedir. (.Alkole 'kesin surette
izin verilmemesi hususunda bkz. O. G. Edholm : Çalışma İlmi (Ergonomie),
tere . S. Adalı, SDMMA Yay., ist. 1980, s. 183 ve devamı).
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- Uyku ve yorgunluk durumu,
- Ehliyetin yaşı,
-Kazô mahallinin raakımı,
- Hava şartları ve ısısı.
3 -

Sonuç

Görüldüğü üzere kazôlar kompleks lıôdiselerdir, çözümleri zordur. Çizelge - 3 deki Vôsıtalar ve Altyapı'ya ôit faaliyetle r ideal seviyeye getirilse bile, insan unsurund a lzôhı mümkün olmayan kabahatle r
vardır. Bunun için kazôlar konusund a uygulana bilecek en tesirli
çözüm yolu «sürat tahdidi» dir. Belirtilen sebebler yine kazôlara yol açsa dahi, ortaya çıkacak zôyiôt, yaralanm a ve ölüm mutlaka daha 'JZ .
olacaktır. Bunun için, km. ibreleri hız sınırını aştığı takdirde bozulacak şekilde ayarlanab ilir veyô hız sınırını aşmayacak tarzda mühürlenebilir; öte yandan, 1986 yılında Ankara'da otobüs ve kamyonla rda
uygulamaya konulan «takometre» sisteminin bütün ülkeye ve her taşıta yayılarak .kimin, nerede, ne kadar hız sınırını aştığı; nerE;:ılerde ne
miktar mola verdiği; belli mesôfeyi ne kadar sürede aldığı objektii
olarak tesbit edilebilir (12).
Ayrıca,

genel bir müşôhede ile, sürücüler in direksiyon tutmada
% 30, şerit değiştirme ve sinyal vermede % 85, aracı
insan ve yükle doldurma da % 50 oranında milletlerarası kaaidelere
aykırı davranmalarının önüne geçmek (13 ); bunun için eğitim ve ergonomiyle pgili ·tedbirleri berôberce geniş halk kitlelerine yaymak isaabetli olabilir .

% 90,

oturuşta

. İlôve olarak, kazôda ölenlerin arkasında kalanlara büyük miktarda tazminat ödeme ve yaralanan lara ömür boyu bakma mükellefiy eti
getirilebil ir; bugün için uygulaması te~ir edilmiş «puan düşürme» sis-:
temi daha gerçekçi olarak ele alınarak, kazôya sehebiyet vBrici hcıAncak mekanik takometren in ülkemizde suistimal edildiği gazete haberyer almakta mesela «Bazı sürücülerin elektromek anik takometrele rin
yazım yapan iğnelerini lastikle bağlayarak yazını alanını kıstığı;
iğnenin· ucunu
mumla sıvayarak yazını yapmasını engellediği; iğnenin yazım yaptığı kôğıda jelatin kôğıt tutturara\k 80 km. üzerinde ' hız yazımına mani olduğu anlaşıldı ... ·Bun dan sonra elektronik takometre kullanılacağı belirtildi» {Cumhuriye t Gazetesi,
9.2.1987 günlü nüsha, s. 14).
13) Bu tesbitler yazarların 12 Kasım 1983 günü ·İstanbul - Topkapı girişinde
8 saat boyunca yapmış oldukları gözlemden çıkmıştır (Aynı tesbitin her tarafta ·
ve daha uzun süreli yapılması arzu edilirdi).
12)

leri
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arasında

reketlerde yüksek, kazôya yol açmayacak basit hatôlarda az bir düşürmeye gidilebilir; hattô önemli durumlarda yalnızca o ay ·i: rafikten
men değil, ayrıca bir şoför okuluna yeniden kaydolma; aynı durum iki
defô tekerrür ettiğinde elıliyetnômenin iptôli gibi sert müeyyidele r uygulanabilir.
Böylece, önce insan ve çevresinin birbirine uyum şartlarının araş - .
tırılması, arkasından yeni bir «denge» kurulmasında Ergonomi'd en büyük ölçüde yararlanılabilir, zlrô mühim olan kazôyı olmadan önleyebilmek, lôkin gerekli tedôvi tedbirlerini de kesinlikle · zamanında ~ıl
maktır.
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