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İSTİKLÂL MARŞI
Kork ma, sön mez bu şa fak lar da yü zen al san cak;
Sön me den yur du mun üs tün de tü ten en son ocak.
O be nim mil le ti min yıl dı zı dır, par la ya cak;
O be nim dir, o be nim mil le ti min dir an cak.

Çat ma, kur ban ola yım, çeh re ni ey naz lı hi lâl!
Kah ra man ır kı ma bir gül! Ne bu şid det, bu ce lâl?
Sa na ol maz dö kü len kan la rı mız son ra he lâl...
Hak kı dır, Hakk'a ta pan, mil le ti min is tik lâl!

Ben ezel den be ri dir hür ya şa dım, hür ya şa rım.
Han gi çıl gın ba na zin cir vu ra cak mış? Şa şa rım!
Kük re miş sel gi bi yim, ben di mi çiğ ner, aşa rım.
Yır ta rım dağ la rı, en gin le re sığ mam, ta şa rım.

Gar bın âfâ kı nı sar mış sa çe lik zırh lı du var,
Be nim iman do lu göğ süm gi bi ser had dim var.
Ulu sun, kork ma! Na sıl böy le bir ima nı bo ğar,
“Me de ni yet!” de di ğin tek di şi kal mış ca na var?

Ar ka daş! Yur du ma al çak la rı uğ rat ma, sa kın.
Si per et göv de ni, dur sun bu ha yâ sız ca akın.
Do ğa cak tır sa na va’det ti ği gün ler Hakk'ın...
Kim bi lir, bel ki ya rın, bel ki ya rın dan da ya kın.

Bas tı ğın yer le ri “top rak!” di ye rek geç me, ta nı:
Dü şün al tın da ki bin ler ce ke fen siz ya ta nı.
Sen şe hit oğ lu sun, in cit me, ya zık tır, ata nı:
Ver me, dün ya la rı al san da, bu cen net va ta nı.

Kim bu cen net va ta nın uğ ru na ol maz ki fe dâ?
Şü he dâ fış kı ra cak top ra ğı sık san, şü he dâ!
Câ nı, câ nâ nı, bü tün va rı mı al sın da Hu da,
Et me sin tek va ta nım dan be ni dün ya da cü dâ.

Ru hu mun sen den, İlâ hi, şu dur an cak eme li:
Değ me sin ma be di min göğ sü ne nâ mah rem eli.
Bu ezan lar ki şa ha det le ri di nin te me li
Ebe dî yur du mun üs tün de be nim in le me li.

O za man vecd ile bin sec de eder  var sa  ta şım,
Her ce rî ham dan, İlâ hi, bo şa nıp kan lı ya şım,
Fış kı rır ruhı mü cer red gi bi yer den na’şım;
O za man yük selerek ar şa değer bel ki başım.

Dal galan sen de şafak lar gibi ey şan lı hilâl!
Ol sun ar tık dökülen kan larımın hep si helâl.
Ebediyen sana yok, ır kıma yok iz mih lâl:
Hak kıdır, hür yaşamış, bay rağımın hür riyet;
Hak kıdır, Hakk'a tapan, mil letimin is tik lâl!

  Meh met Âkif ER SOY
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ATATÜRK’ÜN
GENÇLİĞEHİTABESİ

Ey Türk genç li ği! Bi rin ci va zi fen, Türk is tik lâ li ni, Türk cum
hu ri ye ti ni, ile le bet, mu ha fa za ve mü da faa et mek tir.

Mev cu di ye ti nin ve is tik ba li nin ye gâ ne te me li bu dur. Bu 
te mel, se nin, en kıy met li ha zi nen dir. İs tik bal de da hi, se ni, bu 
ha zi ne den, mah rum et mek is te ye cek, da hi lî ve ha ri cî, bed hah la
rın ola cak tır. Bir gün, is tik lâl ve cum hu ri ye ti mü da faa mec bu ri ye
ti ne dü şer sen, va zi fe ye atıl mak için, için de bu lu na ca ğın va zi ye tin 
im kân ve şe ra iti ni dü şün me ye cek sin! Bu im kân ve şe ra it, çok 
nâ mü sa it bir ma hi yet te te za hür ede bi lir. İs tik lâl ve cum hu ri ye ti ne 
kas te de cek düş man lar, bü tün dün ya da em sa li gö rül me miş bir 
ga li bi ye tin mü mes si li ola bi lir ler. Ceb ren ve hi le ile aziz va ta nın, 
bü tün ka le le ri zapt edil miş, bü tün ter sa ne le ri ne gi ril miş, bü tün 
or du la rı da ğı tıl mış ve mem le ke tin her kö şe si bil fi il iş gal edil miş 
ola bi lir. Bü tün bu şe ra it ten da ha elîm ve da ha va him ol mak üze
re, mem le ke tin da hi lin de, ik ti da ra sa hip olan lar gaf let ve da lâ let 
ve hat tâ hı ya net için de bu lu na bi lir ler. Hat tâ bu ik ti dar sa hip le ri 
şah sî men fa at le ri ni, müs tev li le rin si ya sî emel le riy le tev hit ede bi
lir ler. Mil let, fakr u za ru ret için de ha rap ve bî tap düş müş ola bi
lir.

Ey Türk is tik ba li nin ev lâ dı! İş te, bu ah val ve şe ra it için de 
da hi, va zi fen; Türk is tik lâl ve cum hu ri ye ti ni kur tar mak tır! Muh taç 
ol du ğun kud ret, da mar la rın da ki asîl kan da, mev cut tur!
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KİTABIMIZI TANIYALIM

9

1. ÜNİTE

 1. Trafik kavramını ve trafiğin niçin önemli olduğunu araştırınız.

 2. Cumhuriyet döneminde ulaşım yollarında yapılan çalışmaları araştırınız. Araştırma 
sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 3. Toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülerle görüşerek yolcuların olumsuz davranışlarının 
neler olduğunu öğreniniz.

 4. Trafiğin çevre üzerine olumsuz etkilerinin neler olduğunu araştırınız.

 5. Trafik kazalarının nedenlerini araştırınız. Trafik kazası haberlerinin yer aldığı gazete ve 
dergi haberlerini bularak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 6. Trafik işaret levhalarının şekil ve renklerini, bunların ne anlama geldiğini araştırınız.

 7. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğunu kimlerin kullanmak zorunda olduğunu 
araştırınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

 8. Kara yollarını kullanırken yaya olarak hangi kurallara uyulması gerektiğini araştırınız.

 9. Trafikte ilk geçiş hakkı ve geçiş üstünlüğüne sahip araçların hangileri olduğuna ilişkin 
araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 10. Yolda kalan bir aracın işaretlenmesinin ve çekilmesinin nasıl yapılacağını araştırınız.

 11. Yayaların trafikte, geceleri ya da görüşün az olduğu durumlarda hangi önlemi almaları 
gerektiğini araştırınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

 12. Yaya ve okul geçitlerinden geçerken nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız.

 13. Trafikte sürücülerin hangi kural ihlalleri nereye, nasıl bildirilmelidir? Araştırınız.

 14. Trafik kazası sonrası yayaların ve sürücülerin sorumluluklarının neler olduğunu araştırıp 
öğreniniz. Öğrendiklerinizi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

 15. Yakın çevrenizde bulunan bir sürücü kursuna giderek sürücü belgesini almak için neler 
gerektiğini öğreniniz.

 16. Araçların tescilinin nereye ve nasıl yaptırıldığını araştırıp öğreniniz.

 17. Araçlarda bulunması gereken zorunlu malzemelerin neler olduğunu bir sürücüye sorarak 
öğreniniz. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

15

Dünyada hemen her ülkede olduğu gibi ülkemizde de kara yolu ulaşımı yaygın olarak kul-
lanılmaktadır. Bu nedenle kara yolu trafiği ve sorunlarının çözümü için büyük çaba harcan-
maktadır.

Karayolları Trafik Kanunu ve Trafik Yönetmeliğinde belirtilen trafikle ilgili kavramlardan 
bazıları ve kurallara uygun kullanımı şöyledir:

Kara yolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır 
(Resim 1.3).

Sürücüler, taşıtlarını kara yolları üzerindeki düzenlemeleri (hız sınırı, şerit, ışıklı trafik işaret 
cihazları ve levhaları vb.) dikkate alarak kullanırlar.

✔ Ülkemizde kara yolu ulaşımının daha yaygın olarak kullanılmasının nedenlerini tar-
tışınız.

✔ Kara yollarının kurallara uygun olarak kullanılmaması durumunda yaşanacak olum-
suzluklar konusunda düşüncelerinizi belirtiniz.

DERSE HAZIRLANALIM

KARA YOLLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

KAZANIMLAR

2. Kazanım: Kara yolu ile ilgili kavramları açıklar.
3. Kazanım: Kara yollarını kurallarına uygun olarak kullanır.

Resim 1.3: Kara yolu

Ünite numarasını gösterir.

Ünitenin adını gösterir.

Üniteyle ilgili hazırlık sorularının 
yer aldığı bölümdür.

Konu başlığını gösterir.

Konuyla ilgili kazanımları verir.

Derse hazırlık sorularını gösterir.

Konuyla ilgili metin yer alır.

Konuyla ilgili resimleri gösterir.
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pılmamalıdır. Bu tür davranışlar trafiğin akışını olumsuz etkilediği gibi lastiklerle yol yüzeyi 
arasındaki sürtünmeden dolayı meydana gelen aşınmalar sonucu çevreye lastik tozları ve parçaları 
atılmaktadır. Lastik toz ve parçaları da toprağa karışmakta, toprağı kirletmektedir.

Bu nedenle, gereksiz yere yapılan sert frenlemelerin, ani duruş ve kalkışların, hızlı dönüşlerin, 
aracın patinaja kapılmasının, duran aracın direksiyonunu sağa sola çevirmenin, aşırı yüklemelerin 
ve aşırı hızla seyretmenin, lastiklerde daha fazla aşınmaya ve yıpranmaya, dolayısıyla toz ve parça 
bırakmaya sebep olacağı bilinmeli ve yanlış olan bu tür davranışlardan kaçınmalıdır.

Araçların bakım ve onarımları uygun yerlerde yapılmalı, değiştirilen parça ve atıklarla taşıtların 
içinde yenilen, içilen ve kullanılan maddelere ilişkin atıklar rastgele çevreye atılmamalıdır (Resim 
1.19).

Yük taşınacak taşıtlarda yükün; düşmeyecek dökülmeyecek, gürültü çıkarmayacak vb. şekilde 
olmasına dikkat edilmelidir.

Gürültü kirliliğine neden olmamak için aracın kornası gereksiz yere kullanılmamalı, araçlardaki 
radyo, teyp ve benzeri müzik cihazları gereğinden fazla yüksek sesle dinlenmemelidir.

ETKİNLİK

“Çevreyi taşıtlar değil insanlar kirletir.” konulu bir kompozisyon yazınız. En başarılı kom-
pozisyonu seçerek panoya asınız.

1. Trafikte gürültü kirliliğine neden olan davranışlar nelerdir? Belirtiniz.

2. Özel taşıtların gereksiz kullanımının çevreye ve ülke ekonomisine verdiği zararlar ne-
lerdir?

3. Trafiğin çevre üzerine olumsuz etkilerini azaltmak için neler yapılabilir? Açıklayınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Resim 1.19: Araçların bakımlarının zamanında yapılması çevre kirliliğini önler.

85

1. ÜNİTEDE ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

I. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
 1. Trafiğin insanlar için neden önemli olduğunu belirtiniz.

 2. Banket ile yaya yolu arasındaki farklar nelerdir?

 3. Toplumda trafik bilincini artırmak için neler yapılmalıdır?

 4. Trafik işaret levhaları kaç gruba ayrılır? Adları nelerdir?

 5. Sürücü olmanın şartları nelerdir? Belirtiniz.

 6. Öndeki aracı takip ederken araç sürücülerinin uymaları gereken kurallar nelerdir?

 7. Arızalı bir aracın işaretlenmesi ve çekilmesi sırasında hangi kurallara uyulmalıdır? 
Açıklayınız.

 8. Ulaşım türleri nelerdir? Ulaşım türünün seçiminde hangi faktörler göz önünde bulun-
durulmaktadır?

 9. Hangi araçlara tescil zorunluluğu getirilmiştir? Niçin?

10. Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar nelerdir?

11. Trafik kazalarının birey üzerine bıraktığı olumsuz etkiler nelerdir?

12. Trafik işaret levhalarını korumanın yol güvenliği açısından önemi nedir?

13. Emniyet kemeri kimler tarafından kullanılmalıdır?

14. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara trafikte nasıl yol verilmelidir?

15. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri hangi güvenlik önlemlerini almalıdır? Neden?

16. Yayalara verilen trafik cezaları nelerdir?

17. Kasko sigortası niçin yapılır? Açıklayınız.

18. Araçların bakımları ve muayeneleri niçin düzenli olarak yaptırılmalıdır? Açıklayınız.

19. Araçlarda bulunması zorunlu malzemeler ve gereçler nelerdir?

20. Trafik kazalarına karışan sürücülerin sorumlulukları nelerdir? Açıklayınız.

II. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
 1. Öndeki aracı 80 km/h hızıyla takip eden sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırak-

malıdır?

  A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 80  

 2. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilo-
metredir?

  A) 80 B) 90 C) 110 D) 120 E) 150  

 3. Taşıtların durma ve duraklama durumu dışında genel olarak uzun süre bekletilmek üzere 
bırakılmasına ne ad verilir?

  A) Durma B) Park etme C) Manevra D) Durak E) Duraklama

 4. Daha önce tescili yapılan bir aracı satın alan bir kişi, ne kadar süre içerisinde aracını 
tescil ettirmek zorundadır?

  A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 4 ay E) 1 yıl

Konu ile ilgili etkinlik bö
lümünü gösterir.

Konu ile ilgili ölçme ve 
değerlendirme bölümünü 
gösterir.

Ünite ile ilgili ölçme ve 
değerlendirme sorularını 
gösterir.

KİTABIMIZI TANIYALIM
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1. ÜNİTE

	 1.	 Trafik	kavramını	ve	trafiğin	niçin	önemli	olduğunu	araştırınız.
	 2.	 Cumhuriyet	döneminde	ulaşım	yollarında	yapılan	çalışmaları	araştırınız.	Araştırma	sonuç-
larını	sınıfta	arkadaşlarınızla	paylaşınız.
	 3.	 Toplu	taşıma	araçlarını	kullanan	sürücülerle	görüşerek	yolcuların	olumsuz	davranışlarının	
neler	olduğunu	araştırınız.
	 4.	 Trafiğin	çevre	üzerindeki	olumsuz	etkilerini	araştırınız.
	 5.	 Trafik	kazalarının	nedenlerini	araştırınız.	Trafik	kazası	haberlerinin	yer	aldığı	gazete	ve	
dergi	haberlerini	bularak	arkadaşlarınızla	paylaşınız.
	 6.	 Trafik	işaret	levhalarının	şekil	ve	renklerini,	bunların	ne	anlama	geldiğini	araştırınız.
	 7.	 Emniyet	kemeri	ve	çocuk	güvenlik	koltuğunu	kimlerin	kullanmak	zorunda	olduğunu	araş-
tırınız.	Araştırma	sonuçlarını	arkadaşlarınızla	paylaşınız.
	 8.	 Kara	yollarını	kullanırken,	yaya	olarak,	hangi	kurallara	uyulması	gerektiğini	araştırınız.
	 9.	 Trafikte	ilk	geçiş	hakkı	ve	geçiş	üstünlüğüne	sahip	araçların	hangileri	olduğunu	araştırınız.	
Araştırma	sonuçlarını	sınıfta	arkadaşlarınızla	paylaşınız.
	 10.	 Yolda	kalan	bir	aracın	işaretlenmesinin	ve	çekilmesinin	nasıl	yapılacağını	araştırınız.
	 11.	 Yayaların	 trafikte,	geceleri	ya	da	görüşün	az	olduğu	durumlarda	hangi	önlemi	almaları	
gerektiğini	araştırınız.	Araştırma	sonuçlarını	arkadaşlarınızla	paylaşınız.
	 12.	 Yaya	ve	okul	geçitlerinden	geçerken	nelere	dikkat	edilmelidir?	Araştırınız.
	 13.	 Trafikte	sürücülerin	yaptıkları	kural	ihlalleri	nereye,	nasıl	bildirilmelidir?	Araştırınız.
	 14.	 Trafik	kazası	sonrası	yayaların	ve	sürücülerin	sorumluluklarının	neler	olduğunu	araştırınız.	
Öğrendiklerinizi	aileniz	ve	arkadaşlarınızla	paylaşınız.
	 15.	 Yakın	çevrenizde	bulunan	bir	sürücü	kursuna	giderek	sürücü	belgesini	almak	için	ne	yap-
mak	gerektiğini	araştırınız.
	 16.	 Araçların	tescilinin	nereye	ve	nasıl	yaptırıldığını	araştırınız.
	 17.	 Araçlarda	bulunması	zorunlu	olan	malzemelerin	neler	olduğunu	araştırınız.	Öğrendiklerinizi	
arkadaşlarınızla	paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
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4	 Ülkemizde	sürücü	olabilmek	 için	belirli	bir	eğitimin	alınması	gerektiğini	biliyorsunuz.	
Alınan	 bu	 eğitime	 rağmen	 trafiğin	 en	 önemli	 sorunlarımız	 arasında	 olmaya	 devam	
etmesinin	nedenlerini	tartışınız.

4	 Trafik	sorununu	en	aza	indirmek	için	verilecek	trafik	eğitiminin	nasıl	olması	gerektiği	
hususunda	fikirler	geliştirerek	tartışınız.

DERSE HAZIRLANALIM

TRAFİK EĞİTİMİ

İnsanlar	ihtiyaçlarını	daha	kolay	karşılamak	amacıyla	topluluklar	hâlinde	yaşarlar.	Toplumsal	
hayat,	teknolojik	gelişmelere	bağlı	olarak	gelişmiş	ve	karmaşık	bir	yapı	kazanmıştır.	Toplumsal	
yaşamın	bu	yapısı	bazı	düzenlemelerin	yapılmasını	ve	kurallar	konulmasını	gerekli	kılmıştır.

İletişim	ve	ulaşım	araçlarının	gelişmesi	toplulukları	birbirine	yaklaştırmış;	ekonomik,	sosyal	ve	
siyasal	gelişmeleri	hızlandırmıştır.	Böylece	ulaşım,	insan	hayatını	etkileyen	en	önemli	unsurlardan	
biri	olmuştur.	Günümüzde	kara,	hava,	demir	 ve	deniz	yolu	ulaşımı	kullanılmaktadır.	Bu	ulaşım	
türlerinden	kara	yolu	ulaşımı	daha	önemli	yere	sahiptir.	Çünkü	insanlar	evlerinden	veya	işlerinden	
çıktıkları	anda	kendilerini	kara	yolu	trafiği	içinde	bulurlar.	Yaya,	yolcu	veya	sürücü	olarak	trafiğe	
katılırlar.

Trafik;	insanların,	hayvanların	ve	araçların	kara	yolları	üzerindeki	hâl	ve	hareketleridir	(Resim	
1.1).	Trafik,	sadece	akışın	yönlendirildiği	bir	yollar	sistemi	değil	aynı	zamanda	toplumu	oluşturan	
bireylerin	birbirleriyle	etkileşimde	bulunmalarının	farklı	bir	yoludur.	İnsan	yaşamı	ile	bu	kadar	iç	
içe	olan	trafiğin	güvenli	ve	düzenli	akışı	için	kurallar	konulması	ve	yasal	düzenlemeler	yapılması	
bir	 gereklilik	 olmuştur.	 Bu	 amaçla	 birçok	 ülkede	 olduğu	 gibi	 ülkemizde	 de	 Karayolları	 Trafik	
Kanunu	ve	Karayolları	Trafik	Yönetmeliği	çıkarılmıştır.

Resim 1.1:	Trafik ortamından bir görünüm

KAZANIMLAR

1. Kazanım:	Trafik	eğitiminin	gerekliliğini	ve	önemini	açıklar.
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Karayolları Trafik Kanunu

Ülkemizde	trafik,	cumhuriyetin	ilk	yıllarında	belediyelerin	görevleri	arasında	kabul	edilmiş	ve	
1930	 yılında	 çıkarılan	 Belediye	 Kanunu	 ile	 düzenlenmiştir.	 1950’li	 yıllarda	 motorlu	 taşıtların	
kullanımının	artması	üzerine	1953	yılında	Trafik	Kanunu	çıkarılmış,	zaman	zaman	değişiklikler	
yapılarak	 uygulanmıştır.	 1983	 yılında	 18195	 sayılı	 Resmi	 Gazetede	 2918	 sayılı	 Karayolları	
Trafik	 Kanunu	 yürürlüğe	 konulmuştur.	 İhtiyaç	 duyuldukça	 değişiklikler	 yapılan	 bu	 kanunun	
amacı;	kara	yollarında	can	ve	mal	güvenliği	için	trafik	düzenini	sağlamak,	trafik	güvenliğini	ilgi-
lendiren	tüm	konularda	alınacak	önlemleri	belirlemektir.

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Bu	yönetmeliğin	amacı,	kara	yollarında	trafik	düzeninin	sağlanması	ve	trafik	güvenliğini	ilgi-
lendiren	hususlarda	alınacak	önlemlerle	gerekli	görülen	diğer	hükümleri	ve	bunların	uygulanma-
sına	ait	esas	ve	usulleri	belirlemektir.

Trafikle	ilgili	yasal	düzenlemelerde	trafik	eğitiminin	ve	bu	alanda	yapılan	çalışmaların	denet-
lenmesinden	Millî	Eğitim	Bakanlığı	ile	İçişleri	Bakanlığı	birinci	derecede	sorumludur.	Bu	bakan-
lıkların	trafik	eğitimi	ile	ilgili	görev	ve	yetkileri	şunlardır:

Millî Eğitim Bakanlığı

Ülkemizde	genel	olarak	eğitim	ve	öğretim	hizmetlerini	sağlama,	düzenleme	ve	denetleme	Millî	
Eğitim	Bakanlığının	 görevidir.	Bu	 görevde	 amaç,	 toplumu	 trafik	 konusunda	 bilgilendirmek	 ve	
bilinçlendirmek;	sorumluluk	sahibi	sürücü,	yaya	ve	yolcular	yetiştirmektir.

Millî	Eğitim	Bakanlığının	trafik	eğitimi	ile	ilgili	görev	ve	yetkileri	şunlardır:

*	 Okul	öncesi,	okul	içi	ve	dışı	trafik	eğitimini	düzenleyen	genel	eğitim	planını	hazırlamak	ve	
ilgili	kuruluşlarla	iş	birliği	yaparak	uygulamak,

*	 İlköğretim	okullarına	trafik	güvenliği,	ortaöğretim	kurumlarına	trafik	ve	ilk	yardım	dersleri	
koymak	ve	öğretim	programlarını	düzenlemek,

*	 Motorlu	taşıt	sürücülerinin	yetiştirilmesi	için	sürücü	kursları	açmak,	özel	sürücü	kursu	açıl-
masına	izin	vermek	ve	bunları	her	aşamada	denetlemek,

*	 Resmî	ve	özel	kurslarda	eğitilenlerin	sınavlarını	yapmak,	başarılı	olanlara	sertifika	verilme-
sini	sağlamak,

*	 Çocuk	 trafik	 eğitim	 parklarının	 yapılma,	 açılma,	 eğitim,	 denetim	 ve	 çalışma	 esaslarını	
belirlemektir.

İçişleri Bakanlığı

İçişleri	Bakanlığı	trafik	eğitimi	ile	doğrudan	ilgili	bir	bakanlıktır.	İçişleri	Bakanlığı,	merkez	ve	il	
örgütleri	 kanalıyla	 yurt	 içinde	huzur	 ve	güveni	 sağlar.	Trafik	eğitimi	 ile	 ilgili	 görevleri	 bulunan	
diğer	bakanlık,	kuruluş	ve	belediyeler,	çalışmalarını	İçişleri	Bakanlığı	ile	iş	birliği	içerisinde	yürü-
türler.

Trafik	 eğitimiyle	 ilgili	 çalışmalar	 Emniyet	Genel	 Müdürlüğünce	 yerine	 getirilir.	 Bu	 kuruluşa	
bağlı	Trafik	Hizmetleri	Başkanlığı,	çıkardığı	broşür	ve	kitapçıkları	öğrencilere	dağıtarak	onların	
eğitimine	katkıda	bulunur.	Emniyet	Genel	Müdürlüğü,	çalışmalarını	Karayolları	Genel	Müdürlüğü	
ile	iş	birliği	yaparak	uyum	içinde	yürütür.

Emniyet	Genel	Müdürlüğü,	halkın	trafik	eğitimine	katkıda	bulunmak	amacıyla	radyo	ve	tele-
vizyonda	yayımlanmak	üzere	eğitim	programları	da	hazırlar.	Karayolları	Trafik	Kanunu’nun	125.	
maddesi	gereğince	radyo	ve	televizyon	kuruluşları,	haftalık	eğitim	programlarının	30	dakikasını	
trafik	eğitimine	ayırmak	zorundadırlar.	Bu	amaçla	program	hazırlayan	diğer	kuruluşlar	da	çalış-
malarını	Emniyet	Genel	Müdürlüğü	ile	iş	birliği	yaparak	gerçekleştirirler.	Söz	konusu	programlar,	
toplumun	eğitiminde	oldukça	etkili	olmaktadır.
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Sürücü	kurslarında	başarılı	olanlara	sürücü	belgeleri	Emniyet	Genel	Müdürlüğünce	verilir.

Trafik	eğitimi	ile	doğrudan	ilgili	kuruluşlardan	biri	de	Karayolları	Genel	Müdürlüğüdür.

Karayolları	Genel	Müdürlüğünün	trafik	eğitimi	ile	ilgili	görevlerinden	bazıları	şunlardır:

*	 Görev	ve	yetki	alanına	giren	konularda	trafiğe	katılanlara	konferans	vermek;	kitap,	dergi,	
broşür	vb.	yayınlayıp	dağıtmak,

*	 Öğretim	kurumları	dışında,	kara	yolunu	kullananların	eğitimi	ile	ilgili	çalışmaların	konusu-
nu	ve	kapsamını	belirlemek,

*	 Çocuk	trafik	eğitim	parklarının	asfaltlama,	işaretleme	gibi	ihtiyaçlarını	bedeli	mukabilinde	
protokol	yapmak	suretiyle	karşılamak	ve	imkânlar	dâhilinde	yapılışına	destek	olmak,

*	 Çocuk	 trafik	 eğitim	 parkları	 ile	 ilgili	 teknolojik	 gelişmeleri	 izleyerek	 tespit	 etmek	 ve	 bu	
konuda	Millî	Eğitim	Bakanlığı	ile	iş	birliği	içerisinde	çalışmalar	yapmak,

*	 Seyyar	trafik	çocuk	eğitim	parklarında	bulunması	gerekli	araç,	gereç,	işaret	ve	çizgi	stan-
dartlarını	belirlemektir.

Trafik	kazaları,	aşırı	 trafik	yoğunluğu	ve	 trafiğin	neden	olduğu	çevre	kirliliği	gibi	sorunlarda	
sürücü,	yaya	ve	yolcu	olarak	insan	faktörü	ön	plana	çıkmaktadır.	İnsan	faktörünün	trafik	sorun-
ları	üzerindeki	bu	etkisi	eğitimsizlikten	ya	da	eğitimle	alınan	bilgilerin	davranışa	dönüşmemesin-
den	kaynaklanmaktadır.

Trafik	sorununun	çözülebilmesi	ve	trafik	kazalarının	azaltılabilmesinin	en	etkili	yolu	“eğitim”dir.	
Trafik	sorununun	çözümünde	bugüne	kadar	yolların,	ışıklı	trafik	işaret	levhalarının	vb.	düzenlen-
mesi,	trafik	cezalarının	arttırılması,	trafik	yasasının	düzenlenmesi	gibi	çevresel	faktörler	üzerinde	
durulmuştur.	Çevresel	faktörlerin	iyileştirilmesi,	düzenlenmesi	önemlidir.	Ancak	insanların	trafik-
teki	 olumsuz	 davranışları	 olumlu	 hâle	 dönüştürülmediği	 sürece	 trafik	 sorununun	 çözümünde	
başarıya	ulaşmak	mümkün	değildir.

Her	şeyden	önce	sürücü,	yolcu	ve	yayaların	bilgilerini	geliştirecek,	dikkatlerini	artıracak	eği-
tim	 verilerek	 trafik	 kurallarına	 karşı	 ciddi	 bir	 vatandaşlık	 bilinci	 oluşturulmalıdır.	 Sadece	 trafik	
polisleriyle	ve	cezalarıyla	bir	dış	kontrol	mekanizması	oluşturulmamalıdır.	Örneğin;	sürücü,	trafik	
polisini	gördüğünde	cezadan	kurtulmak	için	değil,	iyi	bir	vatandaş	olarak	sorumluluğunu	yerine	
getirme	bilinciyle	trafik	kurallarına	uymalıdır.

Ülkemizde	 yol	 ve	 trafik	 güvenliğini	 sağlamak,	 kazaları	 en	 aza	 indirmek	 için	 trafik	 bilincine	
sahip,	duyarlı	ve	sorumlu	bir	nesil	oluşturmak	gerekir.	Bunun	için	de	toplumu	oluşturan	insanla-
rı	eğitmek	şarttır.	İnsanları	eğitmek	için	resmî	ve	özel	tüm	kurumlara	görevler	düşmektedir.

Resim 1.2:	Çocuk trafik eğitim parkı
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Örgün	eğitim	yoluyla	da	okul	öncesi	eğitim	kurumlarından	itibaren	çocuklara	okullarda	trafik	
eğitimine	yönelik	teorik	ve	uygulamalı	bilgiler	verilmelidir	(Resim	1.2).

Sivil	 toplum	 kuruluşları,	 vakıflar,	 gönüllü	 kuruluşlar	 trafik	 kazalarını	 azaltmak,	 kazazedelere	
yardımcı	 olmak	 ve	 toplumu	bilinçlendirmek	 amacıyla	 çeşitli	 kampanya,	panel	 ve	 konferanslar	
düzenleyerek	 çalışmalar	 yapmalıdır.	Basın	 ve	 yayın	 kuruluşları	 ise	 gazete,	 radyo	 ve	 televizyon	
aracılığıyla	 geniş	 halk	 kitlelerine	 trafikle	 ilgili	 yayınlar	 yaparak	 trafik	 kazalarının	 azaltılmasına	
yönelik	yapılan	çalışmalara	destek	vermelidirler.

En	önemli	trafik	sorunu	olan	trafik	kazalarında	sürücü,	yaya	ve	yolcu	olarak	insan	etkeni	
%	96	gibi	yüksek	bir	orana	sahiptir.	Araç	ve	yollar	ise	%	4	gibi	düşük	bir	oranda	kalmaktadır.

Karayolları	 Genel	 Müdürlüğü	 istatistikleri	 ile	 Emniyet	 Genel	 Müdürlüğü	 Trafik	 Hizmetleri	
Başkanlığının	verilerine	göre	ülkemizde	2008	ve	2009	yıllarında	ortalama	380	bin	trafik	kazası	
meydana	gelmiştir.	Bu	kazalarda	yaklaşık	190	bin	kişi	yaralanmış,	4	bin	kişi	de	hayatını	kaybet-
miştir.

Başta	trafik	kazaları	olmak	üzere	trafik	sorunlarını	azaltmak	için	trafik	eğitimine	gereken	önem	
verilmelidir.	Ayrıca,	kara	yollarının	altyapısının	iyileştirilmesi	ve	trafikte	denetimin	artırılması	tra-
fik	kazalarının	azaltılması	için	alınabilecek	diğer	önlemlerdir.

ETKİNLİK

Sınıfınızda	iki	grup	oluşturunuz.

Trafik	sorunlarının	çözümünde	trafik	cezalarının	mı	yoksa	trafik	eğitiminin	mi	daha	etkili	
olduğunu	tartışınız.

1.	Trafik	eğitiminin	önemini	açıklayınız.

2.	Ülkemizde	trafik	eğitiminden	sorumlu	kuruluşlar	hangileridir?

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Dünyada	hemen	her	 ülkede	olduğu	gibi	 ülkemizde	de	 kara	 yolu	 ulaşımı	 yaygın	olarak	 kul-
lanılmaktadır.	 Bu	 nedenle	 kara	 yolu	 trafiği	 ve	 sorunlarının	 çözümü	 için	 büyük	 çaba	 harcan-
maktadır.

Karayolları	 Trafik	 Kanunu	 ve	 Trafik	 Yönetmeliğinde	 belirtilen	 trafikle	 ilgili	 kavramlardan	
bazıları	ve	kurallara	uygun	kullanımı	şöyledir:

Kara yolu:	Trafik	için	kamunun	yararlanmasına	açık	olan	arazi	şeridi,	köprüler	ve	alanlardır	
(Resim	1.3).

Sürücüler,	 taşıtlarını	 kara	yolları	 üzerindeki	düzenlemeleri	 (hız	 sınırı,	 şerit,	 ışıklı	 trafik	 işaret	
cihazları	ve	levhaları	vb.)	dikkate	alarak	kullanırlar.

4	 Ülkemizde	kara	yolu	ulaşımının	yaygın	olarak	kullanılmasının	nedenlerini	tartışınız.

4	 Kara	 yollarının	 kurallara	 uygun	 olarak	 kullanılmaması	 durumunda	 yaşanacak	 olum-
suzluklar	konusunda	düşüncelerinizi	belirtiniz.

DERSE HAZIRLANALIM

KARA YOLLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

KAZANIMLAR

2. Kazanım:	Kara	yolu	ile	ilgili	kavramları	açıklar.
3. Kazanım:	Kara	yollarını	trafik	kurallarına	uygun	olarak	kullanır.

Resim 1.3:	Kara yolu
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Şerit:	Taşıtların	bir	dizi	hâlinde	güvenle	seyredebilmeleri	için	taşıt	yolunun	çizgilerle	ayrılmış	
bölümüdür	(Resim	1.4).

Sürücüler,	 taşıtlarını	hız	ve	yol	durumuna	göre	uygun	şeritte	kullanmalı,	gerekmedikçe	şerit	
değiştirmemelidirler.	En	sol	şerit	sürekli	işgal	edilmemeli,	öndeki	aracı	geçiş	için	kullanılmalıdır.	
Şeritlerin	kullanımı	ile	ilgili	trafik	işaret	levhalarının	uyarılarına	uyulmalıdır.

Tek yönlü kara yolu:	 Taşıt	 yolunun	 yalnız	 bir	 yöndeki	 taşıt	 trafiği	 için	 kullanıldığı	 kara	
yoludur	(Resim	1.5).	Tek	yönlü	kara	yolunda	sürücüler,	taşıtlarını	hızlarına	uygun	şeritten	sadece	
gidiş	için	kullanırlar.

Resim 1.5:	Tek yönlü kara yolu

Resim 1.4:	Kara yolu şeritleri güvenli trafik akışını sağlar.



17

İki yönlü kara yolu:	Taşıt	yolunun	her	iki	yöndeki	taşıt	trafiği	için	kullanıldığı	kara	yoludur	
(Resim	1.6).

Sürücüler,	taşıtlarını	karşıdan	gelebilecek	diğer	taşıtları	dikkate	alarak	kullanırlar.	İki	yönlü	kara	
yolunda	geliş	yönüne	girilmemelidir.

Bölünmüş kara yolu:	Bir	yöndeki	 trafiğe	ait	 taşıt	 yolunun	bir	ayırıcıyla	belirli	 bir	 şekilde	
diğer	 taşıt	 yolundan	 ayrılması	 ile	 meydana	 gelen	 kara	 yoludur.	 Bölünmüş	 yollarda	 sürücüler,	
taşıtlarını	kendileri	için	ayrılmış	bölümde	kullanırlar	(Resim	1.7).

Resim 1.7:	Bölünmüş kara yolu

Resim 1.6:	İki yönlü kara yolu
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Erişme kontrollü kara yolu (otoyol):	Özellikle	transit	(bir	yerden	dinlenmeden,	bekleme-
den,	durmadan	geçmek)	trafiğe	tahsis	edilen,	belirli	yer	ve	koşullar	dışında	giriş	ve	çıkışın	yasak-
landığı	kara	yoludur	(Resim	1.8).	Bu	yollara	yaya,	hayvan	ve	motorsuz	taşıtlar	giremez.	Otoyollar,	
ancak	 izin	 verilen	 motorlu	 taşıtların	 yararlandığı	 ve	 trafiğin	 özel	 kontrole	 tabi	 tutulduğu	 kara	
yollarıdır.	Otoyollara	traktör,	iş	makineleri,	motorlu	bisiklet	gibi	araçlar	da	giremez.

Ülkemizde	2013	yılı	itibari	ile	otomobiller	için	şehirler	arası	hız	limiti,	iki	yönlü	kara	yolunda	90,	
bölünmüş	kara	yolunda	110,	otoyollarda	ise	120	km/h’dir.

Otoyollarda	 durmak,	 geri	 gitmek	 ve	 geriye	 dönüş	 yapmak	 yasaktır.	Kaza	 ve	 arıza	 gibi	 du-	
rumlarda	araç,	güvenlik	şeridine	alınmalı	ve	araçtan	15	metre	uzağa	30	metreden	görülebilecek	
biçimde	reflektör	konularak	gereken	güvenlik	sağlanmalıdır.

Otoyolların	giriş	ve	çıkışlarında	yer	alan	hızlanma	ve	yavaşlama	şeritleri,	sürücülerin	güvenli	
bir	şekilde	otoyola	girişlerde	hızlarını	artırmalarını,	otoyoldan	çıkışlarda	ise	azaltmalarını	sağlar.

Ana yol:	Ana	trafiğe	açık	olan	ve	bunu	kesen	kara	yolundaki	trafiğin,	bu	yolu	geçerken	veya	
yola	girerken	ilk	geçiş	hakkını	vermesi	gerektiği	işaretlerle	belirlenmiş	kara	yoludur	(Resim	1.9).

Ana	yolda	bulunan	sürücüler,	ilk	geçiş	hakkı	kendilerinde	olmakla	birlikte	tali	yol,	geçiş	yolu	
ve	bağlantı	yolu	çıkışlarında	bu	yollardan	çıkacak	taşıtların	geçişlerini	kolaylaştıracak	şekilde	kont-
rollü	olarak	taşıtlarını	kullanırlar.

Resim 1.8:	Otoyol

Resim 1.9:	Ana yoldan bir görünüm
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Resim 1.10:	Tali yol

Tali yol:	Genel	olarak	üzerindeki	 trafik	yoğunluğu	bakımından,	bağlandığı	yoldan	daha	az	
trafik	yoğunluğu	olan	yoldur	(Resim	1.10).

Tali	 yoldaki	 sürücüler,	 ana	 yola	 geçerken	 taşıtlarının	 hızlarını	 azaltır,	 gerekiyorsa	 durup	 ilk	
geçiş	hakkını	ana	yoldaki	sürücülere	verdikten	sonra	ana	yola	geçişlerini	yaparlar.

Bağlantı yolu: Bir	 kavşak	 yakınında	 kara	 yolu	 ile	 taşıt	 yollarının	 birbirine	 bağlanmasını	
sağlayan,	kavşak	alanı	dışında	kalan	ve	bir	yönlü	trafiğe	ayrılmış	olan	kara	yolu	kısmıdır	(Resim	
1.11).

Bağlantı	yollarında	sürücüler,	araçlarının	hızını	azaltarak	kontrollü	bir	şekilde	bağlantı	yapılan	
yola	geçişlerini	sağlarlar.

Resim 1.11:	Bağlantı yolu
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Geçiş yolu: Araçların	bir	yerleşim	yeri	veya	bir	tesise	girip	çıkması	için	yapılmış	olan	yolun	
kara	yoluna	bağlanan	ve	kara	yolu	sınır	çizgisi	içinde	kalan	kısmıdır	(Resim	1.12).

Geçiş	yoluna	girecek	araç	sürücüleri	dönüş	sinyallerini	verip	hızlarını	azaltırlar.	Geçiş	yolundan	
çıkacak	olan	sürücüler	taşıtlarını	durdurur	ve	yolun	güvenli	olduğunu	gördükten	sonra	çıkışlarını	
yaparlar.

Kavşak:	İki	veya	daha	fazla	kara	yolunun	kesişmesi	veya	birleşmesi	ile	oluşan	ortak	alandır	
(Resim	1.13).

Kavşaklara	yaklaşan	sürücüler	taşıtlarının	hızlarını	azaltır.	Kontrollü	olarak	geçişlerini	yaparlar.	
Dönel	kavşaklarda	ise	sürücüler	gidecekleri	yöne	göre	uygun	şeride	geçerler.

Resim 1.13:	Kavşaktan bir görünüm

Resim 1.12:	Geçiş yolu
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Geçiş hakkı:	Yayaların,	 araç	kullananların	diğer	 yaya	 ve	araç	kullananlara	göre	yolu	kul-
lanma	sırasındaki	öncelik	hakkıdır.

Yaya	ve	sürücüler	geçiş	hakkına	mutlaka	uymalıdırlar.	Geçiş	hakkı	önceliği	olan	diğer	yaya	ve	
sürücülere	bu	hakkı	vermelidirler.

Geçiş üstünlüğü:	Görev	sırasında,	belirli	araç	sürücülerinin,	can	ve	mal	güvenliğini	tehlikeye	
sokmamak	 şartı	 ile	 trafik	 kısıtlama	 veya	 yasaklarına	 bağlı	 olmamalarıdır.	 Ambulans	 ve	 emniyet	
güçlerinin	araçları	bu	tür	araçlardandır.	(Resim	1.14).

Güvenli	ve	düzenli	bir	ulaşım	için	kara	yolları	kurallarına	uygun	olarak	kullanılmalıdır.	Çünkü	bu	
kurallar	uzun	denemeler	sonucunda	ortaya	konulmuştur.

Bir	ülkenin	ulaşım	yolları	vücudun	damarları	gibidir.	Ulaşım	yollarının	gelişmesi	ülkenin	eko-
nomik	yönden	gelişmesiyle	doğru	orantılıdır.	Bir	ülkenin	ekonomik	kaynaklarının	iyi	bir	şekilde	
işletilmesi,	verimlendirilmesi,	dış	ticaretinin	geliştirilmesi	ancak	düzenli	bir	ulaşım	ağıyla	mümkün-
dür.	Ülkemizde	ulaşım	yollarında	cumhuriyetin	ilk	yıllarından	başlamak	üzere	önemli	gelişmeler	
sağlanmıştır.	Özellikle	son	yıllarda	bütün	ulaşım	yollarında	belirgin	bir	gelişme	gözlenmektedir.	

Cumhuriyet Döneminde Ulaşım Yolları

Millî	Mücadele	başarıya	ulaşıp	da	bağımsızlık	kazanıldığı	zaman	ülkemiz,	savaş	nedeniyle	tah-
rip	 olmuş	 ve	 geri	 kalmış	 bir	 durumdaydı.	 Hem	 geri	 kalmışlığı	 yenmek	 hem	 de	 tahrip	 olmuş	
ülkeyi	 yeniden	 imar	 etmek	 için	 büyük	 ve	 geniş	 bir	 çalışma	programına	 ihtiyaç	 vardır.	 İşte	 bu	
düşüncelerle	ülkenin	iktisat	politikasını	tespit	etmek	için	İzmir’de	toplanan	İktisat	Kongresi’nde	
ulaştırma	 sorunu	 oldukça	 geniş	 bir	 biçimde	 ele	 alınmıştır.	Mustafa	Kemal,	Kongre’yi	 açış	 ko-	
nuşmasında	“Memleketimizi,	bundan	başka	şimendiferler	ve	üzerinde	otomobiller	çalışır	şoseler	
ile	şebeke	hâline	getirmek	mecburiyetindeyiz.	Çünkü	garbın	ve	cihanın	vesaiti	bunlar	oldukça,	

Resim 1.14:	Geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan ambulans
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bunlara	karşı	merkep	ve	kağnılar	 ile	bu	yollar	üzerinde	müsabakaya	çıkmanın	 imkânı	yoktur.”	
diyerek	ulaşım	ve	ulaşım	araçlarının	önemine	değinmiş,	ulaştırma	alt	yapısının	geliştirilmesi	ge-	
rektiğini	belirtmiştir.

Ulaştırma,	bir	ülkenin	siyasi,	sosyal,	kültürel	hayatına	etki	yaptığı	gibi,	o	ülkenin	millî	birlik	ve	
bütünlüğünün	sağlanmasında	da	başlıca	rol	oynar.	Yeni	devletin	kuruluşundan	1938	yılı	sonuna	
kadar	ekonomik	kalkınmayı	sağlamada	altyapıya	önem	verilmiş,	bu	amaçla	demir	yolu,	kara	yolu	
ve	deniz	yolları	öncelikle	ele	alınmıştır.

Demir Yolları

Yabancı	şirketlerin	elinde	bulunan	demir	
yollarını	 satın	 almak	 ve	 devletleştirmek,	
demir	yolları	politikasının	ilk	adımını	teşkil	
etmiştir.	 İkinci	adım	 ise	yeni	demir	yolları	
yapmak	olmuştur.	1928’de	Anadolu	demir	
yolu	hattının	satın	alınmasıyla	başlayan	mil-
lîleştirme	 çabalarıyla	 1938’e	 kadar	 şirket-
lerin	 elindeki	 demir	 yollarından	3387	 km	
satın	alınmıştır.	Yurdu	demir	yolu	ağlarıyla	
örmek,	bir	hükümet	politikası	olarak	ısrarla	
ve	başarı	ile	uygulanmıştır	(Resim	1.15).

1927	 yılında,	 Münakalat	 (Ulaştırma)	
Bakanlığına	bağlı	olarak	Devlet	Demiryol-
ları	ve	Limanları	Umum	(Genel)	Müdürlüğünün	kurulması	 ile	devlet,	 fiilen	demir	yolu	ve	deniz	
yolu	işletmeciliğine	başlamıştır.	1929	yılında	5144	km	uzunluğunda	olan	demir	yollarının	2766	
km’si	devlete,	2378	km	si	de	yabancı	şirketlere	aitti.	Yeni	kurulan	genel	müdürlük,	bir	taraftan	
yeni	demir	yolu	yaparken	diğer	taraftan	da	yabancı	şirketlerin	elinde	bulunan	hatların	devletleş-
tirilmesini	yüklenmiştir.	Cumhuriyetin	ilanından	1938	yılı	sonuna	kadar	oldukça	az	kaynakla	her	
yıl	 ortalama	 200	 km	 olmak	 üzere	 toplam	 3360	 km	 demir	 yolu	 yapılmıştır.	 Herhangi	 bir	 dış	
yardım	sağlanmadan	demir	yollarının	yapılması	gerçekten	başarılı	bir	olaydır.

Osmanlı	 İmparatorluğu	 zamanında	 yaptırılan	 ve	 65	 yılda	 biten	3350	 km	 lik	 demir	 yoluna	
karşılık	Mustafa	Kemal’in	önderliğinde	kendi	gücümüzle	1925-1939	yılları	arasında	3000	km’lik	
demir	yolu	yapılmıştır.

1927’de	Kayseri,	1930’da	Sivas,	1931’de	Malatya,	1933’te	Niğde,	1934’te	Elazığ,	1935’te	
Diyarbakır,	1939’da	Erzurum	demiryolu	ağına	bağlanmıştır.

	 Bir	yandan	mevcut	hatların	yenilenmesi	bir	yandan	da	yeni	hatlar	eklenmesi	için	çalışılmalar	
sürmektedir.	 Eski	 ray	 teknolojisi	 yenilenerek	 güncel	 bir	 sistem	 olan	 hızlı	 tren	 sistemine	 geçiş	
yapılmaktadır.

	 2013	yılı	itibari	ile	Ankara-Eskişehir,	Ankara-Konya	arasında	hızlı	tren	seferleri	yapılmakta-
dır.

Kara Yolları

Cumhuriyetten	önce	Türkiye’de	18.335	km	kara	yolu	vardı.	Bu	yolların	13.885	km’lik	kısmı	
harap	hâldeydi	 ve	 tamir	 edilmesi	 gerekiyordu.	Toprak	düzeltilmesi	 sonucu	geçişe	müsait	 hâle	
gelen	yolların	uzunluğu	ise	4.450	km’ye	yaklaşıyordu.	Motorlu	araçların	geçişini	sağlayan	kasaba	
ve	şehir	yollarının	yapımı	ve	geliştirilmesi	cumhuriyet	döneminde	mümkün	olmuştur.

Resim 1.15:	Mustafa Kemal, Samsun - Çarşamba demir 
yolu hattı temel atma töreninde (21 Eylül 1924)
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Cumhuriyetin	ilanından	sonra	planlanan	kara	yolları,	demir	yollarını	ve	demir	yolu	olmayan	
merkezleri	 birbirine	 bağlayan	 ara	 bağlantılar	 içermekteydi.	 İkinci	 Dünya	 Savaşı	 öncesinde	
tamamlanmamış	yollar	dâhil	tüm	kara	yolu	şebekesi	sadece	47	bin	km’dir.	Ancak	zaman	içinde	
demir	 yolu	yapımının	yeterince	hızlı	 gerçekleştirilememesine	karşılık	ulaşım	araçlarının	hızı	 ve	
yaygınlığı	 karşısında	 kara	 yolu,	 öncelikli	 alternatif	 ulaşım	 sistemi	 hâline	 gelmiştir.	 “Tasarruf	
Dönemi”	 adı	 verilen	 1946-1963	 yılları	 arasında	 yatırımların	 durması	 ve	 Devlet	 Demiryolları	
İdaresinin	bir	kamu	iktisadi	teşekkülü	hâline	getirilmesiyle	demir	yolu	ulaşımında	duraklama	ve	
ardından	gerileme	başlamıştır.	Marshall	yardımının	demir	yollarından	çok	kara	yolları	lehine	kul-
lanılması,	“petrolle	çalışan	lastikli	araçların	egemen	olduğu	bir	ulaşım	politikası”nın	kabul	edilme-
si,	kara	yollarının	hızlı	bir	gelişim	sürecine	girmesine	yol	açarken	demir	yollarındaysa	büyük	bir	
değişim	yaşanmamıştır.

1970’lere	gelindiğinde	mevcut	şebekenin	yetersizliği	ortaya	çıkmış	ve	yeni	bir	yol	inşaatı	ile	
hem	 ağın	 genişletilmesine,	 hem	 standartların	 yükseltilmesine	 çalışılmıştır.	 Boğaz	 Köprüsü,	
İstanbul	Çevre	Yolu,	İstanbul-İzmit	ekspres	yolu	yapımı	bu	dönemde	gerçekleşmiştir.

1980’lerde	otoyol	ağırlıklı	karayolu	inşaatı	benimsenmiştir.	Bugün	ülkemizde	mevcut	otoyol	
şebekesinin	 yapımına	 bu	 dönemde	 başlanmıştır.	 2000	 yılı	 başlarında,	 kamuoyunda	 duble	 yol	
olarak	tanımlanan	çift	gidiş	ve	çift	gelişli	yol	inşaatı	benimsenmiştir.	

Karayolları	 Genel	 Müdürlüğünün	 verilerine	 göre,	 ülkemizde	 yapılan	 duble	 yol	 uzunlukları	
Tablo	1’de	verilmiştir.	

2002 6101	km
2003 1362	km
2004 1791	km
2005 2050	km
2006 1481	km
2007 1082	km
2008 1491	km
2009 2117	km
2010 2227	km
2011 1525	km

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü

Deniz Yolları
Deniz	yollarında	gelişme	çok	yönlü	olmuştur.	Lozan	Barış	Antlaşması	ile	Türk	kara	sularında	

gemi	işletme	hakkı	(Kabotaj	hakkı)	Türklere	bırakılmıştır,	böylece	yabancı	uyruklu	gemilerin	yeri-
ni	Türk	yük	ve	yolcu	gemileri	almıştır.	1	Temmuz	1926’da	Türk	Kabotaj	Kanunu	yürürlüğe	gir-
miştir.	1911’de	Türk	limanları	arasında	ulaşımın	ancak	%	10’nu	sağlayan	ve	1909’da	kurulan	
Osmanlı	 Seyrisefain	 İdaresi,	 Türkiye	 Cumhuriyeti’ne	 devredildikten	 sonra	 Türkiye	 Seyrisefain	
İdaresi	adı	altında	devlet	hizmeti	görmeye	başlamıştır.	Sahillerimizde	yük	ve	yolcu	taşınması	dev-
let	ve	özel	teşebbüs	eliyle	yürütülürken	devletin	bu	alanı	bir	kamu	hizmeti	sayarak	müdahale-siyle	
yolcu	taşıma	işi	devlet	tekeline	bırakılmış,	yük	taşımada	devlet	ve	özel	teşebbüs	bir	arada	faaliyet-
te	bulunabilme	imkânına	kavuşmuştur.	Önce	Deniz	Bank	(1938),	daha	sonra	Devlet	Deniz	Yolları	
Genel	Müdürlüğü	(1939)	ve	daha	sonra	Denizcilik	Bankası	(1952)	adı	ile	anılan	kuruluşlar	deniz	

Tablo 1: Yıllara Göre Yapılan Duble Yol
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ETKİNLİK

Trafikle	 ilgili	 kavramları	küçük	kartlara	yazarak	bir	 torba	 içine	atınız.	Torbadan	bir	kart	
çekiniz.	Kartta	yazan	kavramın	anlamını	ve	nasıl	davranılacağını	açıklayınız.

1.	Otoyol	ne	demektir?	Açıklayınız.

2.	Kavşaklarda	nasıl	davranılması	gerekir?

3.	Geçiş	hakkı	ve	geçiş	üstünlüğü	kavramları	arasındaki	farkı	belirtiniz.

4.	Cumhuriyet	döneminde	hangi	ulaşım	türüne	daha	fazla	önem	verilmiştir?	Niçin?

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

ulaştırmasının	gelişmesinde	büyük	rol	oynamışlardır.	

Cumhuriyetin	kurulmasından	1980’li	yıllara	kadar	geçen	süre	içerisinde,	Türkiye’de	faaliyet	gös-
teren	gemi	işletmeciliği	firma	ve	kurumlarının	sayısının	18’i	geçmediği	görülmektedir.	1980	sonra-
sından	günümüze	kadar	gelen	süre	içerisinde	bu	sayı	110’a	ulaşmıştır.

	 Ülkemizin	deniz	ulaşımında	dünya	standartları	ile	rekabet	edebilmesi	güç	olmakla	birlikte	liman-
larımızın	yük	trafiği	önemli	ölçüde	artmaktadır.	Bu	limanlarımız	arasında	en	işlek	olanı	ithal	edilen	
malların	 büyük	 bir	 bölümünün	 boşaltıldığı,	 yolcu	 taşıma	 trafiğinin	 de	 en	 yoğun	 olduğu	 İstanbul	
Limanı’dır.	Marmara	Bölgesi’nde	İstanbul	limanı	dışında	İzmit,	Darıca	Gölcük,	Bandırma,	Gemlik,	
Tekirdağ,	Çanakkale	limanları	yer	alır.

Hava Yolları
1936	yılında	Ankara-İstanbul	arasında	düzenli	uçak	seferleriyle	Devlet	Hava	Yollarının	çalışma-

ları	başlamıştır.	Sonraları	Türk	Hava	Yolları	adını	alacak	olan	Devlet	Hava	Yolları,	kısa	sürede	yurt	
dışı	seferlerine	de	başlayarak	büyük	gelişme	göstermiştir.

Günümüzde	THY	tarafından	yürütülen	hava	taşımacılığı	uluslararası	rekabete	ve	hizmete	ulaşmış	
düzeydedir.	 Dünyanın	 hemen	 her	 kesimine	 yapılan	 seferler,	 eğitimli	 personel,	 uçakların	 yeniliği	
bakımından	dünyanın	en	genç	hava	filosuna	sahip	olan	ülkemiz	havayolları	dünyanın	önde	gelen	
havayolları	arasına	girmiştir.

Ülkemizde	1983	yılından	itibaren	40’tan	fazla	özel	havayolu	şirketinin	yaptığı	yurtiçi,	yurtdışı,	
charter	(çartır)	seferleri	(kiralık	uçak)	havayolu	taşımacılığımızı	hayli	canlandırmıştır.

Ülkemizde,	birden	fazla	pisti	ve	uçak	yanaşma	yeri	bulunan,	gece	uçuşlarına	açık,	gerekli	teknik	
donanım	ve	malzemeye	sahip,	hava	trafiği	yoğun	olan	3	havalimanı	hava	taşımacılığında	önemlidir.	
Bunlardan	ilki	saatte	70	uçağın	inebildiği,	30	uçağın	aynı	anda	apronlara	yanaşabildiği,	15	milyon	
yolcu	kapasitesine	 sahip	olan	 İstanbul	Atatürk	Havalimanı’dır.	Devlet	Hava	Meydanları	 İşletmesi	
Genel	Müdürlüğünün	2012	yılı	verilerine	göre	İstanbul	Atatürk	Havalimanı’nı	364.322	uçak	ile	45	
milyonun	üzerinde	yolcu	kullanmıştır.	

İkinci	büyük	havalimanımız	ise	Ankara’daki	Esenboğa	Havalimanı’dır.	2012	verilenlerine	göre	
85.	883	uçak	bu	havaalanımızı	 kullanmıştır.	Yine	Ankara’da	Etimesgut	 ve	Mürtet	 adlı	 iki	 askerî	
havaalanı	yer	alır.	İzmir,	Adnan	Menderes	Havalimanı	üçüncü	büyük	havalimanımızdır.	Bu	havaa-
lanımızı	kullanan	uçak	sayısı	da	73.152’dir.İzmir’de	bundan	başka	Çiğli	ve	Gaziemir	askerî		havaa-
lanları	bulunur.
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İnsanın	var	oluşundan	itibaren	sosyalleşip	toplumsal	yaşama	geçmesi	uzun	bir	süreç	almıştır.	
Bu;	onun	düşünme,	öğrenme	ve	kendini	geliştirme	yeteneğinin	bir	sonucudur.

Toplumsal	hayatı	düzenleyen	birçok	kural	vardır.	Bunlar	genel	olarak;	din,	ahlak,	görgü,	örf	
ve	âdet	ile	hukuki	kurallardır.	Hukuk	kuralları	devletin	yaptırımında	olup	bu	kurallara		uyulmadığı	
takdirde	bireyler	cezalandırılmaktadır.

İnsanların	trafikteki	güvenini	ve	düzenini	sağlamak	amacıyla	yasal	düzenlemeler	yapılmış	ve		
bunlara	 uyulmaması	 durumunda	 verilecek	 cezalar	 belirlenmiştir.	 Ancak	 kişilerin	 trafikteki	
güvenliği	ve	düzenini	sadece	bu	yasal	düzenlemelerle	sağlamak	mümkün	değildir.

Kişiler	arası	iletişimde	geçerli	olan	sabır,	saygı,	sorumluluk,	hoşgörü,	nezaket,	yardımlaşma,	
duyarlılık	 gibi	 değerler	 trafikte	 daha	 da	ön	plana	 çıkmaktadır.	Bunlara	 uymak	 ilişkileri	 olumlu	
yönde	etkiler.	Çünkü	büyüyen	ve	gelişen	şehirlerde	trafik	çok	yoğundur.	Yoğun	trafiğin	insanlar	
üzerinde	yarattığı	baskı	ve	yaşanan	stres,	ancak	bu	tür	değerlerle	aşılabilir.	Bu	nedenle,	trafiğe	
katılanlar,	trafik	düzeninin	ve	güvenliğinin	sağlanması	bakımından	sorumluluk	sahibi	olarak	bir-
birlerine	karşı	sabırlı,	saygılı	ve	hoşgörülü	olmalıdırlar.	Trafik	kazası,	yolda	kalma	gibi	olumsuz-
luklarda	yardımlaşmalıdırlar.	Sürücüler,	trafiğin	akışı	 içerisinde	diğer	taşıt	sürücülerine,	yaya	ve	
yolculara	saygılı	ve	nezaketli	davranmalıdırlar	(Resim	1.16).	Aynı	biçimde,	yayalar	da	birbirlerine	
ve	 taşıt	 sürücülerine	 karşı	 saygılı,	
nezaketli	davranmalı	ve	bu	davranışı	
sürekli	korumalıdırlar.

Sabırlı,	saygılı,	hoşgörülü,	sorum-
luluk	 sahibi	 insanlar,	 bencillik	 duy-
gularını	 yenmeyi	 öğrenmiş	 insan-
lardır.	 Kara	 yolunun	 başkalarıyla	
paylaşılması,	 toplumun	 can	 ve	 mal	
güvenliğinin	korunması;	trafik	kural-
larına,	 yasaklama	 ve	 kısıtlamalara	
uyulması,	 bu	 alışkanlığın	 gelişmiş			
olmasına	bağlıdır.

4	 Trafikte	yaşanan	olumsuz	davranışların	önlenmesinde	sabır,	sorumluluk,	saygı,	hoşgö-
rü,	nezaket,	yardımlaşma,	duyarlılık	gibi	değerlerin	ne	kadar	etkili	olabileceğini	tartışı-
nız.

DERSE HAZIRLANALIM

TRAFİKTE OLUMLU VE OLUMSUZ DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

4. Kazanım:	Trafikte	kamunun	rahatını	 	ve	huzurunu	bozacak,	kamuya	zarar	verecek	
tutum	ve	davranışlardan	uzak	durur.

Resim 1.16:	Trafikte hoşgörülü olunmalıdır.
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Yoğun	trafik	akışı	içerisinde,	trafiğe	katılanlar	bazı	hatalar	yapabilirler.	Bu	hatalar,	trafiğe	ka-	
tılan	diğer	kişilerce	hoşgörüyle	karşılanmalıdır.	Başkaları	tarafından	yapılan	uyarı	ve	eleştirilere	
saygı	duyulmalı,	bu	hataların	yinelenmemesi	konusunda	önlemler	alınmalıdır.	Trafiğe	katılanlar	
sabır,	saygı	ve	hoşgörüyü	kendilerine	ilke	edinmelidirler.

Trafiğe	katılanlar,	kimi	zaman	hatalı	olduklarını	bile	bile	bazı	olumsuz	davranışlarda	bulunabil-
mektedir.	Örneğin;	araçlarındaki	müzik	sistemini	çok	yüksek	sesle	açmakta;	araçlarını,	kuralları	
hiçe	sayarak	tehlike	oluşturacak	biçimde	kullanmaktadırlar.	Bazı	yolcular	yüksek	sesle	konuşma-
nın	sürücünün	dikkatini	dağıtacağını	ve	kazalara	neden	olabileceğini	bildikleri	hâlde	bu	tür	davra-
nışlar	yapabilmektedirler.	Sürücüler,	aşırı	hız	yapmanın	ya	da	alkollü	olarak	taşıt	kullanmanın	ne	
denli	tehlikeli	olduğunu	bile	bile	bu	davranışlarını	sürdürebilmektedirler.	Tüm	bu	olumsuz	davra-
nışlar,	trafiğe	katılan	kişilerin	kendi	davranışlarını	değerlendirmemelerinden	ve	yeterince	toplum-
sal	 sorumluluk	 bilincine	 ulaşmamalarından	 kaynaklanmaktadır.	 Bu	 nedenle,	 ne	 olursa	 olsun,	
hatalı	olduğu	bilinen	davranışlar	yapılmamalıdır.

Özellikle	hepimizin	ortak	kullandığı	toplu	taşıma	araçlarında	yolcular;

*	 Taşıtlara	kargaşa	yaratmadan	düzenli	binip	düzenli	inmeli	(Resim	1.17),

*	 Taşıt	içinde	bir	yere	sıkıca	tutunmalı,	kendisini	ve	diğer	yolcuları	tehlikeye	sokacak	davra-
nışlardan	kaçınmalı,

*	 Yüksek	sesle	konuşmamalı,	başkalarını	rahatsız	edecek	şekilde	müzik	dinlememeli,

*	 Yaşlı,	hamile	ve	engelli	olanlara	yer	vermeli,

*	 Taşıtlara	zarar	vermemeli	ve	onları	temiz	tutmalıdırlar.

Resim 1.17:	Toplu taşıma araçlarına sırayla binilmelidir.
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1.	Trafik	güvenliği	ve	düzeninin	sağlanmasında	kuralların	yanında	hangi	değerler	etkilidir?	
Neden?

2.	Toplu	taşıma	araçlarında	yolcu	ve	sürücülerin	uymaları	gereken	kurallar	nelerdir?	Açık-
layınız.

3.	Yaya,	yolcu	ve	sürücülerin	çevre	kirliliğini	önlemeye	yönelik	davranışları	nelerdir?	Belirtiniz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

ETKİNLİK

Yaptığınız	araştırmalar	sonucu	belirlediğiniz	trafikteki	olumsuz	davranışların;	sabır,	sorum-
luluk,	 saygı,	 hoşgörü,	 nezaket,	 yardımlaşma,	 duyarlılık	 gibi	 değerlerle	 nasıl	 giderileceğiyle	
ilgili	canlandırmalar	yapınız.

Sürücüler	de	sabırlı	olmalı,	yolculara	karşı	kaba	ve	saygısız	davranmamalıdır.	Ani	manevralar-
dan	ve	aşırı	hızdan	kaçınmalı,	 taşıdıkları	yolcuların	sorumluluğunu	hissederek	 trafik	kurallarına	
uyup	tehlike	yaratmayacak	biçimde	taşıtlarını	kullanmalıdırlar.

Ayrıca	çevre	kirliliğine	neden	olmamak	amacıyla	tüm	sürücüler	taşıtlarının	bakımını	zamanın-
da	yaptırmalı	ve	uygun	yakıt	kullanmalıdırlar.	Geçtikleri	yerlere	dikkat	ederek	yayaların	üzerine	
su	 ve	 çamur	 sıçratmamalıdırlar.	 Korna	 ve	 klaksonlarını	 gereksiz	 yere	 çalıp	 gürültü	 kirliliğine	
neden	olmamalıdırlar.

Yaya	ve	yolcular	atıklarını	çöp	kutularına	atarak	çevreyi	ve	toplu	taşıma	araçlarını	temiz	tut-
malıdırlar.	Trafiğe	katılanlar	kendi	davranışlarını	değerlendirirlerken	yapacakları	hataların	başkalarını	
da	etkileyebileceğini	unutmamalıdırlar.	Pek	çok	kişi,	hiçbir	hatası	olmadığı	hâlde	hatalı	davranışlar	
nedeniyle	can	ve	mal	kaybına	uğramaktadır.	Bu	durum,	 trafiğe	katılan	kişilere	ayrı	bir	sorumluluk	
yüklemektedir.

Trafiğe	katılanlar	da	başkalarının	trafikteki	davranışlarını	 izlemeli	ve	değerlendirmelidirler.	Ku-	
rallara	uymayanlara	ve	olumsuz	davranış	gösterenlere	saygı	ve	nezaket	kuralları	çerçevesinde	tepki	
göstermeli	ve	bu	kişileri	uygun	bir	dille	uyarmalıdırlar.	Bu	tür	davranış	gösterenlerin	neden	olacağı	
kazalardan,	hem	trafiğe	katılanlar	hem	de	olabilecek	maddî	hasarlar	nedeniyle	ülke	ekonomisi	zarar	
görecektir.	 Bu	 nedenle	 herkes,	 trafik	 kurallarına	 aykırı	 davrananları	 uyarmaktan	 çekinmemeli;	
gerektiğinde	bu	kişileri	ilgili	kişi	ve	kurumlara	bildirmelidir.	Böyle	bir	yolun	izlenmesi,	bu	kişilerin	
davranışlarını	düzeltmelerinde	etkili	olacaktır.

Trafiğe	katılanlar	arasında	zaman	zaman	anlaşmazlıklar	olabilir.	Bu	anlaşmazlıklar,	söz	konu-
su	kişilerin	hatalı	davranışlarından	kaynaklanmaktadır.	Yapılan	hatalar	karşısında	hemen	öfkeye	
kapılmak	 doğru	 değildir.	 Böyle	 durumlarda,	 hata	 yapanlar	 nazikçe	 uyarılmalıdır.	 Çünkü	 kaba	
davranışlar	 tartışmalara	 yol	 açar,	 inatlaşmaya	 neden	 olur.	 Kişi,	 hatasını	 kabul	 etmek	 yerine	
savunmaya	geçer.	Oysa	nazikçe	uyarıldığında,	hata	yapan	kişi	de	mahçup	olur;	hatasını	kabulle-
nir	ve	özür	diler.

Trafikte	 yapılan	 hatalar	 karşısında	 soğukkanlı	 ve	 hoşgörülü	 davranmak,	 ortaya	 çıkabilecek	
tartışma	ve	anlaşmazlıkları	yok	eder.	Ancak	bazı	kişiler	sabırlı,	saygılı,	nazik	ve	hoşgörülü	davra-
nışlara	rağmen	öfkeli	ve	saygısız	davranmaya	devam	edebilirler.	Bu	durumda	tartışmaya	girilme-
meli,	anlaşmazlığın	çözümü	için	en	yakın	trafik	polisine	veya	güvenlik	kuruluşuna	başvurulmalıdır.
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Üzerinde	yaşadığımız	dünyayı	oluşturan	doğal	varlıklar	 ile	 insanların	 ihtiyaçlarını	karşılamak	
amacıyla	 yaptıkları	 binaların	 bulunduğu	 ortama	 çevre	 denilmektedir.	Hava,	 su,	 toprak,	 insan,	
hayvan,	bitki,	bina,	yol,	baraj	ve	benzeri	yapılar	çevreyi	oluşturan	bütünün	birer	parçalarıdır.

Biyoloji	dersi	9.	sınıf	“Bilinçli	Birey	-	Yaşanabilir	Çevre”	ünitesinden	de	hatırlayacağınız	gibi	
insanların	sağlıklı	ve	ve	mutlu	bir	şekilde	yaşamaları	için	çevrenin	temiz	ve	düzenli	tutulması,	bu	
durumun	korunması,	geliştirilmiş	ve	güzelleştirilmiş	olması	zorunludur.	Herkesin	sağlıklı	yaşama	
hakkı	 bulunmaktadır.	 Bu	 bakımdan	 çevrenin	 korunması,	 kirletilmemesi	 konusunda	 kişilere	 ve	
devlete	büyük	sorumluluklar	ve	görevler	düşmektedir.	

Çevreyi	büyük	ölçüde	kirleten	faktörlerden	biri	de	kara	yolu	araçlarıdır.	Kara	yollarında	hare-
ket	 hâlinde	 bulunan	 her	 araç;	 çıkardığı	 egzoz	 gazı,	 klimalarının	 çıkardığı	 gazlar,	 standart	 dışı	
yakıtlar,	 yağ	ve	yakıt	 sızıntısı,	 lastik	 tozu	ve	parçaları	 ile	gürültüsü	nedeniyle	çevre	kirletici	bir	
faktördür	(Resim	1.18).

Milyonlarca	motorlu	araca	her	yıl	yaklaşık	olarak	%	12	artışla	yüz	binlerce	yeni	aracın	katıldı-
ğı	ve	bunların	yaptıkları	kilometre	değerleri	göz	önünde	tutulursa	kara	yolu	araçlarının	büyük	bir	
çevre	kirletici	olduğu	anlaşılacaktır.

4	 Trafiğin	 çevre	 üzerindeki	 olumsuz	 etkilerini	 azaltmak	 için	 ne	 gibi	 önlemler	 alınması	
gerektiğini	tartışınız.

DERSE HAZIRLANALIM

TRAFİK VE ÇEVRE

KAZANIMLAR

5. Kazanım:	 Trafiğin	 çevre	 üzerindeki	 olumsuz	 etkilerini	 azaltmak	 için	 alınabilecek	
önlemleri	tartışır.

Resim 1.18:	Taşıtların egzoz gazları hava kirliliğine neden olur.
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Eskimiş,	ekonomik	ömürleri	dolmuş,	motor	ayarları	bozulmuş,	sürtünmeleri	artmış	ve	akıcılığı	
kalmamış	 taşıtların	 hem	 fazla	 akaryakıt	 tüketecekleri	 hem	de	 egzozlarından	 daha	 çok	 kirletici	
gazlar	çıkaracağı,	dolayısıyla	havanın	kalitesini	bozacağı	açıktır.	Havayı	kirleten	faktörlerin	başın-
da,	egzoz	gazları	gelmektedir.

Hava	kirliliğini	azaltmanın	ve	önlemenin	en	etkili	yollarından	biri,	taşıtların	bakımlı	ve	onarım-
lı	 durumda	 bulundurulmalarını	 sağlamak,	 kullanımı	 konusunda	 sürücüleri	 eğitmektir.	Araçların	
tavsiye	 edilen	 periyotlarla	 bakım	 ve	 onarımlarının	 yaptırılması	 büyük	 önem	 taşımaktadır	
(Resim1.19).

Taşıma	sınırları	üzerinde	yüklenmiş	taşıtların	motorunun	zorlanacağı,	güç	kaybına	uğrayacağı,	
dolayısıyla	fazla	akaryakıt	tüketeceği,	sonuçta	havayı	kirleteceği	unutulmamalıdır.

Aşırı	hızla	seyretmenin	de	fazla	akaryakıt	tüketimine	sebep	olacağı,	bu	nedenle	taşıt	cinsleri	
için	tespit	edilmiş	olan	hız	sınırlarına	uymanın	gerekli	olduğu	bilinmelidir.

Aracın	hızını	etkileyecek	gereksiz	çıkıntı,	eklenti	ve	ilavelerin	güç	kaybına	sebep	olacağı,	tüke-
tilen	akaryakıtın	bir	kısmının	bu	yüzden	boşa	gideceği	ve	hava	kirlenmesine	yol	açacağı	bilinme-
lidir.

Yaz	 aylarında	 ve	 uzun	 yolculuklarda	 klimaların	 gereksiz	 kullanımı,	 taşıt	 camlarının	 sonuna	
kadar	açık	tutulması	paraşüt	etkisi	yapmakta,	motorda	güç	kaybına	ve	daha	fazla	akaryakıt	tüke-
timine	sebep	olmaktadır.	Bu	nedenle,	yolculuklarda	camlar	fazla	açılmamalıdır.

Lastik	havalarının	gereğinden	az	veya	fazla	olması	da	yakıt	tüketimini	olumsuz	yönde	etkile-
mekte,	havayı	kirletmektedir.	Bu	bakımdan,	lastiklerin	havaları	en	az	haftada	bir	defa	ve	lastikler	
soğukken	kontrol	edilmeli,	tavsiye	edilen	basınçta	tutulmalıdır.

Standart	dışı	yakıtlar	egzoz	gazlarının	artmasına	ve	hava	kirliliğine	neden	olmaktadır.

Kişilerin	ulaşımda	toplu	taşıma	araçları	yerine	özel	taşıtları	tercih	etmeleri	trafik	yoğunluğunu	
artırmaktadır.	 Trafik	 yoğunlaştıkça	 taşıt	 trafiğinin	 akış	 hızı	 düşmekte,	 durma	 ve	 duraklamalar	
artmakta,	özellikle	kavşaklarda	ortaya	çıkan	tıkanmalar	sıklaşmakta,	sabırsızlanan	ve	sinirlenen	
sürücüler	kural	ihlallerinde	bulunmakta,	sonuçta	gereğinden	fazla	yakıt	tüketilmekte	ve	hava	kir-
lenmektedir.

Bu	bakımdan,	mümkün	olduğu	ölçüde,	trafiğin	çok	yoğun	olduğu	saatlerde	ve	günlerde	özel	

Resim 1.19:	Araçların bakımlarının zamanında yapılması çevre kirliliğini önler.
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taşıtlar	kullanılmamalıdır.	Trafiğin	yoğun	olmadığı	saatler	ve	yollar	tercih	edilmelidir.

Trafiğe	 çıkan	 her	 aracın	 egzoz	 gazı	 çıkardığı	 ve	 hava	 kalitesini	 bozduğu	 düşünülürse	 çok	
gerekli	ve	zorunlu	olmadıkça	araçların	kullanılmamasının	yararı	anlaşılacaktır.

Buna	göre,	yürüyerek	gidilebilecek	yerlere	taşıt	kullanarak	gidilmemelidir.	İşe	gidiş	gelişlerde,	
alışveriş	ve	gezilerde,	toplu	taşım	araçları	tercih	edilmelidir.	Aynı	veya	birbirine	yakın	işyerlerinde	
çalışanlar,	aynı	güzergâhtan	geçenler,	özel	otomobillerini	sıra	ile	kullanmalı,	tek	otomobille	gidip	
gelmelidirler.	Böylece	trafiğe	daha	az	araç	çıkacağından	hem	trafik	yoğunluğunun	azaltılmasına	
hem	de	ülke	ekonomisine	katkı	sağlanacak,	çevre	kirliliği	de	azalacaktır.

Trafiğin	 akışına	 engel	 olacak	 kural	 dışı	 hareketlerden	 kaçınılmalıdır.	Aceleci,	 kızgın,	 öfkeli,	
yarışçı	ve	saldırgan	olmamalıdır.	Öne	geçme,	başkalarının	hakkını	çiğneme	gibi	duygulara	ka-	
pılmamalıdır.	Bu	tür	davranışlar	trafiğin	akışını	olumsuz	etkilediği	gibi	lastiklerle	yol	yüzeyi	ara-
sındaki	sürtünmeden	dolayı	meydana	gelen	aşınmalar	sonucu	çevreye	lastik	tozları	ve	parçaları	
atılmaktadır.	Lastik	toz	ve	parçaları	da	toprağa	karışmakta,	toprağı	kirletmektedir.

Bu	nedenle,	gereksiz	yere	yapılan	sert	frenlemelerin,	ani	duruş	ve	kalkışların,	hızlı	dönüşlerin,	
aracın	patinaja	kapılmasının,	duran	aracın	direksiyonunu	sağa	sola	çevirmenin,	aşırı	yüklemelerin	
ve	aşırı	hızla	seyretmenin,	lastiklerde	daha	fazla	aşınmaya	ve	yıpranmaya,	dolayısıyla	toz	ve	parça	
bırakmaya	sebep	olacağı	bilinmeli	ve	yanlış	olan	bu	tür	davranışlardan	kaçınmalıdır.

Araçların	bakım	ve	onarımları	uygun	yerlerde	yapılmalı,	değiştirilen	parça	ve	atıklarla	taşıtların	
içinde	yenilen,	içilen	ve	kullanılan	maddelere	ilişkin	atıklar	rastgele	çevreye	atılmamalıdır.

Yük	taşınacak	taşıtlarda	yükün;	düşmeyecek,	dökülmeyecek,	gürültü	çıkarmayacak	vb.	şekilde	
olmasına	dikkat	edilmelidir.

Gürültü	kirliliğine	neden	olmamak	için	aracın	kornası	gereksiz	yere	kullanılmamalı,	araçlarda-
ki	radyo,	teyp	ve	benzeri	müzik	cihazları	gereğinden	yüksek	sesle	dinlenmemelidir.

ETKİNLİK

“Çevreyi	taşıtlar	değil	insanlar	kirletir.”	konulu	bir	kompozisyon	yazınız.	En	başarılı	kom-
pozisyonu	seçerek	panoya	asınız.

1.	Trafikte	gürültü	kirliliğine	neden	olan	davranışlar	nelerdir?	Belirtiniz.

2.	Özel	 taşıtların	 gereksiz	 kullanımının	 çevreye	 ve	 ülke	 ekonomisine	 verdiği	 zararlar	 ne-	
lerdir?

3.	Trafiğin	çevre	üzerine	olumsuz	etkilerini	azaltmak	için	neler	yapılabilir?	Açıklayınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Trafik	kazaları	 insan,	araç,	yol	ve	 iklim	koşullarından	kaynaklanmaktadır.	Trafik	kazalarının	
oluşmasında	 sürücü,	 yaya,	 yolcu	 olarak	 insan	 faktörü	 %	 99	 oranında	 etkilidir.	 (Resim	 1.20).	
Araç,	yol	ve	iklim	koşullarından	kaynaklanan	trafik	kazaları	ise	%	1	oranıyla	düşük	düzeydedir.

4	 Radyo,	televizyon,	gazete	gibi	iletişim	araçlarında	yer	alan	kaza	haberlerini	arkadaşla-
rınızla	paylaşarak	trafik	kazalarının	nedenlerini	tartışınız.

4	 Trafik	kazası	geçirmiş	kişilerle	ilgili	gözlemlerinizi	arkadaşlarınızla	paylaşarak	kazaların	
kişiler	üzerindeki	etkilerini	tartışınız.

4	 Trafik	kazalarının	ülke	ekonomisine	verdiği	zararları	arkadaşlarınızla	tartışınız.

DERSE HAZIRLANALIM

TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ VE SONUÇLARI

KAZANIMLAR

6. Kazanım:	Trafik	kazalarının	nedenlerini	açıklar.
7. Kazanım:	 Trafik	 kazalarının	 birey	 ve	 toplum	üzerindeki	 olumsuz	 etkilerinin	 farkına	

varır.
8. Kazanım:	Trafik	kazalarının	ülke	ekonomisine	verdiği	zararların	farkında	olur.

Resim 1.20:	Ülkemizde trafik kazalarının büyük bir kısmı insan hatasından kaynaklanmaktadır.
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Trafik	kazalarının	en	önemli	nedeni	sürücülerin	sorumsuz	ve	dikkatsiz	davranışlarıdır.	Sürü-
cülerin	araç	kullanırken	yaptığı	hataların	başlıcaları	şunlardır:

•	 Hız	yapmak,

•	 Trafik	kurallarına	uymamak,

•	 Alkol,	uyuşturucu	veya	uyarıcı	madde	kullanmak,

•	 Yorgun	ve	uykusuz	olmak,

•	 Görme	bozukluğu	olduğu	hâlde	gözlük	kullanmamak,

•	 Dikkatsiz	davranmak,

•	 Takip	mesafesine	uymamak,

•	 Öndeki	aracı	hatalı	geçmek,

•	 İlk	geçiş	hakkına	uymamak,

•	 Hatalı	dönüş	yapmak,

•	 Şerit	ihlali	yapmak,

•	 Hatalı	biçimde	durmak	ve	park	etmektir.

Alkol,	sürücüler	üzerinde	uyarıcı	ve	uyuşturucu	olmak	üzere	iki	türlü	etki	yapar.	Alkolün	uya-
rıcı	etkisi,	sürücünün	kendine	aşırı	güven	duymasına	ve	cesaret	kazanmasına	neden	olur.	Bunun	
sonucu	 olarak	 sürücüde	 hız	 isteği	 artar.	 Çabuk	 heyecanlanma,	 sinirlenme,	 saldırganlık	 gibi	
durumlar	görülür.	Alınan	uyarıcı	maddeler	de	bu	tür	etkiye	neden	olur.

Bir	süre	sonra	da	alkolün	uyuşturucu	etkisi	ortaya	çıkar.	Alkol	alındığında	kandaki	oksijen	aza-
lır.	Beyin,	yeterince	oksijen	alamadığı	için	fonksiyonlarını	yitirmeye	başlar.	Dolayısıyla	sürücünün	
denge,	görme	ve	işitme	fonksiyonlarında	zayıflama	belirir.	Sürücüde;	yorgunluk,	dikkat	azalması,	
hafıza	kaybı	olur.	Uykusuzluk,	uyuklama,	tepkisizlik,	ani	karar	verememe	durumları	görülür.	Bu	
durumdaki	sürücü,	aracının	kontrolünü	sağlayamaz.	Diğer	araçlarla	arasındaki	uzaklığı	ayarlaya-
maz.	Trafik	kurallarına,	trafik	işaret	ve	levhalarına	dikkat	edemez.	Her	an	bir	kaza	ile	karşı	karşıya	
kalabilir.	Bu	nedenle,	alkol	alan	sürücülerin	araç	kullanmaları	son	derece	tehlikelidir.	Ayrıca	uyuş-
turucu	madde	ve	bazı	ilaçların		kullanılması	da	sürücüde	buna	benzer	durumların	ortaya	çıkmasına	
yol	açabilir.	Bu	nedenlerle	sürücülerin	bu	maddeleri	alması	ve	araç	kullanmaları	yasaktır.	Bu	yasa-
ğa	uymayanlar	hakkında,	Karayolları	Trafik	Kanunu	ile	Türk	Ceza	Kanunu	uyarınca	işlem	yapıl-
maktadır.

Bazı	ilaçlar	da	tıpkı	alkol	ve	uyuşturucu	gibi	etkiye	sahiptir.	Bu	ilaçları	alan	sürücülerde	uyku	
hâli,	dikkat	dağılması	veya	aşırı	heyecan,	sinirlilik	gibi	durumlar	ortaya	çıkabilir.	Bu	tür	 ilaçlar,	
alındığında	araç	kullanılmamalıdır.	Gerekli	önlemler	alınarak,	denetimler	sıklaştırılarak	sürücüle-
rin	ilaç,	alkol	ve	uyuşturucu	alarak	trafiğe	çıkmaları	engellenmelidir.

Yayaların	kusurlu	davranışlarıysa	trafik	kurallarını	bilmemek,	trafik	polisi	ve	trafik	işaretlerine	
uymamak,	kontrolsüz	olarak	taşıt	yoluna	aniden	inmek,	geçiş	hakkına	uymamak,	araçların	önün-
den	veya	arkasından	taşıt	yoluna	girmek,	yolda	oynamak,	kırmızı	ışıkta	geçmek,	yaya	geçitlerini	
kullanmamak,	taşıtlara	asılmak	şeklinde	sıralanmaktadır.

Yolcuların	 kusurlu	 hareketleri	 de	 hareket	 hâlindeki	 taşıtlara	 inip	 binmeye	 çalışmak,	 ayakta	
yolculuk	yaparken	tam	tutunmamak,	araçlara	sol	kapısından	binip	inmek,	taşıttan	el,	kol,	baş,	
gövde	çıkarmak,	üzeri	açık	taşıtlarda	yük	üzerinde	yolculuk	yapmak	şeklinde	sıralanmaktadır.

Araçlara	ait	kusurlar	 fren	ve	 lastik	patlaması,	 fren	arızası,	 rot	çıkması,	 ışık,	aktarma	ve	aks	
sistemlerindeki	çeşitli	arızalar,	motor	arızaları,	far,	sinyal	lambalarının	ve	cam	sileceklerinin	çalış-
maması,	far	ayarlarının	bozuk	olması	olarak	görülmektedir.

Yol	kusurları	ise;	yol	çökmesi,	yapım	hataları,	işaretleme	eksikliği,	yüzey	bozuklukları	şeklinde	
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ifade	edilmektedir.

İklim	koşulları	da	kazalara	neden	olabilmekte;	sis,	yağmur,	kar	ve	buzlanma	gibi	durumlar	kara	
yolunun	kullanımını	zorlaştırmaktadır	(Resim	1.21).	Bu	iklim	koşullarında	görüş	güçleşmekte	ve	
yol	kayganlaşmaktadır.	Sürücüler	sisli	havalarda	sis	lambalarını	yakmalı,	yolun	kayganlaştığı	du-	
rumlarda	patinaj	zincirlerini	takmalıdırlar.

Aşırı	sıcak	havalar	da	kazalara	neden	olabilmektedir.	Sıcak	hava	uykuya	neden	olabileceğin-
den	sık	mola	verilmeli,	yüz	yıkanmalıdır.	Güneş	ışığına	karşı	güneş	gözlüğü	kullanılmalıdır.

Trafik	kazaları	çok	ciddi	kayıplarla	sonuçlanan	olaylardan	biridir.	Trafik	kazaları	ölümler,	yara-
lanma	ve	 ciddi	 ekonomik	 zararların	 yanında	maruz	kalanlarda	önemli	 ruhsal	 sorunlara	da	 yol	
açabilmektedir.	 Özellikle	 çocuklar	 yakınlarının	 kaybı	 ya	 da	 sakatlığı	 nedeniyle	 dolaylı	 olarak,	
kendileri	 kazaya	 karışmışlarsa	 direkt	 olarak	 kazalardan	 en	 fazla	 etkilenen	 kesimi	 oluştururlar.	
Kazaya	karışmış	çocuklarda	travma	sonrası	stres	bozukluğu,	kronik	depresyon,	uyku	bozuklukla-
rı,	duygusal	dengenin	bozulması,	öfkeli,	gergin	ve	yıkıcı	kişilik	özellikleri	görülebilir.	Çocuklar,	
disosyatif	bozukluklar	(kişide	kimlik,	bellek,	algı	ve	çevre	ile	ilgili	duyumlar	gibi	normalde	bir	bütün	
hâlinde	çalışan	işlevlerin	bütünlüğünün	bozulması)	gösterebilirler.	Ayrıca	akademik	başarı	bozuk-
lukları,	dikkat	ve	konsantrasyon	bozuklukları	gözlenebilir.	Bazı	kişilerde,	aşırı	kaderci	ve	mistik	
bir	ruhsal	yapıya	dönüşme	gibi	değişikliklere	de	rastlanabilir.

Trafik Kazalarının Psikolojik Sonuçları 

Çocuk	Trafik	Eğitimi	Çalıştayı	sonuç	bildirgesinde,	Türkiye’de	meydana	gelen	trafik	kazaları	
sonucunda	hayatını	kaybedenlerin	%	7’sini,	yaralananların	ise	%	11,8’ini	0-14	yaş	aralığındaki	
genç	ve	çocukların	oluşturduğu	belirtilmiştir.	Emniyet	Genel	Müdürlüğü	Genel	Kaza	İstatistikleri’ne	
göre	2012	yılındaki	1.296.636	kazada	ölü	sayısı	3.750,	yaralı	sayısı	ise	268.102’dir.	Karayolu	
Trafik	Güvenliği	Stratejisi	ve	Eylem	Planında	trafik	kazalarının	mali	boyutunun	bir	yıl	içinde	20	
milyar	TL’ye	ulaştığı	belirtilmiştir.	Konuyla	ilgili	olarak	yapılan	araştırmalarda	trafik	kazalarında	
ölenlerin	ailelerinin	%	90’ı,	sakat	kalanların	ailelerinin	%	85’i	yaşam	düzeylerinde	düşüş	olduğu-
nu	ifade	etmişlerdir.	

Trafik	kazalarından	dolayı	meydana	gelen	fiziki	ve	psikolojik	rahatsızlıklar	uzun	süreli	olabilir.	
Bu	durumda	olan	mağdurların,	yaşam	seviyelerinin	kaza	öncesine	getirilmesi	hususunda	herhan-

Resim 1.21:	Trafik kazalarında etkili olan hava olaylarından biri de sistir.
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gi	 bir	 garantileri	 de	 yoktur.	 Kaza	 sonucunda	 başından	 yararlanan	 kazazedelerde;	 uykusuzluk,	
kabus	görme,	başağrısı	ve	genel	sağlık	problemleri	görülmektedir.

Ölen	ve	sakat	kalanların	yakınları	ile	sakat	kalanların	bizzat	kendilerinin	büyük	bir	oranı	psi-
kolojik	rahatsızlıktan	şikâyetçidirler.	Bu	durumdan	en	fazla	etkilenen	ve	rahatsız	olanlar	ölenlerin	
yakınlarıdır.	Kazadan	sonraki	ilk	3	ayda;	araç	sürmede	güçlük	çekme,	güven	kaybı,	korku	krizle-
ri,	intihar	hissine	kapılma,	bedensel	ve	ruhsal	çöküntü,	yemek	yiyememe,	çabuk	sinirlenme,	hınç	
alma	duygusuna	kapılma	gibi	sonuçlar	ortaya	çıkmaktadır.

Trafik	 kazalarında	 ölenlerin	 yakınlarının	 %	 70’i	 insanlarla	 ilişkilerinde	 sorunlar	 yaşamakta-
dırlar.

Kazada	yaralanan	kişilerin	yakınlarının	%	40’ı,	sakat	kalanların	%	50’si	söz	konusu	problem-
lerle	karşı	karşıya	kalmaktadır.

Trafik	kazası	mağdurlarının	kendileri	ve	yakınlarının	yaklaşık	%	50’si	kaza	olmadan	önceki	
duruma	göre	daha	fazla	sakinleştirici,	uyku	ilacı,	alkol,	sigara	ve	uyuşturucu	madde	tükettiklerini	
ifade	etmektedirler.	Bu	kişilerin	aldıkları	maddelerle	araç	kullanabilecekleri	ihtimali	yaşanan	fela-
ketlerin	yenileneceğini	göstermektedir.

Trafik Kazalarının Sosyolojik Sonuçları

Trafik	kazaları,	Türkiye’de	sosyal	sorunların	ilk	sıralarında	yer	almaktadır.	Ülkemizin	maddi	ve	
manevi	varlığını	tehdit	eden	kazalar,	geride	acısını	ömür	boyu	yüreklerinde	taşıyan	yetim,	öksüz	
ve	sakat	insanlar	bırakmaya	devam	etmektedir.

Sanat,	 siyaset,	 eğitim,	 kültür,	 bayındırlık	 gibi	 trafik	 de	 bir	 ülkenin	 gelişmişlik	 göstergesidir.	
Trafiğin	ülkemizin	gelişmişliğiyle	ilgili	doğru	bir	gösterge	olmadığı	açıktır.	Hızla	gelişen	ülkemizde	
bir	yandan	köyden	kente	göç	ve	hızlı	nüfus	artışından	kaynaklanan	sorunlar,	öte	yandan	kara	
yollarının	yapım	ve	onarımının	getirdiği	sorunlar	bulunmaktadır.	Bu	durum	işin	kültürel	boyutunu	
oluşturmaktadır.	Düzenli	ve	güvenli	bir	trafik	ortamının	sağlanması	bir	toplumun	uygarlık	düzeyi-
ni	belirler.	Uygarlığın	en	önemli	göstergesi	trafiği	ve	toplumsal	yaşamı	uyum	içinde	olan	kentler-
dir.

Kara	yolu	trafik	kazaları	sadece	ülkemizde	meydana	gelen	olaylar	değildir.	Trafik	kazalarını	
tamamen	önlemiş	bir	ülke	maalesef	henüz	yoktur.	Trafik	kazalarının	verdiği	zararlar	alınan	ted-
birlere	göre	ülkeden	ülkeye	değişmektedir.

Avrupa	Trafik	Mağdurları	Federasyonu	(FEVR)	tarafından	Avrupa’da	yapılan	araştırma	sonu-
cunda	trafik	mağdur	ve	mağdur	yakınlarının	%	62’sinin	depresyonda	olduğu	belirlenmiştir.	

Trafik	kazaları,	hem	can	hem	de	mal	kaybı	demektir.	Can	kaybının	para	ile	ölçülemeyeceği	
de	bilinen	bir	gerçektir.	Kazalar	mal	kayıplarını	da	beraberinde	getirir.	Bu	arada	ortaya	çıkan	
önemli	kayıplar	ülke	ekonomisinin	kaybı	olarak	düşünülmelidir.

Trafik	kazaları	sonucunda	yaşamını	yitiren	insanların	artık	ekonomide	üretim	faktörü	olarak	
yer	almaması	da	maddi	kayıplara	yol	açmaktadır.	Bu	kayıpların	hesabı	mümkün	olmadığı	gibi	
telafisi	de	mümkün	değildir.

Ekonomik	kapsamda	değerlendirilmesi	gereken	diğer	bir	konu	ise	trafik	sorununu	önce	azaltma-
ya	sonra	da	ortadan	kaldırmaya	yönelik	olarak	denetim	faaliyetleridir.	Trafik	suçu	işlemeyi	caydırmak	
anlamında	denetimlerin	kazaları	azaltmadaki	payı	%	12’dir.	Mevcut	yapıda	geliştirme	yapılmadığın-
da	çok	daha	fazla	ek	denetimlere	 ihtiyaç	duyulacaktır.	Ek	denetimler	 ise	daha	çok	personele,	bu	
konuda	verilecek	ek	eğitimlere,	yeni	teknik	cihaz	ve	araç	alımına	neden	olacaktır.	Bu	maliyetlere	
ilave	olarak	sayılan	her	bir	kaleme	ait	maliyet,	yıllar	 itibariyle	personelin	geliştirilmesi	 için	verilen	
eğitimleri,	araç	ve	teknik	cihazlar	ise	amortisman	maliyetlerini	beraberinde	getirecektir.

Trafik	 sorunu	 analizinde	 ekonomik	 değişkenler	 yalnızca	 kazalar	 sonucunda	 ortaya	 çıkan	
insan,	 ekonomik	 kayıp	 ve	 iyileştirme	 harcamalarından	 oluşmamaktadır.	 Konunun	 şu	 an	 bir	
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maliyet	gibi	görünmeyen	ancak	ilerleyen	yıllarda	maliyet	yükleyecek	olan	ekolojik	yönü	de	vardır.	
Bu	 nedenle	 sorun	 öncesi	 olası	 problemler	 tespit	 edilmeli	 ve	 acilen	 uygulamaya	 konulmalıdır.	
Çünkü	sorun	ortaya	çıktığında	zarar	başlamış	ve	soruna	yetişene	kadar	da	zarar	verme	devam	
edecek	demektir.	Ancak	diğer	türlü	sorun	daha	ortaya	çıkmadan	çözüm	alternatifleriyle	beraber	
uygulamaya	konulmuş	olacaktır.

Trafik	kazalarında	yitirilen	yaşamların	%70’inin	çalışabilir	yaşam	dönemleriyle	 ilişkili	olduğu	
ve	bu	durumda	yalnız	kişilerin	değil	ülkelerin	de	en	verimli	ve	ekonomik	olarak	değerlendirilebilir	
yıllarını,	kaynaklarını	yitirdikleri	görülmektedir.	Kamuoyu,	daha	çok	trafik	kazalarının	ölü	ve	yara-
lı	 sayısını	 oluşturan	 insani	 yönüyle	 ilgilenmektedir.	 Bunu	 trafik	 kazalarının	 ‘görünen	 etkileri/
maliyetleri’	 olarak	 da	 sınıflayabiliriz.	 Oysa	 kazaların,	 özellikle	 ülkemizde	 yeterince	 ve	 bilimsel	
incelenmeyen	‘görünmeyen	etkileri/maliyetleri’de	söz	konusudur.	Bunları;	araç	hasarları,	verim	
kayıpları,	tıbbi	maliyetler,	idari	maliyetler	ve	insani	zararlar	olarak	alt	gruplarla	açıklayabiliriz.	Yi-	
ne	yakın	zamanlı	araştırmalar,	ülkelerin	trafik	kazalarından	yıllık	toplam	sosyoekonomik	kayıp-
larının	Gayri	Safi	Millî	Hasılası’nın	%	1	ile	%	3’ü	arasında	olabileceğini	ortaya	koymaktadır.

Hemen	görülmektedir	 ki	 trafik	 kazaları	 olumsuz	 trajik	 etkileriyle	 birlikte,	 tahmin	edilmeyen	
büyüklüklerde	maddi	kayıplara	da	neden	olmaktadır.	Bu	rakamlar	ve	daha	detaylı	analizlere	olan	
gereksinimin	ortaya	konması,	 yalnızca	konunun	olağanüstü	önemini	bir	 kez	daha	vurgulamak	
değil	aynı	zamanda,	yol	ve	trafik	güvenliğinin	artırılması	yönünde	yapılacak	yatırımların	büyük	bir	
ekonomik	potansiyele	ve	iç	kararlılığa	sahip	olacağına	da	işaret	etmeyi	amaçlamaktadır.	

ETKİNLİK

Gazete	ve	İnternette	yer	alan	kaza	haberlerini	bir	araya	getirerek	trafik	kazaları	albümü	
oluşturunuz.

1.	Yaya	ve	yolculardan	kaynaklanan	trafik	kazası	nedenlerini	belirtiniz?

2.	Trafik	kazalarının	kişiler	üzerinde	bıraktığı	psikolojik	etkiler	nelerdir?	Açıklayınız.

3.	Trafik	kazalarının	ekonomiye	verdiği	zararlar	nelerdir?	Belirtiniz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Trafiğin	güvenli	ve	düzenli	akışını	sağlamak	amacıyla	birçok	düzenlemeler	yapılmış,	kurallar	
konulmuştur.	Trafiğe	sürücü,	yolcu	ve	yaya	olarak	katılan	bireyler	trafik	işaret	levhalarını,	ışıklı	
trafik	 işaret	 cihazlarını	bilmek	ve	bunlara	uymak,	 trafiği	düzenleyen	ve	denetleyen	görevlilerin	
işaretlerine	göre	hareket	etmek	zorundadırlar.

Araç	 ve	 yaya	 trafiğinin	 sırayla	 düzenli	 ve	 güvenli	 bir	 şekilde	 akışını	 sağlamak	 üzere	 trafiği	
düzenleyen	ve	denetleyen	görevlilerin	işaretleri	ve	anlamları	şöyledir:

Yolun Trafiğe Açık Olması Durumu
Trafik	 polisinin	 duruş	 pozisyonuna	 göre	 sağ	 ve	 sol	

tarafındaki	yollar	trafiğe	açıktır.	Bu	duruş	pozisyonunda	
trafik	polisi,	her	 iki	 kolunu	veya	kollarından	birini	 yere	
paralel	olarak	yanlara	açık	tutmuş	olabileceği	gibi	her	iki	
kolunu	aşağıya	bırakmış	da	olabilir	(Resim	1.22).

Yolun Trafiğe Kapalı Olması Durumu
Trafik	 polisinin	 duruş	 pozisyonuna	 göre	 ön	 ve	 arka	

cephesinde	 kalan	 yollar	 trafiğe	 kapalıdır.	 Bu	 duruş	 po-	
zisyonunda	trafik	polisinin	her	 iki	kolu	veya	kollarından	
biri	yere	paralel	olarak	yanlara	açık	olabileceği	gibi	her	
iki	kolunu	aşağıya	bırakmış	da	olabilir	(Resim	1.23).

4	 Trafik	 işaretlerini	 ve	 işaret	 levhalarını	 bilmek	 ve	 onlara	 uymak	 niçin	 önemlidir?	
Tartışınız.

4	 Trafik	 işaret	 levhalarının	 niçin	 korunması	 gerektiğini,	 bunlara	 zarar	 verenlere	 nasıl	
davranılması	gerektiğini	tartışınız.

DERSE HAZIRLANALIM

TRAFİK İŞARETLERİ VE TRAFİK İŞARET LEVHALARI

KAZANIMLAR

9. Kazanım:	Trafik	işaretleri	ve	işaret	levhalarını	tanır.
10. Kazanım:	Trafik	işaretleri	ve	işaret	levhalarına	uymayı	alışkanlık	hâline	getirir.
11. Kazanım:	Trafik	işaret	levhalarını	korur.

Resim 1.22:	Yolun trafiğe açık 
olması işareti

Resim 1.23:	Yolun trafiğe kapalı 
olması işareti
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Yolun Bütün Yönlere Kapalı Olması Durumu
Trafik	polisinin	kollarından	biri	yukarıya	kaldırılmış	diğeri	aşağıya	

bırakılmış	pozisyon	ise	yolun	bütün	yönlere	kapalı	olduğu,	daha	önce	
trafiğe	 açık	 olan	 yolların	 kapatılacağı,	 kapalı	 olan	 yolların	 açılacağı	
anlamındadır.	Bu	durumda	sürücülerin,	trafik	polisinin	ikinci	bir	yön	
değiştirme	hareketine	kadar	beklemeleri	gerekir	(Resim	1.24).

Trafik	polisinin	kırmızı	 ışığı	 sallaması,	 ışığı	yönettiği	doğrultudaki	
kara	yolunu	kullananlar	için	“DUR”	emridir.

Yolun Bütün Yönlere Açık Olması Durumu
Trafik	polisinin	her	iki	kolunu	aşağıya	bırakmış	olması	durumunda	

yol	bütün	yönlere	açıktır	(Resim	1.25).

Trafiği Hızlandırma İşareti
Trafik	 polisi,	 trafiği	 hızlandırmak	 istediği	 yöndeki	 kolunu	 yere	

paralel	 olacak	 şekilde	 tutar.	 Yere	 paralel	 kolunu	 dirsekten	 bükmek	
suretiyle	yukarı	kaldırıp	tekrar	yere	paralel	duruma	getirir.	Bu	hare-
ketin	 seri	olarak	yapılması	o	yönden	gelen	 taşıtların	hızlanması	ge-	
rektiğini	belirtir	(Resim	1.26).

Trafiği Yavaşlatma İşareti
Trafik	polisi,	trafiği	yavaşlatmak	istediği	yöne	döner	ve	trafiğin	akış	

yönüne	göre,	 sağ	ya	da	 sol	kolunu	omuzdan	yere	paralel	oluncaya	
kadar	kaldırır.	Aşağı	doğru	45	ile	90	derece	açı	ile	sallar.	Bu	hareke-
tin	 seri	 olarak	 yapılması	 trafiğin	 yavaşlatılması	 gerektiğini	 belirtir	
(Resim	1.27).

Görevli	 kişiler,	 trafiği	 yönlendirirken	kırmızı	 ışık	 veren	bir	 lamba	
veya	sesli	uyarı	için	düdük	de	kullanabilirler.	Görevli	kişinin	kırmızı	ışığı	sallaması,	ışığı	yönettiği	
doğrultudaki	kara	yolunu	kullananların	durması	gerektiğini	belirtir.

Görevli	kişinin	kısa	süreli,	tek	veya	aralıklı	düdük	çalması	uyarı	anlamındadır.	Uzun	süreli,	tek	
veya	aralıklı	düdük	çalması	ise	dur	anlamına	gelir.

Resim 1.24:	Yolun bütün 
yönlere kapalı olması işareti

Resim 1.25:	Yolun bütün 
yönlere açık olması işareti

Resim 1.26:	Görevli kişinin 
trafiği hızlandırma işareti

Resim 1.27:	Görevli kişinin 
trafiği yavaşlatma işareti
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Trafiğin	 düzenli	 ve	 güvenli	 bir	 şekilde	 akışını	 ve	 araçlarla	 yayaların	 yolu	 sırayla	 kullanmalarını	
sağlamak	amacıyla	tesis	edilen	ışıklı	trafik	işaret	cihazlarının	anlamı	şöyledir:

Kırmızı Işık
Yolun	trafiğe	kapalı	olduğunu	bildirir	ve	mutlak	bir	duruş	yapılmasını	ister.	Bu	ışık	yandığı	sürece,	

aksini	 gösteren	bir	 işaret	 yoksa	 (ışıklı	 ok	 gibi)	 hiçbir	 yöne	hareket	 edilemez,	 yaya	 geçidi	 önünde	
beklenir.

Yeşil Işık
Yolun	trafiğe	açık	olduğunu	gösterir.	Bu	ışık	yandığı	sürece	durmadan	geçilir.	Kavşakta	doğrultu	

değiştirilecek	ise	dönüş	manevrasına	başlanır	ve	ilgili	kurallara	göre	hareket	edilir.

Sarı Işık
İkaz	anlamında	olup	yanış	sırasına	göre	yolun	trafiğe	açılmak	veya	kapanmak	

üzere	olduğunu	bildirir.	Kırmızı	ışıkla	birlikte	yanması,	yolun	trafiğe	açılmak	üzere	
olduğunu	gösterir.	Bu	hâlde,	beklemekte	olan	sürcülerin	harekete	hazırlanmaları	
istenir.

Sarı	ışığın	yeşil	ışıktan	sonra	yanması,	yolun	trafiğe	kapanmak	üzere	olduğunu	
bildirir.	Bu	hâlde,	emniyetle	duramayacak	kadar	yaklaşmış	olan	araçların	normal	
geçişlerini	yapabileceklerini,	diğer	araçların	yaya	geçidi	önünde	durmak	zorunda	
olduklarını	hatırlatır.

Fasılalı Yanıp Sönen Sarı Işık
İkaz	anlamında	olup	bu	yerin	yavaş	ve	dikkatli	geçilmesini	bildirir	(Yol	ver,	işa-

ret	levhası	gibi.).

Aralıklı Yanıp Sönen Kırmızı Işık
“Dur”	 işaret	 levhası	anlamında	olup	mutlak	bir	duruş	yapılmasını	ve	gidilecek	

yolun	açık	ve	müsait	olduğu	görüldükten	sonra	yeniden	hareket	edilmesini	bildirir.

Işıklı Oklar
Dönüşleri	 düzenlemek	 amacıyla	 tahsis	 edilmiş	 ışıklar	 olup	 ok	 yönünde	

dönüş	 yapacak	 olan	 sürücülerin,	 ışıklı	 okun	 yeşil	 yanmasını	 beklemelerini	
bildirir.

Resim 1.28:	Yeşil ve kırmızı ışıklar yaya ve araç trafiği için önemlidir. 
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TRAFİK İŞARET LEVHALARI
Trafiğin	güvenli	ve	düzenli	akışını	sağlamak	amacıyla	yollara	konulan	ve	üzerinde	resim,	yazı,	

şekil	gibi	işaretler	bulunan	levhalardır.	Trafik	işaret	levhaları,	uygun	yerlere,	rahatlıkla	görülebile-
cek	bir	şekilde	yerleştirilir.

Trafik İşaret Levhalarının İşlevi

Trafik	işaret	levhaları;

•	 Trafik	düzenini	ve	güvenliğini	sağlamak,

•	 Kara	yolundan	yararlananlara	yol,	trafik	durumu	ve	yakın	çevre	ile	ilgili	bilgiler	vermek,

•	 Yasaklama	ve	kısıtlamaları	bildirmek	amacıyla	kara	yolunun	üzerine,	kenarına	vb.	yerlere	
kolayca	görülebilecek	biçimde	konulmaktadır.

Trafik	 işaret	 levhaları	 sürücü,	 yaya	 ve	 yolculara	 trafikte	 nasıl	 davranacaklarını	 ve	 trafikteki	
tehlikeleri	göstermektedir.	Bu	nedenle	anlamlarını	öğrenmek	ve	onları	korumak	herkesin	görevi	
olmalıdır.

Trafik İşaret Levhalarının Grupları
Trafik	işaret	levhaları,	ifade	ettikleri	anlamlara	göre	beş	gruba	ayrılır.	Bu	guruplar	şunlardır:

•	 Tehlike	uyarı	işaret	levhaları,

•	 Trafik	tanzim	(düzenleme)	işaret	levhaları,

•	 Bilgi	işaret	levhaları,

•	 Duraklama	ve	park	etme	işaret	levhaları,

•	 Otoyol	işaret	levhaları.

Yaya Figürlü Kırmızı Işık
Yolun	yayalara	kapalı	olduğunu	gösterir.	Bu	 ışık	yandığı	 sürece	yayaların	

taşıt	yoluna	girmemeleri	gerekir.

Yaya Figürlü Yeşil Işık
Yolun	 yayalara	 açık	 olduğunu	 gösterir.	 Bu	 ışık	 yandığı	 sürece	 yayaların,	

karşıya	geçmek	üzere	taşıt	yoluna	girebileceklerini	bildirir.

Yazılı ve Sesli Işıklar
Araç	 trafiğine	 göre	 yayaların	 hareketlerini	 düzenleyen	

ışıklar	 olup	 yazılı	 ve	 sesli	mesaja	 göre	hareket	 edilmesini	
ister.
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Trafik İşaret Levhalarının Tanıtılması
Tehlike uyarı işaret levhaları
Kara	yolunda	tehlikeli	olabilecek	yerlere	yaklaşıldığını	önceden	bildiren	levhalardır.

Tehlike	uyarı	işaretlerinden	bazıları	ve	anlamları	şunlardır:

İleride	polis	 veya	 ışıklı	
trafik	 işaret	 cihazıyla	
kontrollü	olmayan	kavşak	
bulunduğunu	 bildirir.	 Sü-	
rücüler,	kavşağa	yaklaşır-
ken	taşıtlarının	hızını	azal-
tır	 ve	 ilk	 geçiş	 hakkına	
uyarlar.

Okul	 geçidine	 yakla-
şıldığını	bildirir.	Sürücüler,	
taşıtlarının	hızını	azaltır	ve	
geçme	 yasağına	 uyarlar.	
Geçitten	geçen	veya	geç-
mek	üzere	olan	öğrencile-
re	 ilk	geçiş	hakkını	 verir-
ler.

İleride	bariyer	veya	ben-
zeri	bir	teçhizatla	kontrollü	
demir	 yolu	 geçidi	 (hem-
zemin	 geçit)	 bulunduğunu	
bildirir.	 Sürücüler,	 taşıtları-
nın	 hızını	 azaltarak	 diğer	
işaretlerle	konmuş	olan	ya-	
saklama	 ve	 kısıtlamalara	
uyarlar.	 Demir	 yoluna	 ge-	

lince	 ışıklı	veya	sesli	olarak	verilen	DUR	emrine	
uyarak	dururlar.	İndirilmiş	veya	indirilmekte	olan	
tam	veya	yarım	bariyerler	 varken	geçide	girme-
den	durur	ve	geçit	açıldıktan	sonra	geçerler.

İleride	bariyer	veya	ben-
zeri	bir	teçhizatla	kontrollü	
olmayan	demir	yolu	geçidi	
(hemzemin	 geçit)	 bulun-
duğunu	 bildirir.	 Sürücüler,	
taşıtlarının	 hızını	 azaltarak	
diğer	 işaretlerle	 belirtilen	
yasaklama	ve	kısıtlamalara	
uyarlar.	 Demir	 yoluna	 ge-	

lince	durur	ve	demir	yolunu	kontrol	ettikten	sonra	
geçerler.

Yaya	 geçidine	 yakla-
şıldığını	bildirir.	Sürücüler,	
taşıtlarının	hızını	azaltır	ve	
geçme	 yasağına	 uyarlar.	
Geçitten	 karşıya	 geçen	
veya	 geçmek	 üzere	 bulu-
nan	 yayalara	 ilk	 geçiş	
hakkını	verirler.

Işıklı	 işaret	cihazlarıyla	
kontrollü	bir	kavşağa	yak-
laşıldığını	 bildirir.	 Sürü-
cüler,	 kavşaktaki	 koşulla-
ra	uyacak	şekilde	dikkatle	
yaklaşırlar.

Hayvan	sürülerinin	yol	
eksesine	dik	olarak	karşı-
ya	 geçme	olasılığının	 bu-	
lunduğunu	 bildirir.	 Sürü-
cüler,	 bu	 duruma	 dikkat	
ederek	taşıt	kullanırlar.

Yol	 eksenine	 dik	 ola-
rak	esen	rüzgârın	yoldaki	
trafiği	 etkileyebilecek	 şid-
dette	 olduğunu	 bildirir.	
Yarma,	 tünel	 ve	 orman	
çıkışları	 gibi	 yerlerde	 sü-	
rücüler,	 taşıtlarının	 hızını	
azaltır	 ve	 direksiyonunu	
sıkıca	tutarlar.

İleride	 bisikletlerin	
kara	 yoluna	 çıkıp	 yol	
eksenine	dik	olarak	karşı-
ya	 geçebileceklerini	 bildi-
rir.	Sürücüler,	bu	durumu	
dikkate	 alarak	 taşıt	 kulla-
nırlar.

Kontrolsüz kavşak

Okul geçidi

Kontrollü demir 
yolu geçidi

Kontrolsüz demir 
yolu geçidi

Yaya geçidi

Işıklı işaret cihazı

Ehlî hayvanlar 
geçebilir.

Yandan rüzgâr

Bisiklet geçebilir.
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Genel	 olarak	 bölün-
müş	bir	yoldan,	 iki	yönlü	
ve	 iki	 şeritli	 yol	 kesimine	
yaklaşıldığını	bildirir.	Nor-
malde	tek	yönlü	bir	yolun,	
geçici	olarak	iki	yönlü	tra-
fiğe	 açılmış	 olduğunu	 da	
gösterir.	 Sürücüler,	 diğer	

işaretlerle	belirtilen	yasaklama	ve	kısıtlamalara	
uyarlar.

Tehlike	 uyarı	 işaret-
leriyle	 bildirilen	 tehlikeler	
dışında	 kalan	 diğer	 tehli-
keleri	 bildirir.	Bu	 tehlike-
nin	 ne	 olduğu	 (gevşek	
malzemeli	zemin,	kaygan	
yol,	 düşük	 banket,	 kanal	
vb.)	bir	panel	levha	ile	be-	

lirtilir.	Sürücüler,	bildirilen	tehlikeye	dikkat	ede-
rek	taşıt	kullanırlar.

Sağa	dönemeçli	bir	yol	
kesimine	yaklaşıldığını	bil-
dirir.	 Sürücüler,	 taşıtları-
nın	 hızını	 azaltarak	 diğer	
işaretlerle	 belirtilen	
geçme	yasağı,	duraklama	
ve	 park	 etme	 yasağına	
uyarlar.

Sola	dönemeçli	bir	yol	
kesimine	yaklaşıldığını	bil-
dirir.	 Sürücüler,	 taşıtları-
nın	 hızını	 azaltarak	 diğer	
işaretlerle	belirtilen	geçme	
yasağı,	duraklama	ve	park	
etme	yasağına	uyarlar.

İlki	 sağa	 olmak	 üzere	
tehlikeli	devamlı	virajlı	yol	
kesimine	 girileceğini	 bil-
dirir.	 Sürücüler,	 taşıtları-
nın	 hızını	 azaltarak	 diğer	
işaretlerle	belirtilen	yasak-
lama	 ve	 kısıtlamalara	
uyarlar.

İlki	 sola	 olmak	 üzere	
tehlikeli	ve	devamlı	virajlı	
yol	 kesimine	 girileceğini	
bildirir.	Sürücüler,	 taşıtla-
rının	hızını	azaltarak	diğer	
işaretlerle	belirtilen	yasak-
lama	ve	kısıtlamalara	uyar-
lar.

Vahşi	 hayvanların	 yol	
eksenine	 dik	 olarak	
geçme	 olasılığının	 bulun-
duğunu	bildirir.	Sürücüler,	
bu	duruma	dikkat	ederek	
taşıt	kullanırlar.

Yapım,	bakım,	onarım,	
asfalt	 ve	 benzeri	 çalışma-
ların	 yapıldığı	 yol	 kesi-	
mine	 yaklaşıldığını	 bildirir.	
Sürücüler,	taşıtlarının	hızını	
azaltarak	 diğer	 işaretlerle	
belirtilen	 yasaklama	 ve	 kı-	
sıtlamalara	uyarlar.

İleride	 hendek,	 kasis,	
tümsek	gibi	yol	yüzeyi	arı-
zalarının	bulunduğunu	bil-
dirir.	 Sürücüler,	 taşıtla-
rının	 hızını	 azaltır	 ve	 arı-
zalı	yol	kesimini	uygun	bir	
hızla	geçerler.

Havaalanı	 yakınındaki	
kara	 yolu	 üzerinde	 uçak-
ların	 iniş	 veya	 kalkışları	
sırasında	 alçaktan	 uçtuk-
larını	bildirir.

Yağmur,	 kar,	 buz	 ve	
benzeri	 nedenlerle	 yolun	
kaygan	 duruma	 geldiğini	
bildirir.	Sürücüler,	 taşıtla-
rının	 hızını	 azaltırlar.	 Bu	
kesimde	 etkili	 fren	 yap-
maz	 ve	 direksiyonu	 sert	
şekilde	döndürmezler.

İki yönlü trafik

Dikkat

Sağa tehlikeli viraj

Sola tehlikeli viraj

Sağa tehlikeli 
devamlı virajlar

Sola tehlikeli 
devamlı virajlar

Vahşi hayvanlar
geçebilir.

Yolda çalışma

Kasisli yol

Havaalanı
(Alçak uçuş)

Kaygan yol
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Trafik tanzim (düzenleme) işaret levhaları
Kara	yolundan	yararlananların	trafikte	uymaları	gereken	yasaklama,	kısıtlama	ve	zorunluluk-

ları	bildiren	işaret	levhalarıdır.

Trafik	tanzim	işaretlerinin	bazıları	ve	anlamları	şunlardır:

İleride,	trafiğin	bir	ada	
etrafında	 döndürülmek	
suretiyle	diğer	yollara	da-	
ğıtıldığı	 dönel	 kavşak	 bu-	
lunduğunu	 bildirir.	 Sürü-
cüler,	 kavşağa	 yaklaşır-
ken	taşıtlarının	hızını	azal-
tır	 ve	 ilk	 geçiş	 hakkını	
dönel	 kavşak	 içindeki	
araç	sürücülerine	verirler.

Levhaların	üzerinde	be-	
lirtilen	 mesafeler	 sonunda	
bir	kavşak	veya	demir	yolu	
geçidi	bulunduğunu	bildirir.	
Sürücüler,	taşıtlarının	hızı-
nı	 azaltarak	 diğer	 işaret-
lerle	 belirtilen	 yasaklama	
ve	 kısıtlamalara	 uyarlar.	
Kavşakta	veya	demir	yolu	

geçidinde	 ilgili	 diğer	 levhalarda	belirtildiği	gibi	
hareket	ederler.

Dönel kavşak 
yaklaşımı

Kavşak ve geçit 
yaklaşım levhaları

Yayaların	bu	işaret	lev-
hasının	 bulunduğu	 yola	
girmelerinin	 yasaklanmış	
olduğunu	bildirir.

Bir	 yolun	 tamamının	
veya	 bir	 kısmının	 sadece	
yayaların	 kullanımına	 ay-	
rılmış	olduğunu,	araçların	
buraya	girmelerinin	yasak	
olduğunu	bildirir.

Tali	 yoldan	 ana	 yol	
kavşağına	 gelindiğini	 bil-
dirir.	 Sürücüler,	 kavşak	
girişinde	taşıtlarını	durdu-
rurlar.	 Ana	 yoldan	 gelen	
taşıtlar	 varsa	 ilk	 geçiş	
hakkını	 onlara	 verdikten	
sonra	 harekete	 geçerek	
kavşağa	girerler.

Bir	yolun	tamamınının	
veya	 belirli	 bir	 kısmının	
sadece	 bisiklet	 kullanımı-
na	 ayrılmış	 olduğunu,	
diğer	 araçların	 bu	 yola	
girmelerinin	 yasak	 oldu-
ğunu	bildirir.

İki	 yönlü	 taşıt	 yolunun	
sürekli	veya	geçici	neden-
lerle	 (köprü,	 menfez,	
geçit,	kayma,	çökme	gibi)	
iki	taşıtın	güvenli	geçeme-
yeceği	 şekilde	 dar	 olduğu	
yerlerde	karşı	yönden	ge-	
len	 taşıta	 geçiş	 kolaylığı	
sağlanmasını	bildirir.	Sürü-

cüler,	 karşı	 yönden	 gelen	 taşıt	 bu	 dar	 kesimi	
geçtikten	sonra	yollarına	devam	ederler.

Bisikletlerin	 bu	 yola	
girmelerinin	 yasak	 oldu-
ğunu	 bildirir.	 Bisiklet	
sürücülerinin	bu	 yola	 gir-
memeleri	gerekir.

Tali	yoldan	ana	yol	kav-
şağına	 gelindiğini	 bildirir.	
Sürücüler,	ana	yoldan	gelen	
taşıtlar	varsa	ilk	geçiş	hakkı-
nı	 bunlara	 verdikten	 sonra	
kavşağa	girerler.

Bisiklet,	motorlu	bisik-
let	(mopet)	ve	el	arabaları	
dışındaki	taşıtların	bu	yola	
girmelerinin	 yasaklanmış	
olduğunu	bildirir.	Araç	sü-	
rücülerinin	bu	yola	girme-
meleri	gerekir.

Yaya giremez.

Mecburi yaya yolu

Dur

Mecburi bisiklet 
yolu

Karşıdan gelene 
yol ver.

Bisiklet giremez.

Yol ver

Taşıt giremez.
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Bilgi işaret levhaları
Kara	 yolundan	 yararlananlara	 yol,	 yerleşim	 yerleri,	 yakın	 çevre	 ve	 çeşitli	 hizmet	 birimleri	

hakkında	bilgi	veren	levhalardır.

Bilgi	işaretlerinin	bazıları	ve	anlamları	şunlardır:

Yaklaşılan	ilk	kavşakta	
sağa	 dönüşün	 yasaklan-
mış	olduğunu	bildirir.	Sü-	
rücülerin	 bu	 kavşakta	 sa-	
ğa	dönmemeleri	gerekir.

Yaklaşılan	 ilk	 kavşakta	
sola	 dönüşün	 yasaklanmış	
olduğunu	 bildirir.	 Sürücü-
lerin	bu	kavşakta	sola	dön-
memeleri	gerekir.

Bazı	 yönlerin	 trafiğe	
kapalı	 olması	 durumunda	
kavşaklarda,	 servis	 yolu	
gibi	 geçici	 kullanıma	 açık	
kesimlerde,	 sürücülere	
zorunlu	 olarak	 sağa	 veya	
sola	gidileceğini	bildirir.

Kavşaklarda	 bazı	 yol-
ların	tek	yönlü	olması	duru-
munda	veya	servis	yolu	gibi	
geçici	 kullanıma	 açık	
kesimlerde,	 sürücülere	
zorunlu	 olarak	 sağa	 hare-
ket	edileceğini	bildirir.

Kavşaklarda	 bazı	 yol-
ların	 tek	 yönlü	 olması	
durumunda	 veya	 servis	
yolu	gibi	geçici	kullanıma	
açık	 kesimlerde,	 sürücü-
lere	 zorunlu	 olarak	 sola	
hareket	 edileceğini	 bildi-
rir.

Kavşaklarda	 bazı	 yolla-
rın	 tek	 yönlü	 olması	 du-	
rumunda	 veya	 servis	 yolu	
gibi	 geçici	 kullanıma	 açık	
kesimlerde,	 sürücülere	 zo-	
runlu	 olarak	 ileriye	 gidile-
ceğini	bildirir.

Kavşaklarda	 sağa	 dö-	
nüşlerin	 dönüş	 adalarıyla	
korunmuş	 olması	 duru-
munda	veya	servis	yolu	gibi	
geçici	 kullanıma	 açık	 ke-	
simlerde,	sürücülere	zorun-
lu	 olarak	 ileri	 veya	 sağa	
gidileceğini	bildirir.

Sağa dönülmez.

Sola dönülmez.

Sağa ve sola 
mecburi yön

Sağa mecburi yön

Sola mecburi yön

İleri mecburi yön

İleri ve sağa 
mecburi yön

Kavşağa	yaklaşan	 sü-	
rücülerin	 gitmek	 istedik-
leri	 yönü	 (yerleşim	 mer-
kezlerini)	 güvenli	 bir	
uzak-lıkta	 iken	 seçmele-
rini	sağlar,	yol	numarala-
rını	bildirir.

Sürücülere,	kavşak	ön-	
cesi	bilgileri,	kavşağa	gir-
diklerinde	 yön	 levhasıyla	
verilen	bilgiyi	doğrular	ve	
hatırlatır.

 Kavşak öncesi 
 yön levhası

Kavşak içi 
yön levhaları
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Duraklama ve park etme işaret levhaları
Bu	levhalar,	taşıtların	duraklama	ve	park	edilmelerini	düzenleyen	işaret	levhalarıdır.

Duraklama	ve	park	etme	işaretlerinin	bazıları	ve	anlamları	şunlardır:

Bu	 levha,	 meskûn	 ma-	
hal	 ve	 kavşak	 çıkışlarından	
sonra,	 en	 yakın	 meskûn	
mahal	 ile	bu	yolun	ulaştığı	
ana	ulaşım	merkezine	olan	
uzaklığı	ve	yol	numaraları-
nı	bildirir.

Bu	 levha,	 takip	 edilen	
yol	 güzergâhındaki	 en	
yakın	meskûn	mahal	ile	bu	
yolun	 ulaştığı	 ana	 ulaşım	
merkezine	 olan	 uzaklığını	
bildirir.

Bu	 levha,	 ileride	 bulu-
nan	 tünele	 yaklaşıldığını	
bildirir.	Sürücüler,	 taşıtları-
nın	 hızını	 azaltarak	 diğer	
işaretlerle	 belirtilen	 yasak-
lama	ve	kısıtlamalara	uyar-
lar.

Meskûn mahal ve 
kavşak çıkışı mesafe 
levhası

Mesafe levhası

Tünel yaklaşımı

Bu	 levhanın	 bulundu-
ğu	yol	kenarında	park	et-	
menin	 yasaklanmış	 oldu-
ğunu	 bildirir.	 Yasaklama	
sınırı,	 süresi	 ve	hangi	 tür	
taşıtlar	 için	 konmuş	 ol-	
duğu	ayrı	bir	panel	 levha	
ile	 gösterileceğinden	
sürücülerin	 bu	 duruma	
dikkat	etmeleri	gerekir.

Bu	levha,	işaret	levha-
sından	 sonraki	 100	 m	
mesafe	içinde	park	etme-
nin	yasak	olduğunu	bildi-
rir.

Bu	 levhanın	 bulundu-
ğu	 yol	 kenarında	 durak-
lamanın	ve	park	etmenin	
yasaklanmış	olduğunu	bil-
dirir.	 Yasaklama	 sınırı,	
süresi	ve	hangi	tür	taşıtlar	
için	 konmuş	 olduğu	 ayrı	
bir	 panel	 levha	 ile	 gös-
terileceğinden	 sürücüler	
bu	 duruma	 dikkat	 etme-
lidirler.

Bu	levha,	işaret	levha-
sından	 sonra	 100	 m	
mesafe	içinde	duraklama-
nın	 ve	 park	 etmenin	
yasak	olduğunu	bildirir.

Park etmek 
yasaktır.

   Duraklamak ve 
   park etmek yasak-  

   tır.
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Bu	 işaret	 levhasından	
önceki	 100	 m	 mesafe	
içinde	 park	 etmenin	
yasak	olduğunu	bildirir.

Bu	 işaret	 levhasından	
itibaren	 100	 m	 önce	 ve	
sonraki	 mesafeler	 içinde	
park	etmenin	yasak	oldu-
ğunu	bildirir.

Bu	 levhanın	 bulundu-
ğu	yol	kenarında	haftanın	
tek	 günlerinde	 park	 et-	
menin	 yasaklanmış	 oldu-
ğunu	 bildirir.	 Yasaklama	
sınırı,	 süresi	 ve	 hangi	 ta-	
şıtlar	 için	konmuş	olduğu	
ayrı	 bir	 levha	 ile	 bildiri-
leceğinden	sürücülerin	bu	
durumlara	dikkat	etmeleri	
gerekir.

Bu	 levhanın	 bulundu-
ğu	yol	kenarında	haftanın	
çift	 günlerinde	 park	 et-	
menin	 yasaklanmış	 oldu-
ğunu	 bildirir.	 Yasaklama	
sınırı,	 süresi	 ve	 hangi	
taşıtlar	 için	 konmuş	 ol-	
duğu	ayrı	bir	panel	 levha	
ile	 bildirileceğinden	 sürü-
cülerin	bu	durumlara	dik-
kat	etmeleri	gerekir.

Bu	 işaret	 levhasından	
önceki	 100	 m	 mesafe	
içinde	 duraklamanın	 ve	
park	etmenin	yasak	oldu-
ğunu	bildirir.

Bu	 işaret	 levhasından	
itibaren	 100	 m	 önce	 ve	
sonraki	 mesafeler	 içinde	
duraklamanın	ve	park	et-	
menin	 yasak	 olduğunu	
bildirir.

Bu	 levha,	 park	 etme-
nin	 ücretli	 veya	 ücretsiz	
olarak	 belirli	 bir	 süreyle	
sınırlandırılmış	 olduğu	
bölgeye	girildiğini	bildirir.	
Levhanın	 altında	 süre	
sınırları	ve	sınırlama	siste-
mi	 gösterildiğinden	 sürü-
cülerin	 bunlara	 dikkat	
etmeleri	gerekir.

Bu	 levha,	 park	 etme-
nin	 ücretli	 veya	 ücretsiz	
olarak	 belirli	 bir	 süre	 ile	
sınırlandırılmış	 olduğu	
bölgenin	sonunu	bildirir.

Bu	 levha,	 park	 ama-
cıyla	 ayrılmış	 ve	 düzen-
lenmiş	park	yerini	bildirir.	
Park	 yerinin	 yola	 göre	
yönü,	 hangi	 tür	 taşıtların	
yararlanabileceği	 ve	park	
etme	 süreleri	 ayrı	 bir	
panel	levha	ile	belirtilece-
ğinden	 sürücülerin	 bu	

durumlara	dikkat	etmeleri	gerekir.

Haftanın tek günle-
rinde park etmek 
yasaktır.

Haftanın çift günle-
rinde park etmek 
yasaktır.

Sınırlı süreli park 
bölgesi

Sınırlı süreli park 
sonu

Park yeri
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Otoyol işaret levhaları
Bu	levhalar,	otoyollarda	kullanılan	tehlike	uyarı,	düzenleme	ve	bilgi	işaretlerini	gösteren	lev-

halardır.	

	 Otoyol	işaretlerinin	bazıları	ve	anlamları	şunlardır:

Yol Çizgileri
Taşıt	yolunu	şeritlere	ayırarak	araçların	bir	dizi	hâlinde	düzenli	ve	güvenli	bir	şekilde	seyret-

melerini	sağlamak	amacıyla	kaplama	üzerine	çizilen	çizgilerdir.	Ayrıca,	park	yeri	olarak	ayrılmış	
alanlarda	araçların	bırakılacağı	yerleri	belirlemek,	yayaların	emniyetle	karşıya	geçmelerini	sağla-
mak	amacıyla	da	kaplama	üzerine	çizgiler	çizilmektedir.

Yol	çizgilerinin	çiziliş	şekline	göre	anlamları	ise	şöyledir:

Kesik Yol Çizgisi
Görüşü	açık	düz	yol	kesimlerine	çizilen	bu	çizgi	boyunca,	kurallara	uyulmak	kaydıyla	öndeki	

aracı	geçmek	gibi	sebeplerle	şerit	değiştirilebileceğini	gösterir	(Resim	1.29).

Otoyola	 girildiğini	 ve	
otoyol	 koşullarına	 uyul-
ması	gerektiğini	anlatır.

Otoyoldan	 çıkıldığını	
ve	otoyol	koşullarının	so-	
na	erdiğini	bildirir.

Otoyol başlangıcı

Otoyol sonu

Resim 1.29:	Kesik yol çizgisi
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Devamlı Yol Çizgisi
Bu	çizgi	boyunca	hiçbir	sebeple	sol	şeride	geçilemez	ve	üzerinden	gidilemez	(Tırmanma	şeridi	

bulunan	üç	şeritli	ve	iki	yönlü	yol	kesimlerinde	en	sağdaki	şeride	geçme	durumu	hariç).	Öndeki	
araçları	geçmenin	yasak	olduğu	kavşak,	tepe	üstü,	dönemeç,	yaya	geçidi,	okul	geçidi,	demir	yolu	
geçidi,	köprü,	tünel	gibi	yerlerin	yaklaşımında	çizildiği	için	şerit	değiştirilemez	(Resim	1.30).

Kesik ve Devamlı Yol Çizgisi
Bu	çizgi	boyunca,	araca	en	yakın	olan	çizginin	anlamına	göre	hareket	edilir.	Devamlı	çizgi	tara-

fındaki	araç	şerit	değiştiremez,	kesik	çizgi	tarafındaki	araç	şerit	değiştirebilir	(Resim	1.31).

Resim 1.30:	Devamlı yol çizgisi

Resim 1.31:	Kesik ve devamlı yol çizgisi
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Yan Yana İki Devamlı Çizgi
Bu	çizgi	taşıt	yolunu	bölünmüş	yol	durumuna	getiren	ayırıcı	(refüj)	anlamındadır.	Çizgi	boyun-

ca	karşı	yönden	gelen	trafik	için	ayrılmış	olan	yol	kısmına	geçilmez	(Resim	1.32).

Park Yeri Çizgileri
Park	yeri	olarak	ayrılmış	olan	alanlar	ile	taşıt	yolunda	araçların	duracakları	yerleri	belirlemek	

amacıyla	 çizilen	 çizgilerdir	 (Resim	1.32).	Park	edecek	 sürücülerin,	 araçlarını	 çizgilerle	 ayrılmış	
bölümlere	düzgün	şekilde	bırakmaları	gerekmektedir	(Resim	1.34	ve	1.35).

Resim 1.32:	Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Resim 1.33:	Park çizgileri, araçların düzenli bir şekilde park edilmesini sağlar.
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Yaya Geçidi Çizgileri
Yayaların	karşıdan	karşıya	güvenli	bir	şekilde	geçmelerini	sağ-

lamak	amacıyla	taşıt	yolu	üzerine	çizilen	çizgilerdir.	Karşıya	geçe-
cek	yayaların	bu	çizgiler	üzerinden	geçmesi	gerekmektedir.

Yazılar ve İşaretler
Sürücülerin,	 gidiş	 yönlerine	 göre	 yapmak	 zorunda	 oldukları	

hareketleri	göstermek	amacıyla	taşıt	yolu	üzerine	yazılan	yazılar	
ve	çizilen	işaretlerdir.	Bu	yazı	ve	işaretler	özellikle	kavşak	yakla-
şımlarında,	gidilecek	yöne	göre	uygun	şeritte	girilmesi	gerektiğini	
hatırlatır.

Park Yasağı Çizgileri
Araçların	 park	 edilerek	 bırakılmalarının	

yasaklandığı	 kesimlerde	 bordürlere	 veya	
kaplama	üzerine	çizilen	çizgilerdir.

Resim 1.34:	Park alanı işaretlemesi Resim 1.35:	Yol kenarı park yeri işaretlemesi
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Kara Yolu Yapısının ve Trafik İşaret ve Levhalarının Korunması
Kara	yolunun	yapım	ve	bakımı	ile	görevli	bütün	kuruluşlar	kara	yolunun	yapısını,	trafik	güven-

liğini	sağlayacak	durumda	bulundurmakla	yükümlüdürler.

Aynı	şekilde	kara	yolundan	yararlanan	yaya	ve	sürücüler;	ışıklı	trafik	işaret	cihazlarına,	işaret	
levhalarına	zarar	vermemelidirler.	Aksi	takdirde	bir	kazaya	neden	olabilirler.	Yerinden	sökülerek	
atılan	bir	tehlike	uyarı	işaret	levhasını	görmeyen	bir	sürücünün	kaza	yapma	olasılığı	yüksektir.

Karayolları	Trafik	Kanunu	Yönetmeliğince;	

•	Kara	yolu	yapısı	üzerine	trafiği	güçleştirecek,	tehlikeye	sokacak	veya	engel	yaratacak,	trafik	
işaretlerinin	görülmelerini	engelleyecek	veya	güçleştirecek	şekilde	bir	şey	koymak,	atmak,	dök-
mek,	bırakmak	ve	benzeri	hareketlerde	bulunmak,

•	Kara	yolu	 yapısını,	 trafik	 işaretlerini	 ve	kara	 yoluna	ait	 diğer	 yapı	 ve	güvenlik	 tesislerini,	
üzerlerine	yazı	yazarak,	çizerek	veya	başka	şekillerde	bozmak,	yerlerini	değiştirmek	veya	ortadan	
kaldırmak	yasaklanmıştır.

Bu	nedenle	ışıklı	trafik	işaret	cihazlarına	ve	trafik	işaret	levhalarına	zarar	verenler	uyarılmalı,	
gerekiyorsa	bu	kişiler	en	yakın	güvenlik	kuruluşuna	bildirilmelidir.

ETKİNLİK

Trafiği	düzenleyen	ve	denetleyen	görevlilerin	trafiği	yönlendirme	işaretleri	ile	ilgili	canlan-
dırmalar	yapınız.	Arkadaşlarınızdan	işaretin	anlamını	ve	nasıl	davranılması	gerektiğini	anlat-
malarını	isteyiniz.

1.	Trafik	işaretlerini	ve	işaret	levhalarını	bilmek	niçin	önemlidir?

2.	Sürücüler	için	konulan	ışıklı	trafik	işaret	cihazları	nelerdir?	Bu	ışıklarda	nasıl	davranılma-
lıdır?

3.	Yol	üzerine	çizilen	çizgileri	belirtiniz?	Bu	çizgilerin	anlamı	ve	nasıl	davranılması	gerektiğini	
açıklayınız.

4.	Trafik	işaret	levhalarının	korunması	niçin	önemlidir?	Açıklayınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Emniyet	kemeri	ve	çocuk	güvenlik	koltuğu	bir	kaza	anında	yolcu	ve	sürücüleri	korumak	ama-
cıyla	kullanılan	bir	güvenlik	önlemidir	(Resim	1.36).

Emniyet	kemeri,	aracın	herhangi	bir	yere	çarpması	hâlinde,	araç	 içindekilerin	camdan	dışarı	
fırlamalarını	önler.	Baş	ve	göğüs	yaralanmaları	ile	ciddi	yaralanmaları	en	aza	indirir.	Ayrıca	çarpma	
esnasında	 sürücü	 ve	 yolcuyu	 koltukta	 tutmak	 suretiyle	 bedenin	 çeşitli	 bölgelerinin	 araç	 içindeki	
kısımlara	vurmasını	önler	ve	darbenin	şiddetinden	daha	az	etkilenmesini	sağlar.

Dünya	Sağlık	Örgütü	ve	Emniyet	Genel	Müdürlüğü	Trafik	Hizmetleri	Başkanlığının	verilerine	
göre	emniyet	kemeri	takmanın	kazalarda	ölümleri	%	40,	yaralanmaları	%	30	oranında	azalttığı	
saptanmıştır.	

Otomobillerde	ve	yolcu	 taşımak	 için	 tescil	 edilmiş	arazi	 taşıtlarında	ön	ve	arka	koltuklarda;	
minibüs,	kamyon	ve	kamyonetlerde	ise	sürücü	yanında	oturan	yolcuların	emniyet	kemeri	takması	
zorunludur.

4	 Emniyet	kemeri	takmamak,	araca	kapasitesinin	üzerinde	yolcu	almak,	araç	kullanırken	
cep	telefonu	ile	konuşmak	gibi	davranışların	sonuçları	 ile	 ilgili	görüşlerinizi	belirterek	
arkadaşlarınızla	beyin	fırtınası	yapınız.

4	 Araç	kullanırken	cep	telefonu	çalan	sürücünün	nasıl	davranması	gerektiğini	tartışınız.

DERSE HAZIRLANALIM

GÜVENLİ YOLCULUK

KAZANIMLAR

12. Kazanım:	Emniyet	kemeri	ve	çocuk	güvenlik	koltuğu	kullanmanın	gerekliliğini	açıklar.
13. Kazanım:	Güvenli	yolculuk	için	gerekli	önlemleri	alır.

Resim 1.36:	Emniyet kemeri kullanmak ölüm ve yaralanmaları azaltır.
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Şehirler	arası	otobüslerde;

•	 Sürücüler	ve	ön	koltuklarda,

•	 Önünde	boşluk	olan	en	arka	koltuklarda,

•	 Önünde	kapı	ve	merdiven	boşluğu	bulunan	koltuklarda	oturan	yolcular	da	emniyet	kemeri	
takmak	zorundadırlar.

Emniyet	kemeri	takmayan	yolcular,	ani	fren	yapılması	durumunda	veya	bir	kaza	anında	baş-
larını	bir	yere	vurarak	yaralanabilirler.	Bu	nedenle,	emniyet	kemeri	takmak	yolcuların	can	güven-
liği	bakımından	oldukça	önemlidir.

Araçlarda	çocukların	kucağa	alınması,	araçların	ön	koltuklarına	çocukların	oturtulması	trafiği	
ve	 kişileri	 zora	 sokar.	 Tehlikelidir.	 Taşıt	 içinde	 yolculuk	 yapacak	 bebek	 ve	 küçük	 çocukların,	
çocuk	 güvenlik	 koltuğunda	 yolculuk	 yapması	 gerekmektedir	 (Resim	 1.37).	 Taşıtlarda	 çocuk	
güvenlik	koltuğunun	kullanılmasının	nedeni,	çocuğun	bir	kaza	anında	oturduğu	yerden	 fırlayıp	
savrulmasını	önlemektir.	Eğer	bu	yapılmazsa	çocuklar	kaza	anında	taşıtın	iç	yüzeyine	çarpabilir.	
Bunun	sonucunda	istenilmeyen	yaralanmalar	ya	da	ölümle	karşılaşılabilir.

Çocuk	güvenlik	koltukları;	bebekler	için	ayrı,	yürümeyi	yeni	öğrenmiş	çocuklar	için	ayrı,	okul	
çağındaki	küçük	çocuklar	 için	ayrı	olmak	üzere	 tasarlanmıştır.	Bu	koltukların	kullanım	amaçları	
aynı	olsa	da	kendi	özelliklerine	uygun	olarak	kullanılması	gereklidir.	Bütün	çocuklar	 için	boy	ve	
kilolarına	uygun	büyüklükte	bir	koltuk	ya	da	yükseltici	seçilmelidir.	Aksi	takdirde,	emniyet	kemeri	
bağlamak	herhangi	bir	yarar	sağlayamayacaktır.

Çocuk	güvenlik	koltuğunun,	çocuğun	yaşına,	boyuna	ve	kilosuna	uygun	olması	önemlidir.

*	Çocuk	güvenlik	koltuğu	için	en	güvenli	yer,	arka	koltukta	yan	hava	yastıklarından	uzakta	
olan	orta	kısımdır.

*	Bir	yaşına	kadar	ve	13	kg’a	kadar	bebekler	için	ana	kucağı	modeli,	arka	koltuğa,	bebeğin	
yüzü	arkaya	bakacak	şekilde	monte	edilmelidir.

Resim 1.37:	Çocuk güvenlik koltuğu
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*	Dört	yaşına	kadar	(9-18	kg)	olan	çocuklarda	çocuk	güvenlik	koltukları	kullanılmalı;	bu	kol-
tuklar,	arka	koltuğa	öne	bakacak	şekilde	monte	edilmelidir.

Çocuk	güvenlik	koltuğu	ve	emniyet	kemeri	kullanmanın	yanı	sıra	güvenli	yolculuk	için	aracın	
kapasitesinin	üzerinde	yolcu	alınmamalıdır.	Aksi	hâlde	araçta	aşırı	yükten	değişik	arızalar	mey-
dana	 gelmesi	 ve	 fren	 mesafesinin	 uzaması	 gibi	 trafikte	 tehlike	 yaratacak	 durumlarla	 karşılaşı-
labilir.

Trafikte	hareket	hâlindeyken	cep	 telefonunun	kullanılması	 sürücünün	dikkatini	dağıtıp	kon-
santrasyonunu	 bozacağından	 tehlikeli	 durumlar	 yaşanabilir.	 Bu	 nedenle	 bu	 tür	 davranışlardan	
kaçınılmadır.	Cep	telefonuyla	konuşmak	mutlaka	gerekliyse	sürücü,	diğer	araçların	geçişini	aksat-
mayacak	şekilde	gerekli	güvenlik	önlemlerini	alarak	aracını	durdurup	konuşmalıdır.

ETKİNLİK

Emniyet	kemeri	ve	çocuk	güvenlik	koltuğu	kullanmanın	gerekliliğine	ilişkin	bir	slogan	yarış-
ması	düzenleyiniz.

1.	Hangi	araçlarda	kimler	emniyet	kemeri	kullanmak	zorundadır?

2.	Çocukların	yolculuk	sırasında	ön	koltukta	ya	da	kucakta	oturmasının	sakıncaları	neler-
dir?

3.	Araca	kapasitesinin	üzerinde	yolcu	alınmasının	sakıncaları	nelerdir?

4.	Sürücünün	araç	kullanırken	cep	telefonu	ile	konuşması	gerektiğinde	ne	yapması	gere-
kir?

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Trafiğin	güvenli	ve	düzenli	akışı	için	kara	yollarında	gerekli	görülen	yerlere	ışıklı	trafik	işaret	
cihazları,	işaret	levhaları		konulmakta,	yol	çizgileri	çizilmektedir.	Ayrıca	gerekli	görüldüğünde	tra-
fiği	 düzenleme	 ve	denetleme	yetkisi	 olan	görevliler	 tarafından	 trafik	 düzenlenmekte	 ve	denet-
lenmektedir.	 Bazen	 bu	 unsurlardan	 bir	 veya	 birkaçı	 bir	 arada	 bulunabilir.	 Bu	 durumda	 trafiği	
düzenleyen	ve	denetleyen	unsurlara	uymadaki	öncelik	sırası	şöyledir:

•	Trafik	polisi	veya	trafiği	yönetmekle	görevli	diğer	kişilerin	işaret	ve	uyarıları

•	Işıklı	trafik	işaret	cihazları

•	Trafik	işaret	levhaları

•	Yol	çizgileri

Sürücüler	bu	öncelik	sırasına	dikkat	ederek	kara	yollarını	kurallara	uygun	olarak	kullanmak	
zorundadırlar.

Kara Yollarını Kullanırken Sürücülerin Uyması Gereken Kurallar
Kara	yolunda	trafik	sağdan	akar.	Aksine	bir	işaret	bulunmadıkça	bütün	sürücüler	araçlarını;

*	Gidiş	yönüne	göre	yolun	en	sağından	sürmek,
*	Yol	çok	şeritliyse	trafik	durumuna	göre	hızının	gerektirdiği	şeritten	sürmek,
*	Şerit	değiştirmeden	önce,	gireceği	şeritteki	araçların	emniyetle	geçmesini	beklemek,	
*	Trafiği	aksatacak	veya	tehlikeye	sokacak	şekilde	şerit	değiştirmemek,
*	Gidişe	ayrılan	şeritlerden	en	soldakini	sürekli	olarak	meşgul	etmemek,
*	İki	 yönlü	 dört	 veya	 daha	 çok	 şeritli	 yollarda,	 aksine	 bir	 işaret	 bulunmadıkça	motosiklet,	

otomobil,	minibüs,	kamyonet	ve	otobüs	dışındaki	araçları	sürenler,	geçme	ve	dönme	dışın-
da,	en	sağ	şeritten	sürmek	zorundadırlar.

Sürücülerin;

*	Geçme,	dönme,	duraklama,	durma	ve	park	etme	gibi	hâller	dışında	şerit	değiştirmeleri,	
*	İki	şeridi	birden	kullanmaları,
*	Kavşaklara	 yaklaşırken,	 yerleşim	 yerleri	 dışında	 150	 metre,	 yerleşim	 yerlerinde	 ise	 30	

metre	mesafe	içinde	ve	kavşaklarda	şerit	değiştirmeleri,
*	Araçların	cinsine	ve	hızına	uygun	olmayan	şeritten	gitmeleri	yasaktır.

Sürücülerin,	aksi	bir	işaret	ve	hüküm	olmadıkça;

*	Bölünmüş	yollarda,	karşı	yönden	gelen	trafik	için	ayrılmış	yol	bölümüne	girmeleri,
*	Dört	veya	daha	fazla	şeritli	ve	iki	yönlü	yollarda,	karşı	yönden	gelen	trafik	için	ayrılan	yol	

kısmına	girmeleri,

4	 Kara	yollarının	kullanımı	ile	ilgili	birçok	kural	konmuş,	düzenlemeler	yapılmış	ve	uyma-
yanlara	ceza	uygulaması	getirilmiş	olmasına	rağmen	kazaların	önlenememe	sebepleri	
ne	olabilir?	Tartışınız.

DERSE HAZIRLANALIM

KARA YOLLARINI KULLANMA KURALLARI

KAZANIMLAR

14. Kazanım:	Kara	yollarını	kullanılırken	uyulması	gereken	kuralları	açıklar.
15. Kazanım:	Hız	kurallarına	uymanın	önemini	açıklar.
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*	İki	yönlü	ve	üç	şeritli	yollarda	en	sol	şeride	girmeleri	yasaktır.

Kara	yollarının	belirli	kesimlerinde,	bu	yollardan	faydalanmak	zorunda	olan	hayvan	sürücüleri,	
hayvanlarını	 veya	 hayvan	 sürülerini	 gidiş	 yönünde	 yolun	 en	 sağından	 ve	 en	 az	 genişlik	 işgal	
ederek	ve	imkân	olduğunda	taşıt	yolu	dışından	götürmek	zorundadırlar.

Sürücülerin	 kara	 yollarını	 kullanırken	 yerleşim	 yeri	 içinde	 ve	 dışında	 uymaları	 gereken	 hız	
sınırları	konulmuştur.	Karayolları	Trafik	Kanunu	ve	Karayolları	Trafik	Yönetmeliği’ne	göre	belir-
lenen	ve	sürücülerin	kolayca	görebileceği	yerlere	konulan	hız	sınırları	2013	yılı	 itibari	 ile	Tablo	
1.1’deki	gibidir.

ARAÇ CİNSİ
YERLEŞİM 

YERİ 
İÇİNDE

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

OTOYOLLARDA
ŞERİTLER  

ARASI ÇİFT 
YÖNLÜ KARA 
YOLLARINDA

BÖLÜNMÜŞ  
YOLLARDA

Otomobil 50	km 90	km 110	km 120	km

Minibüs 50	km 80	km 90	km 100	km

Otobüs 50	km 80	km 90	km 100	km

Kamyonet 50	km 80	km 85	km 95	km

Kamyon,	çekici 50	km 80	km 85	km 90	km

Motosiklet 50	km 80	km 90	km 100	km

Motorlu,	motorsuz	bisiklet 30	km 45	km 45	km Giremez.

Tehlikeli	madde	taşıyan	araçlar	
ve	özel	yük	taşıma	izin	belgesi	
veya	özel	izin	belgesi	ile	kara	
yoluna	çıkan	araçlar	(belgelerin-
de	aksi	bir	hüküm	yoksa)

30	km 50	km 50	km 60	km

Lastik	tekerlekli	traktörler 20	km 30	km 40	km Giremez.

Arızalı	bir	aracı	çeken	araçlar 20	km 20	km 30	km 40	km

İş	makineleri 20	km 20	km 20	km
Yolun	yapım,	bakım	veya	işle-
tilmesinden	sorumlu	kuruluştan	

izin	alınmadan	giremez.

Tablo 1.1:	Hız sınırları

Sürücüler	aşağıdaki	durumlarda	hızlarını	azaltmak	zorundadırlar:

*	 Yaya	ve	okul	geçitlerine	yaklaşırken,

*	 Kavşaklara	yaklaşırken,

*	 Dönemeçlere	girerken,

*	 Tepe	üstlerine	yaklaşırken,

*	 Devamlı	dönemeçli	yollarda	ilerlerken,

*	 Dar	köprü	ve	menfezlere	yaklaşırken,

*	 Tünellere	yaklaşırken,

*	 Demir	yolu	geçitlerine	yaklaşırken,

*	 Yapım,	bakım,	onarım	çalışmaları	yapılan	yol	kesimlerine	yaklaşırken.



56

Bu	yerlerin	yanı	sıra	sürücüler;	kasisli	yol,	kaygan	yol,	yandan	rüzgâr,	bisiklet	geçebilir,	ehil	
hayvan	 çıkabilir,	 kasisli	 köprü	 yaklaşımı	 işaret	 levhalarının	 bulunduğu	 yerlerde	 de	 hızlarını	
azaltmalıdırlar.

Sürücülerin	hız	sınırlarına	uyması	 trafik	güvenliği	açısından	çok	önemlidir.	Çünkü	araçların	
hızı	 arttıkça	 kontrolleri	 güçleşmekte	 ve	 duruş	 mesafeleri	 artmaktadır.	 Bu	 nedenle	 zorunluluk	
olduğu	için	değil	hem	kendilerinin	hem	de	başkalarının	can	ve	mal	güvenliği	için	hız	sınırlarına	
uymalıdırlar.

Sürücülerin	dikkat	etmesi	gereken	diğer	bir	konu	da	takip	mesafesidir.	Takip mesafesi	kara	
yolunda	 aynı	 şeritte	 birbiri	 ardına	 hareket	 hâlinde	 olan	 iki	 araç	 arasında	 bırakılması	 gereken	
açıklıktır.

Sürücüler,	önlerinde	giden	araçları,	kendi	araçlarının	kilometre	cinsinden	saatteki	hızının	en	
az	yarısı	kadar	mesafeden	takip	etmek	zorundadırlar.	

Takip	mesafesi,	takip	eden	aracın	iki	saniyede	kat	edeceği	yol	uzunluğu	kadar	da	olabilir.	Bu	
kontrol	88	metoduyla	yapılır.

Öndeki	araç,	asfalt	yaması,	üst	geçit	gölgesi,	 işaret	 levhası	gibi	belirli	bir	noktadan	çıkınca	
arkadaki	sürücü	ağır	bir	tempo	ile	88-89	sayılarını	sayacaktır.	Bu	iki	sayıyı	saymak	için	iki	saniye	
zaman	geçer.	 İki	 saniye	 sonunda,	 takip	edilen	aracın	önü	aynı	noktaya	gelirse	 takip	mesafesi	
yeterli	demektir	(Resim	1.38).

Kol	ve	grup	halinde	(konvoy	şeklinde)	araç	kullananlar	da	araçları	arasında,	kendilerini	solla-
yıp	geçmek	 isteyen	araçların	gerektiğinde	güvenle	girebilecekleri	kadar	açıklıklar	bulundurmak	

Resim 1.38:	88 - 89 metodu
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zorundadırlar.	Bu	açıklıklar,	 konvoya	dahil	 araçların	 azami	hızına	göre	 takip	mesafesinden	az	
olmayacaktır	(Tablo	1.2).

Tehlikeli	madde	taşıyan	araçların	sürücüleri,	yerleşim	birimleri	dışındaki	kara	yollarında,	diğer	
araçları	en	az	50	metre	mesafeden	takip	etmek	zorundadır.

Sürücülerin	öndeki	bir	aracı	güvenle	geçebilmeleri	için	uymaları	gereken	bazı	kurallar	vardır.	
Sürücülerin,	önlerinde	giden	bir	aracı	sollayıp	geçmeleri	için;

*	Arkasından	gelen	bir	başka	sürücünün	kendisini	geçmeye	başlamamış	olmasına,	

*	Önünde	giden	sürücünün	bir	başka	aracı	geçme	niyetini	belirten	uyarma	işaretini	vermemiş	
olmasına,

*	Geçeceği	aracın	hızıyla	geçme	esnasındaki	kendi	hızını	da	dikkate	alarak,	iki	yönlü	yollarda	
karşıdan	 gelen	 trafik	 dahil,	 yolu	 kullananların	 tümü	 için	 tehlike	 veya	 engel	 yaratmadan	
geçme	için	kullanacağı	şeridin	yeteri	kadar	ilerisinin	görüşe	açık	ve	boş	olmasına	(Resim	
1.39),

*	Geçişin,	geçilen	araçlar	için	bir	güçlük	yaratmayacak	şekilde	ve	araçların	bu	geçişe	uygun	
durumda	bulunmasına	dikkat	ve	riayet	etmeleri	zorunludur.

*	Geçme,	geçilecek	aracın	solundaki	şeritten	yapılır.	Geçecek	aracın	sürücüsü;

*	Geçilecek	 aracın	 sürücüsünü	 ses	 cihazlarıyla	 veya	 kısa	 ve	 uzun	 huzmeli	 farlarını	 sırayla	
yakarak	(selektör	yaparak)	uyarmaya,

*	Sol	dönüş	lambalarıyla	işaret	vermeye	(sol	şeride	geçeceğini	bildirmek	ve	geçişe	başladığını	
göstermek	için),

*	Geçilecek	araca,	takip	mesafesi	kadar	mesafe	kaldığında	sol	şeride	geçmeye,

*	Geçilen	araç,	geriyi	görme	aynalarından	görülünceye	kadar	geçiş	şeridinde	ilerlemeye,

*	Sağ	dönüş	lambalarıyla	işaret	vererek	sağ	şeride	girmekle	geçişini	tamamlamaya	mecbur-
dur.

Tablo 1.2:	Takip mesafesi. Bu mesafeler normal şartlar için uygundur. İklim şartları, kayganlık, zemin duru-
mu, yol yapısının bozukluğunda sürücülerin daha dikkatli olmaları, takip mesafelerini artırmaları gerekir.

Takip Mesafesi

25	metre

30	metre

35	metre

40	metre

45	metre

Hız

50
km/h

60
km/h

70
km/h

80
km/h

90
km/h
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Araçların	sağından	veya	banketten	yararlanmak	suretiyle	geçmek	yasaktır.

Ancak

*	Herhangi	bir	araç	sola	dönüş	işareti	vererek	yavaşlamakta	veya	trafik	mecburiyeti	dolayı-
sıyla	beklemekte	ise	bu	aracın	sağından	(Resim	1.40),

Resim 1.39:	Kurallara uygun geçiş yapan bir otomobil

Resim 1.40:	Kurallara uygun geçiş yapan bir otomobil
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*	Yolun	ortasından	giden	tramvayların	sağından,

*	Görev	icabı	yolun	solunda	durmuş	olan	geçiş	üstünlüğüne	sahip	araçların	sağından	geçile-
bilir,

*	Tramvay	hatları	müsait	olmadığı	takdirde,	harekette	olsun	veya	olmasın	bir	tramvayın	sol	
yanından	geçilemez	ve	bu	yanda	devamlı	araç	sürülemez,

*	Gidişe	ayrılmış	yol	bölümlerinde,	 şerit	değiştirmemek	şartıyla	bir	 şeritteki	 taşıtların	diğer	
şeritteki	taşıtlardan	hızlı	gitmesi	geçme	sayılmaz,

*	Geçme	sırasında,	geçme	kurallarının	mecbur	kıldığı	şartlar	dolayısıyla	geçen	taşıt	cinsi	için	
tayin	 edilmiş	 olan	 hız	 sınırlarını	 aşan	 sürücülere,	 hız	 sınırlarına	 riayet	 etmedi	 diye	 ceza	
uygulanamaz,

*	Öndeki	aracı	geçerken,	yan	yana	gelinceye	kadar	kısa	huzmeli	farların	kullanılması	mecbu-
ridir	(Uzağı	gösteren	farların	uyarma	için	kullanılması	hariç).	

Geçilen	 araçların	 sürücüleri,	 kendilerini	 geçmek	 isteyen	 araçların	 duyulur	 veya	 görülür	 bir	
geçiş	işaretini	alınca;

*	Trafiğin	iki	yönlü	cereyan	ettiği	kara	yollarında	taşıt	yolunun	sağ	kenarına	yakın	gitmek,

*	Dörtten	fazla	şeritli	veya	bölünmüş	kara	yollarında	bulunduğu	şeridi	izlemek,

*	Hızını	arttırmamak,

*	Dar	taşıt	yollarıyla	trafiğin	yoğun	olduğu	kara	yollarında	yavaş	gitme	sebebiyle	kendilerini	
geçmek	 için	 izleyen	 araçların	 kolayca	 ve	 güvenli	 geçmelerini	 sağlamak	 üzere,	 araçlarını	
elverdiği	oranda	sağ	kenara	almak,	yavaşlamak,	gerekiyorsa	durmak	zorundadır.

Kurallara	uygun	olarak	geçiş	yapmak	 isteyenlere	yol	vermemek,	geçilmekte	 iken	bir	başka	
aracı	geçmeye	veya	sola	dönmeye	kalkışmak	yasaktır.

Sürücülerin,	kendilerini	geçmek	isteyenlere,	dönüş	lambalarıyla	geç	işareti	vermeleri	yasaktır.

Resim 1.41:	Öndeki aracı geçmenin yasak olduğu durumlar

1 2

Sürücülerin;

*	Geçmenin	herhangi	bir	trafik	işaretiyle	yasaklandığı	yerlerde,

*	Kavşaklarda	ve	kavşaklara	yaklaşırken	(Resim	1.41.1),
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Resim 1.41:	Öndeki aracı geçmenin yasak olduğu durumlar

5 6

3 4

*	Görüş	yetersizliği	olan	tepe	üstlerine	yaklaşırken	(Resim	1.41.2),

*	Demir	yolu	geçitlerinde	ve	demir	yolu	geçitlerine	yaklaşırken	(Resim	1.41.3),

*	Görüş	yetersizliği	olan	dönemeçlere	yaklaşırken	(Resim	1.41.4),

*	Gidiş	ve	geliş	için	birer	şeridi	bulunan	iki	yönlü	trafiğin	kullanıldığı	köprü	ve	tünellere	yak-
laşırken	(Resim	1.41.5),

*	Yaya	ve	okul	geçitlerine	yaklaşırken	(Resim	1.41.6)	önlerindeki	aracı	geçmeleri	yasaktır.

Ölümle	sonuçlanan	trafik	kazalarının	başta	gelen	sebeplerinden	biri	de	hatalı	sollamalardır.	
Geçişlerde	yapılan	hataysa	emniyetli	bir	geçiş	için	ne	kadar	bir	mesafeye	ihtiyaç	olduğunun	bilin-
memesidir.	 Bu	 bakımdan,	 güvenli	 bir	 geçiş	 için	 geçiş	 mesafesinin	 ne	 kadar	 olduğu	 ve	 hangi	
faktörlere	bağlı	olarak	değiştiği	hesaplanabilmektedir.	Ancak	bu	işlemin,	sürücünün	ön	görüsü	ve	
deneyimiyle	kazanılması	gerekir.	Kaldı	ki	bu	konuda	hiç	risk	alınmamalı,	karşı	taraftan	geliş	yolu	
tamamen	boş	ve	görüş	açık	olmadan	öndeki	araç	geçilmeye	çalışılmamalıdır.

Öndeki	taşıtı	geçerken,	bu	taşıta	takip	mesafesi	kadar	yaklaşınca	sol	şeride	geçmeye	başlana-
cağı,	dolayısıyla	geçişin	fiilen	başlamış	olacağı	bilinmektedir.	
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ETKİNLİK

Kara	 yollarının	 güvenli	 kullanım	 kuralları	 ile	 ilgili	 görsellerden	 yararlanarak	 “Kara	
Yollarının	Güvenli	Kullanımı”	albümü	oluşturunuz.

1.	Trafikte;	trafik	levhalarına,	ışıklı	trafik	işaret	cihazlarına	ve	trafik	görevlilerine	uymadaki	
öncelik	sırasını	belirtiniz?

2.	Kara	yollarında	şeritlere	uyma	kuralları	nelerdir?	Açıklayınız.

3.	Kara	yolunda	öndeki	aracı	geçmek	isteyen	bir	sürücü	nasıl	davranmalıdır?

4.	Kara	yollarında	hız	sınırlarına	uymak	niçin	önemlidir?	Belirtiniz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Resim 1.42:	Geçiş mesafesi

Takip	mesafesi	kadar	aralığın	kapatılıp	öndeki	taşıta	yetişmek	(L1),	bu	taşıtın	boyu	kadar	fazla	
yol	alıp	baş	başa	gelmek	(L3),	geçen	taşıtın	boyu	kadar	ileriye	çıkmak	(L2)	ve	geçilen	taşıtın	geçen	
sürücü	tarafından	geri	görüş	aynasından	görülünceye	kadar	uzaklaşmak	(L4),	dolayısıyla	geçişi	bitirip	
sağ	 şeride	 girmek	 için	 belirli	 bir	 zaman	 geçecek,	 bu	 zaman	 boyunca	 taşıtlar	 da	 belirli	 mesafeler	
katedeceklerdir	(Resim	1.42).	Geçen	taşıtın	katedeceği	mesafeye	“geçiş	mesafesi”	denilmektedir.

Güvenli	bir	geçiş	mesafesi	olmadan	ve	yol	güvenli	geçişe	izin	verecek	durumda	olmadan	öndeki	
araç	geçilmemelidir.	
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İlk Geçiş Hakkı
Sağa	ve	sola	dönüşlerde	sürücüler,	kurallara	uygun	olarak	geçiş	yapan	yayalara,	varsa	bisiklet	

yolundaki	bisikletlilere	ve	sola	dönüşlerde	sağdan	ve	karşıdan	gelen	trafiğe	ilk	geçiş	hakkını	ver-
mek	zorundadırlar.

Sürücülerin kavşaklarda ilk geçiş hakkı vermek ve trafikte uymak zorunda olduk-
ları kurallar şunlardır:

Kavşağa	 yaklaşan	 sürücüler,	 kavşaktaki	 şartlara	 uyacak	 şekilde	 yavaşlamak,	 dikkatli	 olmak,	
geçiş	hakkı	olan	araçlara	yol	vermek	zorundadırlar.

Trafik	polisi,	trafik	işaret	levhası	veya	ışıklı	trafik	işaret	cihazları	bulunmayan	kavşaklarda;
*	Bütün	sürücüler,	geçiş	üstünlüğüne	sahip	olan	araçlara,
*	Bütün	sürücüler,	geçmekte	olan	tramvaylara,
*	Doğru	 geçen	 tramvay	 hattı	 bulunan	 kara	 yoluna	 çıkan	 sürücüler,	 bu	 yoldan	 gelen	

araçlara,
*	Bölünmüş	yola	çıkan	sürücüler,	bu	yoldan	geçen	araçlara,
*	Tali	yoldan	ana	yola	çıkan	sürücüler,	bu	yoldan	geçen	araçlara,
*	Dönel	kavşağa	gelen	sürücüler,	dönel	kavşak	içindeki	araçlara,
*	Bir	 iz	 veya	 mülkten	 çıkan	 sürücüler,	 kara	 yolundan	 gelen	 araçlara	 geçiş	 hakkı	 vermek	

zorundadır.
Kavşağa	açılan	yolların	trafik	yoğunluğu	bakımından	farklı	oldukları	işaretlerle	belirlenmemiş	

ise;
*	Motorsuz	araç	sürücüleri,	motorlu	araçlara,
*	Motorlu	araçlardan	soldaki,	sağdan	gelen	araca	geçiş	hakkı	vermek	zorundadır.

Işıklı	trafik	işaret	cihazları	izin	verse	bile	trafiğin	seyri,	kendisini	kavşak	içinde	durmaya	zorlaya-
cak	veya	diğer	doğrultudaki	trafiğin	geçişine	engel	olacak	ise	sürücülerin	kavşağa	girmeleri	yasak-
tır.

Trafik	 polisi,	 yetkili	 kişi	 veya	 ışıklı	 trafik	 işareti	 cihazı	 ile	 yönetilen	 kavşaklarda	 sürücüler,	
kavşağı	 en	 kısa	 zamanda	 geçmek	 zorundadırlar.	 Sürücülerin	 gereksiz	 olarak	 yavaşlamaları,	
durmaları,	taşıttan	inmeleri,	taşıt	veya	araçların	motorlarını	durdurmaları	yasaktır.

Aksine	 bir	 işaret	 olmadıkça	 bütün	 kavşaklarda	 araçlar,	 ray	 üzerinde	 hareket	 eden	 taşıtlara	
öncelikli	geçiş	hakkını	vermek	zorundadır.

4	 Trafikte	bazen	siren	çalarak	gelen	araçları	görürsünüz.	Bu	araçlara	niçin	ve	nasıl	yol	
verilmesi	gerekmektedir?	Tartışınız.

4	 Trafikte	ilk	geçiş	hakkı	deyince	ne	anlıyorsunuz?

DERSE HAZIRLANALIM

SÜRÜCÜNÜN TRAFİKTEKİ SORUMLULUKLARI

KAZANIMLAR

16. Kazanım:	Trafikte	ilk	geçiş	hakkı,	geçiş	üstünlüğü	ve	dönüş	kurallarını	açıklar.
17. Kazanım:	Durma,	duraklama,	park	etme,	yolcu	bindirme	ve	indirme	kurallarını	açıklar.
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Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar ve Bu Araçları Kullanan Sürücülerin Sorum-
lulukları

Geçiş	üstünlüğü,	görev	sırasındaki	belirli	araç	sürücülerinin,	can	ve	mal	güvenliğini	tehlikeye	
sokmamak	şartıyla,	trafik	kısıtlama	ve	yasaklamalarına	bağlı	olmamalarıdır.

Geçiş üstünlüğüne bağlı araçlar şunlardır:

*	Yaralı	veya	acil	hastaların	taşınması	ile	bunlara	ilk	ve	acil	yardımın	yapılması	için	kullanılan	
ambulanslar	(Resim	1.43),

*	İtfaiye	araçları	ile	diğer	acil	müdahale	araçları,

*	Sanık	ve	suçluları	 takip	eden	veya	genel	güvenlik	ve	asayiş	 için	olay	yerine	giden	zabıta	
araçları,

*	Trafik	güvenliğini	koruma	veya	trafik	kazasına	el	koyma	amacıyla	olay	veya	kaza	yerine	
giden	trafik	hizmetlerine	ait	araçlar,

*	Yolun	 yapım	 ve	 bakımından	 sorumlu	 kuruluşa	 ait	 kar	 ve	 buz	mücadelesi	 çalışmalarında	
görevli	araçlar,

*	Sadece	alarm	sırasında	olmak	üzere	sivil	savunma	hizmetlerine	ait	araçlar,

*	Hizmetin	devamı	süresince	koruma	araçları	ile	korunan	araçlar.

Resim 1.43:	Ambulans geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır.
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Geçiş üstünlüğüne sahip araçların kullanılması ile ilgili esas ve kurallar şunlardır:

*	Bu	araçlar,	görev	hâlinde	iken	geçiş	üstünlüğüne	sahiptir.	Bu	hak,	halkın	can	ve	mal	gü-	
venliğini	tehlikeye	sokmamak,	ışıklı	ve	sesli	uyarı	işaretlerini	bir	arada	vermek	şartıyla	kul-
lanılır.

*	Bu	araçlar,	hizmetin	yerine	getirilmesini	 sağlamak	amacına	uygun	olması	şartıyla,	Kara-
yolları	Trafik	Kanunu	ve	Yönetmeliği’nde	belirtilen	kısıtlamalara	ve	yasaklara	bağlı	değildir.

*	Bu	araçların	görev	hâli	dışında	geçiş	üstünlüğü	işaret	ve	hakkını	kullanmaları	yasaktır.

Geçiş üstünlüğü olan araçların uyarı işaretleri şunlardır:

*	Işıklı uyarı işareti:	Ambulans	araçlarında,	 trafik	 ve	genel	 zabıtaya	ait	 araçlarda	mavi-
kırmızı	veya	mavi,	Karayolları	Genel	Müdürlüğünün	sadece	trafik	hizmetlerine	tahsis	edilen	
araçlarında	mavi,	 itfaiye	 ve	 sivil	 savunma	araçlarında	 kırmızı	 ışık	 veren	 ve	normal	 hava	
şartlarında	150	metreden	görülebilen,	dönerli	veya	aralıklı	yanıp	sönen	lambalı	cihazlardır.

*	Sesli uyarı işareti:	Araçların	üzerinde	veya	görülmeyen	kısımlarında	bulunan	canavar	
düdüğü,	siren	veya	çan	gibi	en	az	150	metreden	duyabilecek	şekilde	ses	çıkaran	cihazlar-
dır.	Sesler,	sivil	savunma	araçlarında	devamlı	aynı	notadan,	diğerlerinde	ise	değişik	notala-
rın	seslendirilmesi	şeklindedir.

Geçiş	üstünlüğü	bulunan	bir	aracın	duyulur	veya	görülür	bir	işaretini	alan	araç	sürücüleri,	bu	
araçların	kolayca	ilerlemelerini	sağlamak	için	taşıt	yolu	üzerinde	yer	açmak,	gerekiyorsa	durmak	
ve	bu	araçların	geçmesini	beklemek	zorundadırlar.

Bir	kavşakta	seyir	hâlindeyken	böyle	bir	işaret	alan	araç	sürücüleri	derhâl	kavşağı	boşaltmak	
ve	gerekiyorsa	güvenli	bir	mesafe	uzaklaştıktan	sonra	geçişi	engellemeyecek	şekilde	durmak	ve	
geçiş	üstünlüğüne	sahip	araçlar	geçinceye	kadar	beklemek	zorundadırlar.

Dönüş Kuralları

Sağa dönüşlerde uyulması zorunlu kurallar şunlardır:

*	Dönüş	işareti	vermeli,

*	Sağ	şeride	veya	dönüşe	ayrılmış	şeride	girmeli,

*	Hızı	azaltmalı,

*	Dar	bir	kavisle	girmeli,

*	Dönülen	kara	yolunun	gidiş	şeridine	veya	gidişine	ayrılmış	en	sağ	şeride	girmelidir.

Sola dönüşlerde uyulması zorunlu kurallar şunlardır:

*	Sola	dönüş	işareti	vermeli,

*	Yolun	gidişe	ayrılmış	olan	kısmının	soluna	yaklaşmalı,

*	Hızı	azaltmalı,

*	Dönüşe	başlamadan,	sağdan	gelen	taşıtlara	ilk	geçiş	hakkını	vermeli,

*	Dönüş	sırasında,	karşıdan	gelen	ve	emniyetle	durdurulmayacak	kadar	kavşağa	yaklaşmış	
olan	taşıtların	geçmesini	beklemeli,

*	Girilecek	yolun	gidişe	ayrılan	kısmına	girmek	üzere	dönüşünü	yaparken	arkadan	gelen	ve	
sola	dönecek	diğer	taşıtları	engellememek	için	geniş	kavisle	dönüş	yapmalı,
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*	Girilecek	yolun	gidiş	 yönünde	çok	 şeritli	 olması	hâlinde,	 en	 sağ	 şerit	 dışında,	uygun	bir	
şeride	girmeli,

*	Girilecek	 yola	 girdikten	 sonra	 en	 kısa	 sürede,	 trafiği	 tehlikeye	 düşürmeden	 sağa	 yak-
laşmalıdır.

Dönel kavşaklardaki dönüşlerde uyulması zorunlu kurallar şunlardır:

*	Dönüş	işareti	vermek,

*	Hızı	azaltmak,

*	Orta	adaya	yakın	şeritten	kavşağa	girmek,

*	Ada	etrafında	dönerken	gereksiz	şerit	değiştirmemek,

*	Girilecek	yola	yaklaşırken	sağa	dönüş	işareti	ile	sağa	yaklaşarak	dönel	kavşaktan	çıkmak,

*	Girilecek	yolun	gidiş	yönündeki	uygun	bir	şeride	girmek,

*	Yola	girdikten	sonra	en	kısa	sürede,	trafiği	tehlikeye	düşürmeden	sağa	yaklaşmaktır.

Dönel	kavşaklardaki	geriye	dönüşlerde	sürücüler,	sola	dönüş	hâlindeki	kurallara	uymakla	bir-
likte,	orta	ada	etrafında	dönerken	gireceği	yola	yaklaşıncaya	kadar	şeridini	korumaya	zorunludur-
lar.

Gidişe	ayrılmış	birden	fazla	şeridi	bulunan	yollarda,	en	sağdaki	ve	soldaki	şerit	 işaretlenmek	
suretiyle	sadece	dönüşlere	ayrılabilir.	Ayrılmış	bu	şeritlere	bitişik	diğer	şeritlerden	de	işaretlenmek	
suretiyle	sağa	ve	sola	dönüşlerde	izin	verilebilir.

Sürücüler	dönüş	kurallarına	uymamaları	hâlinde	para	cezası	ile	cezalandırılırlar.

Durma

Araçların	görevli	kişilerce	verilen	dur	emrinde;	sesli,	işaretli	dur	emrinde;	kırmızı	ışıklı	 işaret	
levhalarına	 uyularak	 veya	 önündeki	 araçların	 durması,	 arızalanması	 vb.	 trafik	 mecburiyetleri	
nedeni	ile	durdurulması	hâllerine	durma	denir.	

Duraklama

Durma	hâlleri	dışında	yolcu	indirip	bindirmek,	yük	yüklemek,	boşaltmak	veya	beklemek	amacı	
ile	araçların	kısa	süreler	içinde	durdurulması	duraklamadır.	

Duraklama,	bekleme	aracı	ile	yapılırsa	bunun	süresi	en	çok	5	dakikadır.	Bu	sürenin	geçirilme-
si	park	etme	sayılır.

Duraklamanın yasak olduğu yerler şunlardır:

Taşıt	yolu	üzerinde;

*	Duraklamanın	yasaklandığının	bir	trafik	işareti	ile	belirtilmiş	olduğu	yerlerde,

*	Sol	şeritte	(raylı	sistemin	bulunduğu	yollar	hariç),

*	Yaya	ve	okul	geçitleri	ile	diğer	geçitlerde,

*	Kavşak,	tünel,	köprü,	bağlantı	yolları	ile	buralara,	yerleşim	birimleri	içinde	5	metre;	yerle-
şim	birimleri	dışında	100	metre	mesafede,

*	Görüşün	yeterli	olmadığı	tepe	üstlerine	yakın	yerler	ve	dönemeçlerde,

*	Otobüs,	tramvay	ve	taksi	duraklarında	(duraklamaya	izin	verilen	taşıtın	dışındakiler	için),

*	Duraklayan	veya	park	edilen	araçların	solunda,

*	İşaret	levhalarına	yaklaşım	yönünde	ve	park	izni	verilen	yerler	dışında,	yerleşim	birimi	için-
de	15	metre;	yerleşim	birimi	dışında	100	metre	mesafede,
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*	Yerleşim	yerleri	dışında	kara	yollarında,	taşıt	yolu	üzerinde	zorunlu	hâller	dışında	durakla-
mak	yasaktır.

Park Etme

Park etme,	araçların	durma	ve	duraklama	hâlleri	dışında,	genelde	uzun	süreli	olarak	bekle-
tilmek	üzere	bırakılmasıdır	(Resim	1.44).

Aracın	çalışır	durumda	olması	veya	içinde	insan	bulunması	park	etme	amacını	değiştirmez.

Araçların	aşağıda	gösterilen	yer	ve	hâllerde	taşıt	yolu	üzerinde	park	edilmesi	yasaktır.	

Park etmenin yasak olduğu yerler şunlardır:

*	Duraklamanın	yasak	olduğu	yerlerde,

*	Park	etmenin	trafik	işareti	ile	yasaklandığı	yerlerde,

*	Geçiş	yolları	önünde	ve	üzerinde,

*	Belirlenmiş	yangın	musluklarına	her	iki	yönden	5	metrelik	mesafe	içinde,

*	Kamu	 hizmeti	 yapan	 yolcu	 taşıtlarının	 duraklarını	 belirten	 levhalara	 her	 iki	 yönden	 15	
metre	mesafe	içinde,

Resim 1.44:	Kurallara uygun şekilde park etmiş araçlar
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*	Üç	veya	daha	fazla	taşıt	yolu	olan	kara	yolunda	ortadaki	taşıt	yolunda	ve	üç	veya	daha	fazla	
şeritli	yollarda,	aksine	bir	işaret	bulunmadıkça	gidiş	yönüne	ayrılmış	en	sağ	şerit	dışındaki	
şeritlerde,

*	Kurallara	uygun	olarak	park	etmiş	araçların	çıkışına	engel	olacak	şekil	ve	yerlerde,

*	Geçiş	üstünlüğü	olan	araçların	giriş	ve	çıkışlarının	yapıldığı	yerleri	belirten	işaret	levhalarına	
15	metrelik	mesafe	içinde	park	etmek	yasaktır.

*	Kamunun	faydalandığı;

	 	 •	Herkesin	araçları	ile	girip	çıkabildiği	park,	bahçe,	garaj,	sinema	ve	benzeri	her	çeşit	tesi-
sin,

	 	 •	Fabrika,	atölye,	iş	hanı	ve	benzeri	iş	yerlerinin,

	 	 •	Okul,	hastane	ve	benzerlerinin,

	 	 •	Giriş	çıkış	kapılarının	her	iki	yönünden	5	metrelik	mesafe	içinde	park	etmek	yasaktır.

*	Park	için	yer	ayrılmamış	veya	trafik	işaretleri	ile	belirlenmemiş	alt	ve	üst	geçitler	ile	köprü-
ler	üzerinde	veya	bunlara	10	metrelik	mesafe	içinde,

*	Belirli	kişi,	kurum	ve	kuruluşlara	ait	araçlara,	 trafik	komisyon	kararları	 ile	ayrılmış	ve	bir	
işaretle	belirlenmiş	bulunan	park	yerlerinde	(izin	verilen	araçlar	hariç),

*	Yayaların	geçişine	engel	olmayacak	şekilde	ayrılmış,	işaretlerle	belirlenmiş,	il	ve	ilçe	trafik	
komisyonunca	karara	bağlanmış	olmak	şartıyla	geniş	ve	uygun	durumdaki	yaya	yollarında	
bulunan	park	yerleri	dışındaki	yaya	yollarında,

*	Mecburi	hâller	dışında	yerleşim	yerleri	dışındaki	kara	ve	taşıt	yollarında,

*	Özürlülerin	araçları	için	ayrılmış	park	yerlerinde	park	etmek	yasaktır.

Park etmenin yasak olduğu hâller şunlardır:

*	İşaret	levhalarında	gösterilen	park	etme	süresi	veya	zamanı	dışında,

*	Park	etme	için	ayrılmış	olan	yerlerde	belirlenmiş	şekle	aykırı	olarak	veya	süre	dışında,	

*	Belirli	süreler	içinde	ücret	ödenerek	park	etme	izni	verilen	ve	bu	amaçla	özel	cihaz	bulun-
duran	 yerlerde	 ücret	 ödemeden	park	 etmek	 veya	 bu	 yerlerde	park	 etme	 için	 belirlenen	
süreden	fazla	kalmak	yasaktır.

Yasaklanan	yer	ve	hâllerde	park	edildiği	için	kaldırılıp	götürülen	bir	araç,	harcanan	giderler	ile	
verilen	ceza,	sürücüsü	veya	sahibince	ödendikten	sonra	sahibine	teslim	edilir.

Yolcu Bindirme ve İndirme Kuralları

Sürücüler,	aksine	bir	işaret	bulunmadıkça	araçlarını	gidiş	yönüne	göre	yolun	en	sağ	kenarında	
durdurmaya,	yolcuların	iniş	ve	binişlerini	sağ	taraftan	yaptırmaya	zorunludurlar.	Yolcular	da	iniş	
ve	binişlerini	sağ	taraftan	yapmalıdırlar.	Ayrıca	dolmuşlar	ve	diğer	toplu	taşıma	araçları,	kendile-
ri	 için	belirlenmiş	duraklarda	yolcularını	bindirmeli	 ve	 indirmelidirler.	Yolcular	da	 toplu	 taşıma	
araçlarına	sıra	ile	binmeli,	sıra	ile	inmelidirler	(Resim	1.45).

Kara	yolunu	kullananlar	için	bir	tehlike	ve	engel	teşkil	etmeyeceğinden	emin	olunmadıkça;

*	Araç	durmadan	kapı	açmak,

*	Kapıların	kapanmasını	beklemeden	hareket	etmek,
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*	Durakladıktan	sonra	aracın	sağını	kontrol	etmeden	kapı	açmak	ve	kontrolsüz	inip	binmek,

*	Taşıt	yolu	üzerinde	araçların	sol	kapılarından	yolcu	indirip	bindirmek	yasaktır.

Resim 1.45:	Toplu taşıma araçlarına duraklardan sırayla ve kargaşa yaratmadan binilmelidir.

ETKİNLİK

Sınıf	içinde	bir	durak	oluşturarak	burada	toplu	taşıma	araçlarına	nasıl	binilmesi	ve	araçta	
hangi	davranışların	gösterilmesi	gerektiğini	uygulamalı	olarak	gösteriniz.	Kural	dışı	davranış-
lara	dikkat	çekerek	bunların	yapılmaması	gerektiği	belirtiniz.

1. Araç	sürücüleri	sağa	dönüşlerde	hangi	kurallara	uymak	zorundadır?	Belirtiniz.

2. Dönel	kavşaklarda	dönüş	yapacak	sürücülerin	uyacağı	kurallar	nelerdir?

3. Geçiş	üstünlüğüne	sahip	araçlar	hangileridir?

4. Durma	ve	duraklama	nedir?	Duraklama	hâlleri	nelerdir?

5. Park	etmenin	yasak	olduğu	yerler	hangileridir?	Belirtiniz.

6. Toplu	taşıma	araçlarında	yolcu	bindirme	ve	indirme	kuralları	nelerdir?

7. Geçiş	üstünlüğüne	sahip	araçların	sürücülerinin	sorumlulukları	nelerdir?

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Kara	yollarında	trafiğe	çıkan	bütün	araçların	Karayolları	Trafik	Yönetmeliği	ile	Araçların	İmal,	
Tadil	 	 ve	Montajı	Hakkındaki	Yönetmelik’te	belirtilen	 ışıklı	 donanımı	bulundurmaları;	 bunların	
geceleri	ve	sis,	kar,	şiddetli	yağmur,	yeterli	derecede	aydınlatılmamış	tünel	gibi	görüşün	yetersiz	
olduğu	yer,	zaman	ve	hâllerde	yakılmaları	zorunludur.

Araçların ışıklandırılmasında kullanılan ışıklar ve ışık teçhizatları şunlardır:

Far:	Beyaz	veya	açık	sarı	ışık	vermelidir.

Ön park lambası: Beyaz	veya	açık	sarı	ışık	vermelidir.

Ön dönüş lambası:	Beyaz	veya	portakal	rengi	ışık	vermelidir.

Sis lambası:	Zorunlu	değildir.	Varsa	beyaz	veya	açık	sarı	ışık	vermelidir.

Arka park lambası:	Kırmızı	ışık	vermelidir.

Arka dönüş lambası:	Kırmızı	veya	portakal	rengi	ışık	vermelidir.

Geri vites lambası:	Zorunlu	değildir.	Varsa	beyaz	veya	açık	sarı	ışık	vermelidir.

İç lamba: Ücretle	yolcu	taşıyan	taşıtlarda	bulunması	zorunlu	olup	beyaz	ışık	vermelidir.	Diğer	
taşıtlarda	zorunlu	değildir.

Acil uyarı lambası:	Dörtlü	 ikaz	 denilen	 ışıklar	 zorunlu	 değildir.	Varsa	portakal	 rengi	 ışık	
vermelidir.

Plaka lambası: Arka	plakayı	20	metre	mesafeden	okunacak	şekilde	aydınlatmalıdır.

Reflektör: Araçların	arkasında	en	az	20	santimetrekare	büyüklüğünde	reflektör	bulunmalı-
dır.

Fren lambası:	Kırmızı	ışık	vermelidir.

Araçlar	 seyir	 hâlindeyken	 ışıkların	 kullanılması	 konusunda	 uyulması	 gereken	 zorunluluk	 ve	
yasaklar	şunlardır:

*	Uzağı	gösteren	ışıklar	(uzun	hüzmeli	farlar):

•		 Yerleşim	birimleri	dışındaki	kara	yollarında	geceleri	seyrederken,	yeterince	aydınlatıl-
mamış	 tünellere	 girerken,	 benzeri	 yer	 ve	 hâllerde	 uzağı	 gösteren	 ışıkların	 yakılması	
mecburidir.

4	 Araçların	far	ve	gösterge	ışıkları	niçin	önemlidir?	Tartışınız.

DERSE HAZIRLANALIM

ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI, YOLDA KALAN 
ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ VE ÇEKİLMESİ

KAZANIMLAR

18. Kazanım:	Araçların	ışıklandırılmasının	önemini	fark	eder.
19. Kazanım:	Yolda	kalan	araçların	işaretlenmesi	ve	çekilmesinde	uyulması	gereken	kural-

ları	açıklar.
20. Kazanım:	 Trafikte	 aydınlatmanın	 yetersiz	 olduğu	 ve	 hava	 koşullarının	 fark	 edilmeyi	

güçleştirdiği	durumlarda	alınacak	önlemleri	sıralar.
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	 	 Ancak	 sürücünün	yeterli	mesafeyi	açık	olarak	görebildiği	 ve	kendi	aracının	da	yeterli	
uzaklıktan	görülebileceği	hâllerde,	uzağı	gösteren	 ışıklar	yerine	yakını	gösteren	 ışıklar	
kullanılabilir.

•		 Karşı	yönden	gelen	araç	sürücülerinin	ve	kara	yolunu	kullanan	diğer	kişilerin	gözlerini	
kamaştıracak	bütün	hâllerde,	uzağı	gösteren	ışıkların	yakılması	yasaktır.

*	Yakını	gösteren	ışıklar	(kısa	hüzmeli	farlar):

•		 Karşılaşmalarda,

•		 Aydınlatmanın	yeterli	olduğu	kesimlerde,

•		 Öndeki	araç	yakından	izlenirken,

•		 Uzağı	gösteren	ışıkların	uyarma	için	kullanılması	hâli	dışında,	yan	yana	gelinceye	kadar	
bir	aracı	geçerken,

•		 Gündüzleri	 görüşü	 azaltan	 sisli,	 yağışlı	 ve	 benzeri	 havalarda	 yakını	 gösteren	 ışıkların	
kullanılması	mecburidir.

*	Kuyruk	ışıklarının	(arka	park	lambası)	seyir	sırasında,	uzağı	veya	yakını	gösteren	ışıklar	veya	
sis	ışıkları	ile	birlikte	kullanılması	mecburidir.

*	Işıkların	kullanılmasına	ilişkin	diğer	esaslar:

•		 Dönüş	ışıklarının	“geç”	anlamında	kullanılması,

•		 Sadece	park	veya	sis	ışıkları	yakılarak	araç	sürülmesi,

•		 Karşılaşmalarda	ışıkların	söndürülmesi,

•		 Yönetmeliklere	aykırı	ışık	takılması	ve	kullanılması

•		 Sis	ışıklarının;	sis,	kar,	şiddetli	yağmur	nedeniyle	görüşün	yetersiz	olduğu	hâller	dışında	
ve	geceleri	yakını	ve	uzağı	gösteren	ışıklarla	aynı	zamanda	kullanılması	yasaktır.

Yolda Kalan Araçların İşaretlenmesi ve Çekilmesi Kuralları

Herhangi	bir	arıza	veya	trafik	kazası	nedeniyle	kara	yolunda	seyir	hâlinde	olmayan	araçların	
diğer	araç	sürücüleri	tarafından	fark	edilebilmesi	 için	kuralına	uygun	olarak	işaretlenmesi	gere-
kir.

İşaretleme	ile	ilgili	olarak	yapılacak	işlemler	şunlardır:

*	Araçlar	 yolun	 en	 sağına	 çekilmeli	 (Trafik	 kazalarında	 bu	 işlem	 kaza	 tespit	 tutanağı	 dü-	
zenlendikten	sonra	yapılmalıdır.),

*	Araçların	park	lambaları	yakılmalı,

*	Aracın	önüne	ve	arkasına	diğer	araç	sürücüleri	tarafından	150	metre	uzaktan	görülebilecek	
şekilde	birer	kırmızı	yansıtıcı	(reflektör)	veya	kırmızı	ışıklı	cihaz	konulmalı,

*	Tepe	üstü	veya	dönemeç	gibi	yerlerde	arızalanan	bir	aracın	ön	ve	arka	 tarafına,	kırmızı	
yansıtıcı	veya	kırmızı	ışıklı	uyarıcı	cihaz,	araçtan	en	az	30	metre	uzaklığa,	diğer	araç	sürü-
cülerinin	en	az	150	metre	mesafeden	görebilecekleri	şekilde	yerleştirilmeli,

*	Arızalı	araç	tehlikeli	madde	taşıyorsa	mutlaka	kırmızı	ışıklı	cihaz	kullanılmalı	ve	araç	sürek-
li	olarak	başında	beklenerek	gözetim	altında	bulundurulmalıdır.
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Herhangi	bir	nedenle	çekilerek	götürülmesi	gereken	araçlar,	“kurtarıcı”	olarak	adlandırılan	araç-
larla	çekilip	götürülmelidir	(Resim	1.46).

Araçların	çekilip	götürülmeleri	sırasında	aşağıdaki	hususlara	dikkat	edilmelidir:

*	Çekilen	aracın	ağırlığı,	çeken	aracın	taşıma	sınırından	fazla	olmamalı,

*	Çekilen	araç,	sürücünün	yönetiminde	olmalı,

*	Çekilen	aracın	ışık	donanımı	bozuksa	aracın	arkasına	gündüz	reflektör	ya	da	en	az	20x20	
cm	ebatlarında	kırmızı	bez,	gece	ise	kırmızı	ışık	veren	cihaz	ya	da	reflektör	takılmalı,

*	İki	aracın	bağlantısı;	5	metreyi	geçmeyen,	yerinden	çıkmayacak	ve	kopmayacak	şekilde	
çelik	 çubuk,	 çelik	 halat	 ve	 zincir	 ile	 yapılmalıdır.	 Ara	 bağlantının,	 2,5	 metreyi	 geçmesi	
hâlinde,	bağlantının	orta	kısmına	gündüz	kırmızı	yansıtıcı	veya	en	az	20x20	cm	ebadında	
kırmızı	bez,	gece	ise	kırmızı	ışık	veren	cihaz	ya	da	reflektör	takılmalı,

*	Çekilen	aracın	freni	arızalı	ise	çekme,	bir	metreden	uzun	olmayan	çekme	demiri	ile	yapıl-
malı,	araçların	saatteki	hızı	15	kilometreyi	geçmemeli,

*	Kendi	kendine	hareket	ve	kumanda	yetenekleri	olmayan	römork	ve	benzeri	araçlar	mutlaka	
kurtarıcı	araçlarla	çekilmelidir.

Resim 1.46:	Kurtarıcı araç
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Yayalar, geceleri ve gündüzleri, görüşün az olduğu durumlarda şu kurallara dik-
kat etmelidirler:

*	Sürücüler	tarafından	fark	edilebilmek	için	açık	renk	veya	üzerinde	yansıtıcı	bulunan	giysiler	
giymeli	ya	da	üzerlerinde,	bu	özellikte	eşyalar	bulundurmalı,

*	Sürücülerin	dikkatini	çekecek	ışık	veren	araçlar	(el	feneri,	lamba	vb.)	taşımalı,

*	Karşıdan	gelen	sürücüler	tarafından	görülebilmek	amacıyla	gidiş	yönüne	göre	yolun	solunu	
kullanmalıdırlar.

Bu	önlemleri	alan	yayalar,	sürücüler	tarafından	kolay	fark	edilirler.	Bu	durum,	yayaların	can	
güvenliğini	artırır.	Trafiğin	düzenli	akışını	da	sağlar.

Trafiğin	akışında	iklim	koşullarından	kaynaklanan	değişiklikler	de	olabilir.	Yağış,	sis	ve	yolun	
buzlanması	gibi	nedenlerle	trafiğin	normal	akışı	değişebilir	(Resim	1.47).	Böyle	durumlarda	yaya	
ve	sürücüler,	daha	dikkatli	davranmalıdırlar.	

Trafiğe	katılanların	trafiğin	akışı	içindeki	davranışları	oldukça	önemlidir.	Çoğunlukla	insanların	
hatalı	davranışlarından	kaynaklanan	trafik	kazaları,	birçok	can	ve	mal	kaybına	neden	olmaktadır.	
Bu	durumu	önlemek	için	yaya,	sürücü	ve	yolcuların,	trafik	akışını	engelleyecek	kural	dışı	hareket-
lerden	kaçınmaları	gerekir.	Bu	nedenle	sürücüler;	aceleci,	yarışçı,	öfkeli	ve	saldırgan	olmamalı-
dırlar.	Öne	geçme,	kuralları	görmezlikten	gelme,	başkalarının	geçiş	hakkını	engeleme	gibi	davra-
nışlardan	uzak	durmalıdırlar.

Yayalar	aniden	yola	çıkmamalı,	taşıt	yolu	üzerinde	yürümemelidirler.	Karşıya	geçerken	güvenli	
yerleri	seçmeli,	hızlı	hareket	etmelidirler.

Resim 1.47:	Yağış ve yolun buzlanması trafik akışını olumsuz etkiler.
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Yolcular,	sürücülerin	dikkatini	dağıtacak	davranışlarda	bulunmamalıdırlar.	Toplu	taşıma	araç-
larında	başkalarını	rahatsız	etmemeli,	sarsıntı	sonucu	olabilecek	tehlikelere	karşı	tedbirli	olmalı-
dırlar.

Trafiğe	katılanlar	kurallara	her	zaman	titizlikle	uymalıdırlar.	Yoldan	yararlanan	diğer	insanların	
haklarına,	can	ve	mal	güvenliklerine	saygı	göstermelidirler.

ETKİNLİK

Trafikte	aydınlatmanın	yetersiz	olduğu	ya	da	hava	koşullarının	fark	edilmeyi	güçleştirdiği	
durumlarda	yayaların	alacağı	güvenlik	önlemlerine	ilişkin	beyin	fırtınası	yapınız.

1.	Hangi	oluşumlarda	uzun	hüzmeli	farların	yakılması	yasaktır?

2.	İç	lamba	hangi	taşıtlarda	zorunludur?	Hangi	renkte	olmalıdır?

3.	Yolda	kalan	araçların	işaretlenmesinde	hangi	işlemler	yapılmalıdır?

4.	Araçların	çekilip	götürülmesinde	nelere	dikkat	edilmelidir?	Belirtiniz.

5.	Yayalar,	aydınlatmanın	yetersiz	olduğu	durumlarda	hangi	önemleri	almalı,	nelere	dikkat	
etmelidir?

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Yaya geçidi;	 taşıt	yolunda,	yayaların	güvenli	geçebilmelerini	 sağlamak	üzere,	 trafik	 işaret-
leriyle	belirlenmiş	alandır.

Yayalar,	yaya	geçitlerini	kullanırken	ışıklı	trafik	işaret	cihazlarına	ya	da	trafik	polislerinin	işa-
retlerine	 uygun	 davranmalıdırlar	 (Resim	 1.48).	 Bunlara	 uyulmadan	 taşıt	 yoluna	 inmek,	 duran	
araçların	arkasından	ya	da	arasından	karşıya	geçmeye	çalışmak	yanlış	davranışlardır.	Bu	davra-
nışlar,	can	güvenliğini	tehlikeye	attığı	gibi	sürücüleri	de	zora	sokabilir.	Bu	nedenle	mutlaka	kural-
lara	uyulmalıdır.	Sürücüler	de	yaya	geçidine	yaklaşıldığını	bildiren	uyarı	işaretlerine	uymalı,	hızla-
rını	azaltmalı,	ışıklı	trafik	işaret	cihazlarına	ya	da	trafik	polislerinin	işaretlerine	uymalıdır.

Okul geçitleri,	okulların	çevresinde	özellikle	öğrencilerin	geçmesi	için	taşıt	yolundan	ayrılmış	
ve	bir	trafik	işaretiyle	belirlenmiş	alandır.	Okul	geçitlerinde	trafiği	düzenleme	ve	denetleme	yet-
kisi	olan	kişilere	yardımcı	olmak	üzere	okul	geçidi	görevlileri	de	bulunur.	Öğrenciler	bu	yerleri	
kullanırken	kurallara	uymalı,	buradaki	görevlilerin	uyarı	ve	işaretlerine	dikkat	etmelidirler.

Sürücüler,	okul	geçitlerine	yaklaşırken	hızlarını	azaltmalı,	okul	geçidi	görevlisinin	işaretlerine	
uygun	hareket	etmelidir.

4	 Yaya	geçidinden	karşıya	geçerken	dikkat	etmeniz	gereken	kurallar	nelerdir?	Niçin?

DERSE HAZIRLANALIM

GEÇİTLERİ KULLANIRKEN

KAZANIMLAR

21. Kazanım:	Sürücü	ve	yayaların	okul,	demir	yolu	ve	yaya	geçitlerinden	geçerken	dikkat	
etmesi	gereken	kuralları	açıklar.

Resim 1.48:	Yaya geçidi
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Bazı	yerlerde	kara	yolu	ile	demir	yolu	aynı	seviyede	kesişir.	Bu	tür	bariyerli	ya	da	bariyersiz	
geçitlere	hemzemin	geçit	denir.	Yaya	ve	sürücüler,	demir	yolu	geçitlerinde	dikkatli	olmalı,	gel-
mekte	ya	da	geçmekte	olan	tren	olup	olmadığına	baktıktan	sonra	geçiş	yapmalıdırlar.	Sürücüler,	
hızlarını	iyice	azaltmalı,	gerekiyorsa	durmalıdırlar	(Resim	1.49).

Resim 1.49:	Demir yolu geçidi

ETKİNLİK

Okulun	“okul	geçidi	görevlisi”ni	sınıfa	davet	ederek	görevlerini,	bu	göreve	nasıl	seçildiğini	
anlatmasını	isteyiniz.	Okul	geçidini	kullanırken	dikkat	edilmesi	gereken	kuralların	neler	oldu-
ğunu	sorunuz	ve	bunlara	niçin	uyulması	gerektiğine	ilişkin	tartışma	yapınız.

Okulumuzda	“trafik	geçidi	görevlisi”	 yoksa	bir	 trafik	polisini	 sınıfınıza	davet	ediniz	 veya	
İnternetten	trafik	polisinin	görevleriyle	ilgili	araştırma	yapınız.	Yaya	geçidini	kullanırken	dik-
kat	edilmesi	gereken	kurallar	ve	bunlara	niçin	uyulması	gerektiğine	ilişkin	tartışma	yapınız.

1. Yaya	geçidi	nedir?	Bu	geçidi	kullanırken	nelere	dikkat	etmek	gerekir?	Açıklayınız.

2. Okul	geçidine	yaklaşırken	sürücüler	hangi	kurallara	uymalıdır?

3. Demir	 yolu	 geçidinden	 geçerken	 yaya	 ve	 sürücülerin	 dikkat	 etmesi	 gereken	 hususlar	
nelerdir?	Açıklayınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Kara	yollarında	seyreden	sürücülerin	kurallara	uymaması	 trafik	düzenini	bozduğu	gibi	 trafik	
güvenliğini	de	olumsuz	etkiler.	Bu	nedenle	trafik	kurallarına	uymayanların	uyarılması	da	önem-
lidir.

Trafiğe	katılanların,	diğer	kişilerin	trafikteki	davranışlarını	izleyerek	değerlendirmeleri	ve	kural	
ihlali	yapanları	ilgili	birimlere	bildirmeleri	gerekir.	Özellikle	trafiğe	sürücü	olarak	katılanların	kural	
ihlalleri	çeşitli	kazalara	neden	olmakta	ya	da	yayaların	can	güvenliklerini	zora	sokmaktadır.	Kara	
yollarında	seyreden	her	türlü	taşıtın	kural	ihlali	yapmaması	önemlidir.

Okul	servis	araçlarının	Karayolları	Trafik	Kanunu,	Karayolları	Trafik	Yönetmeliği	ve	Okul	Servis	
Araçları	Hizmet	Yönetmeliğine	uygun	olması	gerekmektedir.

Öğrenciler,	okul	servis	araçlarının	sürücülerinin	hız,	kavşaklarda	geçiş	önceliği,	indirme	ve	bin-
dirme	kuralları,	ışıklı	trafik	işaret	cihazlarına	uyup	uymadıkları,	rehber	personel,	emniyet	kemerinin	
bulunup	bulunmadığı	hususlarında	anne	babalarına,	öğretmenlerine	ve	okul	yöneticilerine	bilgi	ver-
melidir.	Okul	yetkilileri	eksikliklerin	giderilmesi	ve	kurallara	titizlikle	uyulması	için	sürücüyü	uyarmalı,	
devam	etmesi	durumunda	taşıma	sözleşmesi	iptal	edilmelidir.

Kural ihlali yapan araçlar zaman geçirilmeden yetkili birimlere bildirilmelidir. 
Bildirim yaparken;

*	İhlali	gerçekleştiren	aracın	plakası,	markası,	modeli,	rengi,

*	Hangi	 yolda	 kural	 ihlalinin	
gerçekleştiği,

*	Aracın	gittiği	yön,

*	Tarih	ve	saat,

*	Işık	 ihlallerinde	 olayın	 hangi	
ışıklarda	 gerçekleştiği	 gibi	 bilgiler	
kısa	 ve	 doğru	 olarak	 “155	 Polis	
İmdat”	 telefonuna	 ya	 da	 en	 yakın	
trafik	şube	müdürlüğüne		bildirilme-
lidir	(Resim	1.50).

Taşıt	 sürücülerinin	 yanı	 sıra	
bisiklet	ve	motosiklet	 sürücüleri	de	
kurallara	uymalı	ve	güvenli	sürüş	ile	
ilgili	güvenlik	önlemlerini	almalıdır-
lar.

4	 Trafikte	 kural	 ihlali	 yapan	 sürücüleri	 gördüğünüzde	 neler	 yapıyorsunuz?	 Kural	 ihlali	
yapan	sürücülerin	ilgili	kuruluşlara	bildirilmesi	gerektiğini	düşünüyor	musunuz?	Niçin?	
Tartışınız.

DERSE HAZIRLANALIM

TRAFİKTE KURAL İHLALLERİ

KAZANIMLAR

22. Kazanım:	Fark	ettiği	kural	ihlallerini	ilgililere	bildirir.
23. Kazanım:	Trafikte	bisiklet	ve	motosikletin	güvenli	kullanımıyla	ilgili	kuralları	açıklar.

Resim 1.50:	Kural ihlali yapanlar 155 Polis İmdat telefonuna 
bildirilmelidir.
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Bisiklet,	en	çok	üç	tekerleği	olan	ve	insanın	kas	gücü	ile	hareket	ettirilen,	yolcu	taşımaların-
da	kullanılmayan	motorsuz	taşıttır.

Motosiklet,	iki	veya	üç	tekerlekli,	sepetli	veya	sepetsiz	motorlu	taşıttır.

Bisiklet	 sürücülerinin,	 kask	 ve	 dizlik;	 motosiket	 sürücülerinin	 ise	 kask,	 koruma	 gözlüğü	 ve	
dizlik	takması	zorunludur	(Resim	1.51).	Ayrıca	fren,	korna,	yansıtıcı,	far	bulundurulması	gerek-
mektedir.	Bisiklet	ve	motosiklet	sürücüleri	araçlarını	kurallara	uygun	olarak	kullanmalı	ve	gerekli	
önlemleri	her	zaman	almalıdır.	Bu	önlemleri	alan	bisiklet	ve	motosiklet	sürücüleri,	olası	bir	trafik	
kazasını	önlediği	gibi	olabilecek	bir	trafik	kazasından	en	az	zararla	kurtulabilirler.

ETKİNLİK

Trafikte	ışık	ihlali	yapan	bir	sürücüyü	155	Polis	İmdat	telefonuna	bildirdiğinizi	düşünerek	
bir	canlandırma	yapınız.	Bildirmede	eksik	kalan	bilgilerin	neler	olduğunu	belirleyerek	canlan-
dırmayı	tamamlayınız.

1. Kural	ihlali	gerçekleştiren	araçlar	nereye	bildirilmelidir?	Açıklayınız.

2. Okul	servisi	araçlarında	fark	edilen	kural	ihlalleri	kimlere	bildirilmelidir?	Niçin?

3. Bisiklet	ve	motosiklet	sürücülerinin	trafikte	hangi	güvenlik	önlemlerini	almaları	gereklidir?	
Belirtiniz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Resim 1.51:	Bisiklet	ve	motosiklet	sürücüleri,	kask,	koruma	gözlüğü	vb.	güvenlik	önlemlerini	almak	zorundadırlar.
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Trafik kazaları sonrası yayaların sorumlulukları şunlardır:

*	Kaza	yerinde,	daha	önce	ilk	yardım	eğitimi	almış	olanlar	tarafından	usulüne	uygun	ilk	yar-
dım	önlemleri	almak,

*	Olayı	 öncelikle	 112	 Acil	 Yardım	 ve	 Kurtarma	 Hizmetlerine,	 daha	 sonra	 da	 155	 Polis	
İmdat,	156	Jandarma,	110	Yangın	telefonlarına	bildirmek,

*	Trafik	polisi	ve	sağlık	personelinin	istemesi	hâlinde,	yaralıların	en	yakın	sağlık	kuruluşuna	
götürülmesine	yardımcı	olmak,

*	Trafik	 kazasına	 karışan	 tarafların	 sorumluluğunu	 belirlemeye	 yarayacak	 iz	 ve	 deliller	 ile	
kaza	yerindeki	taşıtların	durumunu	değiştirmemek,

*	Dönülen	kara	yolunun	gidiş	şeridine	veya	gidişine	ayrılmış	en	sağ	şeride	girmektir.

Trafik kazaları sonrası sürücülerin sorumlulukları şunlardır:

Bir	 trafik	 kazası	 oluştuğunda,	 kaza	 geçiren	 sürücülerden	 yaralı	 olmayan	 ya	 da	 hafif	 yaralı	
olanlar	ile	yoldan	geçen	diğer	taşıt	sürücülerinin	birtakım	sorumlulukları	vardır.	Bunlardan	bazı-
ları	şunlardır:

*	Trafik	 için	 tehlike	 yaratmayacak	 şekilde	 durmak,	 trafik	 güvenliği	 için	 yansıtıcı	 cihazları	
koymak,

*	Kaza	yerinde,	kazanın	sorumlusunu	belirlemeye	yarayacak	iz	ve	deliller	ile	kaza	yerindeki	
taşıtın	durumunu	değiştirmemek,

*	Kazayı	en	yakın	trafik	polisine	ve	sağlık	kuruluşuna	bildirmek,

*	Kaza	yerinde	daha	önce	ilk	yardım	eğitimi	almış	olanlar	tarafından	ilk	yardım	uygulamala-
rına	başlamak,

*	Yetkili	ve	görevliler	gelmeden	kaza	yerinden	ayrılmamak,

*	Kazaya	karışan	diğer	 sürücüye	kimlik	 ve	adresini	 bildirmek,	 sürücü	ve	 trafik	belgeleriyle	
sigorta	poliçelerini	göstermek,	bunlara	ait	gerekli	bilgileri	vermek,

*	Kazada	sadece	maddi	kayıp	varsa	kaza	tespit	tutanağını	düzenlemek	ve	taraflarca	imzalan-
masını	sağlamaktır.

Trafik	kazalarına;
*	İkiden	fazla	araç	karışmışsa,
*	İki	aracın	karıştığı	durumda	sürücüler	kusur	yönünden	anlaşamamışlarsa,

4	 Herhangi	bir	trafik	kazasına	tanık	oldunuz	mu?	Kazadan	sonra	sürücüler	nasıl	davranı-
yorlardı?	Kazayla	ilgili	bir	belge	hazırlıyorlar	mıydı?

4	 Trafik	 kazası	 sonrasında	 yaya,	 sürücü	 ve	 yolcuların	 yükümlülükleri	 nelerdir?	 Bu	
yükümlülükleri	yerine	getirmeyenlere	herhangi	bir	cezai	işlem	yapılmakta	mıdır?

DERSE HAZIRLANALIM

TRAFİK KAZASI SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

KAZANIMLAR

24. Kazanım:	Trafik	kazası	sonrası	yapılacak	iş	ve	işlemleri	açıklar.
25. Kazanım:	Trafik	kurallarının	ihlalinde	sürücüler	gibi	yayalara	da	ceza	verilebileceğinin	

farkına	varır.
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*	Resmî	araçlar	kazaya	karışmışsa,

*	Yaralı	veya	ölen	kişi	varsa	adli	yönden	gereğini	yapmak,	kazanın	oluş	nedenlerini,	 iz	ve	
delilleri	belirleyerek	trafik	kaza	tespit	tutanağı	düzenlemek	üzere	trafik	polisince	el	konu-
lur.

Trafik	polisinin	görevli	olmadığı	veya	bulunmadığı	kara	yollarında	meydana	gelen	kazalarda,	
trafik	kaza	tespit	tutanağı	jandarma	tarafından	düzenlenir	ve	bir	örneği	o	yerin	trafik	yetkili	biri-
mine	gönderilir.

Kara	yollarında	meydana	gelen	ve	yalnız	maddi	hasarla	sonuçlanan	trafik	kazalarında	tarafla-
rın	anlaşması	hâlinde	ve	fiil,	başka	bir	suç	oluşturmuyorsa	adli	kovuşturma	yapılmaz	ve	Türk	Ceza	
Kanunu	hükümleri	uygulanmaz.

Trafik	polisi	ya	da	jandarma,	trafik	kazalarında	yolun	trafiğe	kapandığı	hâllerde,	iz	ve	deliller	
kaybolmayacak	şekilde	 işaretlendikten	ve	gerekli	 işlemler	yapıldıktan	sonra	kara	yolunu	trafiğe	
açmaya	yetkilidir.	

•	Hayati	tehlike	yaratan	yaralanma,	ölümlü	bir	kaza,	kara	yolunun	trafiğe	kapanmasına	neden	
olmuşsa	(Resim	1.52),

•	Kaza,	trafikte	can	güvenliği	için	risk	taşıyorsa,

•	Başka	bir	yoldan	geçiş	verilemiyorsa,

•	 Cumhuriyet	 savcısının	 gecikeceği	 bilgisi	 ulaşmışsa	 gerekli	 işaretlemeler	 yapıldıktan	 sonra	
araç,	yaralılar	ve	ölüler	kenara	alınıp	durum	bir	tutanakla	tespit	edilerek	yol	trafiğe	açılır.

Trafik	polisi	ve	jandarma,	usul	kanunları	gereğince	görevlendirilirse	trafik	kazalarında	bilirkişi-
lik	yapabilir.	Bilirkişilik,	kazanın	gerçekleşmesine	neden	olan	etkenler	ve	kusur	oranlarını	belirle-
mek,	olay	ile	ilgili	görüş	ve	önerileri	belirtmek	amacıyla	yapılır.

Karayolları	 Genel	 Müdürlüğünün	 2012	 verilerine	 göre	 trafik	 kazalarında;	 sürücü,	 yaya	 ve	
yolcu	olarak	insan	faktörünün	oranı	yaklaşık	%	99’dur.	Araçların	ve	yolların	kusur	oranı	ise	yak-
laşık	%	1’dir.	

Resim 1.52:	Trafik kazası
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Trafik kazalarında sürücülerin asli kusurlu sayıldığı hâllerden bazıları şunlardır:
*	Işıklı	trafik	işaret	cihazlarının	kırmızı	ışığında	veya	yetkili	memurun	dur	işaretinde	geçmek,

*	“Taşıt	giremez.”	trafik	işaret	levhası	bulunan	kara	yoluna	veya	bölünmüş	kara	yolunda	karşı	
yönden	gelen	trafiğin	seyrettiği	şerit,	rampa	ve	bağlantı	yollarına	girmek,

*	İkiden	fazla	şeritli	taşıt	yollarında,	karşı	yönden	gelen	trafiğin	seyrettiği	şerit	veya	yol	bölü-
müne	girmek,

*	Öndeki	araca	arkadan	çarpmak,

*	Geçme	yasağı	olan	yerlerde	araç	geçmek,

*	Kavşaklarda	geçiş	önceliğine	uymamak,

*	Park	için	ayrılmış	yerlerde	veya	taşıt	yolu	dışında	kurallara	uygun	olarak	park	edilmiş	araç-
lara	çarpmaktır.

Trafik kazalarında yayaların asli kusurlu sayıldığı durumlardan bazıları şunlardır:
*	Yaya	ve	okul	geçitlerinin	bulunduğu	yerlerde	yayalar	için	ışıklı	trafik	işaret	cihazlarına	veya	

trafiği	yönlendiren	yetkililerin	işaret	ve	uyarılarına	dikkat	etmeden	karşıya	geçmeye	çalış-
mak,

*	Banketlerde	yürürken	gerekli	önlemleri	almamak,
*	Yayaların	 yürümesi	 için	 ayrılmış	 kısımlardan	 yürümeyip	 kontrolsüz	 bir	 şekilde	 taşıt	 yo-	

lundan	gitmek,
*	Taşıtlara	asılarak	gitmek,

*	Taşıtların	önünden	veya	arkasından	taşıt	yoluna	girmektir	(Resim	1.53).

Resim 1.53:	Duran araçların önünden ve arkasından geçmek tehlikelidir.
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Yolcuların asli kusurlu sayıldığı hâllerden bazıları şunlardır: 

*	Hareket	hâlindeki	taşıtlara	inip	binmeye	çalışmak,

*	Sol	kapılardan	inip	binmek,

*	Taşıttan	el,	kol,	baş,	gövde	çıkarmak,

*	Üzeri	açık	taşıtlarda	ve	yük	üzerinde	yolculuk	yapmaktır.

Trafik	kurallarının	ihlali	sonucu	yaya	ve	sürücülere	çeşitli	cezalar	verilmektedir.

Yayalara verilecek trafik cezalarına ilişkin suçlardan bazıları şunlardır:

*	Karşıya	geçişlerde	trafik	işaret	cihazlarına	işaretlere	uymamak,

*	Işıklı	trafik	işaret	cihazlarına	veya	yetkili	kişilerin	uyarılarına	uymamak,

*	Yaya	yollarında,	geçitlerde	veya	zorunlu	hâllerde	taşıt	yolu	üzerinde	trafiği	tehlikeye	düşü-
recek	davranışlarda	bulunmak,

*	Gece	ve	gündüz,	görüşün	az	olduğu	hâllerde	çarpmayı	önleyici	uyarıcı	tedbirler	almamaktır.

Sürücülere verilecek trafik cezalarına ilişkin suçlardan bazıları şunlardır:

*	Alkollü	olarak	araç	kullanma,

*	Uyuşturucu	ve	keyif	verici	madde	alarak	araç	kullanma,

*	Hız	sınırlarını	%	30’a	kadar	aşma,

*	Kırmızı	ışık	ihlali,

*	Muayene	süresi	geçen	araçları	kara	yolunda	kullanma,	

*	Sürücü	belgesi	olmadan	araç	sürme,

*	Tescil	belgesi,	trafik	belgesi	ve	tescil	plakası	olmadan	kara	yolunda	araç	sürme,

*	Dönüş	kurallarına	aykırı	hareket	etme,

*	Geçme	kurallarına	aykırı	hareket	etme,

*	Yolcu	indirme	ve	bindirme	kurallarına	aykırı	hareket	etme,

*	Duraklamanın	yasak	olduğu	yerlerde	duraklama,

*	Park	etmenin	yasak	olduğu	yerlere	park	etme,

*	Araçlara	taşıma	sınırı	üstünde	yolcu	alma,

*	Tedbirsiz	ve	saygısız	araç	sürme,

*	Emniyet	kemeri,	koruma	başlığı	ve	koruma	gözlüğü	gibi	koruyucu	tertibatı	kullanmama,

*	Mali	sorumluluk	sigortasını	yaptırmamadır.

Bu	suçları	 işleyen	sürücülere	ceza	 tutanağı	düzenlemek	suretiyle	hafif	para	cezası	uygulanır	
(Resim	1.54).	Ayrıca	sürücülere,	aldıkları	her	ceza	için	ceza	puanı	verilir.	Örneğin,	aracını	taşıt	
yolu	üzerinde	park	etmenin	yasak	olduğu	yere	park	eden	sürücüye	hem	para	cezası	hem	de	bu	
suç	karşılığında	beş	ceza	puanı	verilir.

Trafik	suçunun	işlendiği	tarihten	geriye	doğru	bir	yıl	içinde	100	ceza	puanını	dolduran	sürü-
cülerin	belgeleri	iki	ay	süre	ile	geri	alınır	ve	sürücüler	eğitime	tabi	tutulurlar.	Aynı	yıl	içinde	ikinci	
defa	100	ceza	puanı	dolduran	sürücülerin	sürücü	belgeleri	dört	ay	süre	ile	geri	alınarak	sürücüler,	
psiko-teknik	 değerlendirmeye	 ve	 psikiyatri	 uzmanının	 muayenesine	 tabi	 tutulurlar.	 Muayene	
sonucunda	sürücülük	yapmasına	engel	hâli	bulunmayanların	belgeleri,	süre	sonunda	iade	edilir.	
Bir	yıl	içinde	üç	defa	100	ceza	puanı	dolduran	sürücülerin	belgeleri	süresiz	olarak	iptal	edilir.
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Ölümle	sonuçlanan	trafik	kazalarına	asli	kusurlu	olarak	sebebiyet	veren	sürücülerin	belgeleri	
ise	bir	yıl	süre	ile	geri	alınır.

Sürücü	belgeleri	geri	alınanlar,	ceza	süresince	trafikte	araç	kullanmaktan	men	edilirler.

Resim 1.54:	Sürücülerin belgelerini kontrol eden trafik polisleri

ETKİNLİK

Sınıfa	bir	trafik	polisi	ya	da	yetkili	birini	davet	ederek	“Trafik	suçları	ve	cezaları”	konusun-
da	bilgi	vermesini	isteyiniz.	Özellikle	yayalara	verilecek	cezalarla	ilgili	fiillere	örnek	uygulama-
lar	yaptırınız.

1. Trafik	kazalarına	karışan	sürücülerin	sorumlulukları	nelerdir?

2. Hangi	durumda	trafik	kazalarına	mahalli	genel	zabıtasınca	el	konulur?

3. Trafik	kazalarında	yolcu	kusurları	nelerdir?	Belirtiniz.

4. Yayalara	hangi	davranışlardan	dolayı	trafik	cezası	verilmektedir?	Açıklayınız.

5. Sürücülere	ceza	puanı	niçin	ve	hangi	fiiller	için	verilmektedir?	Belirtiniz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Trafiğe	 sürücü	 olarak	 katılabilmek	 için	 Karayolları	 Trafik	 Kanunu	 gereğince,	 kullanılacak	
aracın	cinsine	göre	sürücü	belgesine	sahip	olmak	gerekmektedir.	Sürücü	belgesi	olmadan	kara	
yolunda	araç	kullanmak	yasaktır.

Sürücü	 olabilmek	 için	 sürücü	 belgesi	 almak	 gerekir.	 Sürücü	 belgesi	 alabilmek	 için	 gereken	
koşullar	şunlardır:

Yaş koşulu: Alınacak	sürücü	belgesinin	sınıfına	göre	değişmektedir.	Buna	göre	yaş	koşulu	
Tablo	1.3’teki	gibidir.

Tablo 1.3:	Sürücü belgesi sınıfı ve yaş koşulu

Öğrenim koşulu: F,	 G	 ve	 H	 sınıfı	 sürücü	 belgesi	 alacakların	 ilkokulu,	 diğer	 sınıf	 sürücü	
belgesi	alacakların	ise	en	az	ortaokulu	ve	8	yıllık	temel	eğitimi	bitirmiş	olmaları	gerekmektedir.

Sağlık koşulu: Karayolları	
Trafik	 Kanunu’nun	 38.	 mad-
desinde	 belirtilen	 sürücü	 belge-
lerinden	 birini	 almak	 isteyenle-
rin,	 vücut	 yapısı	 ve	 ruh	 sağlığı	
bakımından	 sürücülük	 yapması-
na	engel	durumu	bulunmamalıdır	
(Resim	1.55).	Kişilerin	bu	durum-
larını	 sağlık	 kurulu	 raporu	 ile	
belgelendirmeleri	gerekmektedir.

4	 Sürücü	belgesi	nedir	ve	niçin	gereklidir?
4	 Kasko	sigortası	nedir?	Kasko	sigortasının	yapılması	gerekli	midir?	Niçin?
4	 Araç	sahipleri,	araçlarında	hangi	malzemeleri	bulundurmak	zorundadırlar?	Niçin?

DERSE HAZIRLANALIM

SÜRÜCÜ VE TESCİL BELGELERİ İLE 
ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER

KAZANIMLAR

26. Kazanım:	Sürücü	ve	tescil	belgelerinin	önemini	açıklar.
27. Kazanım:	Araçlarda	bulunması	zorunlu	olan	malzeme	ve	gereçleri	tanır	ve	kullanır.

Sürücü Belgesinin Sınıfı

A1,	A2,	F,	H 17	yaşını	bitirmiş	olmak

B,	G 18	yaşını	bitirmiş	olmak

C,	D,	E 22	yaşını	bitirmiş	olmak

Yaş Koşulu

Resim 1.55:	Sürücü belgesi almak için göz sağlığının yerinde olması 
gereklidir.
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Eğitim ve sınav koşulu: Sürücü	belgesi	alabilmek	için	sürücü	kurslarına	gidilerek	belirli	bir	
eğitim	alınması	ve	bu	eğitim	sonunda	Millî	Eğitim	Bakanlığınca	yapılacak	sınavda	başarılı	olun-
ması	gereklidir.

Hükümlü olmama koşulu: Sürücü	olacakların,	Türk	Ceza	Kanunu	 ile	Karayolları	Trafik	
Kanunundaki	belli	 suçlardan	hükümlü	olmamaları	 gerekir.	Örneğin,	uyuşturucu	madde	kullan-
mak	veya	satmak	nedeniyle	ceza	almış	olanlar	sürücü	belgesi	alamazlar.

Aynı sınıf sürücü belgesi bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olması 
koşulu: Sürücü	olmak	isteyenlerin,	daha	önce	aynı	sınıf	sürücü	belgesi	almamış	olmaları	gerekir.	
Ayrıca	 bu	 kişilerin	 sürücü	 belgelerinin	 süresiz	 geri	 alınmamış	 olması	 da	 zorunludur.	 Sürücü	
belgelerine	geçici	olarak	el	konulanlar	ise	ancak	bu	süre	dolduktan	sonra	yeni	bir	sürücü	belgesi	
alabilirler.

Alınacak	sürücü	belgesi	için	gereken	öğrenim	durumu	ve	kullanılabilecek	taşıtlar	Tablo	1.3’teki	
gibidir.

	

Tabloda	verilenlerin	dışında,	sürücü	belgesi	sınıfına	uygun	taşıtları	sürmeyi	öğrenmeleri	 için	
sürücü	adaylarına	geçici	olarak	verilen	K	sınıfı	sürücü	belgesi	vardır.	Ayrıca	ülkemizde	“Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu”	tarafından	ve	kurumun	belirlediği	esaslara	göre	verilen	ulus-
lararası sürücü belgesi	bulunmaktadır.

Sürücü	belgelerinde	K	sınıfı	sürücü	belgesi	6	ay	geçerlidir.

Diğer	sürücü	belgelerinin	İçişleri	Bakanlığınca	trafik	güvenliği	nedeniyle	gerekli	görüldüğünde	
değiştirilmesi	 zorunludur.	 Geçerli	 bir	 mazereti	 olmaksızın	 6	 ay	 içinde	 sürücü	 belgelerini	
değiştirmeyen	sürücüler	araç	kullanmaktan	men	edilir.	Değiştirme	işlemleri	İçişleri	Bakanlığınca	
belirlenen	esas	ve	usullere	göre	yapılır.

Tablo 1.3.:	Sürücü belgeleri, yetki durumları ve öğrenim koşulları 

Motorlu	bisiklet

Motosiklet

Otomobil,	minibüs
ve	kamyonet

Kamyon

Çekici

Otobüs

Traktör

Traktör

Hastalar	ve	engelliler	
için	özel	tertibatlı	
olarak	üretilmiş	ve	

donatılmış	motosiklet,	
otomobil

Yalnız	kendi	sınıfına	giren	
taşıtlar

A1	motorlu	bisiklet

F	traktör

B-F	otomobil,	minibüs,	
kamyonet,	traktör

B-C-F	otomobil,	minibüs,
kamyonet,	kamyon	ve	traktör

B-C-F	otomobil,	minibüs,
kamyonet,	kamyon	ve	traktör

Yalnız	kendi	sınıfı

Yalnız	kendi	sınıfı

Yalnız	kendi	sınıfı

Ortaokul	veya	ilköğretim
mezunu

İlköğretim	mezunu

İlköğretim	mezunu

İlköğretim	mezunu

İlköğretim	mezunu

İlköğretim	mezunu

İlköğretim	mezunu

İlkokul	mezunu

İlkokul	mezunu

Sürücü Belgesi
Sınıfları

Kullanılacak 
Araç

Diğer Kullanma 
Yetkisi

A1 sınıfı
sürücü	belgesi

A2	sınıfı
sürücü	belgesi

B	sınıfı
sürücü	belgesi

C	sınıfı
sürücü	belgesi

D	sınıfı
sürücü	belgesi

E	sınıfı
sürücü	belgesi

F	sınıfı
sürücü	belgesi

G sınıfı
sürücü	belgesi

H	sınıfı
sürücü	belgesi

Öğrenim Durumu
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Trafik	 ile	 ilgili	 öğretim	 ve	 eğitim	 yaptırmak	 üzere	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığınca	 çıkarılan	 ilgili	
mevzuata	 göre	 kamu	 kurumlarıyla	 kişilerin	 sürücü	 kursları	 açmalarına	 valilikçe	 izin	 verilir.	 Bu	
kuruluşların	denetimi	de	aynı	bakanlıkça	yapılır.

Sürücü	 kurslarında,	 eğitim	 çalışmaları	 bir	 program	 dâhilinde	 sürdürülür.	 Sürücü	 adaylarına	
trafik,	çevre,	motor,	araç	tekniği	bilgisi	ve	ilk	yardım	bilgisi	dersleri	verilir.	Bu	dersler	teorik	ve	
uygulamalı	olarak	işlenir.

Sürücü	adaylarına	kurallara	uygun	taşıt	sürme	teknikleri	öğretilir.

Kurs	 sonunda,	 sürücü	 adaylarının	 başarılarını	 belirlemek	 üzere	 yazılı	 test	 ve	 uygulamalı	
direksiyon	 sınavı	 yapılır.	 Sınavda	 başarılı	 olanlara,	 sürücü	 kursu	müdürlüğünce	 düzenlenen	 ve	
millî	eğitim	müdürlüklerince	onaylanan	motorlu	taşıt	sürücüsü	sertifikası	verilir.

Sertifikayı	alan	sürücü	adayı,	bu	belgeyi	sürücü	belgesi	ile	değiştirmek	üzere	kursun	bulunduğu	
yerdeki	trafik	tescil	kuruluşuna	başvurur.	Sürücü	kursunun	bulunduğu	yerde	tescil	kuruluşu	yoksa	
o	yerleşim	biriminin	bağlı	olduğu	il	ve	ilçedeki	trafik	kuruluşuna	başvurur.	Trafik	tescil	kuruluşuna, 
sürücü belgesi müracaat formu	 ekinde,	 sürücü	 kursu	 müdürlüğünce	 hazırlanan	 sürücü 
belgesi dosyası	 ile	 başvurulur.	 Trafik	 tescil	 kuruluşu	 tarafından	 gerekli	 incelemeler	 yapılır,	
müracaat	formundaki	beyanlar	kontrol	edilir.	Eksik	bulunmaması	hâlinde	sürücü	belgesi	düzenle-
nerek	başvuran	kişiye	verilir	(Resim	1.56).

Sürücü	belgesi	 sahibi	olmadan	 trafiğe	 çıkanlara	 ilk	 tespitte	bir	 aydan	 iki	 aya	kadar,	 tekrarı	
hâlinde	ise	iki	aydan	üç	aya	kadar	hapis	cezası	verilir.	Ayrıca	bu	kişiler,	her	defasında	para	ceza-
sı	ile	de	cezalandırılırlar.	Bu	kişilerin	kazaya	neden	olmaları	hâlinde	alacakları	ceza,	diğer	cezala-
rın	 uygulanmasına	 engel	 teşkil	 etmez.	 Sürücü	 aynı	 zamanda	 araç	 sahibi	 değilse	 ayrıca	 tescil	
plakasına	da	aynı	miktar	için	ceza	tutanağı	düzenlenir.

Sürücü	belgesi	olduğu	hâlde,	araç	kullanırken	belgeyi	yanında	bulundurmamak	trafik	suçudur.	
Sürücülerin,	 sürücü	 belgelerini	 araç	 kullanırken	 yanlarında	 bulundurmaları	 ve	 kontrollerde	
görevlilerin	istemeleri	durumunda	göstermeleri	zorunludur.

Sürücü	belgeleri,	bazı	durumlarda	trafik	zabıtasınca	geri	alınır.	Bu	durumlardan	biri,	sürücünün	
sağlık	 durumunda,	 taşıt	 kullanmasına	 engel	 oluşturacak	 bir	 değişiklik	 görülmesi	 ve	 bunun	 bir	
raporla	 belirlenmesidir.	 Böyle	 durumda	 olanlar,	 kaybettikleri	 sağlık	 koşullarını	 yeniden	
kazandıklarını	sağlık	kurulu	raporu	ile	belgelendirirlerse	sürücü	belgeleri	geri	verilir.	Sahte	olduğu	
ya	da	koşullara	aykırı	verildiği	belirlenen	sürücü	belgeleri	de	geri	alınır.	Koşullara	aykırı	verilmiş	
sürücü	belgelerinin	geri	alınabilmesi	için	sürücünün	usulsüzlüğe	bilerek	katılması	veya	bu	işlemde	
bir	suç	veya	kusurunun	bulunması	gerekir.

Resim 1.56:	Ülkemizde kullanılan sürücü belgesinin ön ve arka yüzü
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Araçların Tescili

Bütün	motorlu	araçlarla	Karayolları	Trafik	Kanunu	gereğince	tescili	zorunlu	tutulan	motorsuz	
araçların	sahipleri,	araçlarını	yetkili	tescil	kuruluşuna	tescil	ettirmek	ve	tescil	belgesi	almak	zorun-
dadırlar	(Resim	1.57).

Böylece	tescili	yapılan	araç,	kaydedilmiş	ve	belgelenmiş	olur.

Tescili	zorunlu	araçlar	şunlardır:

*	Trafiğe	ilk	kez	çıkacak	araçlar

*	Noterde	yapılan	satış	işlemi	ile	başkalarından	alınan	araçlar

Kayıt	ve	tescil	işlemi	yapılmamış	araçların	trafiğe	çıkarılması	yasaktır.	Bu	hükme	aykırı	hareket	
ettiği	tespit	edilen	araçlar,	eksiklikleri	giderilinceye	kadar	trafikten	alıkonulur.	Bununla	birlikte;

*	Tescil	edildiği	ülkenin	 tescil	belgesi	 ve	 tescil	plakası	bulunan	ve	geçici	olarak	Türkiye’ye	
girmesine	izin	verilen	araçlarda,

*	Tescil	edildiği	ülkenin	tescil	belgesi	ve	tescil	plakası	bulunan,	ikili	ve	çok	taraflı	anlaşmalara	
göre	Türkiye’de	tescil	zorunluluğundan	muaf	tutulan	araçlarda,

*	Motorlu	 araçları	 imal	 ve	 ihraç	 edenler	 ile	 bunların	 satıcılığını	 yapanların;	 ithal,	 ihraç	 ve	
depolama,	sergileme,	satış	amacı	ile	bu	işlere	ait	yerlerde	maliki	olarak	bulundukları	araç-
larda,

*	Belediyelerce	 tescili	 zorunlu	olan	 taşıtların	dışındaki	hiçbir	motorsuz	 taşıtta	 tescil	 belgesi	
aranmaz.

Tescil	işlemleri,	araçların	değişik	özellikleri	nedeniyle	çeşitli	kuruluşlarca	yapılmaktadır.

Askerî araçlar:	Askerî	araçlar	ile	çeşitli	anlaşmalara	göre	askerî	amaçla	ülkemizde	bulunan	
kuruluşlara	ait	araçların	tescillerini	Türk	Silahlı	Kuvvetleri	yapar.

Raylı sistemle çalışan araçlar:	Raylı	sistemle	çalışan	(hafif	raylı	sistem,	troleybüs,	metro	
vb.)	araçların	tescili,	araç	hangi	kuruluşa	ait	ise	o	kuruluşça	yapılır.

İş makineleri:	İş	makineleri	türünden	olan	araçların	tescilleri;

*	Kamu	kuruluşlarına	ait	olan	iş	makineleri	ilgili	kuruluşlarca,

Resim 1.57:	Motorlu araç tescil belgesi örneği
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*	Özel	ve	tüzel	kişilere	ait	olan	iş	makinelerinden	tarım	kesiminde	kullanılanlar	ziraat	odala-
rınca;	sanayi,	bayındırlık	ve	diğer	kesimlerde	kullanılanlar	ise	ticaret	ve	sanayi	odalarınca	
yapılır.

Diğer araçlar:	Bütün	motorlu	araçlar	 ile	bunlara	 takılarak	kullanılacak	 römork	ya	da	yarı	
römorkların	tescilleri	trafik	tescil	kuruluşlarınca	yapılır.

Araçlar	yasal	tescil	süreleri	içerisinde	tescil	ettirilmek	zorundadır.	Tescil	işlemi,	araç	sahibinin	
veya	 adına	 yetki	 belgesi	 olan	 kişinin,	 yetkili	memurun	önünde	başvuru	 formlarını	 ya	 da	 devir	
belgelerini	imzalaması	ile	yapılır.

Yetkili	memurca	belgeleri	uygun	olan	araçlar	için	“Araçlar	Tescil	Belgesi”	ve	“Motorlu	Araç	
Trafik	Belgesi”	düzenlenerek	araç	sahibine	verilir.

Tescil	işleminin	tamamlanması	ile	birlikte	araç	sahibine	tescil	belgesi,	araca	da	tescil	plakası	
verilir.	Bu	plaka,	aracın	tescili	silinmedikçe	hiçbir	araca	verilmez.

Araç	tescil	belgesi,	motorlu	araç	trafik	belgesi	ve	tescil	plakası	olmadan	trafiğe	çıkılmaz.

Tescili	 yapılan	 araçlara	 sac,	 alüminyum	 ve	 benzeri	 maddelerden	 yapılmış	 tescil	 plakası	
takılır.

Taşıtların	üzerindeki	plakalar	her	ilde	kurulmuş	olan	şube	müdürlüklerince	verilir.

Trafik	plakasındaki	ilk	iki	rakam,	taşıtın	kayıtlı	olduğu	ilin	trafik	kod	numarasıdır.	Örneğin	01	
Adana’nın,	34	İstanbul’un	trafik	kod	numarasıdır.	Daha	sonra	gelen	harf	ve	rakamlar,	taşıtın	o	
ildeki	kayıt	sırasını	gösterir.

Trafik	plakalarında,	ilk	kod	numarasından	önce	yer	alan	TR	simgesi	ise	Türkiye’nin	uluslara-
rası	tanıtım	işaretidir.	Trafik	plakalarının	birçok	işlevi	vardır.	Örneğin;	kaza	yapan	taşıtı	bildirmek,	
kurallara	uymayan	sürücüleri	trafik	polisine	haber	vermek	için	plakalara	ihtiyaç	duyulur.

	 Plakalar,	 araçların	 kullanım	 amaçlarına	 göre	 değişik	 renkte	 harf	 ve	 rakamlardan	 oluşur.	
Örneğin,	resmî	araç	plakalarında	zemin	siyah,	harf	ve	rakamlar	beyazdır.

Resmî	olmayan	araç	plakalarında	zemin	beyaz,	harf	ve	rakamlar	siyahtır.

Emniyet	güçlerine	ait	araç	plakalarında	zemin	mavi,	harf	ve	rakamlar	beyazdır.

Geçici	plakalarda	zemin	sarı,	harf	ve	rakamlar	siyahtır.							

Büyükelçiliklerde	görevli	ve	diplomatik	muafiyeti	olan	kişile-
re	ait	araçlara	takılacak	plakalarda	(CD	ve	CM	grupları)	zemin	
beyaz,	harf	ve	rakamlar	yeşil;	başkonsolosluklarda	görevli	kişi-
lere	ait	araçlara	takılacak	plakalarda	(CC	ve	CG	grupları)	zemin	
yeşil,	harf	ve	rakamlar	beyazdır.

Cumhurbaşkanına	ayrılan	araçlarda	sadece	Cumhurbaşkan-
lığı	forsu	bulunur.

Kırmızı	zemin	üzerine,	sarı	madenî	dörtlü	rakam	grubu	pla-
kalar;	 başbakan,	 bakanlar,	 kuvvet	 komutanları,	 yüksek	 yargı	
organları	 başkanları	 ve	 Diyanet	 İşleri	 Başkanının	 araçlarına	
verilir.

Koyu	kırmızı	zemin	üzerine,	siyah	madenî	il	kodu	ve	dörtlü	
rakam	 grubu	 Resmî	 Taşıt	 Kanunu’na	 göre	 kişilere	 ve	 emre	
tahsis	edilen	araçlara	takılacak	plakaları	gösterir.

İl	valilerine	ait	araçlara	takılacak	plakalar,	koyu	kırmızı	zemin	
üzerine,	siyah	madenî	il	kodu	ve	dörtlü	rakam	grubuyla	verilir.

Resmî	 Taşıt	 Kanunu’na	 göre	 kişilerin	 makam	 hizmetlerine	
tahsis	 edilen	 araçlara	 takılacak	 plakalar,	 beyaz	 zemin	 üzerine	
kırmızı	kabartma	yazı	ve	harf	grubuyla	verilir.

34 AKS 034

34 AA 645

34 MEB 034TR 

TR

 34 CA 034TR

0003

06 - 0001
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Beyaz	 zemin	 üzerine	 kırmızı	 kabartma	 ile	 dörtlü	 rakam	 grubu	
başbakanlık	ve	bakanlık	müsteşarlarına,	Emniyet	Genel	Müdürlüğüne	
tahsis	edilen	araçlara	takılacak	plakaları	gösterir.

Özel veya tüzel kişilere verilen tescil plakaları: İsteyen	
kişilerin	ve	tüzel	kişiliğe	sahip	kuruluşların	araçlarına	ücret	karşığında	
verilen	plakalardır	(Solda	beyaz	zemin	üzerinde	siyah	rakamla	il	kodu	
bulunur.	Ortada	kırmızı,	lacivert,	mavi,	koyu	sarı,	koyu	yeşil	zemin	
üzerine	ad,	soyad	ve	ticari	unvan	yazılır.	Sağda	ise	beyaz	zemin	üze-
rinde	 siyah	 sıra	 numarası	 bulunur.	 Arka	 plakada	 ad,	 soyad	 veya	
ticari	unvan	üstte;	il	kodu	ile	sıra	numarası	altta	olacak	şekilde	düzenlenir.).

İş makinelerine verilecek tescil plakaları:	Kamu	kurumlarına	ait	iş	makinelerine	verilen	
plakalardır	(Beyaz	zemin	üzerine	siyah	yazı	ve	rakamlar).

Plakalar	taşıtın	kimliği	gibidir.	Taşıtın	hangi	ilin	trafi-
ğine	 ve	 kimin	 adına	 kayıtlı	 olduğunu	 gösterir.	 Taşıt,	
gerektiğinde	bu	bilgiler	ışığında	kolayca	bulunur.

Araç	 sahipleri,	 araçlarına	 zorunlu	 mali	 sorumluluk	
sigortası	yaptırmak	zorundadırlar.	

Karayolları	Trafik	Kanunu	trafiğe	çıkan	her	araca	zorunlu	mali	sorumluluk	sigortası	yaptırıl-
masını	öngörür.	Araçların	bu	sigorta	yapılmadan	trafiğe	çıkmasına	izin	verilmez.

Araç	sahiplerince	yaptırılan	sigorta	türlerinden	birisi	de	kasko	sigortasıdır.

Trafik	sigortası,	ilgili	yasa	gereği	her	aracın	yaptırması	gereken	zorunlu	bir	sigortadır.	Kasko	
ise	 isteğe	bağlı	olarak	yapılan	sözleşme	dâhilinde	ortaya	konulan	tüm	zararları	karşılamak	 için	
yapılır.	Trafik	sigortasındaki	amaç,	trafikteki	bir	aracın	kazaya	karışması	durumunda	aracın	karşı	
tarafa	vereceği	zararın	belirli	bir	oranda	karşılanmasını	sağlamaktır.	Yani	kaskodan	farklı	olarak	
sigortayı	yaptıran	aracın	değil	diğer	tarafın	hasarını	karşılamakta	kullanılır.

Aracın	kaskosunun	yapılmış	olması,	 zorunlu	 trafik	 sigortası	 yaptırılmamasına	 izin	verileceği	
anlamına	gelmez.	Kasko,	kişinin	kendi	zararlarını	karşılamaya	yönelik	olup	zorunlu	trafik	sigor-
tası	ile	bir	ilgisi	bulunmamaktadır.

Araç	sahipleri,	araçlarının	teknik	bakımlarını	düzenli	olarak	yaptırmalıdırlar.	Böylece	araçlar-
dan	kaynaklanan	trafik	kazalarına	karşı	önlem	alınmış	olur.

Araç	sahipleri,	araçlarının	teknik	şartlara	uygunluğunun	belirlenmesi	 için	gerekli	muayeneyi	
yetkili	kuruluşlara	yaptırmak	zorundadırlar.

Araçların	cinslerine,	kullanılma	amaç	ve	şekillerine	uygun	olarak	periyodik	muayene	süreleri	
şöyledir:

*	Hususi	otomobiller	ile	bunların	her	türlü	römorkları	ilk	üç	yaş	sonunda	ve	devamında	her	
iki	yılda	bir,

*	Resmî	otomobiller	ile	bunların	her	türlü	römorkları	ilk	iki	yaş	sonunda	ve	devamında	yılda	
bir,

*	Lastik	tekerlekli	traktörler	ile	bunların	her	türlü	römorkları	ilk	üç	yaş	sonunda	ve	devamın-
da	üç	yılda	bir,

*	İki	veya	üç	tekerlekli	araçlar	ve	bunların	her	türlü	römorkları,	ilk	üç	yaş	sonunda	ve	deva-
mında	iki	yılda	bir,

*	Diğer	bütün	motorlu	araçlar	ile	bunların	her	türlü	römorkları	ilk	bir	yaş	sonunda	ve	deva-
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mında	yılda	bir	periyodik	muayeneye	tabi	tutulur.

Askerî	 araçlarla	 iş	 makinesi	 türünden	 araçların	 muayeneleri,	 tescilini	 yapan	 kuruluşlarca	
yapılır.

Muayene	 süresi	 dolmasa	 bile	 kazaya	 karışması	 sonucu	 trafiği	 yönetmekle	 görevli	 kişiler,	
muayenesi	 gerekli	 araçlar	 ile	 üzerinde	 değişiklik	 yapılan	 araçların	 ayrıca	 özel	 muayenesini	
isteyebilirler.

Kara	 yoluna	 çıkmış	 olan	 araçların	 teknik	 şartlara	 uyup	 uymadığı	 trafik	 polisince	 kontrol	
edilerek	durumunda	herhangi	bir	uygunsuzluk	tespit	edilen	araçlar,	her	an	muayene	istasyonlarına	
sevk	 edilip	 muayeneleri	 yaptırılabilir.	 Bu	 durumda	 trafik	 polisince	 bir	 “Uygunsuzluk	 Tespit	
Tutanağı”	düzenlenir.	Bu	tutanak	olmaksızın	muayene	istasyonuna	sevk	yapılamaz.

Araçlarda Bulunması Zorunlu Araç ve Gereçler

Karayolları	Trafik	Kanunu	ve	Yönetmeliği	gereğince	araçlarda,	aracın	tür	ve	özelliğine	göre	
bulundurulması	zorunlu	araç	ve	gereçler	(Resim	1.58)	şunlardır:

*	Taksimetre

	 	 Taksi	 otomobillerinde,	 yolcu	 tarafından	 görülebilecek	 ve	 her	 an	 çalışır	 durumda	 olacak	
şekilde	bulunur.

*	Takograf

	 	 Otobüs,	 kamyon	 ve	 çekicilerde	 sürücünün	 araç	 kullanma,	 dinlenme	 süreleri	 ile	 araç	
kullanırken	yaptığı	hızı	belirleyecek	şekilde	olacaktır.

*	İç lamba

	 	 Ücretle	 yolcu	 taşıyan	 motorlu	 taşıtlarda,	 taşıtın	 içini	 aydınlatacak,	 yolcuların	 gözünü	
almayacak	ve	beyaz	ışıklı	olacaktır.

*	Yangın söndürme cihazı

  a.	 Otomobil,	minibüs	ve	kamyonetlerde	sürücünün	yanında,	1	kg’lık,	bir	adet	bulunduru-
lacaktır.

	  b. Otobüs,	kamyon	ve	çekicilerde	sürücünün	yanında,	6	kg’lık,	bir	adet	bulundurulacak-
tır.

  c. Tehlikeli	madde	taşıyan	araçlarda,	biri	sürücünün	hemen	yanında,	diğeri	kolayca	görü-
lebilir	ve	ulaşılabilir	yerde	6	kg’lık	iki	adet	bulundurulacaktır.

*	Yedek malzeme ve takımlar

	 	 Otomobil,	 minibüs,	 otobüs,	 kamyonet,	 kamyon,	 çekici	 ve	 lastik	 tekerlekli	 traktörlerde	
kriko,	bijon	anahtarı,	dış	ışık	donanımı	için	birer	adet	yedek	ampul,	pens,	tornavida,	seyyar	
lamba	veya	el	feneri,	bir	çift	patinaj	zinciri,	çekme	halatı	bulundurulacaktır.

*	Reflektör

	 	 Bütün	motorlu	taşıtlarda	en	az	iki	adet	bulunacak,	bir	kenarı	45	cm	uzunluğunda	eşkenar	
üçgen	şeklinde,	içi	boş	olacak,	her	kenarında	5	cm	genişliğinde	yansıtıcı	yüzey	bulunacak,	
yere	konulduğunda	devrilmeyecek	şekilde	ayak	yapısı	olacaktır.

*	Stepne (Yedek lastik)

	 	 Motosiklet	 ve	 lastik	 tekerlekli	 traktör	 hariç,	 şehirler	 arası	 yolcu	 taşıyan	 bütün	 motorlu	
araçlarda,	her	an	kullanılabilir	durumda	bulundurulacaktır.
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*	Tekerlek takozu

	 	 Azami	 yüklü	 ağırlığı	 3500	 kg’dan	 fazla	 olan	motorlu	 araçlarda	 (paletli	 araçlar	 hariç)	 ve	
azami	 yüklü	 ağırlığı	 750	 kg’dan	 fazla	 olan	 iki	 dingilli	 römorklarda	 bir	 adet	 bulunduru-
lacaktır.

	 	 Kamyon,	 çekici,	 otobüsler	 ile	 üç	 veya	 daha	 fazla	 dingilli	 taşıtarda,	 yarı	 römorklarda	 ve	
azami	yüklü	ağırlığı	750	kg’dan	fazla	olan	tek	dingilli	römorklarda	iki	adet	bulundurulur.	
Tekerlek	takozu,	bir	kenarı	20	cm	uzunluğunda	eşkenar	üçgen	kesitinde	ve	40	cm	boyun-
da,	tercihen	ahşaptan	olmalıdır.

*	Emniyet kemeri

	 	 Otomobil	 ve	 tescil	 bakımından	 otomobil	 gibi	 işlem	 gören	 arazi	 taşıtları	 ile	 minibüslerde	
sürücü	ile	ön	ve	arka	koltukta	olan	yolcular	için	olacaktır.

*	Koruma başlığı

	 	 Motosikletlerde	sürücü	ve	yolcu	için	yanmayacak,	başı	çarpma	ve	dış	tesirlerden	koruya-
cak,	işitmeye	engel	olmayacak	ve	kolayca	takılıp	çıkarılacak	şekilde	olacaktır.

*	Koruma gözlüğü

	 	 Motosikletlerde	sürücülerin	gözlerini	dış	tesirlerden	koruyacak,	görmeye	engel	olmayacak	
ve	kolayca	takılıp	çıkarılacak	şekilde	olacaktır.

*	Telsiz veya haberleşme cihazı
	 	 Trafik	komisyonları	kararıyla	plaka	tahdidi	bulunan	il	ve	ilçelerde	çalışan	taksilerde	buluna-

caktır.

*	İlk yardım çantası
	 	 Otobüs,	minibüs,	kamyonet,	otomobil,	kamyon	ve	lastik	tekerlekli	traktörlerde	bulundurul-

malıdır.

Resim 1.58:	Yangın söndürme cihazı, reflektör, ilk yardım çantası, yedek malzeme ve takımlar araçlarda 
bulunması zorunlu araç ve gereçlerden bazılarıdır.



91

*	Geri aydınlatma lambası, dörtlü ikaz lambası, sis lambası, rüzgârlık ve cam içi 
stop lambası

	 	 Araçların	 imal,	 tadil	 ve	montajı	hakkındaki	yönetmelikte	belirtilen	esaslara	uygun	olarak	
motorlu	araçlarda	bulunabilir.

Araçlarda	bulundurulması	zorunlu	olan	araç	ve	gereçlerin	eksik	olmamasına	dikkat	edilmeli,	
eksiklikler	tamamlanarak	trafiğe	çıkılmalıdır.	Eksikliklerin	tamamlanmaması	hâlinde	aracın	arıza-
lanması,	herhangi	bir	kaza	durumunun	gerçekleşmesi	ya	da	yolda	bir	kazayla	karşılaşılması	duru-
munda	ihtiyacın	karşılanamaması	ile	karşı	karşıya	kalınabilir.

ETKİNLİK

Sürücü	belgesi	alabilmek	 için	gereken	şartlar	 ve	 istenen	belgeleri	 tahtaya	yazarak	 işlem	
akış	şeması	oluşturunuz.	Eksiklikleri	tamamlatınız.

ETKİNLİK

Araçlarda	 bulundurulması	 zorunlu	 olan	 yangın	 söndürme	 cihazı,	 reflektör,	 tekerlek	
takozunu	sınıfa	getirerek	tanıtınız	ve	kullanımını	gösteriniz.	Daha	sonra	uygulama	yaptırınız.

1. Sürücü	belgesi	almak	için	gerekli	şartlar	nelerdir?

2. B,C	ve	D	sınıfı	sürücü	belgesine	sahip	olan	bir	kişinin	kullanacağı	araçlar	hangileridir?

3. Sürücü	belgesi	nasıl	alınır?	Açıklayınız.

4. Tescili	zorunu	olan	araçlar	hangileridir?

5. Kasko	sigortası	niçin	yapılır?	Açıklayınız.

6. Araçlarda	bulundurulması	zorunlu	araç	ve	gereçler	nelerdir?	Bu	araç	gereçlerin	eksikli-
ğinin	ortaya	çıkaracağı	sorunlar	nelerdir?

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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1. ÜNİTEDE ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

I. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
 1. Trafiğin	insanlar	için	neden	önemli	olduğunu	belirtiniz.

 2. Banket	ile	yaya	yolu	arasındaki	farklar	nelerdir?

 3. Toplumda	trafik	bilincini	artırmak	için	neler	yapılmalıdır?

 4. Trafik	işaret	levhaları	kaç	gruba	ayrılır?	Adları	nelerdir?

 5. Sürücü	olmanın	şartları	nelerdir?	Belirtiniz.

 6. Öndeki	aracı	takip	ederken	araç	sürücülerinin	uymaları	gereken	kurallar	nelerdir?

 7. Arızalı	 bir	 aracın	 işaretlenmesi	 ve	 çekilmesi	 sırasında	 hangi	 kurallara	 uyulmalıdır?	
Açıklayınız.

 8. Ulaşım	 türleri	nelerdir?	Ulaşım	 türünün	seçiminde	hangi	 faktörler	göz	önünde	bulun-
durulmaktadır?

 9. Hangi	araçlara	tescil	zorunluluğu	getirilmiştir?	Niçin?

10. Trafik	kazalarının	ülke	ekonomisine	verdiği	zararlar	nelerdir?

11. Trafik	kazalarının	birey	üzerindeki	olumsuz	etkileri	nelerdir?

12. Trafik	işaret	levhalarını	korumanın	yol	güvenliği	açısından	önemi	nedir?

13. Emniyet	kemeri	kimler	tarafından	kullanılmalıdır?

14. Trafikte	geçiş	üstünlüğüne	sahip	araçlara	yol	verilirken	nelere	dikkat	edilmelidir?

15. Bisiklet	ve	motosiklet	sürücüleri	hangi	güvenlik	önlemlerini	almalıdır?	Neden?

16. Yayalara	verilen	trafik	cezaları	nelerdir?

17. Kasko	sigortası	niçin	yapılır?	Açıklayınız.

18. Araçların	bakımları	ve	muayeneleri	niçin	düzenli	olarak	yaptırılmalıdır?	Açıklayınız.

19. Araçlarda	bulunması	zorunlu	malzemeler	ve	gereçler	nelerdir?

20. Trafik	kazalarına	karışan	sürücülerin	sorumlulukları	nelerdir?	Açıklayınız.

II. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
 1. Öndeki	aracı	80	km/h	hızıyla	takip	eden	sürücü,	arada	en	az	kaç	metre	mesafe	bırak-

malıdır?

	 	A)	20	 B)	30	 C)	40	 D)	 60	 E)	80		

 2. Aksine	bir	 işaret	bulunmadıkça	otoyollarda	otomobiller	 için	azami	hız	saatte	kaç	kilo-
metredir?

	 	A)	80	 B)	90	 C)	110	 D)	 120	 E)	150	 	

 3. Taşıtların	durma	ve	duraklama	durumu	dışında	genel	olarak	uzun	süre	bekletilmek	üzere	
bırakılmasına	ne	ad	verilir?

	 	A)	Durma	 B)	Park	etme	 C)	Manevra	 D)	 Durak	 E)	Duraklama

 4. Daha	önce	tescili	yapılan	bir	aracı	satın	alan	bir	kişi,	ne	kadar	süre	 içerisinde	aracını	
tescil	ettirmek	zorundadır?

	 	A)	1	ay	 B)	2	ay	 C)	3	ay	 D)	 4	ay	 E)	1	yıl
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 5. Aşağıdakilerden	hangisi	emniyet	güçlerine	ait	araçlara	takılan	plakalardır?

	 	A)		 	 	 	 B)	

	 C)	 	 	 	 D)	

	 E)

 6. Trafik	kazalarının	oluşumunda	en	büyük	etken	aşağıdakilerden	hangisidir?

	 	A)	Yol	kusuru	 		 	 B)	Hava	koşulu	 	 C)	İnsan	kusuru

	 	D)	Araç	kusuru	 	 E)	Denetim	yetersizliği

 7. Taşıt	yolunda,	yayaların	geçmemesi	için	trafik	işaretleriyle	belirlenmiş	alana	ne	nedir?

	 	A)	Kavşak	 	 		 	 B)	Yaya	geçidi		 	 C)	Yaya	yolu

	 	D)	Banket	 	 		 	 E)	Şerit

 8. İki	veya	daha	fazla	kara	yolunun	kesişmesi	veya	birleşmesi	ile	oluşan	ortak	alana	ne	ad	
verilir?

	 	A)	Tali	yol	 	 		 	 B)	Bağlantı	yolu	 	 C)	Geçiş	yolu

	 	D)	Şerit		 	 		 	 E)	Kavşak

 9. K	sınıfı	sürücü	belgesi	ne	kadar	süre	geçerlidir?

	 	A)	6	ay		 	 		 	 B)	8	ay		 	 	 C)	12	ay

	 	D)	3	yıl		 	 		 	 E)	Süresiz

10. Öğrencilerin	geçmesi	için	taşıt	yolunda	ayrılmış	ve	trafik	işaretleriyle	belirlenmiş	alana	
ne	denir?

	 	A)	Üst	geçit	 		 	 B)	Okul	geçidi	 	 	 C)	Yaya	yolu

	 	D)	Yaya	geçidi			 	 E)	Alt	geçit

TCK
99 - 001

06 AA 500

TR

06 A.CAN 06TR

06 A 5000TR 06 AB 100TR
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III. Aşağıdaki ifadeleri, noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak tamamlayınız.

 1. Emniyet	kemeri	takmak	yasal	bir	.........................	.

 2. Karşıya	geçişlerde	öncelikli	olarak	.........................	geçiş	yerleri	kullanılmalıdır	.

 3. C	sınıfı	sürücü	belgesi	alabilmek	için	.........................	yaşını	bitirmiş	olmak	gerekir	.

 4. Bir	 yıl	 içinde	 .........................	 defa	100	ceza	puanını	 dolduran	 sürücülerin	 belgeleri	
süresiz	olarak	iptal	edilir.

 5. Yolda	kalan	bir	aracın	önüne	ve	arkasına	diğer	araç	sürücüleri	 tarafından	................	
metre	uzaktan	görülebilecek	şekilde	reflektör	konulmalıdır.

 6. Sağa	ve	 sola	dönüşlerde	 sürücüler,	kurallara	uygun	geçiş	yapan	 .........................	 ilk	
geçiş	hakkını	vermek	zorundadırlar.

 7. Fasılalı	yanıp	sönen	sarı	ışığın	yandığı	bir	yerden	yavaş	ve	.........................	geçilmesi	
gerekir.

 8. Taşıtların	bir	dizi	hâlinde	güvenle	seyredebilmeleri	 için	taşıt	yolunun	çizgilerle	ayrılmış	
bölümüne	.........................	denir.

 9. İnsanların,	 hayvanların	 ve	 araçların	 kara	 yolları	 üzerindeki	 hâl	 ve	 hareketlerine	
.........................	denir.

10. Araçların	 araç	 tescil	 belgesi,	 motorlu	 araç	 tescil	 belgesi	 ve	 tescil	 .........................	
olmadan	trafiğe	çıkması	yasaktır.

geçit güvenli dikkatli

80 sürücü zorunluluk

150 şerit üç

22 yol plakası

yayalara dönüş trafik
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2. ÜNİTE

 1.	 İlk	yardım	nedir?	İlk	yardımı	kimler	yapabilir?	Araştırınız.

	 2.	 İlk	yardımın	amaçları	nelerdir?

	 3.	 Hayat	kurtarma	zinciri	ve	ilk	yardımın	ABC’sini	araştırıp	öğreniniz.	Öğrendiklerinizi	sınıf-
ta	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

	 4.	 Taşıtlarda	 bulunması	 gereken	 ilk	 yardım	 malzemelerinin	 neler	 olduğunu	 araştırınız.	
Öğrendiklerinizi	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

	 5.	 Hasta	veya	yaralının	değerlendirilmesinin	kaç	aşamada,	nasıl	yapıldığını	çevrenizde	bulu-
nan	bir	sağlık	kuruluşuna	giderek	araştırınız.	Öğrendiklerinizi	sınıfta	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

	 6.	 Temel	yaşam	desteğinin	ne	olduğunu	araştırıp	araştırınız.

	 7.	 Solunum	yolu	tıkanıklığında	ilk	yardımın	nasıl	yapıldığını	araştırınız.	Öğrendiklerinizi	aile-
niz	ve	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

	 8.	 Doku	ve	organ	bağışının	nasıl	yapıldığını	araştırınız.

	 9.	 Boğulmada	ilk	yardım	nasıl	yapılır?	Araştırınız.

	 10.	 Kanamalarda	 turnike	 uygulamasının	 niçin	 ve	 nasıl	 yapıldığını	 bir	 sağlık	 personelinden	
öğreniniz.

	 11. Karın	yaralanmalarında	ilk	yardımın	nasıl	yapıldığını	araştırınız.

	 12. Yanık	çeşitlerini	ve	ciddiyetini	belirleyen	faktörlerin	neler	olduğunu	araştırınız.

	 13. Kırık	ve	çıkıkların	belirtileri	nelerdir?

	 14. Bilinç	kaybının	nedenleri	ve	belirtileri	nelerdir?

	 15. Bozuk	besinlerin	 yenilmesi	 sonucu	oluşan	 zehirlenmelerde	 ilk	 yardımın	nasıl	 yapılması	
gerektiğini	araştırınız.

	 16. “Kırım	Kongo	Kanamalı	Ateşi”	hastalığının	nedenleri	ve	belirtilerini	araştırınız.

	 17. Hasta	ve	yaralı	taşımanın	temel	kurallarını	çevrenizde	bulunan	bir	sağlık	kuruluşuna	gide-
rek	araştırınız.	Öğrendiklerinizi	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

	 18. Hasta	veya	yaralı	taşıma	teknikleri	nelerdir?

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
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4	 İlk	yardım,	acil	yardım,	ilk	yardımcı	sözcüklerinden	ne	anlıyorsunuz?	Bu	sözcükler	niçin	
kullanılmaktadır?	Tartışınız.

4	 İlk	yardım	kimler	tarafından	yapılmalıdır?	Niçin?

DERSE HAZIRLANALIM

İLK YARDIMLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İlk Yardımla ilgili Kavramlar
Kazalar	genellikle	insan	hatalarından	kaynaklanan,	önceden	tahmin	edilemeyen,	ölüm,	yara-

lanma	 veya	 maddi	 hasarla	 sonuçlanan	 olaylardır.	 Trafik	 kazaları,	 iş	 kazaları,	 ev	 kazaları	 kaza	
türlerinden	bazılarıdır.	Özellikle	trafik	kazaları,	dünyada	ve	ülkemizde	en	fazla	can	ve	mal	kaybına	
neden	olan	kaza	türlerindendir.

Günümüzde	meydana	gelen	sakat	kalma	ve	ölümlerin	en	büyük	nedenlerinden	biri	kazalara	
müdahale	eden	kişilerin	ilk	yardım	uygulamalarını	bilmemesidir.	Ayrıca	kazalarda	zamanında	ilk	
yardımın	uygulanmaması	ölüm	oranını	artırmaktadır.	Bu	nedenle	kazalarda	yapılacak	ilk	yardımın	
zamanında	yapılması	 çok	önemlidir.	 İlk	 yardımın	etkili	 olabilmesi	 kaza	yerinde,	 zamanında	ve	
tekniğine	uygun	yapılmasına	bağlıdır	(Resim	2.1).

İlk yardım,	bir	kaza	ya	da	yaşamı	tehlikeye	düşüren	bir	durumda,	sağlık	görevlilerinin	yardı-
mı	sağlanıncaya	kadar,	yaşamın	kurtarılması	ya	da	kazazedenin	durumunun	kötüleşmesini	önle-
mek	için	ilaç	kullanılmadan	yapılan	uygulamalardır.	Söz	konusu	uygulamaların,	belirli	bir	eğitim	

Resim 2.1: Trafik kazalarında ilk yardımın zamanında yapılması önemlidir.

KAZANIMLAR

1. Kazanım:	İlk	yardım	ile	ilgili	temel	kavramları	açıklar.

2. Kazanım:	İlk	yardım	ile	acil	yardım	arasındaki	farkları	ayırt	eder.
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almış	ve	insan	vücuduna	müdahale	etme	alanında	yasalarla	yetkilendirilmiş	kişilerce	tıbbi	araç	ve	

ilaç	kullanılarak	yapılmasına	ise	acil yardım	denir.

İlk	yardım	ile	acil	yardım	arasındaki	farklar	Tablo	2.1’deki	gibidir.

İlk Yardım Acil Yardım

İlk	yardımcı	tarafından	uygulanır. Sağlık	personeli	(doktor,	hemşire	vb.)	tara-
fından	uygulanır.

Çevredeki	imkânlar	kullanılır. Tıbbi	araç	gereç	kullanılır.

İlaçsız	uygulamaları	kapsar. İlaç	kullanılır.

İlk	yardım,	olay	yerinde	uygulanır. Acil	 yardım;	olay	 yeri,	 ambulans	 ve	 sağlık	
kuruluşunda	uygulanır.

Tablo 2.1: İlk yardım ile acil yardım arasındaki farklar

İlk yardımcı;	hasta	veya	yaralıya	herhangi	bir	 tıbbi	araç	veya	 ilaç	olmaksızın	 ilk	yardımın	

amaçlarına	uygun	olarak	müdahalede	bulunan,	en	az	temel	ilk	yardım	kursuna	katılarak	ilk	yar-

dımcı	belgesi	almış	kişidir.	İlk	yardımcının	ilk	yardım	eğitimi	almış	olma	durumunu	aldığı	belgeyle	

ispatlaması	gerekmektedir.

İlk	yardımcının	sakin	ve	soğukkanlı	olması,	kendine	güvenmesi,	insan	vücudu	ile	ilgili	bilgilere	

sahip	olması,	olay	yerindeki	imkânları	değerlendirebilmesi,	olayı	ilgili	yerlere	bildirmesi	ve	çevrede	

bulunan	kişileri	organize	edebilmesi	vb.	özellikleri	taşıması	gerekir.

İlk	yardımcının	görev	ve	sorumlulukları	şunlardır:

*	İlk	yardımın	bir	insanlık	görevi	olduğunu	bilme,

*	Çevredeki	sağlık	kuruluşlarını	tanıma,

*	Olayları	hızlı	değerlendirme,

*	Olay	yerinde	bulunan	kişileri	organize	etme,

*	Hasta	veya	yaralıyı	sakinleştirme	ve	onlara	güven	verme,

*	Olay	yerindeki	iz	ve	delilleri	koruma,

*	112’ye	doğru	şekilde	haber	verme,

*	Olay	 yerine	 gelen	 sağlık	 personeline	 doğru	 bilgi	 verme	 ve	 onlara	 yardım	 etmedir	

(Resim	2.2).
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ETKİNLİK

Sınıfta	bir	öğrenciye	ilk	yardımcı,	bir	öğrenciye	de	doktor	görevi	vererek	bir	kaza	anında	
yapmaları	gereken	ilk	yardım	uygulamalarını	göstermelerini	isteyiniz.	Diğer	öğrencilerden	acil	
yardım	yapan	kişinin	ve	 ilk	yardımcının	görevlerini	yaparken	yanlış	yaptıkları	uygulamaları	
belirlemelerini	 ve	 doğrusunu	 söylemelerini	 isteyiniz.	 Böylece	 ilk	 yardımın	 önemine	 dikkat	
çekiniz.

1. İlk	yardım	ve	acil	yardım	nedir?	Aralarındaki	farklar	nelerdir?	Açıklayınız.

2.	İlk	yardımcı	kimdir,	hangi	özellikleri	taşımalıdır?

3.	İlk	yardımcının	görev	ve	sorumlulukları	nelerdir?

4.	İlk	yardım	niçin	önemlidir?	Açıklayınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Resim 2.2: İlk yardımcı olay yerine gelen sağlık personeline yardımcı olmalıdır.
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İlk Yardımın Amaçları
Herhangi	bir	kaza	ya	da	hayatı	tehlikeye	düşüren	bir	durumda,	sağlık	görevlileri	gelene	kadar	

hasta	 veya	yaralıya	eldeki	 imkânlardan	yararlanılarak	 ilk	 yardımın	yapılması	gerekir.	Buradaki	
amaç,	 hasta	 veya	 yaralının	 tedavisi	 değil	 içinde	 bulunduğu	 durumun	 daha	 kötüye	 gitmesini	
önlemektir.

İlk	yardımın	amaçları;
*	Hasta	ve	yaralının	sağlığını	korumak	ve	hayatını	sürdürmesini	sağlamak,
*	Hasta	ve	yaralının	durumunun	kötüleşmesini	önlemek,
*	İyileştirmeyi	kolaylaştırmaktır.

İlk	yardımın	amaçları	doğrultusunda	ilk	yardımın	kurallarına	uygun	olarak	yapılması	gerekir.	İlk	
yardım	ilke	ve	kurallarını	bilmeyen	kişilerin	yaptığı	müdahaleler	hasta	veya	yaralıya	yarardan	çok	
zarar	 verebilir.	 Bu	 nedenle	 ilk	 yardımın	 temel	 ilkelerini	 ve	 kurallarını	 bilmek	 oldukça	 önemlidir	
(Resim	2.3).

4	 İlk	yardımın	amaçları	ve	hayat	kurtarmadaki	önemi	nedir?
4	 İlk	yardım	niçin	ve	hangi	amaçla	yapılmaktadır?

DERSE HAZIRLANALIM

İLK YARDIMIN AMAÇLARI VE TEMEL UYGULAMALARI

KAZANIMLAR

3. Kazanım:	İlk	yardımın	amaçları	ve	temel	uygulamalarını	açıklar.

4. Kazanım:	Güvenli	ilk	yardım	uygulaması	için	alınması	gereken	önlemleri	ve	önemini	
açıklar.

5. Kazanım:	Taşıtlarda	bulunması	gereken	ilk	yardım	malzemelerini	tanır	ve	kullanır.

Resim 2.3: İlk yardımın en önemli amacı hayat kurtarmaktır.
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İlk	yardımın	temel	ilkeleri	teşhis	(tanı),	tedavi	ve	taşımadır.

Teşhis (Tanı):	İlk	yardım	uygulayacak	kişi,	hasta	veya	yaralının	hikâyesini	öğrenir.	Hasta/yara-
lının	hikâyesi	tanı	ve	tedavi	için	önemlidir.	Örneğin;	kaza	geçiren	kişinin	kaza	sırasında	kafasını	çarpıp	çarp-
madığı,	göğsünün	bir	yere	sıkışıp	sıkışmadığı	gibi	durumların	önceden	belirlenmesi	gerekir.	Hasta/yaralının	
teşhisinde	yapılacak	ikinci	uygulama	belirtilerin	tespit	edilmesidir.

Bu	amaçla	hasta	veya	yaralının;
*	Ağrısının	olup	olmadığı	sorulur.	Ağrının	belli	bir	bölgede	mi	yoksa	vücudun	her	yerinde	mi	

olduğu	belirlenir,
*	Üşüme,	titreme	ve	terlemesinin	olup	olmadığı	belirlenir,
*	Bulantı	ve	kusmanın	olup	olmadığına	bakılır.
Teşhiste	yapılacak	son	uygulama	ise	bulguların	tespit	edilmesidir.	Bu	amaçla	hasta	veya	yaralı-

nın	bütün	vücudu	muayene	edilerek	yara,	morluk,	kanama,	kırık	vb.	durumları	belirlenir.

Tedavi:	Bu	aşamada	yaralı	veya	hasta	için	en	uygun	olan	ilk	yardım	uygulanır.	Kazazedenin	
durumuna	göre	uygulanacak	ilk	yardım	kuralları	ilerleyen	konularda	yeri	geldikçe	açıklanacaktır.

Taşıma:	Teşhis	ve	tedavisi	yapılan	hasta	veya	yaralının	en	yakın	sağlık	kuruluşuna	taşınması	ilk	
yardımın	üçüncü	ilkesidir.	Taşıma	sırasında	kazazedelerin	durumuna	göre	öncelikli	olan	taşınmalı-
dır.	Hasta	 veya	yaralının	 taşınması	 sırasında	da	 ilk	 yardım	uygulamasına	ara	 verilmeden	devam	
edilmelidir.

Ani	hastalanma	veya	yaralanma	durumunda	 ilk	 yardım	ve	acil	 bakım	uygulamaları,	olaya	 ilk	
tanık	olan	kişiden	başlayarak	tedavinin	tamamlandığı	hastaneye	kadar	kesintisiz	olarak	sürdürülür.	
Bu	uygulamaların	tümü	hayat kurtarma zinciri	olarak	adlandırılır.	5	halkadan	oluşan	sistemin	
ilk	3	halkası	 ilk	 yardımcının	 sorumluluğunda	 bulunan	 ilk	 yardımın	 temel	 uygulamalarıdır	 (Resim	
2.4).

İlk	yardımcı,	acil	bir	durumda	hayat	kurtarma	zincirinin	ilk	üç	halkasında	yer	alan	koruma,	bil-
dirme	ve	kurtarma	temel	uygulamalarını	öncelikli	olarak	yapmalıdır.	Diğer	görevler	ise	sağlık	ekip-
lerince	olay	yeri	ve	sağlık	kuruluşunda	yerine	getirilir.

Koruma:	Olay	yerinde	olası	 tehlikeleri	belirleyerek	güvenli	bir	çevre	oluşturmadır.	Olay	yeri	
değerlendirilirken	kazanın	 ya	da	olayın	 çeşidine	göre	 (trafik	 kazası,	 yangın,	 zehirlenme,	 elektrik	
çarpması	vb.)	farklı	önlemler	alınmalıdır.	Böylece	ikinci	bir	kazaya	neden	olacak	herhangi	bir	durum	

Resim 2.4: Hayat kurtarma zinciri



101

için	gerekli	önlemler	alındıktan	sonra	hasta	veya	yaralının	yanına	gidilmeli	ve	güvenli	mesafe	mut-
laka	bırakılarak	acil	yardım	istenilmelidir.

Bildirme:	Herhangi	bir	kaza	ya	da	ani	bir	hastalık	durumunda,	tıbbi	yardım	için	en	hızlı	şekilde	
112	Acil	Yardım	ve	Kurtarma	Hizmetleri	aranarak	haber	verilmelidir	(Resim	2.5).	Duruma	göre	
110	İtfaiye,	114	Ulusal	Zehir	Danışma	Merkezi,	155	Polis	İmdat	ve	156	Jandarma	da	aranabilir.

Aşağıdaki	 fotoğrafı	 inceleyiniz.	 112’ye	 haber	 verilirken	 nelere	 dikkat	 edilmesi	 gerektiğini	
söyleyiniz.

Tıbbi	 yardım	 için	 112	 Acil	 Yardım	 ve	 Kurtarma	 Hizmetleri	 arandığında	 şu	 hususlara	 dikkat	
edilmelidir:

*	Olay	ile	ilgili	bilgiler	verilerek	görevlinin	sorduğu	sorulara	cevap	verilir,
*	Arayan	kişi	adını	ve	soyadını,	aradığı	telefon	numarasını	söyler	ve	olay	yeri,	adresi,	olayın	ne	

olduğu,	olaydan	etkilenen	kişi	sayısı,	kazazedelerin	durumları	hakkında	ayrıntılı	bilgi	verilir,
*	Tüm	bilgiler	verildikten	ve	yetkili	bütün	bilgileri	aldığını	belirttikten	sonra	telefon	kapatılmalı-

dır,
*	Aranılan	telefon,	geri	aranabileceğinden	gereksiz	yere	meşgul	edilmemelidir,
*	Yapılan	işlemlerin	bir	insanlık	görevi	olduğu	da	bilinmelidir,

Kurtarma:	Olay	yerinde	ilk	yardımcının	yapacağı	ilk	yardım	müdahalelerin	hasta	veya	yaralının	
durumunun	değerlendirilmesine	bağlı	olarak	yapılmasıdır,

İlk	 yardımcının	 hasta	 veya	 yaralıyı	 kurtarmaya	 yönelik	 olarak	 öncelikli	 yapması	 gerekenler	
şunlardır:

*	Hasta	veya	yaralıların	durumu	değerlendirilerek	öncelikli	müdahale	edilecekler	belirlenir,
*	Hasta	veya	yaralının	korku	ve	endişeleri	giderilir,
*	Hasta	veya	yaralıya	müdahalede	yardımcı	olacak	kişiler	organize	edilir,
*	Hasta	veya	yaralı	yangın,	patlama,	gaz	sızıntısı	vb.	tehlikeler	dışında	kesinlikle	hareket	ettiril-

memelidir,

Resim 2.5: Tıbbi yardım için 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri aranmalıdır.
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*	Hasta	veya	yaralı	sıcak	tutulmalı,	yarasını	görmesine	izin	verilmemelidir,
*	Kırık	ve	kanamalara	gerekli	müdahale	yapılmalıdır,
*	Bilinci	kapalı	olan	hasta	veya	yaralıya	ağızdan	hiçbir	şey	verilmemelidir,
*	Tıbbi	yardım	gelene	kadar	hasta	veya	yaralının	yanında	kalınmalıdır,
*	Hasta	veya	yaralı	en	uygun	yöntemlerle	en	yakın	sağlık	kuruluşuna	ulaştırılmalıdır.

İlk	yardımcı,	hasta	veya	yaralının	yaşamını	korumak	ve	sürdürmesini	sağlamak	için	ilk	yardımın	
ABC’sini	uygulamak	zorundadır.	İlk	yardımın	ABC’si;

*	(A)	soluk	yolunun	açılması,
*	(B)	solunumun	düzeltilmesi,
*	(C)	dolaşım	sisteminin	kontrol	edilmesidir.

İlk	yardım	uygulamalarında	ilk	yardımcının	hem	kendisi	hem	de	hasta	veya	yaralı	 için	gerekli	
önlemleri	almaya	her	zaman	özen	göstermesi	gerektiği	unutulmamalıdır.	Gerekli	tedbirler	alındıktan	
sonra	ilk	yardım	uygulamalarına	başlanılmalıdır.

İlk	 yardımcı,	 hasta	 veya	 yaralıya	 ilk	 yardım	 uygulamalarına	 başlarken	 taşıtlarda	 bulunan	 ilk	
yardım	malzemelerinden	yararlanır.	Taşıtlarda	bu	malzemeler	ilk	yardım	çantasında	bulunur.	Yasal	
olarak	bu	çantanın	taşıtta	eksiksiz	bulundurulması	gerekmektedir.

Herhangi	bir	trafik	kazasında,	kazazedelere	ilk	yardım	yapabilmek	amacıyla	sürücüler,	Karayolları	
Trafik	Yönetmeliği	hükümleri	gereğince	taşıtlarında	ilk	yardım	çantası	bulundurmak	zorundadır.	

İlk	 yardım	 çantasında	 bulunan	 malzemeler	 (Tablo	 2.2),	 Sağlık	 Bakanlığınca	 belirlenmiş	 ve	
Karayolları	 Trafik	 Yönetmeliğinde	 yer	 almıştır.	 Bu	 malzemeleri	 ve	 nasıl	 kullanılacağını	 bilmek	
herkes	için	önemlidir.

İLK YARDIM ÇANTASINDA BULUNAN MALZEMELER
Cinsi Miktarı

Büyük	sargı	bezi	(10	cm	x	3,5	cm) 2	adet
Hidrofil	gaz	steril	(10	x	10	cm	50’lik	kutu) 1	kutu
Üçgen	sargı 3	adet
Antiseptik	solüsyon	(50	mL) 1	adet
Flaster	(2	cm	x	5	m) 1	adet
Çengelli	iğne 10	adet
Küçük	makas 1	adet
Esmark	bandajı 1	adet
Turnike	(en	az	50	cm) 1	adet
Yara	bandı 10	adet
Alüminyum	yanık	örtüsü 1	adet
Tıbbi	eldiven 2	çift
El	feneri 1	adet

Not: 1.	Taşıtlarda	bulunan	her	10	koltuk	için	bir	çanta	içi	malzeme	ilave	edilir.
 2.	İlk	yardım	çantası	içinde	hava	yolu	hortumu	ve	suni	solunum	maskesi	bulundurulur.
 3.	Taşıtlarda	her	10	koltuk	için	en	az	1	adet	boyun	korsesi	bulundurulması	gerekmektedir.

Tablo 2.2: İlk yardım çantasında bulunması gereken malzemeler ve miktarları

İlk	 yardım	 çantasında	 bulunan	 malzemelerin	 (Resim	 2.6)	 anlamları	 ve	 kullanıldığı	 durumlar	
şunlardır:

Hidrofil gaz steril:	Kanama	ve	yaralarda	pansuman	malzemesi	olarak	kullanılır.	

Büyük sargı bezi:	 Rulo	 biçimindedir.	 Eklem	 yerine	 destek	 vermek,	 hareketi	 kısıtlamak	 ve	
şişmeyi	engellemek	amacıyla	kullanılır.	Kanamayı	kontrol	etmek	üzere,	yaraya	baskı	uygulanmasını	
ve	yara	üzerine	konulan	pansumanın	yerinde	durmasını	sağlar.
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Esmark bandajı:	Çeşitli	büyüklüklerde	ve	genellikle	rulo	biçiminde	bulunur.	Yaralı	kısmı	eşit	
baskıyla	tutması,	el	ve	kol	eklemlerine	uygun	sarılabilmesi	nedeniyle	tercih	edilir.

Flaster:	Pansuman	ve	sargı	malzemelerini	tutturmak	için	kullanılır.

Yara bandı:	Çeşitli	boyutlarda	bulunur.	Küçük	yaraların	pansumanında	kullanılır.

Üçgen sargı:	Yaralı	uzvu	dinlendirmek	ve	sarmak	amacı	ile	kullanılır.	Genellikle	eşkenar	üçgen	
biçimindedir.

Küçük makas:	Giysi	ya	da	sargı	bezlerini	kesmede	kullanılır.

El feneri:	Karanlıkta	oluşan	kazalarda,	ortamı	aydınlatmak	ve	yoldan	geçen	sürücülerin	kazayı	
fark	etmelerini	sağlamak	amacıyla	kullanılır.

Antiseptik solüsyon:	Yaraların	temizlenmesi	amacıyla	kullanılır.

Alüminyum yanık örtüsü:	Yanıkların	korunması	amacıyla	kullanılır.	Folyo	hâlinde	bulunur.

Tıbbi eldiven:	Yara	ve	kanamalı	bölgelere	müdahalelerde	kullanılır.

Çengelli iğne:	Çeşitli	boyutlardadır.	Sargıların	uygun	biçimde	tutturulmasında	kullanılır.

Ülkemizde	hasta	ve	yaralılara	acil	yardımın	zamanında	yapılması,	bu	alanda	ihtiyaç	duyulan	perso-
nelin	yetiştirilmesi,	hasta	ve	yaralılara	gerekli	tedavinin	yapılarak	yaşamlarını	sürdürmeleri,	sakatlıkların	
önlenmesi,	iyileşme	sürecinin	kısaltılmasına	yönelik	önemli	çalışmalar	gerçekleştirilmektedir.

Atatürk’ün Sağlık Alanında Yaptığı Reformlar 

Mustafa	Kemal	Atatürk	de	cumhuriyetin	ilanından	sonra	sağlık	alanında	önemli	reformlar	gerçek-
leştirmiştir.

Bu	reformlardan	bazıları	şunlardır:

*	1920	yılında	Sağlık	Bakanlığı	kuruldu.

*	1923	yılında	sağlık	hizmetleri	ülke	geneline	yaygınlaştırıldı,	koruyucu	hekimliğe	önem	veril-
di.

*	1924	 yılında	 Ankara,	 İstanbul,	 Erzurum,	 Diyarbakır,	 Sivas	 ve	 Trabzon	 illerinde	 Numune	
Hastanesi	adıyla	örnek	hastaneler	açıldı.

Resim 2.6: Hidrofil gaz steril, büyük sargı bezi, üçgen sargı bezi, antiseptik solüsyon, flaster, çengelli iğne,küçük 
makas, esmark bandajı, turnike, yara bandı, alüminyum yanık örtüsü, tıbbi eldiven, el feneri ilk yardım çantasın-
da bulunması gereken malzemelerdir.



104

*	1930	yılında	Umumi	Hıfzısıhha	Kanunu’nda	koruyucu	sağlık	hizmetlerinde	önemli	düzenle-
meler	yapıldı.

*	Ülkenin	her	yerine	yeni	hastaneler	ve	dispanserler	açıldı.

*	Kolera,	veba,	çiçek,	kızamık,	tifo,	verem,	sıtma	gibi	hastalıklara	karşı	sistemli	bir	mücadele	
başlatıldı.

*	Aşılar	bütün	yurda	dağıtıldı.

*	Sınırlarda	sağlık	kontrolleri	başlatılarak	ülkeye	bulaşıcı	hastalıkların	girmemesi	için	tedbirler	
alındı.

*	Kızılay,	Çocuk	Esirgeme	Kurumu,	Yeşilay,	Verem	Savaş	Dispanserleri	kuruldu.
Günümüzde	sağlık	alanında	önemli	reformlar	artarak	ve	başarıyla	sürdürülmektedir.

ETKİNLİK

Ailenizden	 ya	 da	 yakın	 çevrenizden	 temin	 edeceğiniz	 taşıtlarda	 kullanılan	 bir	 ilk	 yardım	
çantasını	sınıfa	getiriniz.	 İlk	yardım	çantasında	bulunan	malzemeleri	sınıfa	 tek	 tek	göstererek	
tanıtınız.	 Bu	 malzemelerin	 hangi	 durumlarda	 kullanılması	 gerektiğine	 ilişkin	 beyin	 fırtınası	
yaptırınız.

1. İlk	yardımın	amaçları	nelerdir?	Açıklayınız.

2.	Herhangi	bir	kaza	anında	yapılacak	koruma,	bildirme	ve	kurtarmaya	yönelik	uygulamalar	
nelerdir?

3.	Hasta	veya	yaralının	112	Acil	Yardım	ve	Kurtarma	Hizmetleri’ne	bildirilmesinde	dikkat	
edilecek	hususlar	nelerdir?	Belirtiniz.

4.	Hayat	kurtarma	zinciri	nedir?	Neleri	kapsar?

5.	İlk	yardımın	ABC’si	nedir?	Açıklayınız.

6.	Taşıtlardaki	ilk	yardım	çantasında	hangi	malzemelerin	bulundurulması	zorunludur?	Be-	
lirtiniz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Olay Yerinin Değerlendirilmesi

İlk	yardımcı,	acil	bir		durumda	hasta	veya	yaralıya	yönelmeden	önce	olay	yerini	değerlendirme-
lidir.	Olay	yerinde	tekrar	kaza	olma	riskini	ortadan	kaldırmak,	hasta	veya	yaralı	sayısı	ve	türlerini	
belirlemek,	 kazaya	 ilişkin	 iz	 ve	 delilleri	 korumak,	 yapılacak	 müdahaleleri	 planlamak	 olay	 yerini	
değerlendirmenin	amaçlarını	oluşturur.

Olay	yerinin,	hızlı	bir	şekilde	değerlendirilmesinin	ardından	güvenliği	sağlayıcı	önlemler	alınma-
lıdır.

Olay	yeri;	trafik	kazası,	sel,	enkaz	gibi	açık	alanda	olabileceği	gibi	ev	kazası,	yangın,	iş	kazası	
gibi	kapalı	alanda	da	olabilir.	Açık	ve	kapalı	alanlarda	alınabilecek	güvenlik	önlemleri	farklılık	gös-
terir.

Açık alanda güvenliğin sağlanması için yapılması gerekenler şunlardır:

*	Olay	 yeri	 güvenli	 değilse	 tehlike	 (çığ,	 dep-
rem,	kaya	düşmesi	vb.)	bitinceye	kadar	bek-
lenilmelidir.

*	Kalabalık	oluşturan	 insanlar	olay	 yerinden	
uzaklaştırılmalıdır,

*	Yangın	 ve	 patlamaya	 neden	 olabileceğin-
den	olay	yerinde	sigara	 içilmesine	 izin	ve-	
rilmemelidir.	 Kıvılcım	 oluşturacak	 araç	 ve	
cihazlar	kullanılmamalıdır,

*	Kaza	 yapan	 aracın	 önüne	 ve	 arkasına,	
diğer	araç	sürücülerini	yavaşlatmak	ve	olası	
bir	kaza	tehlikesini	önlemek	için	uyarı	 işa-
retleri	yerleştirilmelidir.	Uyarı	işaretleri;	ara-
cın	ön	ve	arkasından	en	az	30	metre	mesa-
fe	olacak	ve	diğer	araç	sürücüleri	tarafından	
en	 az	150	metreden	 açıkça	 görülebilecek	
şekilde	yerleştirilmelidir	(Resim	2.7),

4	 Herhangi	bir	yangın,	trafik	kazası	veya	ev	kazasıyla	karşılaştınız	mı?	İnsanların	davra-
nışları	nasıldı?	Siz	olsaydınız	nasıl	davranırdınız?

4	 Olay	yerine	göre	farklı	güvenlik	önlemlerini	almak	hangi	olumsuzlukları	önler?

DERSE HAZIRLANALIM

OLAY YERİNİ DEĞERLENDİRME

KAZANIMLAR

6. Kazanım:	Olay	yerini	değerlendirerek	güvenli	ortam	sağlamanın	önemini	fark	eder.

7. Kazanım:	Hastanın/yaralının	durumunu	değerlendirerek	yapabileceği	gerekli	müdaha-
lelere	karar	verir.

Resim 2.7: Trafik kazasında aracın ön ve arkasına 
konulan uyarı işaretleri olası bir kazayı önlemede 
etkilidir.
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*	Aracın	kontağı	kapatılmalı,	el	freni	çekilmeli,	tekerleklerin	ön	ve	arkasına	takoz	yerleştirilme-
lidir,

*	Araç	LPG’li	ise	aracın	bagajında	bulunan	tüpün	vanası	kapatılmalıdır,
*	Hasta	veya	yaralılar	yaşam	bulguları	yönünden	değerlendirilmelidir,
*	Tıbbi	yardım	istenmelidir,
*	Olaya	ilişkin	bilgiler	kaydedilmelidir,
*	Yardım	ekibi	gelinceye	kadar	ilk	yardımcı	olay	yerinden	ayrılmamalıdır.

Kapalı alanda güvenliğin sağlanması
*	Doğal	gaz	ya	da	tüp	kaynağının	vanaları	kapatılmalıdır.
*	Ortam	havalandırılmalıdır.
*	Elektrik	düğmesine	kesinlikle	dokunulmamalıdır	(Kıvılcım	oluşturarak	yangın	ve	patlamaya	

neden	olabilir.).
*	Tıbbi	yardım	istenmelidir.
*	Hasta	veya	yaralı	ile	olay	hakkındaki	bilgiler	kaydedilmelidir.
*	Yardım	gelene	kadar	olay	yerinde	kalınmalıdır.

İlk	yardımcı	olay	yerini	değerlendirip	gerekli	güvenlik	önlemlerini	aldıktan	sonra	hasta	veya	
yaralının	durumunu	değerlendirmelidir.

Hasta	veya	yaralının	durumunun	değerlendirilmesinin	amacı;	hastalık	veya	yaralanmanın	cid-
diyetini	 ve	 ilk	 yardım	önceliklerini	 belirlemek,	 yapılacak	 ilk	 yardım	yöntemini	 tespit	 etmek	 ve	
güvenli	bir	müdahale	yapmaktır.

Hasta	veya	yaralıların	değerlendirilmesi	birinci	ve	ikinci	değerlendirme	olmak	üzere	iki	şekilde	
yapılır.

Birinci Değerlendirme
İlk	yardım	uygulamalarında	ilk	yardımcı,	kendi	can	güvenliği	ve	olay	yeri	güvenliğini	sağladık-

tan	sonra	ilk	yardım	müdahalesi	yapabilmek	için	hasta	veya	yaralının	birinci	değerlendirmesini	
yapma	aşamasına	geçer.

Birinci	değerlendirmede	amaç,	hasta	veya	yaralı	için	hayati	tehlike	oluşturan	unsurları	belirle-
mek	ve	zamanında	müdahale	etmektir.

Birinci	değerlendirmede	yapılan	işlemler	şunlardır:

• Bilincin Değerlendirmesi
Her	hasta	veya	yaralının	bilinç	değerlendirilmesi	yapılmalıdır.	Eğer	ihmal	edilirse	bilincin	kay-

bolmasından	çok	kısa	bir	süre	sonra	hasta	veya	yaralıda	solunum	ve	kalp	durması	oluşabilir.

Bilinç	kontrol	edilirken	yetişkin	ve	çocuk	hasta	veya	yaralının	omuzlarına	dokunup	“İyi	misi-
niz?”	diye	sorulur.	Bebeklerde	ise	ayak	tabanına	hafifçe	dokunularak	bilinç	kontrolü	yapılır.

Hasta/yaralı,	 konuşup	 cevap	 veya	 tepki	 veriyorsa	 “Hasta/yaralının	 bilinci	 var.”	 anlamına	
gelir.	Bu	 durumda	 ikinci	 değerlendirmeye	 geçilir.	Cevap	 alınamıyorsa	 “Hasta/yaralının	 bilinci	
yok.”	anlamı	taşır.	Hemen	112	aranarak	tıbbi	yardım	istenir.	Hasta	veya	yaralının	ABC	(A.	hava	
yolu	açıklığı,	B.	solunum,	C.	dolaşım)	değerlendirmesi	yapılır.

• Hava Yolu Açıklığının Sağlanması (A)

Özellikle	 bilinç	 kaybı	 olanlarda	 dil	 geri	 kaçarak	 solunum	 yolunu	 tıkayabilir	 ya	 da	 kusmuk,	
yabancı	cisimlerle	solunum	yolu	tıkanabilir.	Havanın	akciğerlere	ulaşabilmesi	için	hava	yolunun	
açık	olması	gerekir.
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*	Hava	yolu	açıklığı	 sağlanırken	hasta/yaralı	 baş,	boyun,	gövde	ekseni	düz	olacak	 şekilde	
yatırılmalıdır.

*	Bilinç	kaybı	belirlenmiş	ise	ağız	içi	önce	göz	ile	daha	sonra	işaret	parmağı	yandan	ağız	içine	
sokulup	 bir	 çengel	 gibi	 kullanılarak	 diğer	 yandan	 çıkartılmak	 suretiyle	 kontrol	 edilmeli,	
ardından	yabancı	cisim	varsa	bir	bez	aracılığı	ile	çıkarılmalıdır.

*	Daha	sonra	bir	el	hasta/yaralının	alnına	konarak,	diğer	elin	2-3	parmağı	ile	çene	tutularak	
baş	geriye	doğru	itilip	baş-çene	pozisyonu	verilir.	Bu	işlemler	sırasında	sert	hareketlerden	
kaçınılmalıdır.	Böylece	hava	yolu	açıklığı	sağlanmış	olur.

• Solunumun Değerlendirilmesi (B)
*	İlk	 yardımcı,	başını	hasta/yaralının	göğsüne	bakacak	 şekilde	yan	çevirerek	yüzünü	hasta/yaralının	

ağzına	yaklaştırır.	Bak-Dinle-Hisset	yöntemi	ile	solunum	yapıp	yapmadığını	5	saniye	süre	
ile	değerlendirir	(Resim	2.8).

*	Solunum	hareketini	gözler.
*	Solunum	sesini	dinler.
*	Yanağında	hasta/yaralının	nefesini	hissetmeye	çalışır.
*	Solunum	yoksa	derhal	yapay	solunuma	başlar.
*	İlk	değerlendirme	sonucu	hasta/yaralının	bilinci	kapalı	fakat	solunumu	varsa	derhal	“Koma	

Pozisyonu”na	getirilerek	diğer	yaralılar	değerlendirilir.

• Dolaşımın Değerlendirilmesi (C)
*	Hasta	 veya	 yaralının	 dolaşımı,	 solunum	 kriterlerine	 bakılarak	 değerlendirilir.	 Solunumu	

olmayan	hastanın	dolaşımı	da	yok	sayılır.

	 Solunum	kriterleri	Tablo	2.3’teki	gibidir:

Resim 2.8: Solunum değerlendirilmesi
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YAŞ NORMAL DEĞER

Yetişkin 12	-	20/dk

Çocuk	ve	bebek 20	-	25/dk

Tablo 2.3: Yaş gruplarına göre solunumun normal değerleri

Birinci	değerlendirme	sonucunda	hasta	veya	yaralının	bilinci	kapalı	ve	solunumu	yoksa	hemen	
temel	yaşam	desteği	uygulamasına	geçilir.	Eğer	hasta	veya	yaralının	bilinci	kapalı	ama	solunumu	
varsa	koma	pozisyonu	verilerek	tıbbi	yardım	gelene	kadar	yanından	ayrılmadan	takibi	yapılmalı-
dır.

İkinci Değerlendirme
Birinci	 değerlendirmede	 hasta	 veya	 yaralının	 yaşam	 belirtilerinin	 varlığı	 güvence	 altına	

alındıktan	 sonra	 bilinç	 de	 açıksa	 ikinci	 değerlendirmeye	 geçilir.	 İkinci	 değerlendirmede	 amaç,	
olayla	 ilgili	 bilgi	 edinmek	 için	görüşme	yapılması,	hasta	 veya	yaralının	baştan	ayağa	muayene	
edilmesidir.

Görüşerek	bilgi	edinme	yöntemiyle	hasta	veya	yaralının	durumu	hakkında	gözlenen	belirtilerden	
daha	çok	bilgi	edinilebilir.

Görüşerek	bilgi	edinmek	için;

*	İlk	yardımcı	kendini	tanıtır,

*	Hasta	veya	yaralının	ismini	öğrenir	ve	ismi	ile	hitap	ederek	konuşur,

*	Hasta	veya	yaralıya;	olay,	belirti	ve	bulgular,	alerji	durumu,	hayat	öyküsü,	kullandığı	ilaçlar,	
en	son	yediği	yemek	vb.	konular	hakkında	sorular	yöneltir.

Bilgi	edinme	sırasında	hasta	veya	yaralının	solunum	ritmi,	derinliği	değerlendirilir.	Vücut	sıcak-
lığı,	deri	rengi,	soğukluk,	solukluk,	nemlilik,	şok	belirtileri	araştırılır.	Hasta	veya	yaralının	soruları	
dinlemesi	 ve	 sorulara	 verdiği	 cevaplara	 bakılır.	 İlk	 yardımcı	 tüm	bilgileri	 kayıt	 altına	 alarak	 tıbbi	
yardım	personeline	iletmelidir.

Hasta	veya	yaralı	ile	ilgili	bilgiler	toplandıktan	sonra	baştan	ayağa	muayeneye	geçilir.

Baştan	ayağa	muayenede	baş,	boyun,	göğüs,	karın,	kol	ve	bacak	muayenesi	yapılır.

Baş ve Boyun Muayenesi

*	Hasta	veya	yaralı	sırtüstü	yatırılır.	Varsa	eldiven	giyilir.

*	Saç,	saçlı	deri,	baş	ve	yüz,	el	ile	muayene	edilir.	Herhangi	bir	kesik,	sıyrık,	çökme,	şişlik,	
kızarıklık,	morluk,	ağrı	vb.	yaralanma	belirtileri	araştırılır.

*	Kulak	ve	burundan	sıvı,	kan	gelip	gelmediği	kontrol	edilir.

*	Ağız	içinde	yaralanma,	yabancı	cisim	olup	olmadığı	kontrol	edilir.

*	Alından	çeneye	kadar	yüz,	simetriği	ile	karşılaştırılarak	kontrol	edilir.

*	Gözlerde	yaralanma	olup	olmadığı	kontrol	edilir.

*	Boyun	bölgesi,	el	 ile	muayene	edilir.	Boyunda	ağrı,	şişlik,	şekil	bozukluğu	varsa	omurga	
yaralanması	şüphesi	ile	işlemler	durdurularak	gerekli	tedbirler	alınır.

Göğüs ve Karın Muayenesi

*	Hasta	veya	yaralının	göğüs	bölgesi,	el	ile	muayene	edilir.	Saplanmış	cisim,	yara,	kanama	
vb.	olup	olmadığı	kontrol	edilir.

*	Hasta	veya	yaralı	sırtüstü	yatırılarak	göğüs	ve	sırt	bölgesi	kontrol	edilir.
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*	Hasta	veya	yaralının	karnı,	el	ile	muayene	edilir.	Karın	boşluğunda	saplanmış	cisim,	açık	
yara,	şişlik,	ağrı	vb.	olup	olmadığı	ve	karın	yumuşaklığı	değerlendirilir.

*	Eller	bel	tarafına	kaydırılarak	muayene	edilir.

*	Kalça	kemikleri	de	el	ile	muayene	edilerek	kırık	ve	yara	olup	olmadığı	kontrol	edilir.

Kol ve Bacak Muayenesi

*	Hasta	veya	yaralıdan	kol	ve	bacaklarını	hareket	ettirmemesi	istenir.

*	Omuzlarda	 veya	 köprücük	 kemiğinde	 şekil	 bozukluğu,	 hassasiyet	 olup	 olmadığı	 kontrol	
edilir.	(Resim	2.9.1).

*	Kollar	ve	bacaklar	diğeri	ile	karşılaştırılarak	simetrisi	kontrol	edilir.

*	Bacaklar	el	 ile	muayene	edilir	 (Resim	2.9.2).	Kuvvet,	his	ve	işlev	kaybı,	ağrı,	şişlik,	şekil	
bozukluğu,	kırık	vb.	olup	olmadığı	kontrol	edilir.

İkinci	değerlendirme	sonucunda	kanama,	kırık,	şok	vb.	anormal	bir	durum	varsa	gerekli	 ilk	
yardım	müdahaleleri	yapılarak	hasta	veya	yaralının	yanında	kalınmalı	ve	tıbbi	yardımın	gelmesi	
beklenilmelidir.

ETKİNLİK

Sınıfta	 bir	 kaza	 ortamı	 oluşturunuz.	 Hasta	 veya	 yaralının	 birinci	 değerlendirmesinin	 nasıl	
yapıldığını	ve	nelere	dikkat	edileceğini	uygulamalı	olarak	gösteriniz.	Uygulamada	yanlış	yapılan	
işlemleri	belirleyip	doğrusunu	gösteriniz.

1. Olay	yeri	değerlendirmesinin	amaçları	nelerdir?

2.	Hasta	veya	yaralının	birinci	değerlendirmesi	nasıl	yapılır?

3.	Hasta	veya	yaralı	ile	görüşerek	ikinci	değerlendirme	nasıl	gerçekleştirilir	ve	hangi	bilgiler	
elde	edilir?

4.	Baş	ve	boyun	muayenesi	nasıl	yapılır?

5.	Kol	ve	bacak	muayenesinde	değerlendirme	yapılırken	nelere	dikkat	edilir?	

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Resim 2.9: Kol ve bacak muayenesi

1 2
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Hasta	veya	yaralıya	temel	yaşam	desteğinin	sağlanmasında	bilinç	kontrolünün	yapılması	önem	
taşımaktadır.

Bilinç	düzeyi,	hastanın	veya	yaralının	travmadan	etkilenme	derecesini	gösterir.	Bilinci	yerinde	
olan	bir	kişi	kendisine	yöneltilen	tüm	uyarılara	konuşarak	cevap	verir.

BİLİNÇ DÜZEYİ DEĞERLENDİRME

Bilinç	yerinde Sözlü	ve	dokunarak	yapılan	tüm	uyarılara	cevap	verir.

1.	derece	bilinç	kaybı Sözlü	uyarılara	cevap	verir.

2.	derece	bilinç	kaybı Yalnız	dokunarak	yapılan	uyarılara	cevap	verir.

3.	derece	bilinç	kaybı Sözlü	ve	dokunarak	yapılan	hiçbir	uyarıya	cevap	vermez.

Tablo 2.4: Bilinç düzeyinin değerlendirilmesi

Bilinç	kontrol	edilirken	yetişkin	ve	çocuk	hasta	veya	yaralının	omuzlarına	dokunurken	“İyi	misi-
niz?”	diye	sorulur.	Bebeklerde	ise	ayak	tabanına	hafifçe	dokunarak	bilinç	kontrolü	yapılır.	Hasta	
veya	yaralı,	konuşup	cevap	veriyorsa	bilinci	var,	cevap	vermiyorsa	bilinci	yok	anlamına	gelir.

Hasta	veya	yaralının	bilinç	kontrolünden	sonra,	solunum	hareketleri	dikkatlice	değerlendirilir.	
Solunumun	durması,	 vücudun	yaşamak	 için	 ihtiyacı	olan	oksijenden	yoksun	kalmasıdır.	Hemen	
yapay	solunuma	başlanmaz	ise	bir	süre	sonra	kalp	durması	meydana	gelir.	Kalp	durmasına	en	kısa	
sürede	müdahale	edilmezse	dokuların	oksijenlenmesi	bozulacağı	için	beyin	hasarı	oluşur.

Solunumu	veya	kalbi	durmuş	bir	kişiye	hava	yolu	açıldıktan	sonra	yapay	solunumla	akciğerlerine	
oksijen	gitmesini,	dış	kalp	masajı	ile	de	kalpten	kan	pompalanmasını	sağlamak	üzere	ilaçsız	olarak	
müdahale	edilir.	Hayat	kurtarmak	için	yapılan	bu	müdahaleye	temel yaşam desteği	denir.

Temel	yaşam	desteği	sağlamak	için	yapılan	kalp	basısı,	suni	solunum	gibi	müdahaleler,	sağlıklı	
insanlar	üzerinde	denenmelidir.

Temel	yaşam	desteğinin	amacı;	dokulara	acil	oksijen	desteği	sağlanarak	oksijensizlik	nedeniyle	
hayati	organlarda	meydana	gelebilecek,	geri	dönüşü	olmayan	hasarları	önleyip	hasta	veya	yaralının	
hayatta	kalma	şansını	artırmaktadır.

Temel	 yaşam	 desteği	 uygulaması	 üç	 aşamadan	 oluşmaktadır.	 Bunlar;	 hava	 yolu	 açıklığının,	
solunum	ve	dolaşımın	değerlendirilmesidir.

Temel	yaşam	desteği	yetişkinlerde,	çocuklarda	ve	bebeklerde	farklı	olarak	uygulanır.

4	 Son	 zamanlarda	 sıkça	 gündeme	 gelen	 doku	 ve	 organ	 bağışı	 neden	 önemlidir?	
Yaygınlaştırılması	için	sizce	neler	yapılmalıdır?

DERSE HAZIRLANALIM

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

KAZANIMLAR

8. Kazanım:	İlk	yardımda	temel	yaşam	desteği	uygulamalarını	yapar.

9. Kazanım:	Doku	ve	organ	bağışlamanın	önemini	açıklar.
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Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği

*	İlk	yardımcı	kendisinin,	hasta	veya	yaralının	güvenliğinden	emin	olmalıdır.

*	Hasta	veya	yaralının	omuzlarına	dokunarak	ve	“İyi	misiniz?”	diye	sorarak	bilinci	kontrol	
edilir.	Eğer	bilinci	yoksa	çevreden	yardım	çağrılır,	112	aratılır.

*	Hasta	veya	yaralı	sert	bir	zemin	üzerine	sırtüstü	yatırılır.

*	Hasta	veya	yaralının	yanına	diz	çökülür.

*	Hasta	veya	yaralının	boynunu	ve	göğsünü	saran	kravat,	kemer,	yaka	vb.	giysiler	açılır.

*	Ağız	içi	gözle	kontrol	edilir,	hava	yolu	tıkanıklığına	neden	olan	yabancı	cisim	varsa	çıkartı-
lır.

*	Hava	yolunu	açmak	 için	bir	el	hasta	veya	yaralının	alnına,	diğer	elin	 iki	parmağı	çenenin	
altına	yerleştirilir,	baş	geriye	doğru	itilir;	hastaya	baş-çene	pozisyonu	verilir.

*	Hasta	veya	yaralının	solunum	yapıp	yapmadığı	bak-dinle-hisset	yöntemiyle	5	saniye	süre	
ile	kontrol	edilir.	İlk	yardımcı,	gözleriyle	hasta/yaralının	göğüs	kafesinin	solunum	ile	birlik-
te	 inip	kalkmasını	gözlemler;	kulağıyla	ağız	ya	da	burundan	çıkan	havanın	 sesini	dinler;	
yanağıyla	ağız	ya	da	burundan	çıkan	havanın	sıcaklığı	ve	akımını	hissederek	hasta/yaralının	
durumunu	değerlendirir.	

*	Hasta	veya	yaralı,	soluk	alıp	vermiyorsa	alnının	üzerine	konulan	elin	baş	ve	işaret	parma-
ğını	kullanarak	hasta	veya	yaralının	burnu	kapatılır.

*	Baş-çene	pozisyonunda	iken	hasta	veya	yaralının	ağzına	temiz	bir	bez	konularak	ağız	yerleş-
tirilir	(Resim	2.10).

Resim 2.10: Yapay solunum uygulaması tekniği
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Resim 2.11: Yetişkinlere kalp basısı uygulama tekniği

*	Eğer	solunum	yoksa	hasta	veya	yaralının	göğsünü	yükseltmeye	yarayacak	kadar	her	biri	bir	
saniye	süren	2	kurtarıcı	nefes	verilir,	havanın	geriye	çıkması	beklenir.

*	Kalp	basısı	uygulamak	için	göğüs	kemiğinin	alt	ve	üst	ucu	tespit	edilerek	alt	yarısına	bir	elin	
topuğu	yerleştirilir.	Diğer	el	bu	elin	üzerine	yerleştirilir	(Resim	2.11).

*	Her	iki	elin	parmakları	birbirine	kenetlenir.

*	Ellerin	parmakları	göğüs	kafesi	ile	temas	ettirilmeden,	dirsekler	bükülmeden,	göğüs	kemiği	
üzerine	vücuda	dik	olacak	şekilde	tutulur.

*	Göğüs	kemiği	4-5	cm	aşağı	 inecek	şekilde	bası	uygulanır.	Bu	 işlemin	hızı	dakikada	100	
bası	olacak	şekilde	ayarlanır.

*	Hasta	veya	yaralıya	30	kalp	masajından	sonra	2	suni	solunum	yaptırılır.

*	Temel	yaşam	desteğine,	hasta	veya	yaralının	yaşamsal	refleksleri	veya	tıbbi	yardım	gelene	
kadar	aralıksız	devam	edilir.

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği

*	İlk	yardımcı	kendisinin	ve	çocuğun	güvenliğinden	emin	olur.

*	Çocuğun	omuzlarına	dokunarak	ve	“İyi	misiniz?”	diye	sorarak	bilinci	kontrol	edilir,	eğer	
bilinci	yoksa	çevreden	yardım	çağrılır,	112	aratılır.	Eğer	ilk	yardımcı	yalnız	çalışıyorsa	30	
göğüs	basısı	ve	2	suni	solunum	uygulamasının	5	tur	tekrarından	sonra	112’yi	arar.

*	Çocuk	sert	bir	zemin	üzerine	yatırılır.

*	Çocuğun	yanına	diz	çökülür.

*	Çocuğun	boynunu	ve	göğsünü	saran	giysileri	açılır.

*	Ağzın	içi	gözle	kontrol	edilir.	Hava	yolu	tıkanıklığına	neden	olan	yabancı	cisim	varsa	çıka-
rılır.

*	Hava	yolunu	açmak	için	bir	el	çocuğun	alnına,	diğer	elin	iki	parmağı	çene	kemiğinin	üze-
rine	yerleştirilir.

*	Çene	kemiğinin	uzun	kenarı	yere	dik	gelecek	şekilde	alnından	bastırılıp	çeneden	kaldırarak	
baş	geriye	doğru	itilir.	Hasta	veya	yaralıya	baş-çene	pozisyonu	verilir.

*	Hasta	veya	yaralının	solunum	yapıp	yapmadığı	bak-dinle-hisset	yöntemiyle	5	saniye	sürey-
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le	kontrol	edilir.

*	Soluk	alıp	vermiyorsa	alnının	üzerine	konulan	elin	baş	ve	işaret	parmağını	kullanarak	çocu-
ğun	burnu	kapatılır.

*	Baş-çene	pozisyonunda	iken	çocuğun	ağzını	 içine	alacak	şekilde	temiz	bir	bez	konur.	İlk	
yardımcı,	kurtarıcı	nefesi	bu	bez	üzerinden	verir.

*	Eğer	 solunum	yoksa	 çocuğun	göğsünü	 yükseltmeye	 yarayacak	 kadar	 her	 biri	 bir	 saniye	
süren	2	kurtarıcı	nefes	verilir,	havanın	geri	çıkması	için	zaman	tanınır.

*	Kalp	basısı	uygulamak	için	göğüs	kemiğinin	alt	ve	üst	ucu	tespit	edilerek	alt	yarısına	bir	elin	
topuğu	yerleştirilir.

*	Ellerin	parmakları	göğüs	kafesi	ile	temas	ettirilmeden,	dirsekleri	bükülmeden,	göğüs	kemiği	
üzerine	vücuda	dik	olacak	şekilde	tutulur.

*	Göğüs	kemiği	2,5	-	3	cm	aşağıya	inecek	şekilde	bası	uygulanır.	Bu	işlemin	hızı	dakikada	
100	bası	olacak	şekilde	ayarlanır.

*	Çocuğa	30	kalp	masajından	sonra	2	solunum	yaptırılır.

*	Temel	 yaşam	 desteğine,	 çocuğun	 yaşamsal	 refleksleri	 veya	 tıbbi	 yardım	 gelene	 kadar	
kesintisiz	devam	edilir.

Bebeklerde Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği

*	İlk	yardımcı	kendisinin	ve	bebeğin	güvenliğinden	emin	olur.

*	Bebeğin	ayak	tabanına	hafifçe	vurarak	bilinci	kontrol	edilir.	Bebeğin	bilinci	yoksa	çevreden	
yardım	çağrılır	 ve	112	aratılır.	5	kurtarıcı	 solunumdan	 sonra	30	göğüs	basısı	 ve	2	 suni	
solunum	uygulamasının	5	tur	tekrarından	sonra	112	tekrar	aranır.

*	Bebek	sert	bir	zemin	üzerine	yatırılır.

*	İlk	yardımcı	temel	yaşam	desteği	uygulayacağı	pozisyonu	alır.

*	Bebeğin	boynunu	ve	göğsünü	saran	giysiler	açılır.

*	Ağız	içi	gözle	kontrol	edilerek	varsa	yabancı	cisim	çıkarılır.

*	Hava	yolunu	açmak	için	bir	el	bebeğin	alnına,	diğer	elin	iki	parmağı	çene	kemiğine	koyulup	
baş	hafifçe	yukarı	ve	geri	itilerek	eğilir.

*	Bebeğin	 solunum	 yapıp	 yapmadığı	 bak-dinle-hisset	 yöntemiyle	 5	 saniye	 süreyle	 kontrol	
edilir.

*	Soluk	alıp	vermiyorsa	ağız	dolusu	nefes	alınır	ve	ağzına	temiz	bir	bez	konulan	çocuğun	ağız	
ve	burnu	ağız	içine	alınacak	şekil-
de	ağız	yerleştirilir.

*	Baş-çene	pozisyonda	 iken	çocu-
ğun	ağzı	 temiz	bir	bezle	kapatıl-
dıktan	sonra	ağza	yerleştirilir.

*	Bebeğin	göğsü	yükselmeye	yara-
yacak	 kadar	 her	 biri	 bir	 saniye	
süren	 2	 kurtarıcı	 nefes	 verilir,	
havanın	 geriye	 çıkması	 için	 za-	
man	tanınır.

*	Kalp	basısı	uygulamak	için	bebe-
ğin	göğüs	kemiği	merkezi	belirle- Resim 2.12: Bebeklere kalp basısı uygulama tekniği
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ETKİNLİK

“Temel	Yaşam	Desteği”	ya	da	“Doku	ve	Organ	Bağışı”	ile	ilgili	kısa	bir	film	izleyiniz.	Konuyla	
ilgili	olarak	gruplar	oluşturunuz	ve	görev	paylaşımı	yaparak	beyin	fırtınası	yapınız.

nir.

*	Bir	elin	orta	ve	yüzük	parmağı	bebeğin	göğüs	kemiği	2,5-3	cm	aşağıya	inecek	şekilde	bası	
uygulanır	(Resim	2.12).	Bu	işlemin	hızı	dakikada	100	bası	olacak	şekilde	ayarlanır.

*	Bebeğe	30	kalp	masajından	sonra	2	solunum	yaptırılır.

*	Temel	 yaşam	 desteğine,	 çocuğun	 yaşamsal	 refleksleri	 veya	 tıbbi	 yardım	 gelene	 kadar	
kesintisiz	devam	edilir.

Temel	yaşam	desteği	uygulamasında	suni	solunum	ve	kalp	masajına	bağlı	olarak	(mide	şişkinliği,	
göğüs	ve	kaburga	kırıkları,	yağ	pıhtısı	oluşması	vb.)	 çeşitli	 sorunlarla	karşılaşılabilir.	 İlk	yardımcı,	
hasta	veya	yaralıya	kendi	hayatını	tehlikeye	sokacak	herhangi	bir	risk	yoksa	etik	kurallar	çerçevesinde	
cins	ve	 ırk	ayrımı	yapmadan	temel	yaşam	desteğini	uygulamak	zorundadır.	Ayrıca	 temel	yaşam	
desteğinin	 ilk	 yardım	 eğitimi	 almış,	 belgesi	 olan	 kişilerle	 sağlık	 personeli	 (doktor,	 hemşire	 vb.)	
tarafından	 yapılmasının	 gerektiği	 de	 iyi	 bilinmelidir.	 Aksi	 takdirde	 hasta	 veya	 yaralının	 hayati	
tehlikesi	ortaya	çıkabilir.

Temel	 yaşam	 desteği	 uygulanan	 hasta	 veya	 yaralının	 beyin	 ölümü	 gerçekleşmiş	 olabilir.	 Bu	
durumda	 doku	 ve	 organ	 naklinin	 yapılabileceği	 dikkate	 alınarak	 hasta	 veya	 yaralının	 doku	 ve	
organlarının	 korunması	 gerekmektedir.	 Çünkü	 her	 ölen	 kişinin	 doku	 ve	 organları	 kullanılamaz.	
Ancak	kişinin	yoğun	bakım	servislerinde	beyin	ölümünün	gerçekleşmesi	hâlinde	doku	ve	organları	
nakledilerek	kullanılabilmektedir.

Ülkemizde	 18	 yaşını	 doldurmuş,	 doğru	 ile	 yanlışı	 ayırt	 edebilenler;	 kalp,	 akciğer,	 böbrek,	
karaciğer,	 pankreas	 gibi	 organlarını	 bağışlayabilmektedirler.	 Doku	 ve	 organ	 bağışlarına	 yönelik	
düzenlemeler	 ülkemizde	 “Organ	 ve	 Doku	 Alınması,	 Saklanması,	 Aşılanması	 ve	 Nakline	 İlişkin	
Yasa”	ile	düzenlenmiştir.

İnsanlar	 doku	 ve	 organ	 bağışlarını;	 Sağlık	 Müdürlüklerinde,	 hastanelerde,	 organ	 nakil	
merkezlerinde,	organ	nakli	ile	ilgilenen	vakıf,	dernek	vb.	kuruluşlarda,	sürücü	ise	sürücü	belgesini	
alırken	emniyet	müdürlüklerinde	yapabilmektedirler.	Bağış	işleminin,	iki	tanık	önünde	sözlü	olarak	
yapılması	yeterli	olmaktadır.	Sürücüler,	sürücü	belgesinde	hangi	organ	ve	dokularını	bağışlayacaklarını	
işaretleterek	böyle	bir	insanlık	görevine	destek	sağlayabilmektedirler.

1. Yetişkinlerde	ve	bebeklerde	bilinç	kontrolü	nasıl	yapılır?	Belirtiniz.

2.	Çocuklarda	temel	yaşam	desteği	 işlem	basamaklarını	söyleyiniz.	Bu	işlem	basamakları	
uygulanırken	nelere	dikkat	edilmelidir?

3.	Temel	yaşam	desteği	kimler	tarafından	yapılmalıdır?	Niçin?

4.	Doku	ve	organ	bağışı	nasıl	yapılır?	Açıklayınız.

5.	Doku	ve	organ	bağışının	sürücü	belgelerinde	gösterilmesinin	nedenleri	nelerdir?

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Solunum Yolu Tıkanmaları

Aşağıdaki	fotoğrafı	inceleyiniz	(Resim	2.13).	Kişi	niçin	solunum	güçlüğü	çekiyor	olabilir?	Bu	kişi-
ye	ilk	yardım	nasıl	yapılabilir?

Solunum	 yolu	 tıkanması;	 solunum	 yolunun,	 solunumu	 gerçekleştirmek	 için	 gerekli	 havanın	
geçişine	 engel	 olacak	 şekilde	 tıkanmasıdır.	 Dilin	 geriye	 kaçması,	 yemek	 parçası,	 takma	 dişler,	
ödem,	astım,	alerjik	 reaksiyonlar,	nefes	borusuna	sıvı	gitmesi	vb.	 solunumu	 tıkayan	etkenlerden	
bazılarıdır.

4	 Solunum	yolunuzun	tıkanmasıyla	ilgili	bir	olay	yaşadınız	mı?	Bu	durumda	neler	yaptınız	
ve	nasıl	davrandınız?

DERSE HAZIRLANALIM

SOLUNUM YOLU TIKANMALARINDA İLK YARDIM

KAZANIMLAR

10. Kazanım:	Solunum	yolu	tıkanıklığı	durumunda	ilk	yardım	uygular.

11. Kazanım:	Boğulmalarda	ilk	yardım	uygular.

Resim 2.13: Solunum güçlüğü çeken hastaya acil yardım edilmelidir.
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Solunum	yolunun	tıkanması,	tam	tıkanma	ve	kısmi	tıkanma	şeklinde	görülür.

Kısmi Tıkanma

Yutulan	veya	hava	yoluna	kaçan	yabancı	cismin,	hava	geçişinde	azalmaya	neden	olması	sonucu	
ortaya	çıkan	tıkanma	şekline	kısmi tıkanma	denir.	Kısmi	tıkanma	durumundaki	hastada	şu	belir-
tiler	oluşur:

•	Öksürür.

•	Nefes	alabilir.

•	Konuşabilir.

Bu	 durumdaki	 hastaya	 dokunulmaz,	 arkasında	 durulur,	 öksürmeye	 teşvik	 edilir,	 öncelikle	
bulunduğu	 pozisyonda	 bırakılır.	 Yabancı	 cismi	 hareket	 ettireceğinden	 kesinlikle	 hastanın	 sırtına	
vurulmaz.	Belirgin	bir	 yabancı	 cisim	varsa	bunlar	 çıkarılır.	Eğer	 yabancı	 cisim	görülemiyorsa	 ve	
hastanın	durumu	kötüleşiyorsa	tam	tıkanmaya	yönelik	ilk	yardım	uygulamaları	yapılır.

Tam Tıkanma

Yutulan	veya	hava	yoluna	kaçan	yabancı	 cismin	hava	geçişini	 tamamen	engellemesi	 sonucu	
ortaya	çıkan	tıkanma	şekline	tam tıkanma	denir.

Tam	tıkanma	durumundaki	hastada	şu	belirtiler	görülür:

•	 Nefes	alamaz,

•	 Acı	çeker,

•	 Ellerini	boynuna	götürür,

•	 Konuşamaz,

•	 Rengi	morarmıştır.

Bu	durumda	hastaya,	Heimlich (haymlih) Manevrası	uygulanır.	Heimlich	Manevrası	bilinci	
açık	olan	ve	bilincini	kaybetmiş	kişilere	farklı	olarak	uygulanır.

Heimlich	 Manevrasının	 amacı,	 hastanın	 solunum	 yolu	 tıkanıklığının	 açılmasını	 sağlamaktır.	
Heimlich	Manevrası	yetişkinlerde,	çocuklarda	ve	bebeklerde	uygulanırken	farklı	işlemler	yapılır.

Yetişkinlerde ve Çocuklarda Heimlich Manevrası Ulgulaması
Hasta	 veya	 yaralının	 bilinci	 yerindeyse	 Heimlich	 Manevrası	 uygulanır.	 Amaç,	 karna	 bası	 ile	

oluşturulacak	hava	yardımıyla	yabancı	cismin	dışarı	atılmasını	sağlamaktır.

Heimlich	Manevrası	aşağıdaki	şekilde	uygulanır:

*	Hasta	veya	yaralı	ile	olay	yerinin	güvenliği	sağlanır,

*	Hasta	veya	yaralının	bilinci	kontrol	edilir.	Bilinci	yoksa	112	aranarak	tıbbi	yardım	istenir,

*	Hasta	veya	yaralının	yaşam	bulguları	değerlendirilir.

*	Açık	ağız	içi	kontrolü	yapılır,	görünen	ve	alınabilecek	durumda	cisim	varsa	alınır.

*	Hasta	veya	yaralının	boyunun	uzunluğuna	göre	ayakta	ya	da	oturur	pozisyonda	iken	hasta	
veya	yaralının	arkasına	geçilip	hafif	öne	doğru	eğilmesi	sağlanır.	Bu	pozisyon,	tıkanmaya	
neden	olan	cismin	hava	yolundan	ağıza	doğru	kayması	ve	kolaylıkla	dışarı	atılmasını	sağlar,
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*	İki	kürek	kemiğinin	arasına,	elin	topuk	kısmıyla	5	kez	kuvvetlice	vurularak	yabancı	cisim	
yerinden	hareket	ettirilmeye	çalışılır	(Resim	2.14.1),

*	Yabancı	cismin,	bu	5	vuruşun	etkisiyle	ağıza	gelip	gelmediği	kontrol	edilir,

*	Sırta	vuruşun	ardından	yabancı	cismi	çıkarma	çabaları	başarılı	olmamışsa	karna	bası	yön-
temi	uygulanır	(Resim	2.14.2),

*	Hasta	 veya	 yaralıya	 arkadan	 sarılarak	 gövdesi	 kavranır.	 Bir	 el,	 başparmak	 içte	 kalacak	
şekilde	 yumruk	 yapılır.	 Yumruk	 yapılan	 elin	 başparmak	 tarafı	 göğüs	 kemiğinin	 ucu	 ile	
göbek	arasındaki	yere	denk	gelecek	şekilde	yerleştirilir,

*	Diğer	el,	yumruk	yapılan	elin	üzerine	konularak	kavranır.	Arkaya	ve	yukarı	doğru	kuvvetle	
5	kez	bastırılır,

*	Yabancı	cismin	bu	5	basının	etkisiyle	ağıza	gelip	gelmediği	kontrol	edilir,

*	Tıkanma	yaşayan	hasta	veya	yaralıda,	5	kez	sırta	vuruş	ve	5	kez	karna	bası	uygulamasına	
yabancı	cisim	çıkana	kadar	devam	edilir.

Bebeklerde Solunum Yolu Tıkanmalarında İlk Yardım Uygulaması

Bebeklerde	 solunum	 yolunun	 kısmi	 tıkanmasında;	 bebek	 öksürüyor,	 nefes	 alıyor	 ve	 ses	
çıkarıyorsa	herhangi	bir	müdahale	yapılmaz.	Sadece	bebek	gözlemlenir.	Tam	tıkanma	söz	konu-
suysa	 dönüşümlü	 olarak	 sırt	 vuruşu	 ve	 göğüs	 basısı	 yöntemi	 uygulanır.	 Bebeklerde	 Heimlich	
Manevrası	karın	organlarını	yaralayabileceği	için	uygulanmaz.

Resim 2.14: Heimlich Manevrası uygulaması
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Bebeklerde	solunum	yolu	tıkanması	durumunda	şu	işlemler	uygulanır:

*	Bebeğin	ayak	tabanına	hafifçe	vurularak	bilinci	kontrol	edilir.	Bebeğin	bilinci	yoksa	hemen	
5	tur	göğüs	basısı	ve	suni	solunum	uygulandıktan	sonra	tıbbi	yardım	için	112	aranır,

*	Bebeğin	bilinci	yerinde	 ise	yüzüstü	pozisyonda	ön	kol	üzerine	yatırılır.	Baş,	başparmak	ve	
diğer	parmakların	boynu	desteklemesi	ile	öne	doğru	eğilir.	Bebeğin	başı	desteklenerek	vücut-
tan	aşağıda	ve	gergin	olması	sağlanır.	Bebeğin	boğazına	bastırmamaya	dikkat	edilir,

*	Bebeğin	yerleştirildiği	kol,	bacağa	yaslanarak	destek	sağlanır.	Bebek	bu	pozisyonda	iken	
elin	 topuk	 kısmıyla	 iki	 kürek	 kemiği	 arasına	 çok	hafif	 olmayacak	 şekilde	5	 kez	 vurulur.	
Vuruşlar	yukarıdan	aşağıya	doğru	yapılır	(Resim	2.15.1),

*	Bebek,	diğer	kolun	üzerine	sırtüstü	ve	başı	hafif	aşağı	gelecek	şekilde	tek	hamlede	çevrilir	
(Resim	2.15.2),

*	Sırtüstü	pozisyonda	ve	başı	aşağıda	olacak	şekilde	kola	yatırılan	bebeğin	başı	arkadan	el	ile	
desteklenir.	Bebeğin	yatırıldığı	kol,	bacağa	yaslanarak	destek	alınır.	Yabancı	cismin	çıkıp	
çıkmadığına	bakılır,	ağız	içinde	görülüyorsa	bir	hamlede	alınır,

*	Yabancı	cisim	çıkmamışsa	göğüs	kemiği	üzerinde	kalp	masajı	yapılan	noktaya	iki	parmak-
la	5	kez	göğse	bası	uygulanır,

*	Yabancı	cismin	çıkıp	çıkmadığı	kontrol	edilir,
*	Yabancı	cisim	çıkana	kadar	5	sırta	vurma,	5	göğüs	basısı	işlemine	dönüşümlü	olarak	devam	

edilir,
*	Bu	uygulama	sırasında	bebeğin	bilinci	kaybolursa	hemen	temel	yaşam	desteğine	başlanır	

ve	112	aranarak	tıbbi	yardım	istenir.

Boğulma,	 vücuttaki	dokulara	yeterli	oksijen	gitmemesi	 sonucu	dokularda	bozulma	meydana	
gelmesidir.

Boğulmanın	nedenleri	şunlardır:

•	Bayılma	ve	bilinç	kaybı	sonucu	dilin	geriye	kayması,

•	Nefes	borusuna	sıvı	dolması,

•	Nefes	borusuna	yabancı	cisim	kaçması,

•	Akciğerlerin	zedelenmesi,

•	Gazla	zehirlenme,

•	Suda	boğulma.

Resim 2.15: Bebeklerde solunum yolu tıkanmasında sırta vuruş ve göğüs bası teknikleri
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Boğulmalarda	genel	belirtiler	şunlardır:

•	Nefes	almada	güçlük,

•	Hırıltılı,	hızlı	ve	derin	solunum,

•	Ağızda	balgam	toplanması	ve	köpüklenme,

•	Yüzde,	dudaklarda	ve	tırnaklarda	morarma,

•	Genel	sıkıntı	hâli,	cevaplarda	isabetsizlik	ve	kararsızlık,

•	Bayılma.

Boğulmalarda	ilk	yardım	işlemleri	şunlardır:

*	Boğulma	nedeni	ortadan	kaldırılır,

*	Bilinç	kontrolü	yapılır,

*	Hastanın	yaşamsal	buguları	değerlendirilir,

*	Temel	yaşam	desteği	sağlanır,

*	Derhâl	112	aranarak	tıbbi	yardım	istenir,

*	Yaşam	bulguları	izlenir.

ETKİNLİK

Tam	tıkanmalarda	yetişkinlere	yapılması	gereken	Heimlich	Manevrasını,	bir	öğrenci	ya	da	
maket	üzerinde	uygulamalı	olarak	gösteriniz.	Daha	sonra	bir	öğrenciye	uygulamayı	tekrarlatınız.	
Yapılan	yanlışları	belirleyerek	doğrusunu	söylemesini	isteyiniz.

1. Solunum	yolu	tıkanıklığı	nedir?	Kaç	şekilde	oluşabilir?

2.	Kısmi	tıkanma	belirtileri	nelerdir?

3.	Bilinci	yerinde	bir	yetişkin	veya	çocuğa	Heimlich	Manevrası	nasıl	uygulanır?	Açıklayınız.

4.	Bebeklere	solunum	yolu	tıkanmalarında	ilk	yardım	işlemleri	nelerdir	ve	nasıl	uygulanır?

5.	Boğulma	nedir?	İlk	yardım	uygulamaları	nelerdir?

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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İnsan	vücudunda	dolaşan	kan,	tüm	doku	ve	organlara	ihtiyacı	olan	oksijeni,	besin	maddelerini,	
hormonları	ve	birtakım	biyokimyasal	maddeleri	taşır.

Normal	erişkin	bir	insanda	toplam	5-7	litre	kan	bulunur.	Yaralanmalar	sonucunda	kan	miktarı-
nın	erişkinde	%	20,	çocukta	%	10’dan	fazlasının	kaybı	hayatı	tehlikeye	sokar.	Kanamanın	miktarı	
kadar	kanamanın	hızı	da	önemlidir.

Kanama	kanın	damar	dışına	çıkışını	ifade	eden	bir	terimdir.	Kanamalar,	kanın	vücut	dışına	aktı-
ğı	dış	kanama	ve	vücut	boşluklarına	aktığı	iç	kanama	olmak	üzere	ikiye	ayrılır.

Dış Kanamalar: Kanın	vücuttan	dışarı	aktığı	damara	göre	atardamar,	toplardamar	ve	kılcal	
damar	kanaması	olmak	üzere	üçe	ayrılır	(Resim	2.16):

Atardamar kanaması:	Atardamarın	kesilmesi,	kopması	gibi	nedenlerle	gerçekleşen	kanama-
dır.	Atardamardan	çıkan	kan	açık	kırmızı	renktedir.	Kan	damardan	basınçla	ve	kesik	kesik	fışkırır.

Toplardamar kanaması:	Toplardamardan	çıkan	kan	koyu	kırmızı	renktedir.	Kan	çıkışı	sürek-
li	ve	yavaştır,	fışkırma	olmaz.

Kılcal damar kanaması:	Kılcal	damarlar,	çok	ince	çaplı	olduğundan	kanamaları	sızıntı	şeklin-
de	ve	yavaş	olur.	Bu	kanamalar	genellikle	çizik,	sıyrık	gibi	hafif	yaralanmalarda	olur.

Dış	kanamalarda	kanamayı	durdurma	yöntemleri	şunlardır:
•	 Kanayan	yer	üzerine	direkt	baskı	uygulanması
•	 Kanayan	yerin	yüksekte	tutulması
•	 Bası	noktalarına	basınç	uygulanması
•	 Turnike	(boğucu	sargı)	uygulanması

4	 Bir	arkadaşınızın	burnu	kanarsa	ne	yaparsınız?
4	 Kopan	bir	uzvu	nasıl	ve	hangi	sürede	sağlık	kuruşuluna	ulaştırmak	gerekir?	Neden?

DERSE HAZIRLANALIM

KANAMALARDA VE ŞOKTA İLK YARDIM

KAZANIMLAR

12. Kazanım:	Kanamalarda	ilk	yardım	uygular.

13. Kazanım:	Kopan	uzvun,	 yaralıyla	 birlikte	 en	 kısa	 zamanda,	 uygun	 koşullarda,	 en	
yakın	sağlık	kuruluşuna	ulaştırılmasının	önemini	açıklar.

14. Kazanım:	Şokta	ilk	yardım	uygular.

Resim 2.16: Damarın özelliğine göre kanama çeşitleri

Atardamar kanaması Kılcaldamar kanaması Toplardamar kanaması
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Kanayan Yer Üzerine Direkt Baskı 
Uygulaması

Yara	küçük	 ve	kanamıyor	 ise	 yara	üzerine	
temiz	bir	bezle	ya	da	elle	direkt	baskı	uygulanır	
(Resim	2.17).	Kanama	durmazsa	ikinci	bir	bez	
konularak	 baskıya	 devam	 edilir.	 İlk	 konulan	
bez,	kana	bulanmış	olsa	da	asla	yerinden	kaldı-
rılmaz.	Gerekiyorsa	 bezler	 kaldırılmadan	 sargı	
ile	sarılarak	basınç	da	yapılabilir.

Kanayan Yerin Yüksekte Tutulması

Kanayan	yer	kol	ve	bacaklarda	ise	kanayan	
yer	kalp	seviyesinden	yukarı	olacak	şekilde	kal-
dırılır	(Resim	2.18).

Bası Noktalarına Basınç Uygulaması

Kanayan	yere	yakın	olan	bir	üst	atardamar	
bölgesine	 baskı	 uygulanmasıdır.	 Bası	 noktası	
kanayan	yere	giden	atardamarın	yüzeyleştiği	ve	
nabız	atımının	hissedildiği	yerdir.

Bası	 noktaları	 Resim	 2.19’da	 gösterildiği	
gibidir.

Resim 2.17: Kanayan yere direkt baskı uygulaması

Resim 2.18: Kanayan yerin yüksekte tutulması

Resim 2.19: Vücuttaki bası noktaları
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Turnike (boğucu sargı) Uygulaması

Turnike;	kol	ve	bacaklardaki	büyük	kanamalarda,	atardamarı	deri	ile	kemik	arasına	sıkıştırarak	
kanamayı	durdurma	yöntemidir.	Kolda	pazı	kemiği,	bacakta	uyluk	kemiğine	uygulanır.	Uygulamada	
dar	 sargı,	 kravat,	 kemer,	 eşarp,	 mendil,	 ince	 lastik	 gibi	 malzemeler	 kullanılabilir.	 Kesinlikle	 tel,	
kablo,	zincir	gibi	malzemeler	kullanılmamalıdır.	Turnike	uygulaması	sonucu	meydana	gelen	doku	
harabiyeti	ve	bunun	ortaya	çıkardığı	istenmeyen	etkiler	nedeniyle	günümüzde	turnike	uygulanma-
maktadır.	Ancak	bazı	özel	durumlarda,	başka	bir	şey	yapılamıyorsa	turnike	yapılabilir.

Aşağıdaki	durumlarda	turnike	uygulanabilir:
•	 Çok	sayıda	ciddi	yaralının	bulunduğu	bir	ortamda	tek	ilk	yardımcı	varsa,
•	 Kanamayı	durdurmak	ve	daha	sonra	diğer	yaralılarla	ilgilenmek	gerekiyorsa,
•	 Yaralının	güç	koşullarda	bir	yere	taşınması	gerekiyorsa	taşıma	sırasında	kanamayı	durdurmak	

amacıyla,
•	 Uzuv	kopması	varsa	ve	kanama	yerine	en	yakın	atardamara	baskı	uygulaması	yetersiz	kal-

mışsa	yaralıya	turnike	uygulanabilir.
Turnike	tekniği	şöyle	uygulanır:
*	Bası	noktasına	bir	elle	baskı	uygulamaya	devam	edilir,
*	Diğer	el	ile	sargı,	ikiye	katlanarak	kanayan	yerin	üst	bölgesine,	uzuv	etrafına	sarılır	(Resim	

2.20.1),
*	Sargının	bir	ucu,	halkadan	geçirilip	çekilerek	iki	uç	bir	araya	getirilir.
*	Bası	noktasından	basınç	kaldırılır,	sarılan	bez	kanamayı	durduracak	yeterlilikte	sıkıştırılarak	

düğümlenir,
*	Düğüm	atıldıktan	sonra	üzerine	sert	cisim	(kalem,	tahta	parçası	vb.)	yerleştirilip	üzerinden	

bir	kez	daha	düğümlenir	(Resim	2.20.2),
*	Kanama	 durana	 kadar	 sert	 cisim	 kendi	 etrafında	 döndürülür.	 Kanama	 durduktan	 sonra	

daha	fazla	sıkılmaz	(Resim	2.20.3),
*	Kanama	durunca	sert	cisim,	sargının	açılmaması	için	sabitlenir	(Resim	2.20.4),
*	Hasta	veya	yaralının	üzerine	adı	ve	turnikenin	uygulandığı	zaman	(saat	ve	dakika)	yazılır	ve	

iğnelenir.	Çok	sayıda	yaralı	olduğunda,	yaralının	alnına	rujla	veya	kalemle	“turnike”	veya	
“T”	harfi	yazılır,

*	Hasta	veya	yaralının	üzeri,	turnike	görülecek	şekilde	battaniye	ile	örtülür,
*	Turnike,	15-20	dakikada	bir	5-10	saniye	gevşetilir,	sonra	tekrar	sıkılır.

Resim 2.20: Turnike uygulaması

1 2

3 4
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İç Kanamalar

İç kanama,	 iç	 organlardaki	 dokuları	 besleyen	 kan	 damarlarının	 yırtılması	 veya	 zedelenmesi	
sonucu	 kanın	 damarlardan	 vücut	 boşluklarına	 akmasına	 denir.	 İç	 kanamalar	 kişiyi	 ölüme	 gö-	
türebilir.

İç	kanamanın	belirtileri	şunlardır:

•	Baygınlık		hâli,	baş	dönmesi,

•	Yüzde,	dudaklarda	ve	parmak	uçlarında	solukluk,

•	Huzursuzluk,

•	Derinin	nemli	olması	ve	soğukluğu,

•	Susama	hissi,

•	Hızlı	ve	zayıf	nabız,	nabzın	güçlükle	hissedilmesi,

•	Hızlı	solunum,

•	Hava	açlığı	hissetmesi	(sanki	hava	alamıyormuş	gibi	bir	hisse	kapılması),

•	Bilincin	azalması	ve	en	sonunda	bilincin	kaybolması.

Yapılacak	ilk	yardım	işlem	basamakları	şunlardır:

*	Yaralı	sırtüstü	yatırılır,

*	Baş	yana	çevrilir,

*	Şoka	karşı	tedbir	alınır,

*	Ağızdan	yiyecek	ve	içecek	verilmez,

*	Sarsmadan	ambulans	veya	sedye	ile	hastaneye	götürülür.

Diğer Kanamalarda İlk Yardım
Düşme,	çarpma,	vurma	ya	da	hastalıklara	bağlı	olarak	vücudun	diğer	bölgelerinde	de	kanamalar	

oluşabilir.	Bunlardan	en	önemlileri	burun	ve	kulak	kanamalarıdır.

Burun kanamalarında ilk yardım
Burun	 kanaması,	 hem	 buruna	 ait	 nedenlerle	 hem	 de	

burun	dışındaki	problemlere	bağlı	olarak	oluşur.
Burun	kanamasının	nedenlerinden	bazıları	şunlardır:
•	Burna	gelen	darbe	ve	çarpmalar,
•	Burun	enfeksiyonları,
•	Burna	yabancı	cisim	kaçması,
•	Burunla	oynama,
•	Sinüzit,
•	Damarsal	hastalıklar,
•	Alerjik	nedenler,
•	Yüksek	tansiyon,
•	Kan	hastalıkları.
Burun	kanamasında	ilk	yardım	aşağıdaki	şekilde	yapılır:
*	Hasta	veya	yaralı	sakinleştirilir,	endişeleri	giderilir,
*	Oturtulur,
*	Hasta/yaralının	başı	ve	gövdesi	hafifçe	öne	doğru	eğilir,
*	Burun	kanatları	iki	parmakla	sıkıştırılır.	Bu	işleme	5	dakika	kadar	devam	edilir	(Resim	2.21),
*	Eğer	kanama	5	dakika	sonunda	durmazsa	veya	 tekrarlarsa	 tıbbi	yardım	 istenir	ya	da	en	

yakın	sağlık	kuruluşuna	başvurulur,

Resim 2.21: Burun kanamasında ilk yar-
dım uygulaması
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Kulak kanamalarında ilk yardım

Kulak	kanamaları,	kulaktaki	enfeksiyonlar	ve	tahrişler	sonucunda	oluşabildiği	gibi	baş	yaralan-
ması	sonucu	da	görülebilir.

Kulak	kanamalarında	aşağıdaki	ilk	yardım	uygulamaları	yapılır:
*	Hasta	veya	yaralı	sakinleştirilir,
*	Hasta	veya	yaralı	bilinci	yerinde	ise	hareket	ettirilmeden	sırtüstü	yatırılır.	Bilinçsiz	ise	kana-

yan	kulak	üzerine	yan	yatırılır,
*	Kulak,	temiz	bir	bezle	basınç	yapılmadan	kapatılır,
*	Kanama	durmuyorsa	tıbbi	yardım	istenir.

Uzuv Kopması Durumunda İlk Yardım
Kaza	ya	da	herhangi	bir	felakette	uzuv	kopması	olabilir.	Uzuv	kopması	sonucunda	büyük	atar-

damar	kanamaları	olabilir	ve	hastanın	hayatı	tehlikeye	girebilir.
Uzuv	kopması	durumunda	yapılacak	ilk	yardım	uygulamaları	şunlardır:
*	Hasta	veya	yaralının	yaşam	bulguları	değerlendirilir,
*	Tıbbi	yardım	istenir,
*	Gerekirse	şok	pozisyonu	verilir,
*	Uzvun	koptuğu	yer,	temiz	bir	bezle	kapatılarak	üzerine	basınç	uygulanır,
*	Kanamayı	durdurmak	için	uzuv	yukarı	kaldırılır,	bası	noktasına	basınç	uygulanır.	Bu	yön-

temlerle	kanama	kontrol	edilemiyorsa	turnike	uygulanır,
*	Kanayan	bölge	dışarıda	kalacak	şekilde	yaralının	üstü	örtülür,
*	Sık	aralıklarla	yaşam	bulguları	değerlendirilir,
*	Kopan	uzuv	parçası	temiz	bir	beze	sarılır.	Uzuv,	su	geçirmeyen	temiz	bir	plastik	torbaya	

yerleştirilerek	ağzı	sıkıca	kapatılır,
*	İkinci	plastik	torba	içine	bir	ölçek	su,	2	ölçek	buz	konulur,
*	Uzvun	bulunduğu	torba	hazırlanan	ikinci	torba	içine	konulur.	Bu	işlem,	kopan	parçanın	buz	

ile	direkt	temasını	önlemiş	ve	uzvun	soğuk	ortamda	taşınmasını	sağlamış	olur,
*	Torbanın	üzerine	hasta	veya	yaralının	adı,	soyadı	ve	uzvun	bulunduğu	saat	yazılır,
*	Kopan	uzuv,	tıbbi	yardım	ekibine	teslim	edilir.	Yaralı	ve	kopan	uzuv	parçası	aynı	araçla	en	

geç	6	saat	içerisinde	sağlık	kuruluşuna	ulaştırılır.

Şok, Nedenleri, Belirtileri, İlk Yardım Uygulaması

Şok,	kalp-damar	sisteminin	yaşamsal	organlara	yeterli	miktarda	kan	taşıyamaması	sonucu	bir-
den	ortaya	çıkan	ve	tansiyon	düşüklüğü	ile	seyreden	dolaşım	yetmezliğidir.

Şok,	dolaşımdaki	kan	miktarının	aniden	önemli	ölçüde	azalmasına	bağlı	olarak	meydana	gelebile-
ceği	gibi	kusma,	ishal,	aşırı	susuz	kalma,	ciddi	yanık,	kalp	ritm	bozuklukları,	alkol	ve	kimyasal	madde	
zehirlenmeleri,	başa	şiddetli	darbe	alma,	aşırı	korku,	heyecan	gibi	nedenlerle	de	ortaya	çıkabilir.

Şokta	görülen	genel	belirtilerden	bazıları	şunlardır:
•	Endişe	ve	huzursuzluk,
•	Hâlsizlik,	yorgunluk	ve	uykuya	eğilim,
•	Bayılma	hissi,	baş	dönmesi,
•	Bulantı,	kusma,
•	Hızlı	ve	yüzeysel	solunum,
•	Hızlı	ve	zayıf	nabız,
•	Donuk	ve	anlamsız	bakışlar,
•	Bilinç	düzeyinde	azalma,
•	Dudak	çevresinde	morarma.
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Şokta	görülen	belirtileri	erken	dönemde	tanıyıp	ilk	yardım	uygulamalarına	başlamak	hasta	veya	
yaralının	hayatını	kurtarır.

Acil	durumlarda	olayın	nedenleri	bir	yana	bırakılarak	öncelikle	tablonun	ağırlaşması	önlenmeli	
ya	da	şok	belirtileri	henüz	tam	yerleşmemişse	bunların	ortaya	çıkması	engellenmeye	çalışılmalıdır.

Aşağıdaki	 resmi	 inceleyiniz	 (Resim	2.22).	Şok	durumunda	olan	bir	hasta	veya	yaralıya	neler	
yapılmıştır?	Yapılan	ilk	yardım	doğru	mudur?

İlk	 önlem	 hastayı	 yatırarak	 bacaklarının	 vücudundan	 30	 cm	 yüksekte	 kalmasını	 sağlamaktır.	
Böylece	kanın	kalbe	dönüşü	kolaylaşır	ve	başta	beyin	dolaşımı	olmak	üzere	kan	dolaşımı	iyileşir.	
Dolaşıma	yardımcı	olmak	için	sıkı	giysiler	de	gevşetilmelidir.	Daha	sonra	hasta	örtülerek	sıcak	tutu-
lur.	Ama	aşırı	sıcak	uygulanmamalıdır,	aşırı	sıcak	derideki	damarların	daha	da	genişlemesine	yol	
açarak	dolaşım	bozukluğunu	ve	tansiyon	düşüklüğünü	şiddetlendirir.	Şok,	bir	kanamaya	bağlıysa	
kanama	hemen	denetim	altına	alınmalıdır.	Hasta	veya	yaralı	hareket	ettirilmemeli;	 ağızdan	asla	
yiyecek,	 içecek	 verilmemelidir.	 Tıbbi	 yardım	 gelene	 kadar	 yaşamsal	 bulgular	 dikkatlice	 takip	
edilmelidir.

Resim 2.22: Şok pozisyonundaki yaralının düz bir yerde, ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılarak yatırılması bir 
ilk yardım müdahalesidir.

ETKİNLİK

Sınıfta	burun	ve	kulak	kanamalarında	hangi	ilk	yardım	işlemlerinin	yapılacağını	gösteriniz.	
Daha	sonra	aynı	uygulamayı	öğrencilere	de	yaptırınız.	Yanlış	yapılan	işlemleri	tespit	ettirerek	
doğrusunu	yaptırınız.

1. Kanama	nedir,	nedenleri	ve	çeşitleri	nelerdir?

2.	İç	kanamada	ilk	yardım	işlem	basamakları	nelerdir?	Açıklayınız.

3.	Dış	kanama	nedir,	dış	kanamayı	durdurmak	için	hangi	yöntemler	uygulanır?	Belirtiniz.

4.	Dış	kanamayı	durdurmak	için	vücuttaki	bası	noktaları	nelerdir?

5.	Turnike	nedir?	Turnike	tekniğini	açıklayınız.

6.	Kopan	uzuv	nasıl	ve	hangi	sürede	sağlık	kuruluşuna	ulaştırılmalıdır?

7.	Şok	nedir?	Belirtileri	nelerdir,	şok	pozisyonu	nasıl	verilir?

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Yaralanma:	Kimyasal	veya	fiziksel	bir	etki	sonucu	deri	ya	da	deri	altı	dokularının	parçalanma-
sı,	ezilmesi,	yırtılması	şeklinde	oluşan	doku	bütünlüğünün	bozulması	durumudur.

Yara;	çarpma,	düşme,	kuvvetli	darbe,	ateşli	silahlar,	kesici	ve	delici	aletler	ile	hayvan	ısırmaları	
gibi	nedenlerle	oluşur.

Yaralar	kapalı	ve	açık	yaralar	olmak	üzere	iki	çeşittir	(Şekil	2.1).

Y A R A L A R

Kapalı Yaralar Açık Yaralar

Deri	altındaki	sınırsız
yaralar	(Ekimoz)

Deri	altındaki	sınırlı
yaralar	(Hematom)

Sıyrık
yara

Kesik
yara

Ezik
yara

Delici
yara

Parçalı
yara

Enfekte
yara

Ciddi
yara

Şekil 2.1: Yara Çeşitleri

Kapalı Yaralar

•	Ekimoz yara:	Vücuda	gelen	şiddetli	darbeler,	derinin	altındaki	dokuları	ezer,	derinin	altındaki	
tabakalar	ve	küçük	damarlarda	hasar	meydana	getirir.	Hasar	oluşan	alana	sıvı	ve	kan	sızar.	Kan	
sızması	derinin	rengini	siyaha	veya	maviye	dönüştürür.

•	Hematom yara:	Yaralanan	bölgede	kan	göllenmesi	oluşur.	Kan	göllenmesi,	kırıklarla	birlikte	
oluşan	 damar	 yaralanmalarında	 da	 görülür.	 Bu	 tür	 yara	 deri	 altındaki	 sınırlı	 kanama	 olarak	 da	
bilinir.	Yaraya	bağlı	olarak	şişlik	ve	ağrı	olur.

Açık Yaralar

•	Sıyrık yara:	Derinin	sert	bir	yüzeye	sürtünmesi	sonucu	dış	tabakasının	bir	bölümünün	kaybı	
ile	oluşur.

4	 Herhangi	bir	yere	çarpma	ya	da	düşme	gibi	nedenlerle	yaralandığınızda	hangi	ilk	yar-
dım	işlemlerini	uygularsınız?

DERSE HAZIRLANALIM

YARALANMALARDA İLK YARDIM

KAZANIMLAR

15. Kazanım:	Yaralanmalarda	ilk	yardım	uygular.
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•	Kesik yara:	Keskin	ve	sivri	uçlu	bir	cisimle	meydana	gelen	yaradır.

•	Ezik yara:	Enkaz	altında	kalma,	 trafik	kazası,	 taş,	 sopa,	yumruk	çarpması	 sonucu	oluşur.	
Yara	kenarları	ezik	görünümündedir.

•	Delici yara:	Bıçak,	çakı,	şiş,	kırık	cam,	kurşun	vb.	kesici,	delici	aletlerle	oluşan	yaralardır.

•	Parçalı yara:	Deri	ve	deri	altındaki	dokuların	bir	bölümü	ya	da	tamamının	ayrılması	ile	oluşan	
yaralardır.

•	Enfekte yara:	Enfeksiyon	riski	yüksek	olan	yaralardır.	Üzerinden	altı	saat	geçmiş	yaralar,	
cerrahi	dikişleri	ayrılmış,	damar,	kas,	sinir	vb.	dokuların	hasar	gördüğü	yaralardır.

•	Ciddi yaralar:	Kanaması	durdurulamayan,	kas	ve	kemiğin	göründüğü,	delici	aletlerle	oluşan,	
yabancı	cisim	saplanmış,	görünürde	iz	bırakma	ihtimali	olan	yaralardır.

Yaraların	ortak	özellikleri	şunlardır:

•	Ağrı,
•	Kanama,
•	Yaralanan	derinin	ayrılması.

Yaralanmanın	şiddetini	ve	yaranın	ciddiyetini	belirlemek	çok	önemlidir.	Yaranın	özelliğine	göre	
ilk	yardım	uygulanmalıdır.	Açık	yaralanmalarda	genel	ilk	yardım	uygulamaları	şunlardır:

*	Hasta	veya	yaralının	yaşam	bulguları	değerlendirilir,
*	Yara	bölgesi,	yaranın	oluş	şekli,	süresi,	kanama	durumu	vb.	yönünden	değerlendirilir,
*	Yaralanma	ve	kanama	ciddi	ise	tıbbi	yardım	istenir,
*	Kanama	varsa	durdurulur,
*	Yara,	mümkünse	su	ve	sabunla	yıkanır,
*	Yaranın	üzeri	temiz	bir	bezle	kapatılır	(Resim	2.23),

Resim 2.23: Yardım eden kişi, yarayı temiz, steril tampon veya gazlı bezle kapatarak sarmalıdır.
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*	Gerekiyorsa	sargı	ile	sarılır,
*	Yaralı	bölge	kalp	seviyesinin	üzerinde	tutulur,
*	Yara	bölgesinin	hareketi,	ağrı	ve	kanamayı	önlemek	için	engellenir,
*	Yara	içi	kurcalanmaz,	yaraya	batan	cisim	varsa	çıkartılmaz,
*	Hasta	veya	yaralı,	tetanos	aşısı	için	yönlendirilir.

Delici Göğüs Yaralanmaları
Göğüs	içine	giren	delici,	batıcı	cisim,	akciğer	zarını	ve	akciğeri	yaralar.	Bu	yaraya	dışarıdan	girip	

çıkan	hava	akciğerlerin	büzülmesine	neden	olur.	Ayrıca	batıcı	ve	delici	cisim,	göğüs	boşluğunda	
bulunan	kalbin,	büyük	atardamar	ve	toplardamarın	yaralanmasına,	kaburgaların	kırılmasına	neden	
olabilir.

Delici	göğüs	yaralanmalarında	görülen	belirtilerin	bazıları	şunlardır:

•	 Göğüs	bölgesinde	saplanmış	cisim	varlığı,

•	 Yarada	solunum	sesi,

•	 Yara	bölgesinde	solunumla	artan	ağrı,

•	 Solunum	güçlüğü,

•	 Öksürme,

•	 Kan	tükürme.

Delici	göğüs	yaralanmalarında	ilk	yardım	uygulamaları	şunlardır:
*	Hasta	veya	yaralının	bilinç	kontrolü	yapılır,
*	Hasta	veya	yaralının	yaşam	bulguları	ile	yaranın	

durumu	değerlendirilir,
*	Tıbbi	yardım	istenir,
*	Açık	göğüs	yaralanması	varsa	yara	deliği	avuç	içi	

ile	 fazla	 bastırılmadan	 kapatılır.	Yaralının	 bilinci	
yerinde	ise	kendi	avucu	ile	kapatması	istenir,

*	Yaranın	üzeri	 temiz,	hava	geçirmeyen	özellikte	
naylon	poşet,	alüminyum	folyo	vb.	malzeme	ile	
kapatılarak	üç	tarafı	bantla	sabitlenir.	Nefes	alıp	
verme	sırasında	havanın	dışarı	çıkması	için	yara	
üzerine	konan	malzemenin	bir	ucu	açık	bırakılır	
(Resim	2.24),

*	Göğüste	saplanmış	bir	cisim	varsa	cisim	kesin-
likle	çıkarılmaz,

*	Hasta	veya	yaralıya	ağızdan	hiçbir	şey	verilmez,
*	Tıbbi	 yardım	 gelinceye	 kadar	 yaşam	 bulguları	

takip	edilir.

Delici Karın Yaralanmaları

Karın	 bölgesi,	 kemik	 doku	 ile	 korunmadığı	 için	 yaralanmalara	 açık	 bir	 bölgedir.	Bu	 bölgede	
hayati	öneme	sahip	organ	ve	dokular	bulunur.	Delici	ve	kesici	yaralanmalarla	oluşan	açık	yaradan	
karın	içindeki	organlar	dışarı	çıkmış	olabilir,	iç	ve	dış	kanamalar	görülebilir.

Resim 2.24: Delici göğüs yaralanmasında ilk 
yardım uygulaması
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Delici	karın	yaralanmalarında	şu	belirtiler	görülür:

•	Şiddetli	ağrı,
•	Karın	bölgesinde	sertlik	ve	hassasiyet,
•	Karın	bölgesinde	açık	yaralanma	bulgusu,	dışarı	çıkmış	organlar	ya	da	saplanmış	cisim	varlığı.

Delici	karın	yaralanmalarında	ilk	yardım	uygulamaları	şunlardır:
*	Hasta	veya	yaralının	bilinci	kontrol	edilir,
*	Hasta	veya	yaralının	yaşam	bulguları	kontrol	edilir,
*	Tıbbi	yardım	istenir.
*	Açık	yara,	vücut	eksenine	paralel	ise	hasta	veya	yaralının	bacakları	uzatılarak	sırtüstü	yatı-

rılır.	Yara,	vücut	eksenine	dik	ise	hasta	dizlerinin	altından	desteklenerek	ve	bacakları	bükül-
müş	olarak	yatırılır	(Resim	2.25),

*	Dışarı	 çıkan	organlar	 içeri	 sokulmaya	çalışılmaz.	Dışarı	 çıkan	organların	üzeri,	 ılık	 su	 ile	
ıslatılmış	temiz	bir	bezle	örtülür.	Bezin	üzeri	temiz,	hava	geçirmeyen	özellikte	naylon	poşet,	
alüminyum	folyo	vb.	malzemeyle	kapatılarak	dört	kenarı	bantla	sabitlenir,

*	Karında	saplanmış	bir	cisim	varsa	cisim,	kesinlikle	çıkartılmaz.	Cismin	ileri	ya	da	geri	hare-
ketini	engellemek	için	etrafı	temiz	bezle	desteklenerek	sabitlenir,

*	Ağızdan	yiyecek	ya	da	içecek	verilmez,
*	Tıbbi	yardım	gelene	kadar	yaşam	bulguları	izlenir.

Kafatası ve Omurga Yaralanmaları

Kafatası	ve	omurga	yaralanmaları,	ölüm	ve	sakatlanmalara	neden	olduğu	için	çok	önemlidir.

Kafatası	 ve	omurga	yaralanmalarında,	darbenin	 şiddetine	bağlı	olarak	 saçlı	 deri,	 yüz	bölgesi,	
kafa	kemikleri	ve	kafatası	boşluğunda	yer	alan	beyin	yaralanabilir.

Kafatası	ve	omurga	yaralanmaları;	yüksek	bir	yerden	düşme,	suya	atlama,	trafik	kazaları,	iş	kaza-
ları,	silah	yaralanmaları,	spor	yaralanmaları,	enkaz	altında	kalma,	darp	vb.	nedenlerle	meydana	gelir.

Resim 2.25: Vücut eksenine dik karın yaralanmasında ilk yardım müdahalesi
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Kafatası	ve	omurga	yaralanmalarının	bazı	belirtileri	şunlardır:
•	 Bilinç	düzeyinde	değişmeler,
•	 Hafıza	kaybı,
•	 Göz	çevresinde	ve	kulak	arkasında	morluk,
•	 Baş	ve	bel	kemiğinde	şekil	bozukluğu,
•	 Başta,	boyunda	ve	sırtta	ağrı	hissedilmesi,
•	 Baş,	boyun	ve	sırtta	kanama	olması,
•	 Solunum	güçlüğü,
•	 Kusma,
•	 Denge	kaybı,
•	 Hareket	ve	his	kaybı,
•	 Burun	ve	kulaktan	kan	veya	sıvı	gelmesi.
Kafatası	ve	omurga	yaralanmalarında	ilk	yardım	uygulamaları	şunlardır:
*	Yaralının	bilinç	kontrolü	yapılır,
*	Yaralının	bilinci	açıksa	hareket	etmemesi	istenir,	yaralı	hiçbir	şekilde	hareket	ettirilmez,
*	Yaralının	yaşam	bulguları	değerlendirilir,
*	Tıbbi	yardım	istenir,
*	Boyun	tespiti	yapılır	(Resim	2.26),
*	Tıbbi	yardım	gelene	kadar	hastanın	yaşamsal	bulguları	takip	edilir.

Resim 2.26: Boyun tespitinin yapılması

ETKİNLİK

Delici	 karın	 yaralanmasında	 yapılacak	 ilk	 yardımı	 sınıfta	 bir	 öğrenci	 üzerinde	 uygulamalı	
olarak	gösteriniz.	Aynı	uygulamayı	başka	bir	öğrenciye	yaptırarak	etkinliği	tamamlatınız.

1. Yara	çeşitlerinin	ortak	belirtileri	nelerdir?	Belirtiniz.

2.	Ciddi	yaranın	özellikleri	nelerdir?	Açıklayınız.

3.	Delici	göğüs	yaralanmasının	belirtileri	nelerdir?	Açıklayınız.

4.	Kafatası	ve	omurga	yaralanmalarında	ilk	yardım	uygulamanın	işlem	basamakları	neler-
dir?	Açıklayınız.

5.	Yaralanma	çeşitlerine	göre	niçin	farklı	ilk	yardım	uygulaması	yapılmalıdır?	Açıklayınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım

Yandaki	 fotoğrafı	 inceleyerek	 göze	 kaçan	
yabancı	 cisimlerle	 ilgili	 neler	 söyleyebilirsiniz	
(Resim	2.27)?	Bu	durumda	hangi	olumsuzluk-
lar	yaşanabilir?

Göz,	kolay	zarar	görebilen	bir	organdır.	Göz	
kazaları,	genelde	ciddi	bir	durum	olarak	değer-
lendirilir.	Basit	bir	çizilme	bile	gözün	iç	yüzeyine	
zarar	 verebilir.	 Hatta	 körlüğe	 kadar	 götüren	
tehlike	 doğurabilir.	 Kesikler,	 çizikler,	 kırılan	
gözlük	camları,	metal	çapakları,	toz	vb.	gözler	
için	büyük	tehlike	teşkil	ederler.

Göze	 yabancı	 cisim	 kaçması	 durumunda	
uygulanacak	 ilk	 yardım	 işlemleri,	 göze	 kaçan	
cisme	göre	farklılık	göstermektedir.

Göze	 toz	 gibi	 küçük	 maddeler	 kaçmışsa	
yapılacak	ilk	yardım	işlemleri	şunlardır:

*	Göz	ışığa	doğru	çevrilerek	alt	ve	üst	göz	kapağı	içine	bakılır,

*	Toz;	nemli,	temiz	bir	bezle	çıkarılmaya	çalışılır,

*	Hasta	veya	yaralıya	gözünü	kırpıştırması	söylenir,

*	Göz	ovulmamalıdır,

*	Küçük	madde	gözden	çıkmıyorsa	hasta	veya	yaralının	sağlık	kuruluşuna	gitmesi	sağlanır.

Göze	yabancı	cisim	batması	varsa	yapılacak	ilk	yardım	işlemleri	şunlardır:
*	Yaralı	gerekmedikçe	yerinden	oynatılmaz,
*	Göze	hiçbir	şekilde	dokunulmaz,
*	Simit	sargı	ile	batan	yabancı	cisim	sabitlenir,

4	 Gözünüze	toz	gibi	küçük	bir	madde	kaçtığında	ne	yaparsınız?

DERSE HAZIRLANALIM

GÖZE, KULAĞA VE BURNA YABANCI CİSİM KAÇMASI 
DURUMUNDA İLK YARDIM

KAZANIMLAR

16. Kazanım:	 Göze,	 kulağa	 ve	 burna	 yabancı	 cisim	 kaçması	 durumunda	 ilk	 yardım	
uygular.

Resim 2.27: Göze ilk yardım uygulaması
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*	İki	göz	de	temiz	bir	bezle	kapatılır,
*	Tıbbi	yardım	istenir	ya	da	en	yakın	sağlık	kuruluşuna	gönderilir.

Kulağa Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım

*	Cisim,	kulak	yolu	dışında	 ise	alınır.	Kulak	yolu	 içinde	 ise	kesinlikle	dokunulmaz.	Sivri	ve	
delici	bir	cisimle	müdahale	edilmez.

*	Kulağa	su	değdirilmez.
*	Tıbbi	yardım	istenir	ya	da	hasta	veya	yaralı	en	yakın	sağlık	kuruluşuna	ulaştırılır.

Burna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım

*	Yabancı	cisim	olmayan	burun	duvarına	bastırılarak	burun	parmakla	kapatılır.	Kuvvetli	bir	
nefes	verme	ile	cismin	burundan	atılması	sağlanır.

*	Yabancı	cisim	çıkmazsa	tıbbi	yardım	istenir	ya	da	hasta	veya	yaralı	en	yakın	sağlık	kurulu-
şuna	ulaştırılır.

ETKİNLİK

Sınıfta	bir	öğrenciden	göze,	bir	öğrenciden	kulağa,	bir	öğrenciden	de	burna	yabancı	cisim	
kaçması	durumunda	ilk	yardımın	nasıl	yapılacağını	uygulamalı	olarak	göstermelerini	 isteyiniz.	
Diğer	 öğrencilerden	 uygulamayı	 izleyerek	 yanlış	 yapılan	 işlemleri	 belirlemelerini,	 doğrusunu	
söylemelerini	 isteyiniz.	Uygulama	 tamamlandıktan	 sonra	 ilk	yardım	 işlemlerini	aşama	aşama	
tekrar	göstererek	göze,	kulağa	ve	burna	yabancı	cisim	kaçması	durumunda	yapılacak	işlemlere	
vurgu	yapınız.

1. Göze	 toz	 gibi	 yabancı	 cisim	 kaçması	 durumunda	 yapılacak	 ilk	 yardım	 uygulamaları	
nelerdir?	Açıklayınız.

2.	Göze	 yabancı	 cisim	 batması	 durumunda	 yapılacak	 ilk	 yardım	 uygulamaları	 nelerdir?	
Belirtiniz.

3.	Kulağa	yabancı	cisim	kaçması	durumunda	yapılacak	 ilk	yardım	uygulamaları	nelerdir?	
Açıklayınız.

4.	Burna	 yabancı	 cisim	 kaçması	 durumunda	 yapılacak	 ilk	 yardım	 uygulamaları	 nelerdir?	
Belirtiniz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Yanık

Ateş,	buhar,	güneş	ışınları,	sıcak	su,	elektrik,	kimyasal	maddeler	gibi	etkenlerle	temas	neticesinde	
meydana	gelen	doku	harabiyetine	yanık	denir.

Yanıkta	önce	derinin	üst	tabakası,	daha	sonra	alt	tabakalar	ve	dokular	etkilenir.

Yanıklarda	doku	bütünlüğü	bozulduğunda	sıvı	kaybı	oluşur,	 ısı	dengesi	bozulur	ve	enfeksiyon	
riski	ortaya	çıkar.	Büyük	yanıklarda	dolaşım	ve	solunum	güçlüğü	de	görülebilir.

Yanıklar	derinliğine	göre	birinci,	ikinci	ve	üçüncü	derece	yanık	olmak	üzere	üç	şekilde	derece-
lendirilir.

Birinci derece yanıklar:	Derinin	en	üst	tabakasında	(epidermis)	meydana	gelen	yanıklardır.	
Deride	kızarıklık,	ağrı,	yanık	bölgede	ödem	vardır.	Yaklaşık	48	saatte	iyileşir.

İkinci derece yanıklar: Derinin	üst	ve	orta	tabakasında	(epidermis	ve	dermis)	meydana	gelen	
yanıklardır.	Yanık	bölgede	kızarıklık	ve	içi	sıvı	dolu	kabarcıklar	(bül)	oluşur.	Çok	ağrılıdır.	Derinin	
kendini	yenilemesi	ile	kendi	kendine	iyileşir.

Üçüncü derece yanıklar:	Derinin	tüm	tabakaları	etkilenmiştir.	Özellikle	de	kaslar,	sinirler	ve	
damarlar	üzerinde	etkisi	görülür.	Beyaz	yaradan	siyah	renge	kadar	aşamaları	vardır.	Sinirler	zarar	
gördüğü	için	ağrı	yoktur.

Yanığın	ciddiyetini	etkileyen	faktörler	şunlardır:

•	 Yanığa	neden	olan	etkenin	özelliği	 (ısı,	kimyasal	madde,	patlama,	elektrik,	alevlerle	oluşan	
yanıklar	vb.),

•	 Etkene	maruz	kalma	süresi,

•	 Yanan	vücut	bölgesinin	genişliği	ve	derinliği,

•	 Yaş,

•	 Enfeksiyon	riski,

•	 Yanığın	oluştuğu	bölge,

•	 Yanan	kişinin	genel	durumu.

Yanıklarda	 ilk	yardım	uygulamaları,	yanığa	neden	olan	etkenin	özelliğine	göre	farklılık	göste-
rir.

4	 Ateş,	sıcak	su	vb.	etkenler	sonucu	oluşan	bir	yanıkla	karşılaştınız	mı?	İlk	yardım	olarak	
neler	yaptınız?

4	 Yanıklar	sonucu	görülen	olumsuzluklar	nelerdir?

DERSE HAZIRLANALIM

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLK YARDIM

KAZANIMLAR

17. Kazanım:	Yanık,	donma	ve	sıcak	çarpması	durumunda	ilk	yardım	uygular.
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Isı İle Oluşan Yanıklarda İlk Yardım

*	Kişi	hâlâ	yanıyorsa	paniğe	engel	olunur,	koşması	
engellenir.

*	Yanan	 kişinin	 üzeri	 battaniye	 ya	 da	 bir	 örtü	 ile	
kapatılır.	 Yuvarlanması	 sağlanarak	 alev	 söndürü-
lür.

*	Yaşam	bulguları	değerlendirilir.

*	Solunum	yolunun	etkilenip	 etkilenmediği	 kontrol	
edilir.

*	Yanık	yüzey	ıslak	havlu,	ıslak	çarşaf	vb.	malzeme	
ile	 kapatılarak	 yanık	 bölgesinin	 soğuması	 sağ-
lanır.

*	Yanmış	 alandaki	 deriler	 kaldırılmadan	 giysiler	
çıkarılır.	Giysiler	yapışmışsa	yapışan	yerler	kesilir.

*	Ödem	 oluşabileceğinden	 yüzük,	 saat,	 bilezik	 gibi	
eşyalar	çıkarılır.

*	Yanık	bölge	en	az	20	dakika	soğuk	ve	tazyiksiz	su	
altında	tutulur	(Resim	2.28.1).

*	Yanık	bölge	temiz	ve	nemli	bir	bezle	örtülür	(Resim	2.28.2).

*	Bilinci	yerinde	olan	yaralıya	ağızdan	sıvı	verilerek	sıvı	kaybı	önlenir.

*	Tıbbi	yardım	istenir.

Kimyasal Yanıklarda İlk Yardım

*	Temas	edilen	kimyasal	madde	toz	hâlinde	ise	fırça	
ya	da	kuru	bir	bezle	temizlenmelidir	(Resim	2.29).

*	Giysiler	 cilde	 değdirilmeden	 dikkatlice	 çıkarılarak	
kimyasal	maddenin	deriye	teması	kesilir.

*	Yanan	bölge	tazyiksiz,	bol	suyla	en	az	15-20	daki-
ka	fazla	bastırılmadan	yıkanır.

*	Yaralı	bölgenin	üzeri	temiz	ve	nemli	bir	bezle	örtü-
lür.

*	Tıbbi	yardım	istenir.

*	Kimyasal	madde	göze	temas	etmişse	göz	kesinlik-
le	 ovuşturulmamalı,	 bol	 su	 ile	 en	 az	 20	 dakika	
yıkanmalı,	temiz	bir	bezle	kapatılmalıdır.

Elektrik Yanıklarında İlk Yardım

Elektrik	yanıkları,	elektrik	akımı	ile	temas	sonucu	mey-
dana	gelen	yanıklardır.

Elektrik	yanıklarında	ilk	yardım	aşağıdaki	gibidir:
*	Soğukkanlı	ve	sakin	davranılmalıdır,

Resim 2.28: Yanıklarda ilk yardım uygula-
ması

Resim 2.29: Toz hâlindeki kimyasal mad-
denin fırça ile temizlenmesi
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*	Yaralıya	dokunmadan	önce	elektrik	akımını	sağlayan	anahtar	indirilerek	ya	da	sigorta	kapa-
tılarak	elektrik	akımı	kesilir.	Akımı	kesmek	mümkün	olmazsa	yaralıya	direkt	temas	etmeden	
tahta	çubuk,	plastik	ya	da	lastik	malzeme	vb.	yalıtkan	bir	madde	kullanılarak	yaralının	elekt-
rikle	teması	kesilir	(Resim	2.30),

*	Yaralı	hareket	ettirilmez	ve	bilinci	kontrol	edilerek	yaşamsal	bulguları	değerlendirilir.	İhtiyaç	
duyulursa	temel	yaşam	desteği	uygulanır,

*	Yaralıya	kesinlikle	su	ile	müdahale	edilmez,
*	Yanık	bölgesi	temiz	bir	bezle	örtülür,
*	Tıbbi	yardım	istenir.

Donma: Aşırı	 soğuk	ve	 soğuğa	maruz	kalma	 sonucu	dokuların	donması,	 kanın	pıhtılaşması	
nedeniyle	bölgeye	yeterince	kan	gitmemesi	ve	zarar	görmesidir.

Donmalar	birinci,	ikinci	ve	üçüncü	derece	donma	
şeklinde	derecelendirilir.

Birinci derece donma:	 Donmanın	 en	 hafif	
şeklidir.	Erken	müdahale	edilirse	hızla	iyileşir.

İkinci derece donma:	Soğuğun	sürekli	olması	
nedeniyle	ödem,	şişlik,	ağrı,	içi	su	dolu	kabarcıklar,	
gerginlik	vb.	belirtiler	görülür.

Üçüncü derece donma:	 Dokuların	 geriye	
dönülmez	biçimde	hasara	uğramasıdır.	Canlı	ve	sağ-
lıklı	deriden	kesin	hatları	 ile	ayrılan	siyah	bir	bölge	
oluşur	(Resim	2.31).

Donma	durumunda	ilk	yardım	işlemleri	şunlardır:
*	Yaralı,	ılık	bir	ortama	alınarak	soğukla	teması	kesilir,
*	Islak	giysiler	çıkarılarak	kuru	giysiler	giydirilir,
*	Sakinleştirilerek	istirahata	alınır	ve	hareket	ettirilmez,

 Resim 2.30: Elektrik çarpmasında ilk yardım uygulaması

Resim 2.31: Aşırı soğuktan donmuş ayak par-
makları
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*	Bilinç	yerinde	ise	ılık	içecekler	verilir,
*	Donuk	yerin	üzeri	temiz	bir	bezle	örtülür,	su	toplamış	yerlere	dokunulmaz,
*	Donmuş	bölge	ovulmaz,	kendi	kendine	ısınması	sağlanır,
*	El	ve	ayak	doğal	pozisyonda	tutulur,
*	Tıbbi	yardım	istenir.

Sıcak Çarpması: Yüksek	derece	ısı	ve	nemli	ortamda,	vücudun	ısı	dengesini	ayarlayamaması	
sonucu	aşırı	terleme	yoluyla	sıvı	ve	tuz	kaybına	bağlı	olarak	ortaya	çıkan	durumdur.

Sıcak	çarpmasında;	baş	dönmesi,	baş	ağrısı,	hâlsizlik,	sinirlilik,	bol	terleme,	soğuk	ve	nemli	deri,	
mide	krampları,	hızlı	nabız,	bulantı,	kusma,	hayal	görme	ve	bilinç	kaybı	gibi	belirtiler	oluşur.

Sıcak	çarpmasında	ilk	yardım	uygulaması	şöyle	yapılır:
*	Hasta	serin	ve	havadar	bir	yere	alınır,
*	Hastanın	üzerindeki	giysileri	çıkarılır,
*	Bilinci	yerindeyse	sırtüstü	yatırılarak	kol	ve	bacakları	yükseltilir,
*	Hastanın	alnına	ıslak	havlu	konur,
*	Bulantı,	kusma	yoksa	ve	bilinç	açıksa	su	ve	tuz	kaybını	gidermek	için	sıvı	verilir,
*	Ilık	su	ile	duş	yaptırılır,
*	Tıbbi	yardım	istenir.

ETKİNLİK

Yanık	ve	sıcak	çarpmasında	halk	arasında	yaygın	olarak	yapılan	uygulamaları	sınıfla	payla-
şınız.	Daha	sonra	ikişer	kişilik	gruplar	oluşturunuz	ve	görev	paylaşımı	yaparak	yanık	ve	sıcak	
çarpmasında	yapılması	gereken	ilk	yardım	işlemlerini	uygulamalı	olarak	gösteriniz,	her	iki	uygu-
lamayı	karşılaştırınız.

1. Yanık	nedir,	kaç	şekilde	derecelendirilir?	Açıklayınız.

2.	Yanığın	ciddiyetini	belirleyen	faktörleri	açıklayınız.

3.	Isı	ile	oluşan	yanıklarda	yapılacak	ilk	yardım	işlemleri	nelerdir?	Belirtiniz.

4.	Elektrik	yanıklarında	ilk	yardım	işlemleri	nelerdir?	Açıklayınız.

5.	Donma	ve	sıcak	çarpmasının	belirtileri	nelerdir?	Belirtiniz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Kırık, Çeşitleri, Belirtileri ve İlk Yardım Uygulamaları

Kırık,	 kemik	 dokusunun	 bütünlüğünün	 bozulmasıdır.	 Kırıklar;	 darbe,	 aşırı	 zorlama,	 düşme,	
çarpma	gibi	kazalar	sonucunda	meydana	gelebilir	(Resim	2.32).	Kırıklar	ayrıca	yaşlılık	döneminde	
kemik	yoğunluğunun	azalması	sonucu	da	oluşabilir.

Kırığın	belirtileri	şunlardır:

•	Şekil	bozukluğu,
•	Hassasiyet,
•	Hareketle	artan	ağrı,
•	Morarma,
•	Şişlik,
•	Hareket	kaybı,
•	Kanamaya	bağlı	kızarıklık.

Kırığın	açık,	kapalı	ve	parçalı	olmak	üzere	üç	çeşidi	vardır.
•	Açık kırık:	Deri	bütünlüğünün	bozularak	deri	altındaki	yumuşak	dokuların	veya	kırık	kemik	

uçlarının	görülmesi	şeklindeki	kırıklardır.	Açık	kırıklarda	kanama	ve	enfeksiyon	tehlikesi	oluşabilir	
(Resim	2.33.1).

•	Kapalı kırık:	Kemik	bütünlüğü	bozulup	deri	bütünlüğü	bozulmadan	meydana	gelen	kırıklardır	
(Resim	2.33.2).

•	Parçalı kırık:	Kırılan	kemiğin	çok	sayıda	parçaya	ayrıldığı	ve	bu	parçaların	kırılan	bölgeye	
yakın	organlarda	yırtılma,	kesilme	ve	basınç	yaratmaya	neden	olduğu	kırıklardır	(Resim	2.33.3).

4	 Spor	yaparken	ya	da	yürürken	ayağınız	burkuldu	mu?	Burkulduysa	nasıl	bir	ilk	yardım	
uygulaması	yaptınız?

DERSE HAZIRLANALIM

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLK YARDIM

KAZANIMLAR

18. Kazanım:	Kırık,	çıkık	ve	burkulmalarda	ilk	yardım	uygular.

Resim 2.32:	Kol ve bacak kırığı röntgeni
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Kırıklarda	ilk	yardım	uygulamaları	şunlardır:
*	Yaralı	hareket	ettirilmemeli,	sıcak	tutulmalı,
*	Kol	etkilenmişse	yüzük	ve	saat	gibi	eşyalar	doku	hasarlarına	yol	açacağından	çıkarılmalı,
*	Tespit	 ve	 sargı	 yapılırken	 parmaklar	 renk,	 hareket	 ve	 duyarlılığın	 kontrol	 edilmesi	 için	

görünecek	şekilde	açıkta	bırakılmalı,
*	Kırık	şüphesi	olan	bölge,	ani	hareketlerden	kaçınılarak	bir	alt	ve	bir	üst	eklemleri	de	içine	

alacak	şekilde	tespit	edilir.	Tespit	malzemeleri;	sopa,	tahta,	karton	gibi	sert	maddelerden	
yapılmış	olmalı,	kırık	şüphesi	olan	bölgedeki	eklemleri	içine	alacak	uzunlukta	olmalı,

*	Açık	kırıklarda,	tespitten	önce	yara	temiz	bir	bezle	kapatılmalı,
*	Kırık	bölgede	sık	aralıklarla	derinin	rengi,	ısısı	ve	nabız	kontrol	edilmeli,
*	Kol	ve	bacaklar	yukarıda	tutulmalı,
*	Tıbbi	yardım	istenilmelidir.

Çıkık, Belirtileri ve İlk Yardım Uygulamaları

Çıkık,	eklem	yüzeylerinin	aşırı	zorlama	veya	baskı	sonucunda	kalıcı	olarak	ayrılmasıdır	(Resim	2.34).
Çıkık	durumunda;
•	Ağrı,
•	Hassasiyet,
•	Şişlik	ve	kızarıklık,
•	Hareket	kısıtlılığı,
•	Eklem	bölgesinde	şekil	bozukluğu	gibi	belirtiler	gö-	

rülür.

Çıkıklarda	ilk	yardım	uygulamaları	aşağıdaki	şekilde	
yapılır:

*	Yaralı	hareket	ettirilmez,
*	Çıkık	yerine	oturtulmaya	çalışılmaz,
*	Eklem	aynen	bulunduğu	şekilde	tespit	edilir,
*	Çıkığın	alt	bölgesindeki	deri	rengi,	ısısı	ve	nabzı	kontrol	edilir,
*	Yaralının	üzeri	örtülerek	vücut	sıcaklığı	korunur.
*	Gerekirse	tıbbi	yardım	istenir.

Burkulma Belirtileri ve İlk Yardım Uygulamaları

Burkulma;	bir	eklemin	belli	bir	yönde	ani	zorlanması	sonucu,	bağların	veya	yumuşak	dokuların	
zarar	görmesidir.	Genellikle	hatalı	basma,	ani	dönme,	bir	yere	takılma	sonucu	oluşur.	Burkulma,	
kas	bağlarının	ve	yumuşak	dokuların	gerilmesine,	bazen	de	yırtılmasına	neden	olur.	Burkulmalara	
en	çok	ayak	ve	el	bileği	ile	diz	eklemlerinde	rastlanır.

Resim 2.34: Kol kemiğinin normal ve çıkık 
oluşmuş pozisyonu

Normal Çıkık

Resim 2.33: Kırık çeşitleri

Açık kırık Kapalı kırık Parçalı kırık
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Burkulmalarda;

•	 Hareket	ederken	zorlanma,

•	 Ağrı,

•	 Hassasiyet,

•	 Şişlik	ve	morluk	belirtileri	görülür.

Burkulmada	 ilk	 yardım	 uygulaması	 işlem	 basamakları	
şunlardır:

*	Burkulan	bölge	hareket	ettirilmez,

*	Şişliği	 azaltmak	 için	 burkulan	 bölge	 vücut	 seviye-
sinden	yukarıya	kaldırılır,

*	Sıkıştırıcı	 bir	 sargıyla	 burkulan	 bölge	 tespit	 edilir	
(Resim	2.35),

*	Gerekirse	tıbbi	yardım	istenir.

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda Tespit Yöntemleri ve Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar

Kırık,	çıkık	ve	burkulmalarda	tespit	için	ilk	yardımcı	elde	olan	malzemeleri	kullanır.	Bunlar	üçgen	
sargı,	rulo	sargı,	battaniye,	hırka,	eşarp,	kravat,	tahta,	karton	vb.	malzemeler	olabilir.

Tespit	sırasında	dikkat	edilmesi	gereken	hususlar	şunlardır:

*	Tespit	yapılırken	yaralı	bölge	sabit	tutulmalıdır,

*	Yara	varsa	üzeri	temiz	bir	bezle	kapatılmalıdır,

*	Tespit	edilecek	bölge	önce	yumuşak	malzeme	ile	kaplanmalıdır,

*	Yaralı	bölge	nasıl	bulunduysa	öyle	tespit	edilmeli,	düzeltilmeye	çalışılmamalıdır,

*	Tespit	kırık,	çıkık	ve	burkulmanın	üstünde	ve	altında	kalan	eklemleri	de	 içerecek	şekilde	
yapılmalıdır.

Kırık	ve	burkulmalarda	tespit	yöntemleri	şunlardır:

Köprücük kemiği kırığında tespit
*	Omuz,	kırılan	köprücük	kemiği	tarafından	başlanıp	koltuk	altından	geçirilen	sargı	ile	sarılır	

(Resim	2.36.1).
*	Sargı	sırttan	döndürülerek	diğer	omza	da	yapılır	(Resim	2.36.2).
*	Her	iki	omuz,	sırttaki	sargı	ile	geri-

ye	 doğru	 hafifçe	 çekilerek	 tespit	
tamamlanır.

*	Kazazedenin	kırığının	olduğu	taraf-
taki	 kolu,	 üçgen	 sargı	 ile	 ya	 da	
ceket	veya	gömleğinin	iki	düğmesi	
arasına	konularak	tespit	edilir.

*	Kazazede,	en	kısa	sürede	bir	sağlık	
kuruluşuna	ulaştırılır.

Kol kemiği kırığında tespit

Kol	kemiği	kırığının	tespitinde	işlem	basamakları	şunlardır:
*	Kırığın	bulunduğu	bölge	üst	kol	ya	da	ön	kol	ise	dal	parçası,	cetvel,	uzun	tahta,	sandalye	

bacağı	vb.	malzemeler	ile	tespit	edilerek	hareketsiz	hâle	getirilir,

Resim 2.35: Burkulmuş elin sarılması

Resim 2.36: Köprücük kemiği kırıklarında ilk yardım
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*	Sargı	 ve	 tespit	 malzemelerinin	 damar	 ve	 sinirleri	 zedelememesi	 için	 altları	 yumuşak	 bir	
malzeme	(pamuk,	yastık,	sünger	vb.)	ile	desteklenir,

*	Kol,	dirsekten	90	derece	açı	yapacak	şekilde	bükülerek	boyna	asılır	(Resim	2.37),
*	Kırık,	dirsek	bölgesinde	ise	kol,	gergin	durumda	iken	tespit	edilir,
*	Kanama	ve	şok	durumu	yoksa	başka	herhangi	bir	uygulama	yapılmadan	kazazede,	en	kısa	

sürede	bir	sağlık	kuruluşuna	ulaştırılır.

Bacak kemiği kırığında tespit
*	Yaralı,	sırtüstü	yatırılır	ya	da	isterse	oturması	sağlanır.
*	Bacak	 hareketsiz	 kalacak	 şekilde	 sabit	 tutularak	 çevresine	 yumuşak	 malzeme	 ile	 destek	

yapılır.
*	Bacak	 hangi	 konumdaysa	 aynı	 şekilde	 tespit	 edilmelidir.	Bacağın	 iki	 yanına	 birer	 tespit	

malzemesi	(dal	parçası,	uzun	tahta	vb.)	konularak	bağlanmalı	ya	da	iki	bacak	birbirine	bağ-
lanmalıdır	 (Resim	2.38).	Tespit	 için	kullanılan	malzeme	bacağın	başlangıç	yerinden	ayak	
ucuna	gelecek	kadar	uzun	olmalıdır.

*	Diz	kapağı	 kemiğinin	kırık	durumunda	bacak	 tam	gergin	olacak	 şekilde	kalçadan	bileğe	
kadar	tespit	edilir.

*	Yaralı,	en	kısa	sürede	bir	sağlık	kuruluşuna	ulaştırılır.

Resim 2.37: Kol kemiği kırığının tespiti

Resim 2.38: Bacak kemiği kırıklarında tespit malzemesi kullanılarak yapılan ilk yardım uygulaması
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Kaburga kemiği kırıklarında tespit
*	Kaburga	kemiği	kırığının	olduğu	yere	yumuşak	bir	tam-

pon	 konularak	 kaburga	 kemiklerinin	 altındaki	 akciğer	
dokusunun	zedelenmesi	engellenir.

*	Yaralıya	derin	bir	nefes	verildikten	sonra	iki	ayrı	üçgen	
sargı	ile	göğüs	kafesi	sarılarak	tespit	edilir	(Resim	2.39).	
Akciğerler	 hava	 ile	 doluyken	 sarılırsa	hava	 verildiğinde	
akciğerler	 büzülür	 ve	 sargı	 gevşer.	 Her	 soluk	 alıp	 ver-
mede	kırık	kemikler	hareket	edeceğinden	akciğer	doku-
su	parçalanabilir.

*	Yaralı,	 yarı	 oturur	 pozisyonda	 hareket	 ettirilmeden	 bir	
sağlık	kuruluşuna	ulaştırılır.

Omurga kırıklarında tespit
*	Kırık	 kemikler,	 omurilik	 ve	 sinirleri	 zedeleyebilir.	 Bu	

durumun	kalıcı	felçlere	ve	duyu	kayıplarına	neden	olmaması	için	yaralı	hiçbir	şekilde	hare-
ket	ettirilmez.

*	Yaralı	sert,	düzgün	bir	zemine	(masa,	tahta	vb.)	yatırılır.
*	Baş	 ve	 boynun	 iki	 yanı,	 bel	 altı	 ve	 diz	 altları	 desteklenerek	 yaralının	 hareket	 etmemesi	

sağlanır.
*	Yaralı,	zemini	oluşturan	yüzeye	bağlanır	(Resim	2.40).
*	Yaralının	 sedyeye	 alınması	 ve	 taşınması	 sırasında	 hiç	 hareket	 ettirilmemesine	 dikkat	

edilerek	en	kısa	sürede	bir	sağlık	kuruluşuna	ulaştırılması	sağlanır.

Ayak ve ayak bileği kırığında tespit
*	Yaralının	ayakkabıları	çıkartılmaz,	varsa	bağları	gevşetilir.
*	Oturur	ya	da	yatar	pozisyon	verilir.
*	Bir	adet	yastık	ya	da	rulo	hâline	getirilmiş	destek	malzemesi	 (katlanmış	battaniye,	hırka,	

kazak	vb.)	üç	adet	şerit	sargı	ve	büyük	çengelli	iğne	temin	edilir.
*	Şerit	sargılar,	ayak	bileğinin	altından	geçirilerek	ayağın	ve	bacağın	altına	yerleştirilir.
*	Rulo	hâline	getirilmiş	destek	malzemesinin	orta	kısmı	ayak	tabanına	yerleştirilerek	uçları,	

bacağın	yanlarına	doğru	kıvrılır.

Resim 2.40: Omurga kırığının tespiti ve ilk yardım uygulaması

Resim 2.39: Kaburga kemiği kı- 
rıklarında tespit ve ilk yardım uygu-
laması
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*	Yerleştirilen	 şerit	 sargılar,	 ayak	 topuğundan,	 ayak	
bile-ğinden	ve	bilek	üstünden	bağlanır.

*	Tespit	edilen	ayağın	altına	katlanmış	battaniye,	yastık	
vb.	malzemeler	konularak	yükseltilir.

*	Tespit	amacıyla	kullanılan	yastık,	ayağın	altına	yerleş-
tirilip	ayak	tabanına	gelen	uçları	çengelli	iğne	ile	tut-
turulur.	 Şerit	 sargılar	 ayak	 bileğinden	 ve	 bileğin	 üst	
kısmından	bağlanır	(Resim	2.41).

*	Yaralı	en	yakın	sağlık	kuruluşuna	ulaştırılır.

Ayak bileği burkulmasında ilk 
yardım

*	Ayak	 bileğinde	 burkulmalara	
sıkça	 rastlanmaktadır.	 Ayak	 bi-	
leği	 burkulmasında	 hazır	 hâlde	
bulunan	yaklaşık	10	cm	eninde	
elastik	sargı	bezi	kullanılır.	Sargı	
yaptıktan	sonra	parmak	uçların-
da	 dolaşım	 kontrolü	 yapılır.	
Ayak,	vücut	seviyesinden	yukarı-
ya	kaldırılır	(Resim	2.42).

Resim 2.42: Ayak bileği burkulmasında ilk yardım uygulaması

ETKİNLİK

Bileğin	kırılması	hâlinde	bu	kırığı	 tespit	etme	ve	 ilk	yardım	uygulamasının	nasıl	 yapılması	
gerektiğini	sınıfta	gösteriniz.	Daha	sonra	aynı	uygulamayı	görev	verilen	diğer	öğrencilere	tekrar	
ettiriniz.

1.	Kırığın	belirtileri	nelerdir?	Belirtiniz.

2.	Köprücük	kemiği	kırığının	tespiti	nasıl	yapılır?

3.	Ayak	bileği	burkulmasının	tespiti	nasıl	yapılır?

4.	Kırık	çeşitleri	nelerdir?	Açıklayınız.

5.	Çıkık	durumunda	hangi	belirtiler	görülür?	Belirtiniz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Resim 2.41: Ayak bileği kırılmasında 
ilk yardım uygulaması
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Bilinç kaybı:	Beynin	normal	 faaliyetlerinde	bir	aksama	nedeni	 ile	uyku	hâlinden	başlayarak	
hiçbir	uyarıya	cevap	verememe	hâline	kadar	giden,	bilincin	kısmen	veya	tamamen	kaybolmasıdır.

Bilinç	kaybı,	kısa	süreli	bayılma	ya	da	koma	şeklinde	görülebilir.

Bilinç	 kaybına	 çeşitli	 hastalıklar	 da	neden	olabilir.	Bu	hastalıklara	havale,	 sara	 krizi	 ve	 şeker	
hastalığı	örnek	olarak	verilebilir.

Bayılma

Kısa	süreli,	yüzeysel	ve	geçici	bilinç	kaybına	bayılma	denir.	Bayılma,	beyne	giden	oksijenin	ve	
kan	akışının	azalması	sonucu	oluşur.

Bayılmanın	başlıca	nedenleri	şunlardır:

•	Korku,	aşırı	heyecan,
•	Yorgunluk,
•	Aniden	ayağa	kalkma,
•	Kapalı	ortam,	kirli	hava,
•	Kan	şekerinin	düşmesi,
•	Açlık,
•	Şiddetli	enfeksiyonlar.

Bayılmanın	belirtilerinden	bazıları	şunlardır:

•	Baş	dönmesi,	göz	kararması,	baygınlık,
•	Bacaklarda	uyuşma,
•	Yüzde	solukluk,
•	Üşüme,	terleme,
•	Hızlı	ve	zayıf	nabız,
•	Yere	düşme,
•	Bilinçte	bulanıklık.

Koma

Çeşitli	nedenlere	bağlı	olarak	duyu	organlarının	hiçbirinin	uyarılara	 tepki	 vermeyecek	 şekilde	
fonksiyonlarını	kaybetmesi	hâline,	çok	derin	ve	uzun	süreli	bilinç	kaybına	koma	denir.

4	 Baygınlık	 geçiren	 birini	 gördünüz	 mü?	 Niçin	 baygınlık	 geçirmişti?	 İlk	 yardım	 olarak	
neler	yapılmıştı?

DERSE HAZIRLANALIM

BİLİNÇ KAYBI, NEDENLERİ VE İLK YARDIM

KAZANIMLAR

19. Kazanım:	Bilinç	kayıplarında	ilk	yardım	uygular.

20. Kazanım:	Bilinç	kaybı	oluşturan	duruma	göre	ilk	yardım	uygular.
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Komanın	nedenleri	şunlardır:

•	Düşme	veya	şiddetli	darbe,
•	Zehirlenmeler,
•	Şeker	hastalığı,
•	Karaciğer	hastalığı,
•	Havale	gibi	ateşli	hastalıklar,
•	Alkol	ve	uyuşturucu	kullanımı,
•	Kafa	travmaları.

Komanın	belirtilerinden	bazıları	şunlardır:

•	Yutkunma,	öksürük	gibi	tepkilerin	kaybolması,
•	Sesli	ve	ağrılı	dürtülere	tepki	olmaması,
•	İdrar	ve	gaita	kaçırma.

Bilinç	kaybı	durumunda	ilk	yardım	uygulamaları	şöyle	yapılır:

Kişi	başının	döneceğini	hissederse;

*	Sırtüstü	yatırılır,	ayakları	30	cm	kaldırılır,
*	Sıkan	giysiler	gevşetilir,
*	Dinlenmesi	sağlanır.

Eğer	kişi	bayıldıysa;

*	Sırtüstü	yatırılarak	ayakları	30	cm	kaldırılır,
*	Sıkan	giysiler	gevşetilir,
*	Solunum	yolu	açıklığı	kontrol	edilir	ve	açıklığın	korunması	sağlanır,
*	Kusma	varsa	yan	pozisyonda	tutulur,
*	Solunum	kontrol	edilir,
*	Etrafındaki	kalabalık	uzaklaştırılır.

Bilinç	kapalıysa;

*	Hasta	ve	yaralının	yaşam	bulguları	değerlendirilir,
*	Hasta	veya	yaralıya	koma	pozisyonu	verilir,
*	Tıbbi	yardım	istenir,
*	Yardım	 gelinceye	 kadar	 hasta	 veya	 yaralının	 yaşam	 bulguları	 kontrol	 edilir	 ve	 yanında	

beklenir.

Hasta	veya	yaralıya	koma	pozisyonu	aşağıdaki	şekilde	verilir:

*	Sesli	veya	omuzdan	hafif	sarsarak	uyarı	verilerek	bilinç	kontrol	edilir,
*	Sıkan	giysiler	gevşetilir,
*	Ağız	içinde	yabancı	cisim	olup	olmadığı	kontrol	edilir,
*	Bak-Dinle-Hisset	yöntemi	ile	solunum	kontrol	edilir.
*	Hastanın/yaralının	döndürüleceği	tarafa	diz	çökülür	(Resim	2.43/1),
*	Hastanın/yaralının	karşı	tarafta	kalan	kolu	karnının	üzerine	konur	(Resim	2.43/2),
*	Karşı	taraftaki	bacağı	dik	açı	yapacak	şekilde	kıvrılır	(Resim	2.43/3),
*	İlk	yardımcıya	yakın	kolu,	baş	hizasında	omuzdan	yukarı	uzatılır,
*	Karşı	taraf	omuz	ve	kalçasından	tutularak	bir	hamlede	çevrilir,
*	Başı,	uzatılan	kolun	üzerine	yan	pozisyonda	hafif	öne	eğik	konur	(Resim	2.43/4),
*	Karın	üzerindeki	eli	yüzünün	altına	konur,
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*	Üstteki	bacak,	kalça	ve	dizden	bükülerek	öne	doğru	destek	yapılır,
*	Alttaki	bacak,	hafif	dizden	bükülerek	arkaya	destek	yapılır,
*	Tıbbi	yardım	gelinceye	kadar	bu	pozisyonda	tutulur,
*	3-5	dakika	ara	ile	solunum	ve	yaşam	bulguları	kontrol	edilir.

Havale:	Sinir	sisteminin	merkezindeki	bir	tahriş	yüzünden	beyinde	meydana	gelen	elektriksel	
boşalmalar	sonucu	oluşur.	Vücudun	adale	yapısında	kontrol	edilemeyen	kasılmalar	olur.

Havalenin	nedenleri	şunlardır:

•	Kafa	travmasına	bağlı	beyin	yaralanmaları,

•	Beyin	enfeksiyonları,

•	Yüksek	ateş,

•	Bazı	hastalıklar.

Havale	geçiren	hastaya	aşağıdaki	ilk	yardım	uygulamaları	yapılır:

*	Hastanın	giysileri	çıkarılır,

*	Hasta,	ateş	nedeniyle	havale	geçiriyorsa	 ıslak	havlu	ya	da	çarşafa	 sarılır.	Hastanın	ateşi		
düşmezse	hasta	oda	sıcaklığındaki	su	ile	yıkanır,

*	Tıbbi	yardım	istenir.

Sara Krizi (Epilepsi)
Kronik	bir	hastalıktır.	Doğum	sırasında	ya	da	 sonra	herhangi	bir	nedenle	beyin	 zedelenmesi	

Resim 2.43: Koma pozisyonu

1 2

3 4
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oluşan	kişilerde	oluşur.	Uzun	süreli	açlık,	uykusuzluk,	aşırı	yorgunluk,	kullanılan	ilaçların	doktor	izni	
dışında	kesilmesi	ya	da	değiştirilmesi,	hormonal	değişiklikler	sara	krizinin	ortaya	çıkmasına	neden	
olabilir.

Sara	krizinin	belirtileri	şunlardır:

•	Hastada	sonradan	oluşan	ve	ön	haberci	denilen	normalde	olmayan	kokuları	alma,	adale	kasıl-
maları	görülür,

•	Bazen	hasta	bağırır,	şiddetli	ve	ani	bir	şekilde	bilincini	kaybederek	yere	yığılır,

•	Dokularda	ve	yüzde	morarma	gözlenir,

•	Kısa	adale	kasılması,	sesli	nefes	alma,	aşırı	tükürük	salgılaması,	altına	kaçırma,

•	Hastanın	kontrolsüz	hareketleri	vardır,

Sara	krizinde	ilk	yardım	uygulamaları	şunlardır:

*	Kriz,	kendi	sürecini	tamamlamaya	bırakılır,

*	Hasta	bağlanmaya	çalışılmaz,

*	Kilitlenmiş	çene	açılmaya	çalışılmaz,

*	Genel	olarak	yabancı	herhangi	bir	madde	kullanılmaz,	koklatılmaz	ya	da	ağızdan	herhangi	
bir	yiyecek	içecek	verilmez,

*	Kendisini	yaralamamasına	dikkat	edilir,

*	Başını	çarpmasını	engellemek	için	başın	altına	yumuşak	bir	malzeme	konur,

*	Yaralanmaya	neden	olabilecek	gereçler	etraftan	kaldırılır,

*	Sıkan	giysiler	gevşetilir,

*	Kusmaya	karşı	tedbirli	olunur,

*	Düşme	sonucu	yaralanma	varsa	gerekli	işlemler	yapılır,

*	Tıbbi	yardım	istenir.

Kan şekeri düşüklüğü:	Herhangi	 bir	 nedenle	 vücutta	 glikoz	 eksildiği	 zaman	ortaya	 çıkan	
belirtilerdir.

Kan	şekeri	düşmesinin	nedenleri	şunlardır:

•	Şeker	hastalığı,

•	Uzun	egzersizler,

•	Uzun	süre	aç	kalma,

•	Bağırsak	ameliyatı	geçirenlerde	yemek	yedikten	sonra	görülür.

Kan	şekeri	aniden	düştüğünde	şu	belirtiler	görülür:

•	Korku,

•	Terleme,

•	Hızlı	nabız,

•	Titreme,

•	Aniden	acıkma,

•	Yorgunluk,

•	Bulantı	vardır.
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Kan	şekerinin	düşmesi	yavaş	yavaş	ve	uzun	sürede	oluşursa	şu	belirtiler	görülür:

•	Baş	ağrısı,

•	Görme	bozukluğu,

•	Uyuşukluk,

•	Zayıflık,

•	Konuşma	güçlüğü,

•	Sarsıntı	ve	şuur	kaybı.
Kan	şekeri	düşmesinde	uygulanacak	ilk	yardım	şunlardır:

*	Hastanın	yaşam	bulguları	değerlendirilir,

*	Hastanın	bilinci	yerinde	ve	kusmuyorsa	ağızdan	şeker,	şekerli	içecekler	verilir.	Fazla	şeke-
rin	bir	zararı	olmaz.	Düşük	kan	şekeri,	beyinde	ve	diğer	hayati	organlarda	kalıcı	zararlara	
neden	olabilir,

*	15-20	dakikada	belirtiler	geçmiyorsa	sağlık	kuruluşuna	götürülür,

*	Hastanın	bilinci	yerinde	değilse	koma	pozisyonu	verilerek	tıbbi	yardım	çağırılır.

Göğüste Kuvvetli Ağrı

Göğüste	kuvvetli	ağrı	nedenleri	arasında	en	sık	kalp	spazmı	ve	kalp	krizi	görülür.	Her	ikisi	de	
kalp	kasının	belli	bir	yerine	gönderilen	kanın	azalması	sonucu	oluşur.

Kalp	spazmı	belirtileri	şunlardır:

•	Sıkıntı	veya	nefes	darlığı	olur,
•	Ağrı	hissi;	genellikle	göğüs	ortasında	başlar,	kollara,	boyna,	sırta	ve	çeneye	doğru	ilerler.
•	Sıklıkla	fiziksel	hareket,	fiziksel	zorlanma,	heyecan,	üzüntü	ya	da	fazla	yemek	yeme	sonucu	

ortaya	çıkar,
•	Kısa	sürelidir.	Ağrı	yaklaşık	5-10	dakika	kadar	sürer,
•	Ağrı,	istirahat	ile	durur.	İstirahat	hâlindeyken	görülmesi	ciddi	bir	durumu	gösterir.
•	Nefes	alıp	vermekle	ağrının	şekli	ve	şiddeti	değişmez.

Kalp	krizi	belirtileri	şunlardır:

•	Hasta	ciddi	bir	ölüm	korkusu	ve	yoğun	sıkıntı	hisseder.	Terleme,	mide	buluntısı,	kusma	gibi	
bulgular	görülür,

•	Ağrı;	göğüs	ya	da	mide	boşluğunun	herhangi	bir	yerinde,	sıklıkla	kravat	bölgesinde	görülür.	
Omuzlara,	boyna,	çeneye	ve	sol	kola	yayılır,

•	Süre	ve	yoğunluk	olarak	kalp	spazmı	ağrısına	benzemekle	birlikte	daha	şiddetli	ve	uzun	süre-
lidir,

•	En	çok	hazımsızlık,	gaz	sancısı	veya	kas	ağrısı	şeklinde	belirti	verir	ve	bu	nedenle	bu	tür	rahat-
sızlıklarla	karıştırılır	(Bu	tür	gaz	ya	da	kas	ağrıları,	aksi	ispat	edilinceye	kadar	kalp	krizi	olarak	düşü-
nülmelidir.),

•	Nefes	alıp	vermekle	ağrının	şekli	ve	şiddeti	değişmez.

Göğüs	ağrılarında	ilk	yardım	aşağıdaki	şekilde	uygulanır:

*	Hastanın	yaşamsal	bulguları	kontrol	edilir,

*	Hasta	hemen	dinlenmeye	alınır,	sakinleştirilir,

*	Yarı	oturur	pozisyon	verilir,

*	Kullandığı	ilaçlar	varsa	almasına	yardım	edilir,

*	Tıbbi	yardım	istenerek	sağlık	kuruluşuna	gitmesi	sağlanır,
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*	Yol	boyunca	hastanın	yaşam	bulguları	izlenir.

İnme

Beyni	 besleyen	damarlardan	birinin	 tıkanması	 veya	 kanaması	 sonucu	ortaya	 çıkan	hastalık	
tablosudur.

İnmenin	belirtileri	şunlardır:

•	Şiddetli	baş	ağrısı,	baş	dönmesi	veya	dengesizlik,

•	Konuşamama,	konuşmada	bozukluk,

•	Görme	yeteneğinin	azalması,

•	Kasılma,

•	Hızlı	nabız,

•	Yüzde,	kolda	veya	bacakta	ani	hissizleşme	veya	güç	kaybı.
İnme	durumunda	aşağıdaki	ilk	yardım	uygulamaları	yapılır:

*	Hastanın	yaşam	bulguları	kontrol	edilir,

*	Hasta,	yüzü	yana	dönük	bir	kalçası	üzerine	yatırılır,

*	İnmenin	nedeni	yüksek	ateş	ise	soğuk	uygulanır,

*	Hastanın	giysileri	gevşetilir,

*	Hasta	sakinleştirilir,

*	Ağız	yoluyla	hastaya	yiyecek	içecek	verilmez,

*	Kasılma	nöbeti	ortaya	çıkarsa	hastanın	yaralanmaması	için	önlem	alınır,

*	Ağır	şok	belirtisi	varsa	hastanın	sıcak	ortamda	olması	sağlanır,

*	Tıbbi	yardım	istenir.

ETKİNLİK

Bayılan	bir	öğrenciye	ilk	yardım	uygulamasının	nasıl	yapılması	gerektiğini	uygulamalı	olarak	
gösteriniz.	Bayılmanın	nedenleri	ve	belirtileri	üzerinde	durarak	etkinliği	tamamlayınız.

1. Bilinç	kaybı	nedir?	Hangi	durumlarda	görülür?	Belirtiniz.

2.	Koma	belirtileri	nelerdir?	Açıklayınız.

3.	Sara	kirizinde	uygulanacak	ilk	yardım	işlemleri	nelerdir?	Açıklayınız.

4.	Kan	şekeri	neden	düşer?	İlk	yardım	uygulaması	nasıl	yapılır?

5.	Kalp	krizinin	belirtilerini	ve	ilk	yardım	işlemlerini	açıklayınız.

6.	İnme	nedir?	Belirtileri	nelerdir?

7.	Hastaya	koma	pozisyonu	nasıl	verilir?	Açıklayınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Zehirlenme

Belli	bir	miktarda	alındığında	sağlığı	bozan	ya	da	ölüme	neden	olabilen	katı,	sıvı	ya	da	gaz	
yapıdaki	maddelere	zehir	adı	verilir.	Zehirlerin	vücuda	girmesi	sonucu	vücudun	normal	fonksi-
yonlarının	bozulmasına	zehirlenme denir.

Zehirler,	ya	kaza	ya	da	zehirli	maddelerin	yenilmesi,	içilmesi,	evlerde	ve	endüstride	kullanılan	
gazların	solunması,	bazı	hayvanların	ısırması,	tarım	ilaçlarının	deriye	temas	etmesi	gibi	yollarla	
vücuda	girer.

Zehirlenmelerde	ilk	yardımın	temel	kuralları	şunlardır:
*	Vücudun	 zehirden	 daha	 fazla	 etkilenmesini	 önlemek	 için	 zehri	 vücuttan	 çıkarmak	 veya	

hastayı	zehirli	ortamdan	uzaklaştırmak,
*	Hastanın	hayati	fonksiyonlarının	devamını	sağlamak,
*	Vücuttaki	zehri	zararsız	hâle	getirmek,
*	Zehirlenmeye	neden	olan	maddenin	belirlenerek	hastayla	birlikte	sağlık	kuruluşuna	iletilme-

sini	sağlamaktır.

Zehirlenme	 durumunda	 Sağlık	 Bakanlığı	 bünyesinde	 faaliyetlerini	 sürdüren	 Ulusal	 Zehir	
Danışma	Merkezi	(UZEM)	ücretsiz	olarak	114	numaralı	telefon	ile	aranarak	bilgi	alınabilir.

Zehirlenme,	zehrin	vücuda	giriş	yollarına	göre	üç	grupta	toplanır	(Şekil	2.2).

ZEHİRLENME

Sindirim	Yoluyla
Zehirlenme

Solunum	Yoluyla
Zehirlenme

Cilt	Yoluyla
Zehirlenme

Şekil 2.2: Zehirlenme çeşitleri

•	 Sindirim yoluyla zehirlenmeler

En	sık	rastlanan	zehirlenme	yoludur.	Sindirim	yoluyla	alınan	zehirler	genellikle	ev	ya	da	bah-
çede	kullanılan	kimyasal	maddelerdir.	Zehirli	mantarlar,	bozuk	besinler,	ilaç	ve	aşırı	alkol	sonucu	
da	zehirlenme	oluşabilir.

Sindirim	yoluyla	zehirlenmelerde	belirtiler	şunlardır:
•	Bulantı,
•	Kusma,
•	Karın	ağrısı,	ishal,

4	 Zehir	nedir?	Zehirlenme	olayı	ile	hiç	karşılaştınız	mı?	İlk	yardım	nasıl	yapılmaktadır?

DERSE HAZIRLANALIM

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

KAZANIMLAR

21. Kazanım:	Zehirlenmelerde	ilk	yardım	uygular.
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•	Soğuk	terleme,
•	Renkte	solukluk,
•	Bilinç	bulanıklığı,	şok,	havale.
Sindirim	yoluyla	zehirlenmelerde	ilk	yardım	uygulamaları	şunlardır:
*	Bilinç	kontrolü	yapılır,
*	Yaşam	bulguları	değerlendirilir,
*	Gerekirse	114	Ulusal	Zehir	Danışma	Merkezi	aranır	ya	da	tıbbi	yardım	istenir,
*	Ağız,	zehirli	madde	ile	temas	etmiş	ise	suyla	çalkalanır.	Zehirli	madde	ele	temas	etmişse	

sabun	ve	su	ile	yıkanır,
*	Kusma,	bulantı,	ishal	gibi	belirtiler	değerlendirilir,
*	Hasta	kusturulmaya	çalışılmaz,	özellikle	yakıcı	maddelerin	alındığı	durumlarda	hasta	asla	

kusturulmaz,
*	Bilinç	kaybı	varsa	koma	pozisyonu	verilir,
*	Hasta	fazla	hareket	ettirilmez	ve	üzeri	örtülür,
*	Tıbbi	yardım	gelene	kadar	olayla	ilgili	olan	bilgiler	toplanarak	(zehirli	maddenin	türü,	ilaç	

ya	da	uyuşturucu	alıp	almadığı,	hastanın	saat	kaçta	bulunduğu,	evde	bulunan	ilaç	ve	kutuları	
vb.)	kaydedilir.

•	Solunum yoluyla zehirlenmeler

Zehirli	 maddenin	 solunum	 yoluyla	 alınmasıyla	 oluşan	 zehirlenmelerdir.	 Genellikle	 karbon	
monoksit	 (şofben,	 bütan	 gaz	 sobaları,	 odun	 ve	 kömür	 sobaları),	 lağım	 çukuru	 veya	 kayalarda	
biriken	karbon	dioksit,	havuz	hijyeninde	kullanılan	klor,	yapıştırıcılar,	boyalar,	ev	temizleme	mal-
zemeleri	gibi	maddelerle	oluşur.

Solunum	yoluyla	zehirlenmeler	en	sık	soba	ve	şofbenden	sızan	zehirli	gazlar,	evlerde	kullanılan	
kimyasal	temizlik	maddelerinin	karıştırılması	sonucu	ortaya	çıkan	zehirli	gazlar	nedeniyle	meydana	
gelmektedir.

Solunum	yoluyla	zehirlenmelerde	belirtiler	şunlardır:
•	Baş	dönmesi,	bulantı,	kusma,
•	Solunum	güçlüğü,
•	Göğüs	ağrısı,	çarpıntı,
•	Solunum	ve	kalp	durması	görülür,
•	Özellikle	karbonmonoksit	zehirlenmesinde	cilt	ve	tırnaklar	kiraz	kırmızısı	renk	alır.
Solunum	 yoluyla	 zehirlenmeleri	 önlemek	 amacıyla	 alınabilecek	 önlemlerden	 bazıları	 şun-

lardır:
•	Şofben/kombi	kesinlikle	banyo	içinde	bulunmamalıdır,
•	Şofben/kombi	iyi	çeken	bir	bacaya	bağlanmalı	ve	havalandırma	sistemi	yeterli	olmalıdır,
•	Banyo	yaparken	içerden	kapı	kilitlenmemeli,	banyodaki	kişiler	ara	sıra	kontrol	edilmelidir,
•	Yakıta	uygun	soba	ve	yakma	yöntemi	kullanılmalı,	kömür	kullanılıyorsa	tam	olarak	tutuş-

madan	soba	kapatılmamalıdır,
•	Evlerde	kullanılan	kimyasal	temizlik	maddeleri	kullanım	talimatına	uygun	olarak	kullanılmalı	

ve	kesinlikle	birbiriyle	karıştırılmamalıdır.

Solunum	yoluyla	zehirlenmelerde	ilk	yardım	uygulamaları	şunlardır:
*	İlk	yardımcı	müdahale	sırasında	kendini	korumak	için	ağzını,	varsa	maske	ya	da	ıslak	bezle	

kapatmalıdır,
*	Patlama	ve	yangın	riskine	karşı	elektrik	düğmeleri	açılmaz,	elektrikli	aletler	ve	ışıklandırma	

cihazları	kullanılmaz,
*	Zehirlenmeye	neden	olan	gaz	kaynağı	kapatılır,
*	Hasta	temiz	havaya	çıkartılır,	çıkartılamıyorsa	cam	ve	kapılar	açılarak	ortam	havalandırılır,
*	Yaşam	bulguları	değerlendirilir,
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*	Bilinç	açıksa	yarı	oturur	pozisyon	verilir,

*	Bilinç	kapalı	ve	solunum	varsa	koma	pozisyonu	verilir,

*	Tıbbi	yardım	istenir.	Gerekirse	Ulusal	Zehir	Danışma	Merkezi	aranır,

*	Yoğun	duman	varsa	hastayı	dışarı	çıkarmak	için	ip	kullanılmalı,	derhal	itfaiyeye	(110)	haber	
verilmelidir.

•	Cilt yoluyla zehirlenmeler

Zehirli	madde	vücuda	direkt	deri	aracılığıyla	girer.	Bu	yolla	olan	zehirlenmeler	böcek	sokma-
ları,	hayvan	ısırıkları,	ilaç	enjeksiyonları,	saç	boyaları,	zirai	ilaçlar	gibi	zehirli	maddelerin	deriden	
emilmesi	ile	oluşur.

Cilt	yoluyla	zehirlenmelerde	belirtiler	şunlardır:

•	Uyku	hâli,

•	Baş	dönmesi,

•	Sersemleşme,

•	Boğulma	hissi,

•	Morarma,

•	Solunum	güçlüğü,

•	Zirai	 ilaç	zehirlenmelerinde	solunum	durması,	ağızdan	köpüklü	salya	gelmesi,	göz	bebek-
lerinde	küçülmedir.

Cilt	yoluyla	zehirlenmelerde	ilk	yardım	uygulamaları	şunlardır:

*	Yaşam	bulguları	değerlendirilir,

*	Zehirli	madde	ile	kesinlikle	temas	önlenmelidir,

*	Zehir	bulaşmış	giysiler	varsa	çıkartılır,

*	15-20	dakika	boyunca	zehirin	bulaştığı	deri	bol	suyla	yıkanmalıdır,

*	Gerekirse	Ulusal	Zehir	Danışma	Merkezi	aranır	ya	da	tıbbi	yardım	istenir.

ETKİNLİK

Yediği	bir	yiyecekten	zehirlenen	birine	yapılması	gereken	ilk	yardım	işlemlerini	uygulamalı	
olarak	göstermek	için	üç	kişiye	görev	veriniz.	Zehirlenmede	yapılacak	ilk	yardım	işlemlerini	tek	
tek	göstermelerini	isteyiniz.	Bu	tür	zehirlenmede	hangi	belirtilerle	karşılaşılabileceğini	sorunuz.	
Zehir	Danışma	Merkezinin	telefon	numarası	ve	bu	merkezin	görevinin	neler	olduğuna	 ilişkin	
beyin	fırtınası	yaptırınız.

1. Zehirlenme	nedir?	Zehirlerin	vücuda	hangi	yollarla	girdiğini	belirtiniz.

2.	Sindirim	yoluyla	zehirlenmenin	belirtilerini	açıklayınız.

3.	Cilt	yoluyla	zehirlenmelerde	ilk	yardım	nasıl	yapılır?

4.	Zehir	Danışma	Merkezinin	görevi	nedir?

5.	Solunum	yoluyla	zehirlenmenin	belirtileri	ile	ilk	yardım	uygulamalarını	açıklayınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Kedi,	köpek,	arı,	akrep,	yılan,	deniz	canlıları,	kene,	böcek	vb.	canlıların	ısırık	ve	sokmaları	her	
zaman	karşımıza	çıkabilecek	durumlardır.	Bu	durumlarda	uygulanacak	 ilk	yardımı	bilmenin	ne	
kadar	önemli	olduğunu	hiç	düşündünüz	mü?

Arı Sokması, Belirtileri, İlk Yardım Uygulamaları

Yaz	aylarında	kişilerin	başına	gelebilecek	şeylerden	biri	de	arı	sokmalarıdır.	Arı	zehri,	arının	
karın	bölümünde	bulunan	özel	bezlerden	salgılanır	ve	iğnesinin	dibinde	bulunan	zehir	kesesinde	
toplanır.	Arı,	insanı	soktuğunda	iğnesi	ile	birlikte	bazı	organları	vücudundan	koptuğundan	kendi-
si	de	ölür.	Ancak	yaban	arıları	sokma	esnasında	iğnesini	bırakmadığından	birkaç	kez	daha	soka-
rak	kişilere	zarar	verebilir.

Arı	 sokmasının	 verdiği	 rahatsızlık	 kişiden	 kişiye	 değişir.	 Hayati	 tehlike	 oluşturabilen	 ciddi	
reaksiyonlar	nadiren	görülür.

Arı	 sokmasında	 ağrı,	 şişlik,	 kızarıklık,	 kaşıntı,	 kabarıklık	 gibi	 genel	 belirtiler	 görülür	 (Resim	
2.44).	Ağrı	birkaç	saatte	geçer,	şişlik	ise	genellikle	bir	gün	sonra	kaybolur.	Arı	birkaç	yerden	ya	
da	nefes	borusuna	yakın	bir	yerden	soktuysa	ve	kişi	alerjik	bünyeli	ise	daha	tehlikeli	olabilir.

Arı	sokmalarında	ilk	yardım	uygulaması	aşağıdaki	gibi	yapılır:

*	Arının	iğnesi	derinin	üzerinde	görülüyorsa	çıkarılır,

*	Sokulan	bölge	su	ile	yıkanır,

4	 Çevrenizde	bulunan	bir	yakınızı	ya	da	arkadaşınızı	kedi	veya	köpek	ısırdı	mı?	Hangi	ilk	
yardım	uygulaması	yapıldı?	Ne	gibi	önlemler	alındı?

DERSE HAZIRLANALIM

HAYVAN ISIRMA VE SOKMALARINDA İLK YARDIM

KAZANIMLAR

22. Kazanım:	Hayvan	ısırmalarında	ve	sokmalarında	ilk	yardım	uygular.

Resim 2.44:	Arı sokması
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*	Şişme,	ağrı	ve	kaşıntının	azaltılması	için	soğuk	uygulama	yapılır,

*	Eğer	ağızdan	sokmuşsa	buz	emmesi	sağlanır,

*	Ağız	içi	sokmalarında	ve	alerjisi	olanlarda	tıbbi	yardım	istenir.

Akrep Sokması, Belirtileri, İlk Yardım Uygulamaları

Akrep	sokmasında,	sokulan	bölgede	kuvvetli	lokal	reaksiyonlar	oluşur	(Resim	2.45).	Aşağıdaki	
belirtiler	gözlenir:

•	 Ağrı,	yanma,	kızarıklık,	şişlik,	morluk,	iltihaplanma,
•	 Hâlsizlik,	uyuşukluk,
•	 Adale	krampları,	titreme,	karıncalanma,
•	 Huzursuzluk,	havale.

Akrep	sokmalarında	ilk	yardım	uygulamaları	aşağıdaki	gibi	yapılır:

*	Sokmanın	olduğu	bölge	hareket	ettirilmez,

*	Hasta	yatar	pozisyonda	tutulur,

*	Yaraya	soğuk	uygulama	yapılır,

*	Kan	dolaşımını	engellemeyecek	şekilde	bandaj	uygulanır,

*	Yara	üzerinde	hiçbir	işlem	yapılmaz,

*	Tıbbi	yardım	istenir.

Yılan Sokması, Belirtileri, İlk Yardım Uygulamaları

Yılan	zehri	çok	çabuk	ve	şiddetli	tesir	gösteren	zehirlerdendir.	Yılanların	bir	kısmı	zehirli,	bir	
kısmı	da	zehirsiz	türdendir.	Zehirli	yılanların	çoğu	büyük	başlıdır.	Bazılarının	başları	da	üç	köşeli-
dir.	Uzun,	kıvrık	dilleri	ve	çatallı	dişleri	vardır.	Soktukları	zaman;	dişlerinin	dibinde	bulunan	bez-
den	salgıladıkları	zehri,	dişin	içindeki	kanal	vasıtasıyla	soktukları	yere	aktarırlar.

Yılan	sokmasında;	dişlerden	kaynaklanan	en	az	bir	yara	izi,	kanama	ve	şişlik	görülür	(Resim	
2.46).	Eğer	zehirli	bir	yılan	sokmayla	birlikte	zehrini	de	bırakmışsa	şu	belirtiler	görülür:

•	Dayanılmaz	bir	ağrıya	dönüşen	yanma	hissi,

•	Dudaklarda	ve	dilde	karıncalanma,

•	Ciltte	renk	değişikliği,

Resim 2.45:	Akrep sokması
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•	Görmede	bulanıklık,

•	Baş	dönmesi,

•	Aşırı	terleme,

•	Hâlsizlik,

•	Kalp	atışında	hızlanma,

•	Mide	bulantısı,	kusma	ve	ishal,

•	Çok	şiddetli	kas	krampları,

•	Aşırı	susuzluk,

•	Şok,	kanama.

Yılan	sokmalarında	ilk	yardım	uygulaması	aşağıdaki	gibi	yapılır:

*	Hasta	sakinleştirilip	dinlenmesi	sağlanır,

*	Yara	su	ile	yıkanır,

*	Yaraya	yakın	bölgede	baskı	yapabilecek	yüzük,	bilezik	vb.	eşyalar	çıkarılır,

*	Yara	yeri,	baş	veya	boyun	çevresindeyse	baskı	uygulanır.	Kol	ve	bacaklarda	ise	yara	üstün-
den	dolaşımı	engellemeyecek	şekilde	bandaj	uygulanır	(Turnike	asla	yapılmaz.),

*	Soğuk	uygulama	yapılır,

*	Yara	üzerinde	herhangi	bir	işlem	yapılmaz	(Yara	emilmez),

*	Yaşamsal	bulgular	izlenir,

*	Tıbbi	yardım	istenir.

Kene Isırması, Belirtileri, İlk Yardım Uygulamaları

Kene,	evcil	ve	yabani	hayvanlara	ve	insanlara	yapışan,	kan	emerek	büyüyen	oval	bir	dış	para-
zittir.	Keneler	genel	olarak	hayvan	barınakları	ve	hayvanların	üzerinde	su	kenarı,	çalı,	çayır,	otlak	
ve	piknik	yerlerinde	bulunurlar.

Kene	 ısırması	 daha	 çok	 hayvancılıkla	 uğraşanlarda,	 mezbaha	 çalışanlarında,	 kırsal	 alanda	
yaşayanlarda,	piknik,	doğa	yürüyüşü	ve	avcılık	gibi	kırsal	alana	çıkanlarda	görülmektedir.

Her	kene	ısırması	ile	virüs	bulaşmaz.	Keneler	özellikle	nisan-ekim	aylarında	aktif	hâle	gelirler.	
Kenenin	bazı	türleri,	ateş	ve	kanama	gibi	bulgularla	seyreden	“Kırım	Kongo	Kanamalı	Ateşi”	adı	

Resim 2.46:	Yılan sokması
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verilen	hastalığa	neden	olan	virüs	taşır.	Hastalık,	genellikle	kene	ısırığı	ile	virüsün	bulaşmasından	
1-3	gün	sonra	ortaya	çıkar.	Bu	süre	en	fazla	9-13	güne	kadar	uzayabilir.	Bu	hastalığın	belirtileri	
ortaya	çıktığında	derhal	bir	sağlık	kuruluşuna	başvurulmalıdır.

Bu	hastalığın	belirti	ve	bulguları	sıklıkla	ani	başlar	ve	şu	belirtiler	görülür:

•	Aşırı	hâlsizlik,	yorgunluk,
•	Eklem	ve	kas	ağrısı,
•	Bulantı,	kusma,	ishal,	karın	ağrısı,
•	İlk	günlerde	yüz	ve	göğüste	kırmızı	nokta	şeklinde	kanama	odakları	ve	gözlerde	kızarıklık,
•	Göz,	el	ve	ayaklarda	morluklar,
•	Deri	altında	kanama,	burun	kanaması,	diş	eti	kanaması,	kan	tükürmesi,	kan	kusma,	idrarda	

kan	olması.

Kan	emmeye	başlayan	kene,	ağız	kısmındaki	hortumunu	cilt	içine	sokar	ve	doyuncaya	kadar	
çıkartmaz.	Bu	hortum,	geri	çıkışı	engellemek	için	çıkıntılar	içerdiğinden	kolay	çıkmaz.	Bu	nedenle	
keneyi	çıkartmak	için	zorlamamak	gerekir.	Çok	zorlandığında	sıvıyı	erken	salgılayıp	virüsü	bulaş-
tırabilir	veya	boru	kısmı	koparak	cilt	içinde	kalabilir.	Bu	nedenle	vücuda	yapışık	kene	görüldüğünde	
çıkartılmaya	çalışılmadan	bir	sağlık	kuruluşuna	başvurulmalıdır.

Kene	ısırmasında	ilk	yardım	uygulaması	şu	şekilde	yapılır:
*	Kene	 çıkarılmaya	 çalışılmamalıdır.	 Kene	 üzerine	 herhangi	 bir	 kimyasal	 madde	 (alkol,	

kolonya,	deterjan	vb.)	kesinlikle	dökülmemelidir.	Ateş	kullanılarak	çıkartılmaya	çalışılma-
malıdır.	Çünkü	kene	bu	sırada	kusarak	mikroorganizmayı	vücuda	bulaştırabilir,

*	Kene	ıslatılmamalı,	patlatılmamalı,	koparılmamalı,
*	Kenenin	bulunduğu	bölge	sabun	ve	su	ile	

yıkanmalı,
*	Hastayı	 herhangi	 bir	 sağlık	 kuruluşuna	

ulaştırmanın	 zor	 olduğu	 durumlarda;	
kene	 henüz	 deriye	 gömülmemişse	 ince	
uçlu	pens	ya	da	cımbızla	deriye	tutundu-
ğu	 baş	 kısmından	 tutulup,	 sağa	 sola	
oynatılarak	yukarıya	doğru	sabit	bir	kuv-
vetle	 çekilip	 çıkarılabilir	 (Resim	 2.47).	
Kenenin	 başı	 doku	 içine	 gömülmüşse	
kesinlikle	herhangi	bir	işlem	yapılmama-
lı	 ve	mutlaka	 sağlık	kuruluşuna	gidilme-
lidir.

Kedi ve Köpek Isırmalarında İlk Yardım Uygulaması

Kedi	ve	köpek	gibi	hayvanların	ısırmalarında	yüzeysel	ve	derin	dokular	etkilenir.	Bu	hayvan-
ların	ağzındaki	mikroorganizmalar	enfeksiyona	neden	olur.	Isırma	sonucu	meydana	gelen	yaralar	
kuduz,	 tetanos	 ve	 enfeksiyon	 riski	 taşıdığından	 hemen	 tıbbi	 yardım	 istenilmelidir.	 Yaralı	 veya	
yaralı	yakınları	zaman	kaybetmeden	en	kısa	sürede	tetanos	ve	kuduz	aşısı	yaptırılması	konusunda	
uyarılmalıdır.	 Özellikle	 kuduz	 hastalığının	 ölümcül	 olması	 nedeniyle	 daha	 dikkatli	 olunmalı	 ve	
mutlaka	tıbbi	kontrol	yaptırılmalıdır.

Kedi	ve	köpek	ısırmalarında	ilk	yardım	uygulamaları	şunlardır:
*	Yaralı	yaşamsal	bulgular	yönünden	değerlendirilir,
*	Hafif	yaralanmalarda	yara	5	dakika	süreyle	sabun	ve	soğuk	suyla	yıkanır,

Resim 2.47:	Kenenin çıkarılması
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*	Yaranın	üstü	temiz	bir	bezle	kapatılmalıdır,

*	Ciddi	yaralanma	ve	kanama	varsa	yaraya	temiz	bir	bezle	basınç	uygulanarak	kanama	dur-
durulmalıdır,

*	Tıbbi	yardım	istenmelidir,

*	Yaralı,	kuduz	ve	tetanos	aşısı	yaptırması	hususunda	uyarılmalıdır.

Deniz Canlılarının Sokmasında İlk Yardım Uygulamaları

Deniz	canlılarından	en	sık	denizanası,	denizkestanesi,	ahtapot,	ısırgan	balığı,	deniz	örümceği	
sokmalarına	rastlanır.

Deniz	canlıları	sokmasında	belirtiler	şunlardır:

•	Yaralı	bölgede	kızarıklık,	şişlik,	iltihaplanma,

•	Sıkıntı	hissi,	huzursuzluk,

•	Baş	ağrısı,

•	Ciltte	su	dolu	kabarcıklar.

Deniz	canlıları	sokmasında	ilk	yardım	uygulaması	şöyledir:

*	Yaralı	bölge	hareket	ettirilmez,

*	Batan	diken	varsa	ve	görünüyorsa	çıkarılır,

*	Etkilenen	bölge	ovulmaz,

*	Denizanası	çarpmasında	yaralı	bölge	deniz	suyu	ile	yıkanır,

*	Deniz	kestanesi	dikeni	batmasında	toksinlerin	etkisiz	hâle	gelmesi	için	yaralanan	bölge	ağrı	
sona	erdirilinceye	kadar	(30-60	dakika)	43	-	45	°C	ısıdaki	sıcak	su	içinde	bekletilir,

*	Gerekiyorsa	tıbbi	yardım	istenir.

ETKİNLİK

Arı	sokması	durumunda	yapılacak	ilk	yardım	uygulamalarını	bir	öğrenci	üzerinde	gösteriniz.	
Daha	sonra	bu	gösteriyi	başka	bir	öğrenciye	tekrarlatınız.	Yapılan	yanlışları	belirleyerek	doğru-
sunun	söylenmesi	isteyiniz.

1. Arı	sokmasının	belirtileri	nelerdir?	Açıklayınız.

2.	Akrep	sokmasında	ilk	yardım	uygulaması	nasıl	yapılır?	Belirtiniz.

3.	Kene	ısırmasının	nedenleri	ve	belirtileri	nelerdir?

4.	Kedi	ve	köpek	ısırmalarında	ilk	yardım	uygulaması	nasıl	yapılır?	Açıklayınız.

5.	Deniz	canlılarının	sokmasının	belirtileri	nelerdir?	Hangi	ilk	yardım	uygulaması	yapılır?

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Hasta	veya	yaralının	 taşınmasında,	 ilk	yardımcı	öncelikle	çevrede	güvenlik	önlemleri	alarak	
kendinin	ve	yaralının	güvenliğinden	emin	olmalıdır.	Daha	sonra	kendi	sağlığını	riske	sokmamak	
için	aşağıdaki	kurallara	uygun	davranmalıdır:

•	Hasta	veya	yaralıyı	kaldırmadan	önce	plan	yapılmalı	 (taşıma	işlemi	 için	kaç	kişi	gerektiği,	
nereye	taşınacağı	gibi).

•	Hasta	veya	yaralıya	yakın	mesafede	çalışılmalı,
•	Her	iki	ayak	yerden	destek	alacak	şekilde,	omuz	mesafesi	kadar	açılmalı	ve	bir	ayak,	hafif	

önde	olmalı,
•	Baş	ve	omuzlar	dik,	omurga	düz	tutulmalı,
•	Omurilik	yaralanma	riskini	azaltmak	için	dizler	ve	kalçalar	bükülmeli,
•	Kalkarken	ağırlığı	kalça	kaslarına	vererek	dizler	en	uygun	biçimde	doğrultulmalı,
•	Baş	her	zaman	düz	tutulmalı,	düzgün	bir	şekilde	hareket	ettirilmeli,
•	Uzun	ve	kuvvetli	kaslar	kullanılmalı,
•	Yavaş	ve	omuz	mesafesi	aralığındaki	adımlarla	yürünmeli,
•	Ani	dönme,	bükülme	hareketlerinden	kaçınılmalı,	omurga	daima	aynı	düzlemde	olmalı,
•	Hasta	veya	yaralı,	mümkün	olduğunca	az	hareket	ettirilmeli,
•	Hasta	veya	yaralı	taşımak	ekip	işi	olduğundan	ekibi	yönlendirmek	ve	komut	vermek	için	bir	

lider	olmalı,
•	Hasta	veya	yaralı;	baş,	boyun	ve	gövde	ekseni	korunarak	taşınmalıdır.

Genel	bir	kural	olarak	hasta	veya	yaralının	yerinin	ve	pozisyonunun	değiştirilmemesi	gerekir.	
Ancak	olağanüstü	bir	tehlike	söz	konusuysa	taşıdığı	her	türlü	riske	rağmen	hasta	veya	yaralının	
acil	olarak	taşınması	zorunludur.

Acil	taşıma	şu	durumlarda	uygulanmalıdır:

•	Olay	yeri,	hasta	veya	yaralıya	ilk	yardım	yapılmasına	uygun	değilse	(örneğin;	göçük	altında	
bulunma,	kuyuya	düşme	vb.),

•	Çevrede	yangın,	patlama,	göçük	gibi	tehlikeli	bir	durumun	oluşma	riski	varsa	(örneğin,	pat-
lama	tehlikesi	olan	bir	araçtan	yaralının	çıkarılması	vb.).

Hasta	veya	yaralının	acil	olarak	taşınmasında	kullanılan	teknikler	şunlardır:

•	Sürükleme	yoluyla	taşıma	tekniği,

•	Araç	içindeki	yaralıyı	taşıma	(Rentek	Manevrası)	tekniği.

4	 Hasta	veya	yaralı	taşımaya	başlamadan	önce	hangi	önlemleri	alırsınız?
4	 Acil	taşıma	deyince	ne	anlıyorsunuz?	Niçin	acil	taşıma	yapılır?

DERSE HAZIRLANALIM

HASTA VEYA YARALI TAŞIMANIN KURALLARI VE TEKNİKLERİ

KAZANIMLAR

23. Kazanım:	Hasta/yaralı	taşımanın	temel	kurallarını	açıklar.

24. Kazanım:	Hasta/yaralı	taşıma	tekniklerini	uygular.
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• Sürükleme Yoluyla Taşıma Tekniği

Hasta	veya	yaralının	sürükleme	yoluyla	taşınması	tekniği	oldukça	faydalı	bir	tekniktir.	Özellikle	
enkaz	altından,	dar,	basık	ve	geçiş	güçlüğü	olan	bir	yerden	hasta	veya	yaralının	çıkarılmasında	
kullanılır.	Ayrıca	 ilk	yardımcı,	 fiziksel	güç	ve	kapasitesini	de	değerlendirerek	 iri	ve	kilolu	hasta	
veya	yaralıları	bu	 teknikle	 taşıyabilir.	Bu	 teknik,	genellikle	 ilk	yardımcının	yalnız	olduğu,	hasta	
veya	yaralının	omurga	yaralanması	şüphesinin	bulunmadığı	durumlarda	tercih	edilmelidir.

Sürükleme	yoluyla	taşımada	iki	yöntem	kullanılır.	Bunlar;

•	Ayak	bileklerinden	tutarak	sürükleme,

•	Koltuk	altından	tutarak	sürükleme	yöntemidir.

Ayak Bileklerinden Tutarak Sürükleme 
Yöntemi

Hasta	veya	yaralı,	ayak	bileklerinden	kavranarak	
veya	battaniye	yerleştirilerek	geriye	doğru	sürükle-
nir	(Resim	2.48).

Koltuk Altından Tutarak Sürükleme 
Yöntemi

Bu	yöntemde;	hasta	veya	yaralının	baş	 tarafın-
dan	 tutularak	 sürüklenebileceği	 durumlarda,	 hasta	
veya	yaralı,	koltuk	altından	kavranarak	kıyafetleri-
nin	omuz	kısmından	tutulur	ya	da	battaniye	yerleş-
tirilerek	geriye	doğru	sürüklenir	(Resim	2.49).

Araç İçindeki Yaralıyı Taşıma (Rentek 
Manevrası) Tekniği

Bir	 tehlikenin	 söz	 konusu	 olduğu	 durumlarda	
kaza	geçirmiş	yaralının	omuriliğine	zarar	vermeden	
araç	 içinden	çıkarılmasında	kullanılan	bir	 yöntem-
dir.	 Araçta	 yangın,	 patlama	 gibi	 bir	 durum	 söz	
konusu	 olduğu	 durumlarda,	 hasta	 veya	 yaralının	
bilincinin	 kapalı	 olduğu	 solunum	 ve	 dolaşımın	
olmadığı	durumlarda	hasta	veya	yaralı,	araç	içinden	

Resim 2.48: Ayak bileklerinden tutarak sürük-
leme yöntemi

Resim 2.49: Koltuk altından tutarak sü-rükleme 
yöntemi

Resim 2.50: Rentek Manevrası yöntemi
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rentek	Manevrası	 ile	 çıkarılabilir.	Bu	yöntemde,	 ilk	yardımcı	yaralıya	yan	 taraftan	yanaşır.	Bir	
eliyle	 yaralının	 kolunu	 diğer	 eliyle	 de	 çenesini	 kavrayarak	 boyun	 tespiti	 yapar	 (Resim	 2.50).	
Yaralının	 baş,	 boyun,	 gövde	 eksenini	 mümkün	 olduğunca	 hareket	 ettirmeden	 bütün	 hâlinde	
dışarı	çeker.	Yaralı	dışarı	çıkarıldıktan	sonra	yavaşça	yere	veya	sedyeye	yatırılır.

Kısa Mesafede Hızlı Taşıma Teknikleri

Hasta	veya	yaralıyı	taşımaya	karar	vermeden	önce	olay	yeri	değerlendirilir.	Hasta	veya	yara-
lının	durumuna,	bilincinin	açık	olup	olmadığına,	vücudun	hangi	bölgesinde	yaralanma	olduğuna	
bakılır.	Daha	sonra	ilk	yardımcı,	vücudun	taşıma	kapasitesini	değerlendirerek	çevreden	yardım	
edecek	kişilerin	olup	olmadığını	gözlemlemelidir.	İlk	yardımcı	tüm	bu	değerlendirmeleri	yaptıktan	
sonra	hasta	veya	yaralının	hangi	teknikle	taşınmasının	uygun	olacağına	karar	vermelidir.

Kısa	mesafede	hızlı	taşıma	teknikleri	şunlardır:

•	 Kucakta taşıma tekniği:	 Bilinci	 açık	 olan	
çocuk	 ve	hafif	 yetişkinlerin	 taşınmasında	 kullanılan	
bir	yöntemdir.	Bir	ilk	yardımcı	tarafından	uygulanır.	
Bu	 yöntemde,	 bir	 elle	 yaralının	 dizlerinin	 altından	
tutularak	 destek	 alınır,	 diğer	 elle	 gövdenin	 ağırlığı	
yüklenerek	sırttan	kavranır	(Resim	2.51).	Yaralıdan	
kollarını	 ilk	 yardımcının	 boynuna	 dolaması	 istenir.	
Daha	sonra	ağırlık	dizlere	verilerek	kalkılır.

•	 İlk yardımcının omzundan destek alma 
tekniği:	 Yürüyebilecek	 durumdaki	 hasta	 veya	
yaralıların	 taşınmasında	 kullanılan	 yöntemdir.	 Bir	
ilk	yardımcı	 tarafından	uygulanır.	Bu	yöntem	bazı	
durumlarda	iki,	üç	kişiyle	de	uygulanabilir.	Bu	yön-
temde	 yaralının	 bir	 kolu	 ilk	 yardımcının	 boynuna	
dolanarak	 destek	 verilir.	 İlk	 yardımcı	 boşta	 kalan	
kolu	 ile	hasta	veya	yaralının	belini	 tutarak	yardım	
eder	(Resim	2.52).

•	Sırtta taşıma tekniği:	Hasta	veya	yaralının	
bilinci	açık	ve	yürüyemeyecek	durumdaysa	uygula-
nacak	taşıma	yöntemidir.	Bu	yöntemde	ilk	yardım-
cı,	hasta	veya	yaralıya	sırtı	dönük	olarak	çömelir	ve	
bacaklarını	 kavrar.	Hasta	 veya	yaralının	kolları	 ilk	
yardımcının	boynuna	dolanır	ve	elleri	göğüste	bir-
leştirilir.	 Ağırlık	 dizlere	 verilerek	 hasta	 veya	 yaralı	
kaldırılır	(Resim	2.53).

Resim 2.51: Kucakta taşıma tekniği

Resim 2.52: İlk yardımcının omuzdan des-tek 
alma tekniği

Resim 2.53: Sırtta taşıma tekniği
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•	Omuzda taşıma yöntemi:	Yürüyemeyen	ya	da	bilinci	kapalı	olan	hasta	veya	yaralıların	
taşınmasında	 kullanılan	 bir	 yöntemdir.	 İtfaiyeci	 yöntemi	 adı	 da	 verilmektedir.	 Bir	 ilk	 yardımcı	
tarafından	uygulanır.	Bu	yöntemde;	ilk	yardımcının	bir	kolu	boşta	olacağından	merdiven	ya	da	
bir	yerden	destek	alabilmektedir.	İlk	yardımcı	sol	kolu	ile	omzundan	tutarak	hasta	veya	yaralıyı	
oturur	duruma	getirir.	Çömelerek	 sağ	kolunu	hasta	veya	yaralının	bacakları	 arasından	geçirir.	
Hasta	veya	yaralının	vücudunu	sağ	omzuna	alır.	Sol	el	 ile	hasta	veya	yaralının	sağ	elini	 tutar,	
ağırlığı	dizlere	vererek	kalkar	(Resim	2.54).	Hasta	veya	yaralı	hızla	olay	yerinden	uzaklaştırılır.

•	Altın beşik tekniği:	Hasta	veya	yaralının	ciddi	bir	yaralanması	yoksa	ve	ilk	yardımcılara	
yardım	edebiliyorsa	bu	teknik	uygulanır.	İki	ilk	yardımcı	tarafından	iki,	üç	ve	dört	elle	altın	beşik	
yapılarak	hasta	veya	yaralı	taşınır.

Resim 2.55:	İki elle altın beşik tekniği

Resim 2.54:	Omuzda taşıma yöntemi

1 2

3 4
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• İki elle altın beşik tekniği:	İki	yardımcının	birer	eli	boşta	kalır,	bu	elleri	birbirinin	omuzu-
na	 koyarlar,	 diğer	 elleriyle	 bileklerinden	 kavrayarak	 hasta	 veya	 yaralıyı	 oturturlar.	 Koordineli	
hareket	ederek	hasta	veya	yaralıyı	taşırlar	(Resim	2.55).

• Üç elle altın beşik tekniği:	Birinci	ilk	yardımcı	bir	eliyle	ikinci	ilk	yardımcının	omzunu	kav-
rar,	diğer	eliyle	ikinci	ilk	yardımcının	el	bileğini	kavrar.	İkinci	ilk	yardımcı	bir	el	ile	birinci	ilk	yardım-
cının	bileğini,	diğer	eliyle	de	kendi	bileğini	kavrar.	Hasta	veya	yaralı	kenetli	eller	üzerine	oturur.	
Kollarını	ilk	yardımcıların	boynuna	dolar.	Koordineli	hareket	edilerek	taşıma	yapılır.

• Dört elle altın beşik tekniği:	İlk	yardımcılar	bir	elleri	ile	diğer	el	bileklerini,	öbür	elleriyle	
de	birbirlerinin	bileklerini	kavrarlar.	(Resim	2.56.1)	Hasta	veya	yaralı,	kenetlenen	ellerin	üzerine	
oturtulur.	Hasta	 veya	 yaralı	 kollarını	 ilk	 yardımcıların	omuzlarından	dolandırır.	 İlk	 yardımcılar,	
koordineli	hareket	ederek	hasta	veya	yaralıyı	taşırlar	(Resim	2.56.2).

•	Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma tekniği: Hasta	veya	yaralı	bir	yerden	kaldırıla-
rak	hemen	başka	bir	yere	aktarılacaksa	bu	yöntem	kullanılır.	Teskereci	yöntemi	adı	da	verilmek-
tedir.	İki	ilk	yardımcı	tarafından	uygulanır.	Bu	yöntemde;	ilk	yardımcılardan	biri	sırtı	hasta	veya	
yaralıya	 dönük	 olacak	 şekilde	 bacakları	 arasına	 çömelir	 ve	 elleriyle	 hasta	 veya	 yaralıyı	 dizleri	
altından	 kavrar.	 İkinci	 ilk	 yardımcı	 hasta	 veya	 yaralının	 baş	 tarafına	 geçerek	 kolları	 ile	 koltuk	
altından	kavrar.	Bu	 şekilde	aynı	 anda	komutla	hasta	 veya	 yaralı	 kaldırılır	 ve	 koordineli	 olarak	
taşınır	(Resim	2.57).

Resim 2.56:	Dört elle altın beşik tekniği

Resim 2.57: Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma yöntemi
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•	 Sandalye ile taşıma tekniği: Bu	 taşıma	
yönteminde,	 taşınacak	 olan	 hasta	 veya	 yaralının	
bilincinin	 açık	 olması	 gerekir.	 Özellikle	 merdiven	
inip	 çıkmada	 çok	 kullanışlı	 bir	 yöntemdir.	 İki	 ilk	
yardımcı	tarafından	uygulanır.		Bu	yöntemde	hasta	
veya	yaralı	sandalyeye	oturtulur,	ellerini	göğsünün	
altında	birleştirmesi	sağlanır.	Bir	bez	ile	bacakların-
dan	 sandalyeye	 bağlanır.	 İlk	 yardımcılardan	 biri	
sandalyenin	arka	kısmından,	diğeri	de	sandalyenin	
ön	bacaklarının	aşağı	kısmından	tutarak	koordineli	
olarak	 kaldırırlar	 ve	 hasta	 veya	 yaralıyı	 taşırlar	
(Resim	2.58).

Sedye İle Taşıma Teknikleri

Hasta	veya	yaralının	ciddi	rahatsızlığı	ve	yaralanması	varsa	ambulans	ya	da	kapalı	yere	taşır-
ken	sedye	ile	taşınması	en	uygun	yöntemlerden	biridir.

Sedye	ile	taşımada	genel	kurallar	şunlardır:
•	Hasta	veya	yaralı,	battaniye	ya	da	çarşaf	gibi	bir	malzemeyle	sarılmalı,
•	Hasta	veya	yaralının	düşmesini	önlemek	için	sedyeye	bağlanmalı,
•	Hasta	veya	yaralının	başı,	gidiş	yönünde	olmalıdır.	Merdiven	inerken	ya	da	çıkarken	hasta	

veya	yaralının	başı	yüksekte	olmalı,
•	Sedye	daima	yatay	konumda	olmalı,
•	Öndeki	ilk	yardımcı	sağ,	arkadaki	yardımcılar	ise	sol	ayağı	ile	yürümeye	başlamalı,
•	Uzun	boylu	ve	güçlü	olan	ilk	yardımcı,	hasta	veya	yaralının	baş	kısmında	olmalı,
•	Sedyenin	baş	tarafında	olan	ilk	yardımcı,	sorumlu	olmalı	ve	komutları	vermelidir.

Sedye	iki	veya	dört	kişi	tarafından	taşınır.

•	Sedyenin iki kişi tarafından taşınması:	 İki	 ilk	yardımcı,	sırayla	düz,	dizleri	bükülmüş	
olarak	sedyenin	iki	ucundaki	iç	kısımlarında	durur.	Sedyenin	uçlarından	tutarlar.	Komutla	birlikte	
sedyeyi	kaldırırlar	ve	yine	komutla	dönüşümlü	adımla	yürümeye	başlarlar.	Önde	yürüyen	ilk	yar-
dımcı,	yoldaki	çukur,	tümsek	gibi	olası	engelleri	haber	verir.

•	 Sedyenin dört kişi tarafından 
taşınması:	Hasta	veya	yaralının	vücut	ağırlı-
ğı	fazlaysa	ya	da	yol	uzun,	zor	ve	engelli	ise	
sedye,	dört	kişiyle	taşınmalıdır.	Bu	taşımada,	
ilk	yardımcıların	ikisi	sedyenin	baş;	diğer	ikisi	
de	 ayak	 tarafında	 sırtları	 düz,	 dizleri	 bükülü	
olacak	şekilde	dururlar.	Sedyenin	uçlarından	
tutarlar.	En	uzun	boylu	ilk	yardımcının	vere-
ceği	 komutla	 birlikte	 sedye	 kaldırılır	 (Resim	
2.59).	 Taşıma	 esnasında	 komut	 veren	 ilk	
yardımcı	 yoldaki	 çukur,	 tümsek	 gibi	 olası	
engelleri	haber	verir.

Hasta	veya	yaralının	sedye	üzerine	yerleştirilmesi	oldukça	önemlidir.	Hasta	veya	yaralı	sedye	
üzerine	kaşık	tekniği,	köprü	tekniği	ve	karşılıklı	durup	kaldırarak	yerleştirilebilir.

Resim 2.58: Sandalye ile taşıma yöntemi

Resim 2.59: Sedyenin dört kişi ile taşınması
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Kaşık tekniği;	hasta	veya	yaralının	sadece	bir	tarafına	ulaşılması	durumunda	uygulanır.	Bu	
teknikle	sedyeye	yerleştirme	işlemi,	üç	ilk	yardımcı	tarafından	yapılır	(Resim	2.60).

Köprü tekniği;	hasta	veya	yaralıya	iki	taraftan	da	ulaşılması	mümkün	olduğunda	uygulanır.	
Bu	teknikle	sedyeye	yerleştirme,	dört	ilk	yardımcı	tarafından	yapılır.

Karşılıklı durarak sedyeye yerleştirme;	 genellikle	 omurga	 yaralanması	 şüphesi	 olan	
hasta	veya	yaralıların	sedyeye	yerleştirilmesinde	uygulanır.	Bu	teknik,	üç	ilk	yardımcı	tarafından	
yapılır.

Hasta	ve	yaralı	taşırken	en	uygun	taşıma	yöntemi	belirlenmeli,	olay	yeri	iyi	değerlendirilmelidir.	
Yapılan	en	küçük	bir	hata	hem	hasta	veya	yaralının	hem	de	 ilk	yardımcının	sağlığını	olumsuz	
etkileyeceğinden	sakat	kalma	ve	ölümle	karşı	karşıya	kalınabileceği	unutulmamalıdır.

	

Resim 2.60: Yaralıyı sedyeye taşıma

ETKİNLİK

Yaralı	 taşıması	 sırasında	 ilk	 yardımcının	 ve	 yaralının	 sağlığını	 korumak	 için	 yapılması	 ve	
uyulması	 gereken	 kuralların	 neler	 olduğunu	 tartışınız.	 İlk	 yardımcı	 olarak	 sağlığı	 korumaya	
yönelik	alınması	gereken	önlemlerin	neler	olduğuna	ilişkin	tartışma	yapınız.

1. Hasta	veya	yaralı	taşınmasında	genel	kurallar	nelerdir?	Açıklayınız.

2.	Acil	taşıma	hangi	hâllerde	yapılır?	Belirtiniz.

3.	Rentek	Manevrası	tekniği	hangi	durumlarda,	nasıl	uygulanır?

4.	Kısa	mesafede	süratli	taşıma	teknikleri	hangileridir?

5.	Sedye	ile	hasta	veya	yaralı	taşımanın	kuralları	nelerdir?

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
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Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
	 1.	İlk	yardım	nedir?	Acil	yardımla	arasında	nasıl	bir	fark	vardır?
	 2.	İlk	yardımın	amaçları	nelerdir?
	 3.	Hayat	kurtarma	zinciri	nedir?
	 4.	Olay	yeri	nasıl	değerlendirilir?	Açıklayınız.
	 5.	Hasta	veya	yaralının	bilinç	değerlendirmesi	nasıl	yapılır?
	 6.	Yetişkinlerde	bilinç	kontrolü	nasıl	yapılır?	Açıklayınız.
	 7.	Temel	yaşam	desteği	nedir?	Kimler	tarafından	yapılır?
	 8.	Heimlich	Manevrası	nasıl	uygulanır?	Açıklayınız.
	 9.	İç	kanamada	ilk	yardım	uygulamasının	işlem	basamaklarını	açıklayınız.
	 10.	Kanamalarda	basınç	uygulama	noktaları	nerelerdir?	Belirtiniz.
	 11.	Şok	nedir,	belirtileri	nelerdir?
	 12.	Yaraların	ortak	belirtileri	nelerdir?	Belirtiniz.
	 13.	Göze	yabancı	cisim	batması	durumunda	yapılacak	ilk	yardım	uygulamaları	nelerdir?
	 14.	Yanık	nedir?	Yanığın	ciddiyetini	belirleyen	faktörler	nelerdir?
	 15.	Sıcak	çarpması	durumunda	ilk	yardım	uygulaması	işlem	basamakları	nelerdir?	Belirtiniz.
	 16.	Açık	kırığın	belirtileri	nelerdir?
	 17.	Koma	nedir?	Koma	pozisyonu	nasıl	verilir?
	 18.	Kan	şekeri	düşüklüğünün	nedenleri	ve	belirtileri	nelerdir?
	 19.	Solunum	yoluyla	zehirlenmelerde	uygulanacak	ilk	yardımın	işlem	basamakları	nelerdir?
	 20.	“Kırım	Kongo	Kanamalı	Ateşi”	hastalığının	belirtileri	nelerdir	ve	kuluçka	süresi	kaç	gündür?	
	 21.	Arı	sokmasında	uygulanacak	ilk	yardım	işlemlerini	açıklayınız.
	 22.	Kedi	ve	köpek	ısırmalarında	neler	yapılmalıdır?
	 23.	Acil	taşıma	niçin	ve	hangi	durumlarda	yapılır?
	 24.	Rentek	Manevrası	yöntemi	niçin	ve	nasıl	yapılır?
	 25.	Dört	elle	altın	beşik	yöntemi	nasıl	yapılır?	Açıklayınız.

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1.	 Aşağıdakilerden	hangisi,	kaza	ya	da	hastalık	durumunda	tıbbi	araç	gereç	kullanılmaksızın	

yapılan	uygulamadır?
	 A)	 İlk	tedavi	 	 B)	 İlk	yardım	 	 C)	 Acil	bakım
	 	 	 D)	Acil	tedavi		 E)	Acil	yardım

2.	 Aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	yanlıştır?
	 A)	 İlk	yardım	kaza	yerinde	bulunan	herkes	tarafından	uygulanabilir.
	 B)	 İlk	yardımda	tıbbi	araç-gereç	kullanılmaz.
	 C)	 İlk	yardımda	ilaç	kullanılmaz.
	 D)	 İlk	yardım	sağlık	personeli	tarafından	da	uygulanabilir.
	 E)	 İlk	yardım	çevredeki	araç	gereçler	kullanılarak	yapılır.

2. ÜNİTEDE ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
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3.	 Aşağıdakilerden	hangisi	bir	kaza	sonrasında	yaşamsal	bulgu	değildir?
	 A)	 Bilinç	 	 B)	 Solunum	 	 C)	 Kan	şekeri
	 	 	 D)	Nabız	 	 	 E)	Vücut	sıcaklığı

4.	 Aşağıdaki	durumların	hangisinde	hasta	veya	yaralıya	koma	pozisyonu	verilir?
	 A)	 Bilinci	yerinde	olan
	 B)	 Solunumu	olmayan	
	 C)	 Bilinci	kapalı	ve	solunumu	olan	
	 D)	 Dolaşımı	olmayan	
	 E)	 Ağrısı	olan	

5.	 Çocuklarda,	dış	kalp	masajı	dakikada	kaç	bası	olacak	şekilde	uygulanır?
	 A)	 30	 B)	 60	 C)	 80	 D)	 100	 E)	 120

6.	 Kısmi	tıkanma	yaşayan	bebek,	çocuk	ve	yetişkinlerde	aşağıdakilerden	hangisi	yapılmaz?
	 A)	 Başı	yükseltilir.
	 B)	 Kürek	kemikleri	arasına	beş	kez	vurulur.
	 C)	 Öksürmesi	desteklenir.
	 D)	 Solunumu	gözlenir.
	 E)	 Başı	omuza	yaslanır.

7.	 Hava	yolu	tam	tıkanan	hasta	veya	yaralıda	bilinç	kaybı	da	gelişirse	aşağıdaki	uygulamalardan	
hangisi	yapılır?

	 A)	 Heimlich	Manevrası	uygulanır.
	 B)	 Öksürtülür.
	 C)	 Sırta	5	vuru,	göğüs	kemiğine	5	bası	uygulanır.
	 D)	 Temel	yaşam	desteği	uygulanır.
	 E)	 Karına	bası	uygulanır.

8.	 Aşağıdakilerden	hangisi	el	bileğindeki	kanamaya	bası	uygulanabilecek	noktadır?
	 A)	 Şah	damarı
	 B)	 Kolun	üst	bölümü
	 C)	 Şakak	bölgesi
	 D)	 Kasık	bölgesi
	 E)	 Köprücük	kemiği	üzeri

9.	 “Korumak-Bildirmek-Kurtarmak”	kavramları,	 aşağıdaki	uygulamalardan	hangisinin	 ilk	üç	
basamağını	oluşturur?

	 A)	 Hayat	kurtarma	zinciri
	 B)	 İlk	yardımın	ABC’si
	 C)	 Olay	yerinin	değerlendirilmesi
	 D)	 Temel	yaşam	desteği
	 E)	 Rentek	Manevrası
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10.	Aşağıdakilerden	hangisi	burun	kanamasında	ilk	yardım	uygulamalarındandır?
	 A)	 Baş,	arkaya	eğilir.
	 B)	 Buruna	tampon	uygulanır.
	 C)	 Hasta	düz	bir	yere	yatırılır.
	 D)	 Hastanın	ensesine	buz	uygulanır.
	 E)	 Baş,	öne	eğilerek	5	dakika	burun	kanatlarına	baskı	uygulanır.

11.	Aşağıdakilerden	hangisi	şokta	görülen	belirtidir?
	 A)	 Saçlarda	dökülme
	 B)	 Bilinç	düzeyinde	azalma
	 C)	 Sıcak	kuru	cilt
	 D)	 Yavaş	solunum
	 E)	 İdrar	miktarında	artma

12. Aşağıdakilerden	hangisi	yaralanmalarda	ilk	yardım	uygulaması	değildir?
	 A)	 Yaşam	bulguları	değerlendirilir.
	 B)	 Kanama	durdurulur.
	 C)	 Yara	üzeri	kapatılır.
	 D)	 Batan	cisim	çıkarılır.
	 E)	 Hasta	veya	yaralı	tetanos	konusunda	uyarılır.

13.	Aşağıdakilerden	hangisi	kemik	bütünlüğünün	bozulmasına	verilen	isimdir?
	 A)	 Kırık
	 B)	 Burkulma
	 C)	 Kramp
	 D)	 Çıkık
	 E)	 Kesik

14.	Aşağıdakilerden	hangisi	çıkıklarda	yapılması	gereken	ilk	yardım	uygulamalarındandır?
	 A)	 Eklem	düzeltilir.
	 B)	 Çıkık	yerine	oturtulur.
	 C)	 Şekerli	yiyecekler	verilir.
	 D)	 Eklem	bulunduğu	şekilde	tespit	edilir.
	 E)	 Buz	uygulaması	yapılır.

15. Aşağıdakilerden	hangisi	komanın	en	önemli	belirtilerindendir?
	 A)	 Üşüme,	soğuk	terleme
	 B)	 Sesli	ve	ağrılı	uyarılara	tepki	olmaması
	 C)	 Yüzde	solgunluk
	 D)	 Bilinçte	bulanıklık
	 E)	 Baş	dönmesi	ve	göz	kararması

16.	Aşağıdakilerden	hangisi	sara	krizinin	belirtilerinden	değildir?
	 A)	 Normalde	olmayan	kokuları	alma
	 B)	 Yüz	ve	gözde	istem	dışı	hareketler
	 C)	 Kulak	çınlaması
	 D)	 Ses	çıkarma
	 E)	 Ağızdan	köpüklü	salya	gelmesi
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17.	Solunum	 yolu	 zehirlenmelerinde	 uygulanacak	 ilk	 yardımla	 ilgili	 olarak	 aşağıdakilerden	
hangisi	doğrudur?

	 A)	 Mutlaka	temel	yaşam	desteği	uygulanır.
	 B)	 Bilinç	yerinde	değilse	hemen	yaşam	desteği	uygulanır.
	 C)	 Solunumu	korumak	için	maske	veya	ıslak	bez	kullanılır.
	 D)	 Bulunduğu	yerden	kesinlikle	hareket	ettirilmez.
	 E)	 Solunum	yoksa	koma	pozisyonu	verilir.

18. Aşağıdakilerden	hangisi	sıcak	çarpmasında	görülen	belirtilerdendir?
	 A)	 Nabız	sayısında	düşme
	 B)	 Bol	terleme,	soğuk,	soluk	ve	nemli	deri
	 C)	 Göz	bebeklerinin	küçülmesi
	 D)	 Bol	terlemeye	bağlı	sıcak	ve	kuru	deri
	 E)	 Omza	vuran	ağrı

19.	Donmada	ilk	yardımla	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?
	 A)	 Yaralı	yürütülmeye	çalışılarak	hareket	etmesi	sağlanır.
	 B)	 Soğuk	içecekler	verilir.
	 C)	 Su	toplamış	bölgeler	patlatılarak	temizlenir.
	 D)	 Donuk	bölge	ovulmaz,	kendi	kendine	ısınması	sağlanır.
	 E)	 Donuk	bölgeler	sargı	beziyle	sıkıca	sarılır.

20.	Göze	toz	gibi	küçük	madde	kaçmasında	uygulanacak	ilk	yardımla	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	
hangisi	doğrudur?

	 A)	 Gözün	kırpılması	engellenir.
	 B)	 Göz	ovulmamalıdır.
	 C)	 Gözdeki	toz	çıkarılmaya	çalışılmaz.
	 D)	 Cisim	çıkmışsa	göz	sabun	ve	suyla	yıkanır.
	 E)	 Göze	sıcak	uygulama	yapılır.

21.	Suda	 boğulmalarda	 uygulanacak	 ilk	 yardımla	 ilgili	 olarak	 aşağıdakilerden	 hangisi	 yan-
lıştır?

	 A)	 İlk	yardımcı,	yüzme	bilse	dahi	kesinlikle	suda	çırpınan	kişiye	yüzerek	gitmemelidir.
	 B)	 Boğulan	kişiye	yaklaşılarak	suyun	yüzeyinde	yüzüstü	pozisyon	verilir.
	 C)	 Sudan	kurtulması	için	kişiye	can	simidi	vb.	malzeme	atarak	tutunması	söylenir.
	 D)	 Taşıma,	iki	kişi	ile	dikkatlice	yapılmalıdır.
	 E)	 Mümkünse	suni	solunum	uygulamasına	su	içerisinde	başlanmalıdır.

22.	Aşağıdakilerden	hangisi	hasta	veya	yaralının	taşınmasındaki	genel	kurallardan	birisidir?
	 A)	 Hızlı	ve	geniş	adımlarla	yürünmeli
	 B)	 Taşımada	ağırlık	bel	bölgesine	verilmeli
	 C)	 Ani	dönme	gibi	hareketler	yapılmalı
	 D)	 Hasta	veya	yaralıya	yakın	mesafe	çalışılmalı
	 E)	 Dizler	bükülmeden	eğilmeli
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23. Kaza	geçirmiş	hasta	veya	yaralının	hayatını	tehdit	eden	bir	tehlike	söz	konusu	ise	omuriliğe	
zarar	vermeden	araç	içerisinden	çıkartmak	için	kullanılan	taşıma	yöntemi	hangisidir?

	 A)	 Heimlich	Manevrası
	 B)	 Sürükleme	yöntemi
	 C)	 Rentek	Manevrası
	 D)	 Kucakta	taşıma
	 E)	 Sırtta	taşıma

24.	Aşağıdakilerden	hangisi	kısa	mesafede	hızlı	taşıma	tekniklerindendir?
	 A)	 Teskereci	yöntemi	ile	taşıma
	 B)	 Koltuk	altından	tutarak	sürükleme
	 C)	 Kaşık	tekniği	ile	taşıma
	 D)	 Köprü	tekniği	ile	taşıma
	 E)	 Ayak	bileklerinden	tutarak	sürükleme

25. Aşağıdakilerden	hangisi	sedye	üzerine	yerleştirme	tekniklerinden	birisidir?
	 A)	 Altın	beşik	yöntemi
	 B)	 Kucakta	taşıma	yöntemi
	 C)	 Rentek	Manevrası	yöntemi
	 D)	 Heimlich	yöntemi
	 E)	 Kaşık	tekniği

Aşağıdaki ifadeleri, noktalı yerlere verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun 
olanını yazarak tamamlayınız.

1.	 Bir	 doktor	 veya	 sağlık	personeli	 tarafından	 sağlık	 kuruluşunda	ya	da	olay	yerinde	hasta	
veya	yaralıya	yapılan	müdahaleye	................................	denir.

2.	 İlk	yardımın	üç	temel	ilkesi;	teşhis,	.......................	ve	taşımadır.

3.	 Sağlıklı	bir	kişide	solunum	sıklığı	dakikada	..................,	çocuklarda	16-22’	dir.

4.	 Yetişkin	bir	kişide	normal	nabız	sayısı	......................	.

60-100 tedavi glikoz

kanama 12-20 turnike

bayılma köprü	tekniği birinci	derece

burkulma ağrı Rentek	Manevrası

ilk	yardım 114 ciddi	bir	yaralanma
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5.	 Damar	bütünlüğünün	bozulması	sonucu	kanın	damar	dışına	doğru	akmasına	......................	
denir.

6.	 .........................,	kanayan	yer	ile	kalp	arasında	uygulanır.

7.	 Yaranın	ortak	belirtileri;	................,	yara	kenarının	ayrılması	ve	kanamadır.

8.	 ......................................	yanıklar;	derinin	en	üst	tabakasında	meydana	gelen	yanıklar-
dır.	

		 Deride	kızarıklık,	ağrı	ve	yanık	bölgede	ödem	oluşur.
9.	 Bir	eklemin	belli	bir	yönde	ani	zorlanması	sonucu,	bağların	veya	yumuşak	dokuların	zarar	

görmesine	............................	denir.

10.  ......................;	kısa	süreli,	yüzeysel	ve	geçici	bilinç	kaybıdır.

11. Kan	şekeri	düşüklüğü,	herhangi	bir	nedenle	vücutta	.......................	eksildiği	zaman	orta-
ya	çıkar.

12. Ulusal	Zehir	Danışma	Merkezi’nin	telefon	numarası	...............	.

13. Kaza	geçirmiş	yaralı	bir	kişiye	bir	tehlike	durumu	mevcutsa	omuriliğe	zarar	vermeden	araç	
içinden	çıkarılmasında	kullanılan	taşıma	yöntemi	.......................................................	.

14.	Altın	beşik	 tekniği,	hasta	veya	yaralının	 ...........................................	yoksa	ve	 ilk	yar-
dımcılara	yardım	edebiliyorsa	uygulanır.

15. Hasta	ve	yaralının	sedye	üzerine	yerleştirilmesi	kaşık	tekniği,	...................................	ve	
karşılıklı	durup	kaldırarak	yerleştirme	tekniklerinden	biriyle	yapılır.



170

1.	Ünite	Öğrendiklerimi	Değerlendiriyorum
II.	 1.	 C	 	 	 III.	 1.	 zorunluluktur
	 2.	 D	 	 	 	 2.	 güvenli
	 3.	 B	 	 	 	 3.	 22
	 4.	 A	 	 	 	 4.	 üç
	 5.	 D	 	 	 	 5.	 150
	 6.	 C	 	 	 	 6.	 yayalara
	 7.	 B	 	 	 	 7.	 dikkatli
	 8.	 E	 	 	 	 8.	 şerit
	 9.	 A	 	 	 	 9.	 trafik
	 10.	 B	 	 	 	 10.	 plakası

2.	Ünite	Öğrendiklerimi	Değerlendiriyorum
II.	 1.	 B	 16.	 C	 III.	 1.	 ilk	yardım
	 2.	 A	 17.	 C	 	 2.	 tedavi
	 3.	 C	 18.	 B	 	 3.	 12-20
	 4.	 A	 19.	 D	 	 4.	 60-100
	 5.	 D	 20.	 B	 	 5.	 kanama
	 6.	 B	 21.	 B	 	 6.	 turnike
	 7.	 D	 22.	 D	 	 7.	 ağrı
	 8.	 B	 23.	 C	 	 8.	 birinci	derece
	 9.	 A	 24.	 A	 	 9.	 burkulma
	 10.	 E	 25.	 E	 	 10.	 bayılma
	 11.	 B	 	 	 	 11.	 glikoz
	 12.	 D	 	 	 	 12.	 114
	 13.	 A	 	 	 	 13.	 Rentek	Manevrası
	 14.	 D	 	 	 	 14.	 ciddi	bir	yaralanma
	 15.	 B	 	 	 	 15.	 köprü	tekniği

ÜNİTELERDE ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM 
SORULARININ YANITLARI
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PERFORMANS GÖREVİ

Ünite Adı İlk	Yardım

Beklenen Performans Araştırma,	çıkarımda	bulunma,	bilgi	ve	becerileri	eyleme	dönüştürme

Süre 4	hafta

Yazılı	ve	görsel	basında	yer	alan	ilk	yardım	uygulamaları	ile	ilgili	görselleri	toplayarak	sunum	hazır-
lanılması	ve	çalışmanın	sınıfta	sunulması.

Performans Görevi Konusu

1. Görevle	ilgili	bilgi	ve	belgeleri	temin	edeceğiniz	kaynakları	belirleyerek	listeleyiniz.

2.	Araştırma	sonucunda	elde	edilen	dökümanları	tasnif	ediniz.

3.	Elde	edilen	dökümanları	sunuma	dönüştürünüz.

4.	Sunumda	açık,	anlaşılır	ve	kısa	bir	anlatım	kullanmaya	özen	gösteriniz.

5.	Çalışmanız	 “BÜTÜNCÜL	 DERECELİ	 PUANLAMA	 ANAHTARI”nda	 verilen	 ölçütlere	 göre	
değerlendirilecektir.	Çalışmalarınızı	yaparken	bu	ölçütleri	göz	önünde	bulundurunuz.

Görevi Hazırlarken Dikket Edilmesi Gereken Hususlar
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Öğrencinin	adı	ve	soyadı	 :	................................................................
Sınıfı	 :	................................................................
Numarası	 :	................................................................

Açıklama:	Aşağıdaki	ölçütler,	yaptığınız	çalışmayı	değerlendirmek	için	hazırlanmıştır.	Bu	anahtar	
aynı	zamanda	çalışmanızı	yürütürken	hangi	ölçütlere	dikkat	edeceğiniz	konusunda	size	bilgi	vermektedir.	
Bu	anahtar	üzerinde	herhangi	bir	işaretleme	yapmayınız.

MÜKEMMEL (4)
•	Her	zaman	göz	teması	kuruyor.
•	Ses	seviyesi	her	zaman	uygun.
•	Sunum	boyunca	istekli.
•	Özet	tamamen	doğru.

YETERLİ (3)
•	Genellikle	göz	teması	kuruyor.
•	Ses	tonu	genellikle	uygun.
•	Sunum	genelinde	istekli.
•	Özette	bir	veya	iki	hata	var.

GELİŞMEKTE (2)
•	Bazen	göz	teması	kuruyor.
•	Ses	tonu	bazen	uygun.
•	Sunumda	ara	sıra	isteklilik	gösteriyor.
•	Özette	bazı	hatalar	var.

YETERSİZ (1)
•	Nadiren	göz	teması	kuruyor	veya	hiç	göz	teması	kurmuyor.
•	Ses	tonu	uygun	değil.
•	Sunumda	nadiren	isteklilik	gösteriyor.
•	Özette	çok	fazla	hata	var.

BÜTÜNCÜL DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
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A

acil:	İvedi,	acele	etmeyi	gerektiren.

akyuvar:	Vücudu	enfeksiyonlara	karşı	korumakla	görevli,	çekirdekli,	renksiz,	beyaz	kan	hücresi.

alerji:	Bir	takım	yiyecek,	ilaç,	toz,	koku	vb.ne	hastalık	derecesinde	gösterilen	aşırı	tepki.

alkol:	Bira,	şarap	gibi	her	türlü	alkollü	içki.

alyuvar:	Sitoplazmasındaki	hemoglobin	aracılığıyla	akciğerlerle	dokular	arasında	oksijen	ve	karbon-

dioksit	taşımakla	görevli,	çekirdeksiz,	kırmızı	kan	hücresi

antiseptik:	Mikrop	öldürücü	özelliği	olan.

B

bordür: Kaldırımların	kenarlarında	bulunan	taşlar.

bulgu:	Vücuttaki	bir	bozukluğun,	hastalığın	belirlenmesine	yarayan	olay.

C

ceza:	Uygun	görülmeyen	tepki	ve	davranışları	önlemek	için	üzüntü,	sıkıntı,	acı	veren	uygulama.

ciddi:	Tehlikeli,	endişe	veren,	ağır,	vahim.

cihaz:	Aygıt,	alet,	takım.

D

darp:	Vurma,	dövme,	çarpma.

delil:	İnsanı	aradığı	gerçeğe	ulaştırabilecek,	iz,	kanıt,	belirti.

deşarj:	Boşalma,	rahatlama.

E

egzersiz:	Bir	beceriyi,bilgiyi	kazanmak	için	yapılan	tekrar,	temrin,	telkin,	alıştırma.

endüstri:	Ham	maddeleri	işlemek,	enerji	kaynaklarını	yaratmak	için	kullanılan	yöntemlerin	ve	araç-

ların	bütünü,	sanayi.

enfeksiyon:	Organizmada	hastalığa	yol	açan	mikrop,	virüs,	parazit	vb.	etkenlerin	genel	veya	yerel	

gelişmesi,	yayılması.

F

felaket:	Büyük	zarar,	üzüntü	ve	sıkıntılara	yol	açan	olay	veya	durum,	yıkım,	bela.

fiziki:	Genel	olarak	doğaya,	maddeye	nesnelere	ilişkin	olan.

folyo kâğıdı:	Yiyecekleri	korumak	ve	saklamak	için	kullanılan,	ince,	şeffaf	kâğıt.

G

göçük:	1.	Çökmüş,	göçmüş	yer.	2.	Çökmüş,	kaymış	toprak,	çöküntü,	yıkıntı.	3.	Kaya	veya	cevherin	

kendi	kendine	yer	altına	doğru	çökmesi.

H

hafıza:	Yaşananları,	öğrenilen	konuları,	 bunların	geçmişle	 ilişkisini	 bilinçli	 olarak	 zihinde	 saklama	

gücü,	akıl,	bellek,	zihin.

S Ö Z L Ü K
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İ

ihlal:	1. Bozma,	zarar	verme.	2. Yasa	ve	düzene	uymama.
iltihap:	 Vücudun	 mikroplara	 karşı	 koymak	 için	 herhangi	 bir	 yerine	 fazla	 kan	 hücumu	 ile	 orada	

şişkinlik,	kırmızılık,	ısı	ve	ağrı	ile	beliren	irin	toplanması.
ishal:	Olağandan	daha	çok,	daha	sık,	sulu	dışkı	çıkarma.
işlev:	Bir	nesne	veya	bir	kimsenin	gördüğü	iş;	iş	görme	yetkisi,	görev,	fonksiyon.

K

kamu:	Bir	ülkede	halkın	bütünü,	halk.
kazazede:	Kazaya	uğramış,	kaza	geçirmiş	olan	kimse.
kıvılcım:	Yanmakta	olan	bir	maddeden	sıçrayan	küçük	ateş	parçası,	alev,	çıngı.
kombi:	Isıtmada	kullanılan	yakıtı	düzenli	ve	ayarlı	biçimde	yakan	araç.

L

levha:	Bir	yere	asılmak	için	yazılmış	yazı,	resim,	tablo.

M

menenjit:	Ateş,	 şiddetli	baş	ağrısı,	kusma,	 sayıklama	vb.	belirtilerle	ortaya	çıkan,	beyin	zarlarının	
iltihaplanmasıyla	oluşan	bir	hastalık.

müdahale:	Karışma,	araya	girme.

N

nabız:	Kalp	atışının	sağladığı	kan	basıncından	dolayı	atardamarlara	ve	özellikle	bilekteki	atardamara	
parmakla	basıldığında	duyulan	ritmik	gerilme.

P

panik:	Topluluğu	kaplayan	ani	dehşet	duygusu,	büyük	korku.
personel:	Bir	hizmet	veya	kuruluşun	görevlileri,	bir	iş	yerinde	çalışanların	tümü.
plaka tahdidi: Vatandaşların	ulaşım	ihtiyaçlarını	karşılamak	üzere	toplu	taşımacılığın	geliştirilmesi	

ve	disiplin	altına	alınması,	korsan	taşımacılığın	önlenmesi,	fiilen	çalışmakta	olan	şoför	esnafın	haklarının	
korunması	amacıyla	taksi,	dolmuş,	minübüs	ve	umum	servis	araçlarına	verilecek	olan	plakaların	sayısında-
ki	sınırlama.

poşet:	Küçük	torba.
pozisyon:	Bir	şeyin	bir	kimsenin	bir	yerde	bulunuş	durumu,	konum.
profesyonel:	Bir	işi	kazanç	sağlamak	amacıyla	yapan	kimse.

R

reflektör:	Gelen	ışıkları	yansıtan	araç,	yansıtaç.

S

sedye:	Hasta	ve	yaralı	taşımaya	yarayan	katlanabilir	hasta	yatağı.
sinyal:	Bir	şey	bildirmek	için	verilen	işaret.
spazm:	Özellikle	kalp	ve	diz	kaslarının	elde	olmadan	kasılması.
sprey:	1.	Bir	püskürtücü	yardımıyla	çok	ince	damlacıklar	durumunda	püskürtülen	sıvı.	2. Püskürtücü.
steril:	Her	çeşit	mikroptan	arınmış.
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Ş

şofben:	Gaz	veya	elektrikle	çalışarak	sıcak	su	sağlayan	araç.
şose: Genellikle	taş	kırıkları	üzerine	kum	döşenip	silindir	geçirilerek	yapılan	yol.

T

tali:	İkinci	derece	olan,	ikincil.
tampon:	Kanı	silmek	ya	da	durdurmak	için	kullanılan	gaz	bezi	yumağı.
tansiyon:	Atardamarlar	içinde	dolaşan	kanın,	damarlara	yaptığı	baskı,	kan	basıncı.
tedavi:	İlaç	vb.	ile	hastalığı	iyi	etme,	iyileştirme.
tedbir:	Bir	şeyi	sağlayacak,	önleyecek	yol,	önlem.
telaş:	Herhangi	bir	nedenle	acelecilik,	kaygı,	tasa,	endişe,	şaşkınlıktan	doğan	karışıklık,	kargaşa.
teşhis:	Hastalığın	ne	olduğunu	araştırıp	ortaya	koyma.
tıbbi:	Tıpla	ilgili,	hekimlikle	ilgili.

U

uzman:	Belli	bir	işte,	belli	bir	konuda	bilgi,	görüş	ve	becerisi	çok	olan	kimse,	bilirkişi.
uzuv:	Organ,	üye,	unsur.

Y

yansıtıcı:	Işığı	yansıtmakta	kullanılan	çeşitli	boy	ve	biçimdeki	yüzeyler,	reflektör.
yutkunmak:	Tükürüğü	yutmak	veya	bir	şey	yutuyormuş	gibi	gırtlağı	hareket	ettirmek.

Z

zemin:	Taban,	döşeme,	yer.
zorunlu:	Kesin	olarak	gereksinim	duyulan,	zaruri,	mecburi.
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