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MAKALE

Aşır ALTINÖZ
KTYG adına Trafik güvenliği 
Uzmanı

("Karayolu Trafik ve Sürüş 
Güvenliği" kitabının yazarı.)

Türkiye de en fazla ölüm-
lü trafik kazaları Temmuz, 
Ağustos ve Eylül  aylarında 

meydana gelmektedir. Kurban 
Bayramı Temmuz ayı sonu olması 
nedeniyle trafik kazaları riski çok 
daha fazladır. Yollarda hususi araç 
ve yolcu taşıma otobüsleri doluluk 
oranları diğer haftalara göre orta-
lama 3 kat artacaktır.

Sürücülere 11 önemli uyarımız var. 
Bu yaz sıcağında ve Kurban Bayra-
mı öncesinde ve sonrasında trafik 
kazası sonucu mağdur olmamak 
için bu uyarılarımız aşağıda olup 
lütfen kurallara uyunuz. 

1. Yaz sıcağında yola çıkacak hu-
susi veya ticari araç sürücüleri 
olarak öncelikle rahat elbise 
ve rahat ayakkabı giyiniz.

2. Yola çıkmadan önce iyi dinlen-
miş olunuz, uykulu veya uyku 
saatinde direksiyona geçmeyi-
niz. Kendinize uyku borcunuz 
var ise bunu asla direksiyonda 

ödemeyiniz. ve sabah kahvaltı-
nızı normal olarak  yapınız.

3. Her defasında emniyet kemeri 
takılı olsun, çocuklar ve yolcu-
larında emniyet kemeri takma-
sını lütfen sağlayınız.

4. Mutlaka güvenli hız aralığında 
araç kullanınız. Hız limitlerini 
sakın aşmayınız.  

5. Bu yaz sıcağında mutlaka her 
2 saatte bir en az 15 dakika 
dinleniniz.  Pandemi dolayısıy-
la mola yerlerinde yemek yer-
leri çoğunlukla kapalı olduğun-
dan mutlaka evden çıkarken 
su ve yol yiyeceklerini azda 
olsa yanınıza alınız. Masalarla 
fazla temas etmeyiniz. Tekrar 
aracınıza bindiğinizde ellerinizi 
kolonya ile siliniz.

6. Aracınıza fazlaca yükleme yap-
mayınız. Klimayı çok sert çalış-
tırmayınız. Mümkün ise 3 kişi 
ile bu mümkün değil ise en faz-
la 4 kişi olarak hususi aracınızla 
yolculuk yapınız.

7. Genç ve tecrübesiz sürücülere 
uzun yolda direksiyon teslim 
etmeyiniz. Mümkün ise çift 
sürücü ile değişimli araç kulla-
nınız.

8. Sürücü olarak yola odaklanınız. 
Cep tlf. Kapatınız veya yanınız-
da bulunan bir arkadaşınıza 
teslim ediniz.

9. Alkol ve diğer deprasyon 
ilaçları alarak sakın araç kul-
lanmayınız. Mutlaka yola çık-
madan evvel hayati ilaçlarınızı 
yanınıza almayı unutmayınız. 

10. Sıcak hava dolayısı ile biran 
önce gidecekleri yere ulaşmak 
istediklerinden insanlar daha 
sabırsızdır. Agresif sürücüler ile 
it dalaşı yapmayınız. Bunlara 
yol veriniz. Göz temasından da 
kaçınınız. Sakin olun ve sabırlı 
olunuz. 

11. Gideceğiniz varış noktasına ka-
dar mutlaka trafik ve hız kural-
larına uyunuz. Size erken geldi-
niz diye kimse ödül vermez. 

Yaz Sıcağında  
Araç Kullanmanın  

Riskleri ve  
Uyarılar..!


