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ÖZET 
Amaç : Bu çalismada, kaza sonucu yaralanan ve/ya ölen olgularin yas, cins ve kaza ile iliskili özellikleri ve 
kazaya neden olan faktörlerin degerlendirilmesi amaçlandi. 
Gereç ve yöntem: Bu retrospektif kesitsel çalismada, Ocak 2006-Temmuz 2006 tarihleri arasinda, Diyarbakir Il 
sinirlarinda meydana gelen ve Il Emniyet Müdürlügü Trafik Subesinde kayitlari bulunan 1659 maddi hasarli 
trafik kazasi degerlendirildi. Olgular kaza tipine, sürücü kusurlarina, hava ve yol durumuna, kazaya karisan araç 
cinsine, sürücü, kazalarin olustugu zaman ve güne göre ve aylara göre olusan maddi kayiplara göre 
siniflandirildi. 
Bulgular: 1659 kazada, toplam 2974 sürücü ve 3152 araç kazaya karismistir. Aylara göre en fazla kaza Ocak, 
Mayis ve Haziran aylarinda [sirasiyla, n=276 (%16,64), 255 (%15,37) ve 260 (%15,67) kaza olayi] olmustur. 
Kazalarin çogunda iki araç kazaya karismistir. Kazalarin çogu gündüz (1186 olay, %71,48), açik havada (1226 
olay %73,89), asfalt (1595 olay, %96,14) ve kuru zeminde (1250 olay, %75,34) meydana gelmistir. Trafik kazasi 
nedenlerinde ilk üç sirayi; arkadan çarpma (465 olay, %28,02), yanlis manevra yapmak (318 olay, %19,16), 
kavsak geçis önceligi ihlalidir (276 olay, %16,63). Sürücüler degerlendirildiginde, çogunun erkek (2868 olgu, 
%96,43) ve ilkögretim mezunu (1137 olgu, %38,23) oldugu, sürücülerin en sik 26-30 (688 olgu, %23,13) ve 31-
35 (689 olgu, %23,16) yas grubunda oldugu görülmektedir. Kazalar sonucunda toplam yarali 401 kisi [110 
(%27,43) kadin, 291 (%72,56) erkek] olup, 5 olgu da (1 kadin, 4 erkek) eksitus olmustur. 
Sonuç: Trafik kazalarinin önlenmesi ve kontrolü için özellikle en önemli risk grubu olarak ortaya çikan 
sürücülere yönelik egitim faaliyetleri verilmesi, araç, yol ve trafik akisinin daha güvenli hale getirilmesi 
gereklidir. 
Anahtar Kelimeler: Trafik kazalari, sürücü, egitim. 
 
Investigation of Occurrence of the Traffic Accident in Diyarbakir Province 
 
SUMMARY 
Objective: In this study, people who passed away or injured as a result of the accident, age, gender and accident-
related specialties of these people and the factors caused by the accident have been aimed to be evaluated. 
Materials and methods:  In this retrospective study, 1659 accidents with physical damage occured in 
Diyarbakir province borders between January 2006 – July 2006 and recorded in traffic department of the Police 
Office were evaluated. Events have been classified according to the accident type, driver faults, weather and road 
conditions, the type of the car involved in the accident, physical loss in respect of time and day, months the 
accidents happened and driver. 
Results: Totally 2974 drivers and 3152 vehicles have been involved in 1659 accidents. Considering the months, 
most of the accidents happened in January, May and June [in order, n=276 (16, 64%), 255 (15,37%) ve 260 
(15,67%) events]. The most of the accidents have involved two vehicles and have happened in daytime (1186 
events , 71, 48%), open air (1226 events, 73, 89%), on asphalt (1959 events, 96, 14%) and on dry ground (1250 
events, 75, 34%). The first three reasons of the traffic accidents are; rear-end collisions (465 events, 28,02% ), 
doing wrong manoeuvre (318 events, 19,16% ) and disobeying of crossroad passing priority (276 events, 
16,63% ). When drivers are evaluated, it has been seen that most of them were male (2868 persons, 96, 43%), 
elementary school graduated (1105 persons, 55, 97%), between 26-30 (688 events, 23,13% ) and  31-35 (689 
events, 23,16% )  age groups. Because of the accidents, 401 persons [110 (27, 43%) women, 291 (72, 56%) men] 
have been injured and 5 persons (1 woman, 5 men) have been died. 
Conclusion: to prevent and control the traffic accidents, educational activities should be arranged for drivers 
especially for risk group and also it is necessary to ma ke the vehicle, road and traffic run safer. 
Key Words: Traffic accidents, driver, education. 

 
GIRIS 

Günümüz dünyasinda her yerde 
kazalar olabilecegi bilinmelidir. Kalkinmis ve 
kalkinmakta olan birçok ülkenin temel saglik 

problemlerinden birisi de kazalardir (1). Kaza, 
“önceden planlanmayan ve tahmin edilemeyen 
bir zamanda ortaya çikan, can ve mal kaybi ile 
sonuçlanan kötü olaylar” olarak tanimlanabilir. 
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Ancak kazalar birçok durumda "bilinen yanlis 
davranis ve ihmaller ya da nedenler zincirinin 
son halkasi olup daha önce alinacak 
önlemlerle kaçinilabilir ve engellenebilir bir 
olay" olarak görünmektedir (2,3). 

Uluslararasi Hastalik Kodlamasinda 
(ICD-9), iki ana baslikta ele alinmakta, saglik 
kayitlarina da yaralanmanin çevresel etmeni 
olarak E kodu ile islenmektedir. Motorlu tasit 
kazalari E810-E825, diger istenmeyen 
yaralanmalar E800-E807 (zehirlenmeler, 
yangin, yanik) ve E8026-E849 (düsmeler, 
bogulmalar) kodu ile gösterilmektedir (4). 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) verilerine göre Amerika Birlesik 
Devletleri (ABD)’nde trafik (motorlu araç) 
kazalari en çok çocuk ve gençleri (1–24 yas 
arasi) etkilemekte, ayrica tüm yaslarda 
önceden planlanmayan veya öngörülmeyen 
ölüm nedenlerinin basinda gelmektedir (5–7). 

Türkiye’de, Emniyet Genel 
Müdürlügü'nün verilerine göre 2000 yilinda 
tasit sayisi 9.368.000, kaza sayisi 466.385, 
toplam ölü sayisi 3941, yarali sayisi 
115.877'dir. Toplam maddi hasar miktari 
341.685.000 dolar olarak hesaplanmistir (8). 
T.C. Saglik Bakanligi istatistiklerine göre, 
ölüm nedenleri siralamasinda kazalar 4. sirada 
yer almaktadir. Kaza sonucu ölümlerin genel 
ölümler içerisindeki orani Ingiltere'de %2,5 
iken, Türkiye'de %5,7’dir (9). Bu küresel 
problemin çözümünde Dünya Saglik Örgütü 
(WHO)’ nün hedefi, kazalara bagli ölümlerin 
halen çok yüksek oldugu ülkelerde daha fazla 
azalma olmakla birlikte, tüm is, ev ve diger 
yerlerde olan kazalara bagli ölüm ve 
sakatliklarin en az %50 azaltilmasidir (10). 
Ülkemizde, trafik güvenliginin saglanmasinda, 
tespit edilen sorunlarin çözülmesi sonucunda, 
trafik korku duyulan bir olgu olmaktan 
çikarilarak insana hizmet verecek hale 
getirilmelidir. Bu çalismamizda, kaza sonucu 
yaralanan ve ölen olgularin yas, cins ve kaza 
ile iliskili özellikleri ve kazaya neden olan 
faktörlerin degerlendirilmesi amaçlandi. 
GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu geriye dönük kesitsel çalismada, 
Ocak 2006-Temmuz 2006 tarihleri arasinda  
yedi aylik dönemde Diyarbakir Il sinirlarinda 
meydana gelen ve Il Emniyet Müdürlügü 
Trafik Subesinde kayitlari bulunan 1659 maddi 
hasarli trafik kazasi degerlendirilmeye alindi. 

Olgular, kazanin olus sekline 
(çarpisma, duran araca çarpma, sabit cisme 
çarpma, yayaya çarpma, devrilme ve yoldan 

çikma), kazanin meydana geldigi yerdeki 
duruma (trafik polisinin olmamasi, trafik isiginin 
olmamasi, trafik isaret levhasinin olmamasi, 
aydinlatmanin olmamasi, yol serit çizgisinin 
olmamasi, yaya kaldiriminin olmamasi ve 
banketin olmamasi), sürücü kusurlarina, hava ve 
yol durumuna, kazaya karisan araç cinsine, 
sürücü, kazalarin olustugu zamana (saat, gün, 
ay) ve olusan maddi kayiplara göre 
siniflandirildi. 
 
Tablo 1. Trafik kazasinda araç, yer, zaman, hava 
durumu ve çevre özellikleri 
Özellik 
Kazaya karisan araç 
sayisi 

(%) Sayi 
(n) 

P 

Iki araçli %79,50 1319 
Tek araçli %15,67 260 
Çok araçli %4,82 80 

<0.0001 
 

Gün Durumu  
Gündüz %71,48 1186 
Gece %2459 408 
Alacakaranlik %3,91 65 

<0.0001 

Hava Durumu  
Açik %73,89 1226 
Bulutlu-Sisli %12,77 212 
Yagmurlu %9,10 151 
Karli %4,21 70 

<0.0001 

Yolun Kaplama Cinsi  
Asfalt %95,14 1595 
Stabilize %2,10 35 
Beton %0,90 15 
Parke  %0,60 10 
Ham yol %0,24 4 

<0.0001 

Yolun yüzeyi  
Kuru %75,34 1250 
Islak (Çamur, su 

birikintisi) 
%19,59 325 

Karli-Buzlu %4,21 70 
Tozlu %0,84 14 

<0.0001 

Kaza Günü  
Pazartesi %17,42 289 
Sali %15,43 256 
Çarsamba %15,85 263 
Persembe %12,71 211 
Cuma %16,09 267 
Cumartesi %12,11 201 
Pazar %10,36 172 

<0.0001 

Toplam %100 1659  
 

Istatistiksel degerlendirmeler SPSS 10.0 
bilgisayar programinda χ2 (Fisher Exact) testi ile 
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yapildi. Veriler Ort.± SD olarak verildi. p<0.05 
istatistiksel olarak anlamli kabul edildi. 
BULGULAR 

Ocak 2006-Temmuz 2006 tarihleri 
arasinda yedi aylik dönemde Diyarbakir’da 
1659 kazada, toplam 2974 sürücü ve 3152 araç 
kazaya karismistir. Aylara göre en fazla kaza 
Ocak, Mayis ve Haziran aylarinda (sirasiyla, 
n=276 %16,6, 255 %15,37 ve 260 %15,67 
kaza olayi) olmustur. Kazalarin çogunda iki 
araç olaya karismistir. Kazalarin çogu gündüz 
(1186 olay %71,48), açik havada (1226 olay 
%73,89), asfalt (1595 olay %96,14) ve kuru 
zeminde (1250 olay %75,34) meydana 
gelmistir (Tablo 1). 

Trafik kazasi nedenlerinde ilk üç 
sirayi; arkadan çarpma, yanlis manevra 
yapmak, kavsak geçis önceligi ihlalidir (tablo 
2). Sürücüler degerlendirildiginde, çogunun 
erkek (2868 olgu %96,43, E/K=27,1) ve 
ilkögretim mezunu (1105 olgu %38,23) oldugu 
(tablo 3), sürücülerin en sik 26–30 (688 olgu 
%23,13)  ve 31–35 (689 olgu %23,16)  yas 
grubunda oldugu görülmektedir. 

 
Tablo 2. Trafik kazasi nedenleri. 
*p<0.0001 

 
Kazalar sonucunda toplam yarali 401 kisi (291 
%72,56 erkek, 110 %27,43 kadin) olup, 5 olgu 
da (4 erkek, 1 kadin) exitus olmustur (tablo 4).  
 
 
 
 
 
 

Tablo 3. Trafik kazasina karisan sürücülerin 
özellikleri 

 
 
 
Tablo 4. Ölüm ve/ya yaralanma ile neticelenen 
kazalarin aylara göre dagilimi 
*<0.0001, **<0.0001, ***<0.0001 
 

 
 
 
 
 
 

Trafik Kazasinin Nedeni (%) N 

Sürücü kusurlari   
Arkadan çarpma %28,02 465* 
Yanlis manevra yapmak %19,16 318 
Kavsak geçis önceligi ihlali %16,63 276 
Manevra genel sartlarinin 

ihlali 
%9,64 160 

Park etmis araca çarpma %5,78 96 
Serit ihlâl etmek  %3,85 64 
Kirmizi isik ihlali %3,55 59 
Karsi yola girmek  %0,36 6 
Geçme yasagi ihlali %0,36 6 
Dar yolda geçis önceligi 

ihlali 
%0,24 4 

Diger kusurlar %12,35 205 
Toplam %100 1659 

Sürücünün n (%) p 
Cinsiyeti 

Erkek 2868 %96.43 
Kadin 106 %3,56 

<0.0001 

Tabiiyeti 
T.C 2973 %99,96 
Yabanci 1 %0.04 

<0.0001 

Ögrenim Durumu 
Ilk 1137 %38,23 

Orta 401 %13,48 
Lise 831 %27,94 
Yüksekokul 601 %20,20 
Belli Degil 4 %0,15 

<0.0001 

Emniyet Kemeri 
Takili 49 %0,16 
Takili Degil 2925 %99,84 

<0.0001 

Alkol Durumu 
Alkol Var 11 %0,37 
Alkol Yok 2963 %99,63 

<0.0001 

Sürücü Belgesi 
Yok 32 %1,08 
Var 2942 %98,92 

<0.0001 

Toplam 2974 % 100 

ÖLÜ YARALI KAZA 
TIPI* 

 
Ay 

K E K E Toplam 
OCAK - - 8 33 276 
SUBAT - 1 15 35 214 
MART 1 1 15 38 202 
NISAN - 1 18 43 216 
MAYIS - - 27 34 255 
HAZIRAN - 1 13 59 260 
TEMMUZ - - 14 49 236 

1 4 110 291**  
TOPLAM 5 401*** 

 
1659 
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Trafik kazasi esnasinda yol ve çevre 
özellikleri tablo halinde gösterilmistir. 
(Tablo5)  
 
Tablo 5. Trafik kazasi esnasinda yol ve çevre 
özellikleri 

Yol ve Çevre Özellikleri Var Yok* Bozuk 
Trafik isaret levhasi 324 1335 - 
Trafik lambasi 418 1221 20 
Yol serit çizgisi 805 843 11 
Aydinlatma 893 761 5 
Yaya kaldirimi 1394 265 - 
Banket 87 1572 - 
Yolda çalisma 10 1649 - 
Trafik görevlisi 61 1598 - 
Görüse engel cisim 3 1656 - 
Hasar gören diger unsur 32 1627 - 

*<0.0001 
 
Trafik kazasina karisan araçlar 

incelendiginde ilk üç sirayi otomobil (1858 
araç %58,94), kamyonet (554 araç %17,57) ve 
minibüslerin (401 araç %12,72) aldigi 
görülmektedir (Sekil 1). Trafik kazasina 
karisan sürücüler incelendiginde ise ilk sirayi 
31–35 (689 kisi %23,16) ve 26–30 (688 kisi 
%23,13) yas grubundaki sürücüle rin aldigi 
belirlenmistir. Trafik kazasinda olay saatleri 
(sekil 2) incelendiginde kazalarin sabah 08.00 
ile aksam 20.00 saatleri arasindaki dönemde 
yogunlastigi gözlenmistir. En fazla kaza ise 
saat 16:00 ile 17:00 arasindaki periyotta 
olmustur (274 olay %16,51). 

 

Sekil 1. Trafik kazasina karisan araç türü 
(p<0.0001). 

 

 
 

 
Sekil 2. Trafik kazasinda olay saatleri 
(p<0.0001). 

 
TARTISMA 

Trafik kazasi sonucu ortaya çikan 
yaralanma ve ölümler giderek artmaktadir. Son 
yillarda pasif ve aktif güvenlik tedbirlerinin 
gelistirilmesi, olay yerine erken ulasma ve ilk 
yardim imkânlari kazalar sonucu ölüm 
olaylarinda bir azalma meydana getirirken 
yaralanan kisi sayisi giderek artmaktadir (11). 
Ülkemizdeki karayolu tasimaciligin in birçok 
gelismis ülkenin aksine tüm tasimaciligin 
%95'ini olusturmasinin yani sira, trafik 
kazalarinin trafik hacmine orani da gelismis 
ülkelere göre çok yüksektir. Yine tasimacilikta 
agirlikli olarak karayolunun kullanilmasi nedeni 
ile trafikteki otomobillerin diger tasitlara orani 
da gelismis birçok ülkenin çok altindadir 
(12,13). 1990 yilina göre 1998'de toplam nüfus 
artisi %12,4, trafikteki araç sayisindaki artis 
%110 olurken, kaza sayisindaki artis %282 gibi, 
bu oranlarin çok üstünde seyretmistir.  Bu 
dönemde ölümlerde %21,9 azalma olurken, 
yaralanmalar %30,7 oraninda artis göstermistir  
(12). 

Ülkemizde, adli olgularin büyük bir 
kismini trafik kazalarinda yaralananlar 
olusturmaktadir. Diyarbakir Cumhuriyet 
Savciliginca 1996–1998 arasinda yapilan 1441 
ölü muayenesi olgusunun %39'unun (14), Adli 
Tip Kurumunda 1988–1992 arasinda yapilan 
otopsilerin %6.27'sinin trafik kazalarina bagli 
oldugu bildirilmektedir (15). Alkol aliminin 
eslik ettigi ölümleri inceleyen çalismada, 
olgularin %15,6’sinin trafik kazasina bagli 
oldugu (16), Adli Tip Kurumuna alkol 
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muayenesine getirilenlerin %42'nin trafik 
kazasi ile iliskili oldugu belirtilmektedir (17). 

ABD’ de 1999 yilinda kazalar sonucu 
toplam 148.286 ölüm (18) meydana gelmis, 
41.000 kisisi motorlu tasit kazalari sonucu 
yasamini yitirmis (19), yaklasik 500,000 kisi 
hospitalize edilmis ve 4 milyon kisi kazalar 
nedeniyle acil servislere basvurmuslardir (20). 
Ekonomik açidan bakildiginda da kazalara 
bagli yaralanma ve ölümler büyük bir sosyal 
yükü de beraberinde getirmektedir. Trafik 
kazalarina bagli ölüm ve yaralanmalarin ABD 
ekonomisine yillik maliyeti 150 milyon 
dolardir (21,22). Bizim olgularimiza 
bakildiginda, kazalar sonucunda olusan maddi 
hasar toplami ise 2.620.540 YTL olarak 
hesaplanmistir. Ancak bu hesaba hastane 
masraflari ile isgücü kayiplari dahil 
edilmemistir. 

Benzer olgularin incelendigi 
çalismalarda da daha aktif olan genç ve orta 
yas grubunda yaralanmalarin giderek arttigi 
belirtilmektedir (23). En sik karsilasilan yas 
grubu Aktas ve ark. (11,24)  tarafindan yapilan 
farkli iki çalismada 31–40 yas (%21,3) ve 21–
30 yas (%23,14), Aksoy ve ark. (23) yapilan 
çalismada 31-40 yas (%25.6), Gür (25) 
tarafindan da 29-39 yas (%27.8) olarak 
belirtilmektedir. Bizim çalismamizda da 31–35 
yas arasi (%23,16) olgular ilk sirada, 26–30 
yas (%23,13) ikinci sirada yer almakta ve 
mevcut çalismalarla uyum göstermektedir. 
Kazalardaki erkek kadin oranina bakildiginda; 
erkek olgu orani Aktas ve ark. (11,24) 
tarafindan yapilan farkli iki çalismada %71,6 
ve %65,26 iken; Akkay (26) tarafindan %77,0 
olarak verilmektedir. Bizim olgularimiza 
bakildiginda olgularin %96,4’ünü erkekler 
olusturmaktadirlar. Bu durumu da 
bölgemizdeki kadinlarin sosyokültürel ve 
ekonomik yapisinin düsük olmasi ve bayan 
sürücülerin azinlikta olmasina baglayabiliriz. 

Yapilan bir çalismada en sik Ekim 
ayinda yaralanma oldugu, bunu Mayis, 
Agustos ve Eylül aylarinin takip ettigi 
bildirilmistir (24). Bizim çalismamizda, en 
fazla kazanin sirasiyla Ocak, Mayis ve Haziran 
aylarinda oldugu göze çarpmakta olup, bize 
trafik kazalarinin yaz aylarinda artan bir grafik 
çizdigini göstermektedir. Trafik kazalarinin 
meydana geldigi saatlere bakildiginda çogunun 
gündüz, açik havada ve aksama dogru mesai 
saatinin sona erdigi vakitlerde (saat 16: 00 ile 
17: 00 arasinda) oldugu belirlenmistir. Benzer 
çalismalarda da trafik kazalarinin sabah saat 

07: 00 da olusmaya basladigi, ögleden sonralari 
arttigi ve aksam 17:00–18:00 saatlerinde pik 
yaptigi tespit edilmistir (24,27). Bu bize günün 
yorgunluguyla beraber dikkatlerinin dagildigini 
ve kazalara sebebiyet verdigini göstermektedir. 

Sonuç olarak sürücülerin çogunun 
ilkokul mezunu, 30’lu yaslarda oldugu, trafik 
kazalarinin aksam is çikisi ve yaz aylarinda 
yogunlastigi gözlenmektedir. Kazalarin 
önlenmesi amaciyla trafik kurallari konusunda 
tüm toplum kesimlerine, özellikle de sürücü 
belgesine sahip bireylere belli araliklarla egitim 
verilmeli, kazalarin yogun görüldügü yas grubu, 
saat ve aylarda kural ihlallerini önleyici tedbirler 
arttirilmalidir. 
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