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Öz: Gerek sportif gerekse rekreatif etkinlik bakımından birçok fırsatlar sunan su ortamı; insanların doğal 

yaĢam alanı olmamakla beraber fiziksel yapı özellikleri itibariyle su üstünde batmadan durmayı sağlar. 

Suda boğulma genel tanımlama ile; sıvı bir ortam içerisinde batmadan/dalmadan kaynaklanan solunum 

bozulması ile giden süreçler dizisidir. Boğulma ciddi bir halk sağlığı problemidir. Kesin rakam belli 

olamamakla beraber; Türkiye‟de her yıl bine yakın insan boğularak can vermektedir. Bu çalıĢmanın 

amacı 2005-2016 yılları arasında Gaziantep ilinde suda ölümle sonuçlanan suda boğulma kazalarının 

incelenmesidir. Bu araĢtırmada online arama motorlarında 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2016 tarihleri 

arasında “suda boğuldu, suya düştü boğuldu, kurtardı boğuldu vb.” gibi anahtar kelimeler taranmıĢ ve 

boğulma ile ilgili haberler günlük olarak toplanmıĢtır. Kazazedelerin kiĢisel bilgileri, boğulma yeri, orada 

bulunma sebebi, su ortamı, günün bölümü vb. gibi veriler kaydedilmiĢtir. Verilerin analizi SPSS 18.0 

kullanılarak yapılmıĢtır. Sonuç olarak 12 yılda Gaziantep ilinde 97 kiĢinin suda boğularak hayatını 

kaybettiği belirlenmiĢtir. Boğularak ölümlerin önlenebilmesi için küçük yaĢlardan itibaren su güvenliği 

eğitimi verilmeli, su kaynakları etrafında güvenli yüzme alanları oluĢturulmalıdır. 

Anahtar sözcükler: Yüzme, Rekreatif Etkinlik, Suda Boğulma, Su Güvenliği, Gaziantep 

Abstract: Drowning is defined as the process of experiencing respiratory impairment from submersion 

/immersion in a liquid. Drowning is a serious public health problem. Although the exact number cannot 

be determined, nearly 1000 people drown every year in Turkey. The aim of this study was to examine 

cases of accidental death by drowning in water in Gaziantep province between 2005 and 2016. News was 

searched online via search engines using keywords such as “drowning, drowned by falling in the water, 

rescuer drowning” etc. in this study. The news was collected day by day for the period between January 

1st, 2005 and December 31st, 2016. Personal information concerning the victims, the place of drowning, 

the reasons for being there, water environment, the time of day, were recorded. Analysis of the data was 

performed using SPSS 18.0. As a result of this research it was found that 97 people had lost their lives in 

this 12 year period through drowning in the province of Gaziantep. Water safety training should be 

provided to children at an early age to prevent deaths by drowning, and safe swimming areas should be 

built around water resources.  
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Giriş 

Gerek sportif gerekse rekreatif etkinlik bakımından birçok fırsatlar sunan su ortamı; insanların 

doğal yaĢam alanı olmamakla beraber fiziksel yapı özellikleri itibariyle su üstünde batmadan 

durmayı sağlar. Yelken, sörf, kürek, kano, rafting, scuba, su topu, suda egzersiz, suda fitness 

gibi sportif etkinliklerin yanında çoğunlukla balık avlamak, serinlemek için suya girmek, piknik 

yapmak ve benzeri neĢelendirici rekreatif faaliyetler esnasında tehlikesiz sayılabilecek su kıyı-

larından birkaç metre mesafede boğulmalar meydana gelmektedir. Dolayısıyla, yalnız tehlike 

anında boğulmamak için değil, aynı zamanda da kurtarıcıların hayatını gereksiz yere tehlikeye 

atmamak için de herkesin yüzmeyi ve suda cankurtarma tekniklerini öğrenmesi gerekmektedir. 

Günümüzde Ġngiltere, Ġsveç, Slovenya gibi birçok geliĢmiĢ ülkede ilköğretim düzeyinde yüzme 

dersleri ve hatta suda cankurtarma eğitimleri zorunlu hale getirilmiĢtir. Bu ülkelerde boğulma 

vakalarındaki oran ülkemize oranla oldukça düĢük kalmaktadır (Avrupa‟daki Okullarda Beden 

Eğitimi ve Spor, 2013). Bu nedenle ülkemizde de yüzme sporu eğitimleri ilkokuldan itibaren 

verilmeli ve zorunlu ders haline getirilmelidir.  

Genel tanım olarak suda boğulma; sıvı bir ortam içerisinde batma ve dalmadan kaynaklanan 

solunum bozulması ile giden süreçler dizisidir (ILS 2007, 7).  

Dünya Sağlık Örgütü‟ne (WHO) göre; boğulma, kasıtsız olarak yaralanma ile iliĢkili 

ölümlerin 3. en önde gelen sebebidir. Her yıl Dünya‟da 372 bin kiĢi boğularak hayatını kaybet-

mektedir. DüĢük ve orta gelirli ülkelerde boğulma oranları, yüksek gelirli ülkelerden üç kat daha 

fazladır (Tyler et al. 2017, 1).  

Avustralya, Finlandiya ve Amerika BirleĢik devletleri gibi ülkelerde boğulma vakalarında ki 

artıĢ, diğer ülkelere göre daha düĢük bulunmuĢtur. Suda boğularak ölüm, Dünya‟da ki her böl-

gede 1-24 yaĢları arasında, en çok görülen on ölüm nedeninden biridir. Boğulan kazazedelerin 

yarısından fazlası 25 yaĢ altındadır. Dünya‟da her saat 42 insan suda boğularak hayatını kaybet-

mektedir. Boğulan erkek sayısı yaklaĢık olarak kadınların iki katıdır. Boğularak ölüm sayısı, 

açlıktan ölenlerin 2/3‟ü, sıtma hastalığından ölen sayısının yarısından fazladır. Su çevresinde 

alkol kullanımı, özellikle ergenler ve yetiĢkinler için pek çok ülkede boğulmak için önemli bir 

risk faktörünü oluĢturmaktadır. Ġnsanların iĢ, ulaĢım ve tarım için su ile yakın temas halinde 

bulunduğu düĢük ve orta gelirli ülkelerde boğulma oranları oldukça yüksektir (WHO 2014, 3). 

Türkiye‟nin üç tarafının denizlerle çevrili, nispeten zengin su kaynaklarına sahip olması 

boğulma oranının fazla olmasında etkilidir. Türkiye‟de her yıl ortalama bin kiĢi suda boğularak 

yaĢamını kaybetmektedir (Benek & Özcanlı 2015, 187). Gaziantep Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi‟nin birleĢtiği noktada konumlanmıĢ bir ilimizdir. Ayrıca bu ilimizin Suriye‟ye 

komĢu sınırları bulunmaktadır. Nüfusu yaklaĢık iki milyon civarındadır. Göl, gölet, dere, ırmak, 

nehir, baraj vb. gibi su kaynakları açısından zengindir (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 2012, 19). 

Bu çalıĢmada, Gaziantep ilinde suda boğulma sonucunda meydana gelen ölümlerin yıllara 

göre sayıları, kurbanların demografik özellikleri, boğulmanın gerçekleĢtiği su ortamı ve yeri, 

kurbanların niçin orada bulunduklarının incelenmesi amaçlanmıĢtır.  

Yöntem 

Bu çalıĢmada Gaziantep ilinde meydana gelen suda boğulma vakalarını araĢtırmak için online 

arama motorlarından “suda boğuldu, suya düştü boğuldu, kurtardı boğuldu, yüzerken boğuldu 

vb.” gibi anahtar kelimeler kullanılarak suda boğulma ile ilgili haberler 1 Ocak 2005 ile 31 

Aralık 2016 tarihleri arasında günlük olarak toplanmıĢtır. Kazazedelerin kiĢisel bilgileri, boğul-

ma yeri, niçin orada bulundukları, su ortamı vb. gibi veriler kaydedilmiĢtir. Verilerin analizi 

SPSS 18.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 
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Bulgular 

 

 

Tablo 1: Gaziantep ilinde 2005-

2016 yılları arasında 97 (ortalama 

yaĢ=21,4 yıl, yaĢ aralığı: 1-63 yıl) 

kiĢi suda boğulma sonucu hayatını 

kaybetmiĢtir.  

 

 

Tablo 2: Kazazedelerin 

16‟sı kadın (%16,5),  

81‟i (%83,5) erkektir. 

Yıllara göre boğulma 

sayısı:  

2009‟da 18 (%18,6), 

2011‟de 15 (%15,5), 

2014‟de 11 (%11,3), 

2010‟da 9‟dur (%9,3). 

 

 

Tablo 3: Aylara göre 

boğulma sayıları;  

Haziran 24 (%24,7), 

Temmuz 16 (%16,5), 

Ağustos 15 (%15,5), 

Mayıs 14‟tür (%14,4).  

 

 

 



Adnan TURGUT & Eren AKDAĞ 440 

 

Tablo 4: Ġlçelere göre 

boğulma sayıları;  

Islahiye 14 (%14,4),  

Nizip 12 (%12,4),  

Oğuzeli 11 (%11,3), 

KarkamıĢ 9‟dur (%9,3). 

 

 

Tablo 5: Kazazedelerin 

olay yerinde bulunma 

sebepleri;  

31 (%32) serinlemek,  

15 (%15,5) piknik,  

13 (%13,4) gezinti,  

11 (%11,3) oyun 

oynamaktır. 

 

 

 

Tablo 6: Boğulmanın 

gerçekleĢme Ģekli;  

39 (%40,2) serinlemek,  

29 (%29,9) suya düĢme, 

15 (%15,5) herhangi bir 

Ģeyi kurtarırken, 6 (%6,2) 

sel sonucundadır. 
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Tablo 7: Kazazedelerin 1‟i 

zihinsel engelli 1‟ininde 

sara hastası olduğu 

belirlenmiĢtir. 12 vakada 

aynı anda 2 kiĢi, 2 vakada 

aynı anda 3 kiĢi boğularak 

hayatını kaybetmiĢtir.  

 

 

Tablo 8: Kazazedelerin 6‟sı 

(%6,2) yabancı uyruklu 

olup Suriyelidir.  

 

 

Tablo 9: Boğulmaların 

gerçekleĢtiği su ortamı;  

36 (%37,1) dere/ırmak/ 

nehir, 21 (%21,6) göl/gölet, 

11 (%11,3) baraj, 6‟sı 

(%6,2) sulama kanalıdır. 

 

 

 

Tablo 10: Su kaynaklarına 

göre boğulmalar;  

22 (%22,7) Fırat nehri, 

6 (%6,2) Alleben göleti,  

5 (%5,2) Kayacık barajı,  

3 (%3,1) Tahtaköprü barajı, 

3 (%3,1) Sıtmapınar çayıdır. 
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Tablo 11: Boğulmanın 

GerçekleĢtiği Göl/Gölet 

sayı ve oranları. 

 

 

 

 

Tablo 12: Boğulmanın 

GerçekleĢtiği Barajlar sayı 

ve oranları. 

 

 

 

Tablo 13: Boğulmanın 

gerçekleĢtiği havuz türleri; 

2 (%2,1) sulama havuzu, 2 

(%2,1) otel havuzu, 2 

(%2,1) aquaparktır. 

 

 

Tartışma   

Yapılan bu çalıĢma ile Gaziantep ilinde 12 yıl içerisinde 97 kiĢinin suda boğularak hayatını 

kaybettiği belirlenmiĢtir. Adana‟da 1997-2006 yılları arasında yapılan çalıĢmada 511 kiĢi 

(Arslan et al. 2008, 14), ġanlıurfa‟da 2001-2008 yılları arasında yapılan çalıĢmada 189 kiĢi 

(Benek & Özcanlı 2015, 193), EskiĢehir‟de 2001-2010 yılları arasında yapılan çalıĢmada 83 kiĢi 

(Karbeyaz et al. 2012, 12), Elazığ‟da 2005-2012 yılları arasında yapılan çalıĢmada 100 kiĢi 

(Türkoğlu et al. 2014, 146), Diyarbakır‟da 1996-1998 yılları arasında yapılan çalıĢmada 46 kiĢi 

suda boğularak hayatını kaybetmiĢtir (TıraĢçı & Gören 2000, 140).   

Ülkemizde suda boğulma vakaları ile ilgili yapılan birkaç çalıĢmada yaĢ grupları aralığı 

Ģöyledir. EskiĢehir‟de yapılan çalıĢmada kazazedelerin yaĢlarının en çok 10-19 yaĢ aralığında 

(%31,3) (Karbeyaz et al. 2012, 12), ġanlıurfa‟da yapılan çalıĢmada 0-5 yaĢ aralığında (%37,6) 

(Benek & Özcanlı 2015, 198) olduğu tespit edilmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmada ise kazazedeler 10-

19 yaĢ (%45,5) aralığındadır. Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde ülkemizde suda boğulma en 

çok 20 yaĢın altındaki kiĢilerde görülmektedir.  

Yapılan bu çalıĢmada kazazedeler cinsiyetleri açısından incelendiğinde 16‟sının (%16,5) 
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kadın, 81‟inin (%83,5) erkek olduğu tespit edilmiĢtir. Karbeyaz  et al. (2012, 14)‟nın çalıĢma-

sında kazazedelerin %22,9‟u kadın, %77,1‟i erkek, Benek ve Özcanlı (2015, 196)‟nın çalıĢma-

sında %24,3‟ü kadın, %75,7‟si erkek, Arslan  et al. (2008, 14)‟nın çalıĢmasında %15,8‟i kadın, 

%84,1‟i erkek, Türkoğlu  et al. (2014, 146)‟nın çalıĢmasında %32‟si kadın, %68‟i erkek olduğu 

tespit edilmiĢtir. Avustralya‟da 2016 yılında suda boğulanların %17‟si kadın, %83‟ü erkektir 

(Royal Life Saving Society Australia 2016, 2). Bu çalıĢmalar değerlendirildiğinde erkeklerin 

suda boğulma oranının kadınlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin erkekle-

rin kadınlara göre daha fazla su ortamında bulunmasına bağlanmaktadır. 

Yapılan çalıĢmalarda suda boğulmaların en çok yaz aylarında gerçekleĢtiği görülmektedir. 

Kanada‟da yapılan benzer bir çalıĢmada en çok suda boğulma %18 ile Temmuz ayında tespit 

edilmiĢtir (Canadian Drowning Report 2016, 4). Karbeyaz et al. (2012, 12)‟nın çalıĢmasında 

Türkiye‟de en çok suda boğulmanın %22 ile Ağustos ayında, bu çalıĢmada ise Gaziantep ilinde 

en çok suda boğulmanın %24,7 ile Haziran ayında gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. Bunu sebebinin 

yaz aylarında sıcaktan bunalan insanların serinlemek amacıyla su kaynaklarına yönelmesinden 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Bu çalıĢmada ilçelere göre boğulma sayıları; Islahiye 14 (%14,4), Nizip 12 (%12,4), 

Oğuzeli 11 (%11,3), KarkamıĢ 9 (%9,3) olarak belirlenmiĢtir. Fırat Nehri, Nizip ve KarkamıĢ 

ilçelerinden geçmektedir. Bu durum bu ilçelerde serinlemek amacıyla Fırat Nehri‟ne giren 

kiĢilerde boğulma vakalarının fazla olmasına neden olmaktadır. 

Avustralya‟da (RLSSA 2016, 7) ve Kanada‟da (Canadian Drowning Report, 2016) yapılan 

çalıĢmalarda boğulmanın en çok yüzme esnasında gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmada 

kazazedeler sırasıyla en çok yüzme ve serinleme esnasında boğulmuĢtur (39 kiĢi; %40,2). Daha 

sonraki boğulma nedenleri sırasıyla suya düĢerek (29 kiĢi; %29,9), herhangi bir Ģeyi kurtarırken 

(15 kiĢi; %15,5), sele kapılarak (6 kiĢi; %6,2) meydana geldiği ortaya çıkmıĢtır. Balıkçıların 

suya girerek ağ sermesi, düĢen oltayı almaya çalıĢması, su içinde balık avlamaya çalıĢması balık 

avlayan birçok kiĢinin boğulmasına sebep olmuĢtur. Ġnsanların yüzme bilmemesine rağmen 

derin sulara girmesi, su ortamında tek baĢına olması, bir kiĢiyi ya da cismi kurtarmaya çalıĢması 

birçok kiĢinin canına mal olmuĢtur. Turgut ve Turgut (2012, 65) 2005-2008 yılları arasında Tür-

kiye‟de yaptıkları çalıĢmada 114 kiĢinin, bir kiĢiyi ya da cismi kurtarmaya çalıĢırken boğuldu-

ğunu belirtmiĢtir. Kazazedeyi kurtarmaya çalıĢan kurtarıcının boğulma oranının yüksek olması 

ilginç bir durumdur. Can kurtarma eğitimlerinde en önemli Ģey kurtarıcının kendi güvenliğini 

sağlamasıdır. Kurtarıcı kazazedeye ilk müdahaleyi kontaksız bir Ģekilde, bir materyal ile 

yapmalı, materyal yoksa kendi güvenliğini sağlayarak müdahale etmelidir. Bu sonuç bize 

ülkemizde can kurtarma eğitiminin eksik dolayısıyla da bu eğitimin ne kadar gerekli ve önemli 

olduğunu göstermektedir.  

Boğulmanın en çok olduğu su ortamı Arslan et al. (2008)‟nın çalıĢmasına göre sulama kanalı 

(%61,4) iken, Türkoğlu et al. (2014, 16) „nın çalıĢmasında baraj (%44,4), Benek ve Özcanlı 

(2015, 197)‟nın çalıĢmasında sulama kanalı (%67,7), Karbeyaz et al. (2012, 12)‟nın çalıĢmasında 

dere/ırmak/nehir (%64,4), Kanada‟da yapılan çalıĢmada göl/gölet (%37) (Canadian Drowning 

Report 2016, 5), bu çalıĢmada ise dere/ırmak/nehir (%37,1) olarak ortaya çıkmıĢtır. Boğulmanın 

gerçekleĢtiği su ortamının farklılık göstermesi her araĢtırmanın yapıldığı coğrafi konumdaki su 

kaynaklarının çeĢitliliğine göre değiĢkenlik göstermektedir.  

Bu araĢtırmada en çok suda boğulmanın gerçekleĢtiği su kaynakları sırasıyla; Fırat nehri 

(%22,7), Alleben göleti (%5,2), Kayacık barajı (%3,1), Tahtaköprü (%3,1) barajıdır. Fırat Nehri 

debisi yüksek bir su kaynağıdır. Bu nehre serinlemek ve yüzmek amacıyla giren kiĢilerin 

muhtemelen akıntıya kapılması ve paniklemesi boğulma vakalarını artırmıĢtır.  
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Verilerimize göre 67 vakada birer kiĢi suda boğulurken, 12 vakada 2‟Ģer kiĢi, 2 vakada da 

3‟er kiĢi boğulmuĢtur. Boğulan kiĢiyi kurtarmak isteyen yakınları ya da çevredeki kiĢilerinde 

boğulması aynı vakadaki ölüm sayısını artırmıĢtır. 

Sonuç 

2005-2016 yılları arasında Gaziantep ilinde 97 kiĢi suda boğularak hayatını kaybetmiĢtir. Boğu-

lan kiĢiler daha önce de açıklandığı üzere genç ve yetiĢkin kiĢilerdir. Bu da bize yüzme sporu-

nun çok küçük yaĢlardan itibaren verilmesi gerekliliğini göstermektedir. Suda boğulmayı 

önlemek için küçük yaĢlardan itibaren su güvenliği, suda can kurtarma ve ilk yardım eğitimleri-

nin de verilmesi gerektiğini göstermektedir. Yaz aylarında okulların tatil olması, serinlemek için 

daha çok su kaynaklarının kullanımı, balık tutma ve piknik yapma gibi etkinliklerin bu mev-

simde daha çok tercih edilmesi suda boğulma tehlikesini artırmaktadır. Özellikle yaz öncesi su 

güvenliği hakkında insanlar bilinçlendirilmeli, kamu spotu reklamları yapılmalıdır. Su kaynak-

ları kenarına bilgi ve uyarı tabelaları asılarak insanlar su kaynağı hakkında bilinçlendirilmeli, 

güvenli yüzme alanları oluĢturulmalıdır. Ġnsanların yoğun suya girdiği yerlerde can kurtaran ve 

kurtarma ekipmanlarının bulunmasını zorunlu hale getirilmelidir. 
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