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u dan çı ka rı lan bir ce set te ölüm; su da bo ğul ma so nu cu ola bi le ce ği gi bi,
su ya gir me den ön ce ve ya su için de iken do ğal has ta lık lar dan, su ya atıl-
ma dan ön ce ve ya su için de iken trav ma so nu cu ya da her han gi bir kim-

ya sa lın et ki sin de mey da na ge le bil mek te dir.1,2
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Adana’da 1997-2006 Yılları Arasında
Meydana Gelen Suda Boğulma 
Olgularının İncelenmesi

ÖZET Amaç: Adana’da özellikle sulama kanallarında her yıl pek çok kişinin suda boğularak ölmesi
dikkat çekmektedir. Bu çalışmada; özellikle sulama kanallarının, boğulma vakalarındaki etkinliğinin
ortaya konularak alınması gereken tedbirlerin tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler:
Adana Adliyesi’nin 1997-2006 yılları arasındaki ölü muayene tutanakları incelenerek sudan
çıkarılan cesetlerin demografik özellikleri ve çıkarıldıkları su ortamları araştırıldı. Bulgular: 10 yıllık
sürede 8833 adli ölüm olgusundan 511(%5.78)’ini sudan çıkarılan cesetlerin oluşturduğu
görülmüştür. Olguların %84.15’i erkek ve %60.67’sini 20 yaşın altındaki yaş gruplarının meydana
getirdiği saptanmıştır. Orijinlerine göre dağılımda, en sık (%73.38) kaza sonucu ölümün meydana
geldiği anlaşılmıştır. Ölümlerin %52.84’ünün yaz mevsiminde ve en sık (%61.45 ile) sulama
kanallarında meydana geldiği tespit edilmiştir. Sonuç: Baraj gölü ve buradan başlayan 4 büyük
sulama kanalının yerleşim yerleri içinde kalması; Adana’da meydana gelen suda boğulmaların fazla
olmasının temel nedenidir. Son yıllarda, kanallara girişin engellenmesi için tel örgüler, Belediyelerin
organize ettiği yüzme kursları ve açılan yüzme kulüpleri; suda boğulmaların azaltılması için önemli
faaliyetlerdir. Ancak, ne yazık ki yeterli olmamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Suda boğulma, kaza

ABSTRACT Objective: It is noticed that a lot of people have been drowning every year especially
in canals. It is aimed in this study to put forth especially influence of canals on drowning and to
discuss the steps to be taken. Material and Methods: Reports of external examination between the
years of 1997-2006 of Adana Court of Law was evaluated than demographic specialties and the
bodies taken out of water and its aqueous medium were investigated. Results: 511 drowning cases
were seen among the 8833 death cases during this period of 10 years. 84.15% of cases were males
and 60.67% of cases were below 20 years of age group. The distribution according to origin, 73.38%
of the cases were accidentally. 52.84% of the cases were occurred in summer and mostly (61.45%
of them) were found in canals. Conclusion: Lake with dam and four big canals being inside of
settlement is the primary reason of the numerous drowning in Adana. Swimming class organized
by municipality, opening of swimming clubs, wire netting for interrupting entrance to canals are
important activities for decreasing the number of drowning. But, unfortunately all these couldn’t
be sufficient enough. 
Key Words: Drowning, accidents
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Su da bo ğul ma ya bağ lı ölüm le rin, dün ya da yıl -
da yak la şık 150.000 ci va rın da bu lun du ğu ve in si -
dan sı nın 5-6/100.000 ol du ğu bil di ril mek te dir.
ABD ’de yıl da yak la şık 7000 bo ğul ma va ka sı mey da -
na gel mek te, ka za so nu cu ölüm ler içe ri sin de 4-14
yaş gru bu bi rin ci sı ra da yer al mak ta dır.3 Ya pı lan bir
ça lış ma da; 2000 yı lın da Dün ya’ da 449.000 ki şi nin
su da bo ğul ma so nu cu öl dü ğü ve bu ora nın nü fu sun
7.4/100.000’ünü oluş tur du ğu bil di ril mek te dir.4
Fark lı ül ke ler de ya pı lan ça lış ma lar da, su da bo ğul -
ma so nu cu mey da na ge len ölüm le rin oran la rın da
ül ke le re gö re fark lı lık görül mek te dir.5,6 Tür ki ye’ de
son on yıl lık ve ri le re gö re her yıl or ta la ma 1000 ki -
şi su da bo ğul ma so nu cu öl mek te dir.7 An cak su da
bo ğul ma oran la rı nü fus yo ğun lu ğu, de niz, göl ve ya
ne hir gi bi su kay nak la rı na ya kın yer le şim böl ge le -
ri ile di ğer böl ge ler ara sın da fark lı lık gös ter mek te -
dir. 

Ada na il mer ke zin de; Sey han Ba raj Gö lü, 4 ana
su la ma ka na lı ve Sey han neh ri bu lun mak ta dır. Bu
su la ma ka nal la rı, bel li bir me sa fe son ra yan kol la ra
ay rı la rak kır sa la de vam et mek te dir. Ay rı ca Cey han
neh ri nin de bir kıs mı Ada na il mer ke zi ne bağ lı Jan-
dar ma böl ge sin de de vam et mek te dir. Ada na’ da, in-
san la rın su ile yo ğun bir şekil de iç içe bu lun ma sı
ve te mel de ço cuk la rın yüz me amaç lı ola rak bu nu
kul lan ma sı ne de niy le her yıl pek çok ki şi bo ğu la rak
ha ya tı nı kay bet mek te dir. Bu ça lış ma da; 10 yıl lık
sü re içe ri sin de su da bo ğul ma so nu cu ölen va ka la rın
de mog ra fik özel lik le ri n or ta ya ko nu la rak ölüm ora-
nı nın azal tıl ma sı için alın ma sı ge re ken ön lem le rin
tar tı şıl ma sı amaç lan mış tır.

MA TER YAL VE ME TOD
Ada na’ da Ocak 1997 ve Ara lık 2006 ta rih le ri ara-
sın da ölüm le so nuç la nan ad li olay la rın “Ölü Mu a -
ye ne Tu ta nak la rı ” in ce le ne rek su dan çı ka rı lan
ol gu lar ça lış ma kap sa mı na alın dı. Bu ol gu lar; yaş,
cin si yet, çı ka rıl dık la rı su kay na ğı ve ori jin le ri ne
gö re de ğer len di ri le rek el de edi len ve ri ler de ğer -
len di ril di.

BUL GU LAR
10 yıl lık sü re içe ri sin de Ada na Cum hu ri yet Baş sav-
cı lı ğı’ na bağ lı böl ge de top lam 8.833 ad li ol gu mey-
da na gel miş tir. Su dan çı ka rı lan 511 ol gu nun yıl la ra
ve cin si yet le ri ne gö re da ğı lı mı Tab lo 1’de gös te ril -
miş tir. Yıl lık or ta la ma ol gu sa yı sı 51.1’dir.

Yaş grup la rı na gö re ol gu da ğı lı mı in ce len di -
ğin de; he men her yaş gru bun da ol gu bu lun mak la
be ra ber, 20 yaş al tın da ki grup lar da bu oran la rın da -
ha yük sek ol du ğu ve özel lik le tüm ol gu la rın
%36.2’si nin 11-20 yaş ara lı ğın da, %60.67’si nin 20
ya şın al tın da ol du ğu gö rül müş tür (Tab lo 2). 41 yaş
ve üs tün de ki ol gu lar, top lam ol gu la rın %13.11’ini
oluş tur mak ta dır. Kim li ği bi lin me yen ve ile ri de re -
ce de çü rü me ne de niy le ya şı tah min edi le me yen ol-
gu la rın sa yı sı 5’dir. Su dan çı ka rı lan top lam 511
ol gu dan 270(%52.84)’i yaz ay la rın da dır.

Ol gu lar ori jin ve cin si yet le ri ne gö re in ce len di -
ğin de; %73.38’inin ka za so nu cu su da bo ğul duk la rı
gö rül müş tür. Ka za ori jin li va ka lar dan, 10 yaş ve al tın-
da ki ço cuk lar ın (83 olgu), ço ğun luk la  evin ya kı nın -
dan ge çen su la ma ka nal la rın da oyun oy nar ken ya da
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Yıllar Toplam adli olgu  Sudan çıkan ceset  Yüzde Erkek Kadın 
1997 955 60 %6.28 52 8
1998 1003 70 %6.98 54 16
1999 910 69 %7.58 62 7
2000 963 40 %4.15 33 7
2001 908 45 %4.95 41 4
2002 895 55 %6.14 50 5
2003 870 55 %6.32 48 7
2004 748 38 %5.08 30 8
2005 758 31 % 4.09 22 9
2006 823 48 %5.83 38 10
Toplam 8833 511 %5.78 430 81 

(%5.78) (%84.15) (%15.85)

TABLO 1: Olguların yıllara ve cinsiyetine göre dağılımı.



yü zer ken bo ğul du ğu, da ha bü yük ço cuk ve eriş kin -
ler de ise ge nel lik le yüz me ve da ha az sık lık ta tra fik
ka za sı so nu cu ara cın su ya düş me si nin ön plan da ol-
du ğu gö rül dü. Ori jin le ri ne gö re cin si yet da ğı lı mı in-
ce len di ğin de; be lir gin de re ce de er kek ha ki mi ye ti
ol du ğu gö rül mek le bir lik te in ti har ori jin li va ka lar da
bu far kın azal dı ğı gö rül mek te dir(Tab lo 3). 

Ol gu lar çı ka rıl dı ğı su or tam la rı na gö re sı nıf -
lan dı rıl dı ğın da; en sık su la ma ka nal la rı nın ol du ğu
gö rül mek te dir(Tab lo 4). Tu ta nak lar da su or ta mı ile
il gi li her han gi bir ka yıt bu lun ma yan ol gu lar “bi lin-
me yen le r” ola rak de ğer len di ril miş tir. “Di ğe r” baş-
lı ğı al tın da ki de ğer ler ise ev içi ka za la rı nı, yağ mur
su yu bi ri kin ti si, ku yu, ha vuz ve fo sep tik çu kur
için de bu lu nan ol gu la rı gös ter mek te dir.

TAR TIŞ MA VE SO NUÇ
Su da bo ğul ma so nu cu mey da na ge len ölüm ol gu la -
rı nın ora nı, yer le şim yer le ri ve nü fus yo ğun lu ğu na

gö re fark lı lık lar gös ter mek te dir.2 Bur sa’ da ya pı lan
bir ça lış ma da; 555 ölüm va ka sı nın %2(11 ol gu)’si,8
Es ki şe hir’ de ya pı lan ça lış ma da %2.7 si su da bo ğul -
ma ola rak sap tan mış,9 Di yar ba kır’ da fark lı za man -
lar da ya pı lan ça lış ma lar da bu ora nın %4.3 ve %3.4
ola rak tes pit edil di ği bil di ril miş tir.10,11 Edir ne’ de 18
yıl lık sü re içe ri sin de ya pı lan 579 ad li otop si ol gu -
sun dan 22(%3.8)’si nin, İstan bul’ da ya pı lan bir ça-
lış ma da ise 2424 ad li otop si ol gu sun dan
175(%7.22)’inin, Af yon’ da 386 ad li ol gu nun
3(%0.07)’nün su dan çı ka rı lan ce set ol du ğu bil di ril -
miş tir.12-14 Bu ça lış ma da; 10 yıl lık sü re de mey da na
ge len top lam ad li ölüm ol gu la rı n içe ri sin de su dan
çı ka rı lan ce set le rin ora nı %5.78 ola rak bu lun du
(Tab lo 1). İstan bul ve Ada na’ da ki su da bo ğul ma
oran la rı nın di ğer il le re gö re yük sek ol ma sı nın bi-
rin cil ne de ni, her iki ili mi zin nü fus yo ğun lu ğu nun
yük sek ol ma sı ve su kay nak la rı ile iç içe bu lun ma -
sın dan dır. An cak, Ada na il mer ke zi de niz kı yı sın -
da ol ma yıp bu yö nü ile ay rıl mak ta dır. 
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Yıllar 0-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51- Bilinmeyen  
1997 8 13 4 14 8 7 5 1 -
1998 8 9 19 11 10 6 2 5 - 
1999 2 8 15 14 11 9 3 7 - 
2000 5 6 4 11 5 2 4 2 1
2001 3 5 6 10 8 3 4 5 1
2002 7 6 11 6 6 12 - 7 - 
2003 6 3 15 17 6 6 1 1 -
2004 7 3 5 3 7 5 4 4 -
2005 7 6 4 4 2 3 1 3 1
2006 8 5 9 3 5 10 3 5 -
Toplam 61 64 92 93 68 63 27 40 3
% 11.94 12.53 18.0 18.2 13.3 12.33 5.28 7.83 0.59

TABLO 2: Olguların yaş gruplarına göre dağılımı.

Yıllar Kaza Cinayet Đntihar Bilinmeyen Toplam
E        K E       K E       K E       K E        K

1997 39       8 1        - 1        - 10       1 51       9
1998 43     15 2        - 2        1 5        2 52     18
1999 47       3 2        - 5         - 8        4 62       7
2000 26       2 1        - 1         - 6        4 34       6
2001 22       6 -         - 3         3 10        1 35      10
2002 34       2 -         - 4         4 11        - 49        6
2003 37       4 2        - -          - 9         3 48        7
2004 18       4 2        1 3         1 9         - 32        6
2005 17       6 -         - -          2 6         - 23        8
2006 25       7 3        1 3         1 7         1 38      10
Toplam 318   57 13       2 22       12 71       16 424    87
Genel Toplam 375 (%73.38) 15 (%2.94) 34 (%6.65) 87 (%17.03) 511 (%100)

TABLO 3: Olguların orijin ve cinsiyete göre dağılımı.



Su dan çı ka rı lan ce set ler de, yer le şim yer le ri ve
ül ke le re gö re kıs mi fark lı lık gös ter se de he men her
za man er kek cin si ye ti nin da ha faz la ol du ğu gö rül -
mek te dir.5,15-22 Cin si yet ler ara sın da ki fark lı lı ğın er-
kek ler le hi ne ol ma sı nın se be bi, er kek ler dış
or tam lar da ka dın la ra gö re da ha faz la bu lun mak la
bir lik te yüz me, ba lık tut ma gi bi ak ti vi te le re ka tıl -
ma oran la rı da ka dın lar dan da ha faz la ol mak ta dır.
Bu ça lış ma da; ol gu la rın %84.15’inin er kek ol du ğu
gö rül mek te dir (Tab lo 1). Ça lış ma da ki er kek ora nı -
nın çok yük sek çık ma sı nın ne de ni; er kek le rin kız-
la ra oran la da ha faz la dış or tam lar da bu lun maları
ve Ada na ik li mi nin sı cak ve nem li ol ma sı so nu cu,
se rin le mek ve yüz mek ama cıy la ya kın la rın da bu-
lu nan su la ma ka nal la rı nı ter cih et me le rin den kay-
nak lan mak ta dır.

Ya pı lan ça lış ma lar da; su da bo ğul ma so nu cu
mey da na ge len ölüm le rin en sık gö rül dü ğü yaş
grup la rı ile il gi li fark lı so nuç lar gö rül mek te dir. Sin-
ga pur’ da ya pı lan epi de mi yo lo jik bir ça lış ma da; su da
bo ğul ma da en risk li yaş gru bu nun 20-29 ara sı ol du -
ğu bil di ril miş tir.5 Az mak ve ark. yap tı ğı ça lış ma da;
ol gu la rın 15-84 yaş ara lı ğın da ve yaş or ta la ma sı nın
44.5 ol du ğu nu tes pit et miş ler dir.12Di yar ba kır’ da ya-
pı lan ça lış ma da; su da bo ğul ma ol gu la rı nın %37’si-
nin 0-10 yaş gru bu ço cuk lar dan mey da na gel di ği
bil di ril miş tir.15Min ne so ta’ da 541 su da bo ğul ma va-
ka sı üze rin de ya pı lan araş tır ma da; 15-25 yaş gru bu
ve 5 ya şın al tın da ki ço cuk lar da bo ğul ma ora nı nın
da ha yük sek ol du ğu be lir til miş tir.23 Su da bo ğul ma,
Flo ri da’ da 5 yaş al tın da ki er kek ço cuk lar da en de -
mik ol du ğu ve yıl da 30/100.000 ol du ğu bil di ril mek -
te dir.24 Di ğer bir ça lış ma da; 1-9 yaş ara sı ço cuk lar

ile 60 yaş üs tü eriş kin le rin di ğer yaş grup la rın dan
da ha faz la ol du ğu nu sap ta mış lar dır.25

Do ğal ola rak 5 yaş ve al tı ço cuk la rın teh li ke yi
al gı la ma ve mo tor kon trol le ri ye te rin ce ge liş me di -
ğin den; çev re le rin de bu lu nan ve ye te rin ce gü ven -
lik ted bi ri oluş tu rul ma mış yüz me ha vuz la rı ve
su la ma ka nal la rı na düş me le ri ve bo ğul ma la rı söz
ko nu su ol mak ta dır. Yap tı ğı mız ça lış ma da; ön ce ki
ça lış ma lar dan fark lı ola rak ol gu la rın %36.2 ora nı
ile en sık 11-20 yaş gru bun da yer al dı ğı ve tüm ol-
gu la rın %60.67’si nin 20 ya şı nın al tın da ol du ğu gö-
rül mek te dir (Tab lo 2). Bu far kın te me lin de;
ye te rin ce yüz me bil me yen ve akın tı lı or tam da, ar-
ka daş grup la rıy la oyun ha va sın da ha re ket et me ve
grup psi ko lo ji si için de ken di ni çe ke me me rol al-
mak ta dır. Ada na’ nın yük sek oran da göç alan ve nü -
fus yo ğun lu ğu yük sek olan bir il ol ma sı,
top lu mu muz da ki özel lik le genç nü fus ora nı nın
yük sek li ği, su la ma ka nal la rı nın şehir için den geç-
me si ne de niy le su kay nak la rı na ula şı mın ko lay ol-
ma sı, oyun ve se rin le me an la mın da ye te rin ce
al ter na ti fin bu lun ma ma sı ve de ne tim ye ter siz li ği
gi bi ne den ler su da bo ğu lan 20 yaş al tı ço cuk ve er-
gen le rin sa yı sın da ki ar tı şı açık la mak ta dır.

P. Lunette Uluslararası hastalık sınıflamasının
(ICD) 8, 9 ve 10. kodlama sistemlerinde suda bo-
ğulmaya bağlı ölümler için travma (Icode) veya dış
etkenli ölüm nedenlerine göre (Ecode) sınıflama
sonuçlarının büyük farklılık gösterdiğini ortaya
koymuştur.26 Su da bo ğul ma va ka la rın da ori ji nin
sık lık sı ra sı na gö re ka za, in ti har ve ci na yet ol du ğu
bil di ril mek te dir.3 Fin lan di ya’ da 1590 su da bo ğul -
ma ol gu su araş tı rıl mış ve ori jin le ri ne gö re %58’inin
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Yıllar Sulama kanalı Nehir Baraj gölü Diğer Bilinmeyen Toplam
1997 32 6 9 8 5 60
1998 40 5 13 8 4 70
1999 39 10 15 5 - 69
2000 25 6 2 6 1 40
2001 31 10 3 1 - 45
2002 34 8 6 6 1 55
2003 33 7 10 5 - 55
2004 22 9 3 4 - 38
2005 24 1 5 - 1 31
2006 34 6 1 4 3 48
Toplam 314(%61.45) 68(%13.30) 67(%13.15) 47(%9.2) 15(%2.9) 511(%100)

TABLO 4: Olguların çıkarıldığı su ortamına göre dağılımı.



ka za, %24.5’inin in ti har, %0.8’inin ci na yet ol du ğu,
%16.6’sın da ori jin sap ta na ma dı ğı nı bil dir miş ler -
dir.27 Az mak ve ark. yap tı ğı ça lış ma da 22 su da bo-
ğul ma ol gu su nun %68.18’inin, Tı raş çı ve ark.
ça lış ma sın da 46 ol gu nun %97.8’inin ka za ori jin li
ol du ğu nu sap ta mış lar dır.12,15 Ça lış ma mız da da ol-
gu la rın %73.38’i ka za ori jin li ola rak tes pit edil miş
ve li te ra tür ile uyum lu bu lun muş tur (Tab lo 3).

Bang la deş’ te ya pı lan bir ça lış ma da; yay gın ne -
hir, su la ma ka nal la rı ve çok sa yı da göl bu lun du ğun -
dan 1983-95 yıl la rı ara sın da mey da na ge len ço cuk
ölüm le ri nin %10-25’inin su da bo ğul ma so nu cu mey-
da na gel di ği ni sap ta mış lar dır.28 Sin ga pur’ da bo ğul ma
va ka la rı nın ger çek leş me ye ri ola rak en sık de niz, ne -
hir ve yüz me ha vuz la rı ol du ğu bil di ril miş tir.5 Ka na -
da’ da 20 yıl lık sü re yi kap sa yan bir ça lış ma da, su da
bo ğul ma nın %48’inin de niz de, %44’ünün ha vuz lar -
da mey da na gel di ği  bil di ril miş tir.19 Di ğer bir ça lış -
ma da; bo ğul ma yer le ri sık lık sı ra sı na gö re; de niz
%47, yüz me ha vuz la rı %22, göl %11, ban yo %7, su-
la ma ka nal la rı %6 ola rak tes pit edilmiştir.24 Az mak
ve ark. yap tı ğı ça lış ma da, %72.7 ile ne hir, Tı raş çı ve
ark. ça lış ma sın da, sık lık sı ra sı na gö re %21.7’si ne hir,
%15.7’si gö let, %13’ü ha vuz da bo ğul ma nın mey da -
na gel di ği ni bil dir miş ler dir.12,15Ge liş miş ül ke ler de su -
da bo ğul ma ol gu la rı, ge nel de de niz-göl gi bi
or tam lar da ya da yüz me ha vuz la rın da, özel lik le kü -
çük ço cuk la rın düş me si ile mey da na gel mek te dir.
Ça lış ma mız da su da bo ğul ma yer le ri nin ba şın da
%61.45 ile su la ma ka nal la rı gel mek te dir (Tab lo 4).
Ada na’ yı iki ye ayı ran Sey han Neh ri ve ku zey yer le -
şim sı nı rı nı oluş tu ran Sey han Ba raj Gö lü mev cut ol-
ma sı na rağ men, su da bo ğul ma va ka la rı nın çok
yük sek bir oran da su la ma ka nal la rın da mey da na gel-
me si dik kat çe ki ci bu lun muş tur. Ne hir ve göl de mey-
da na ge len bo ğul ma lar da, ge nel lik le pik nik ve ba lık
tut ma ama cı ile ge zin ti ye çı kan la rın ön plan da ol du -
ğu ka na a tin de yiz. An cak su la ma ka nal la rın da ger çek-
le şen bo ğul ma lar da, se rin le mek ama cı ile su ya gi ren
ço cuk la rın da ha faz la ol du ğu gö rül mek te dir.

Ol gu la rın %52.84’ünün yaz mev si min de mey-
da na gel di ği gö rül mek te dir. Bu 3 ay lık dö nem de,
okul la rın ta til ol ma sı ve ara zi su la ma sı nın en faz la
ol du ğu za man di li mi ol ma sı nın et ki si ol du ğu ka na -
a tin de yiz. Ol gu la rın %61.45’inin su la ma ka nal la -
rın da mey da na gel me si dik ka te alın dı ğın da, şehir

için de ge çen ve ma hal le ara la rın da de vam et mek te
olan 4 bü yük su la ma ka nalı nın in san ha ya tı için ne
ka dar teh li ke li ol du ğu gö rül mek te dir. Tür ki ye’ de
yıl lık or ta la ma su da bo ğul ma so nu cu ölen ol gu sa-
yı sı 1000 iken8, Ada na’ da yı lık ol gu sa yı sı 51.1 ol-
ma sı bir an ön ce alın ma sı ge re ken ön lem le rin
ehem mi ye ti ni gös ter mek te dir. Tab lo 1 in ce len di -
ğin de; 90’lı yıl la ra gö re 2000’li yıl lar da top lam ol gu
için de ve va ka sa yı sı ola rak bir azal ma ol du ğu dik-
ka ti çek mek te dir. İli miz de 1992-1995 yıl la rın da
mey da na ge len 4079 ad li ölü mü kap sa yan bir ça lış -
ma da; ol gu la rın %7.26 sı nı (296 ol gu) su da bo ğul -
ma la rın oluş tur du ğu ve geç miş te ora nın da ha
yük sek ol du ğu gö rül mek te dir.29

An cak mev cut ad li ol gu sa yı sı na ba kıl dı ğın da
azal ma nın çok kı sıt lı kal dı ğı an la şıl mak ta dır. Sa de ce
Ada na Em ni yet Mü dür lü ğü böl ge sin de son 7 yıl da
mey da na ge len su da bo ğul ma va ka la rı sı ra sıy la
13,16,26,23,16,11,15 iken 2007 yı lı nın 15 Ağus tos -
’u na ka dar olan bo ğul ma sa yı sı nın 22 ol ma sı cid di
bir azal ma nın ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir.30 Ba raj gö -
lü ve bu ra dan baş la yan 4 bü yük su la ma ka na lı nın
yer le şim yer le ri için de kal ma sı; Ada na’ da mey da na
ge len su da bo ğul ma la rı nın faz la ol ma sı nın te mel ne-
de ni dir. Son yıl lar da, ka nal la ra gi ri şin en gel len me si
için tel ör gü ler, Be le di ye le rin or ga ni ze et ti ği yüz me
kurs la rı ve sı nır lı sa yı da açı lan yüz me ku lüp le ri; su -
da bo ğul ma la rın azal tıl ma sı için önem li fa a li yet ler -
dir. An cak, ne ya zık ki ye ter li ola ma mış tır. 

Şehir için den ge çe rek ma hal le ara la rın da de -
vam eden su la ma ka nal la rı nın; yer le şim ala nı için-
de ki kıs mı nın üs tü ka pa tı la rak el de edi len ala nın
oto park, pa zar ye ri, park, me si re ala nı ola rak de-
ğer len di ri lip hal kın hiz me ti ne su nul ma sı ve özel-
lik le ço cuk la rın, in ti ha ra te şeb büs eden le rin su ya
ko lay ula şı mı nın en gel len me si sağ lan ma lı dır. Ay rı -
ca böy le bir ted bi rin alın ma sı ile ka za so nu cu araç-
la rın ka na la düş me si ne de en gel olu na cak tır.
Bun la rın ya nın da, mev cut teh li ke ko nu sun da ai le
ve ço cuk la rı bil gi len di re cek eği tim ola nak la rı kul-
la nıl ma lı dır. İlgi li ku rum la rın özel lik le sos yo e ko -
no mik du ru mun da ha dü şük ol du ğu semt ler de
yüz me ha vuz la rı ve ku lüp le ri oluş tu rup bun la rın
des tek len me si ile, ço cuk la rın gü ven li bir or tam da
se rin le me le ri ve spor yap ma la rı sağ la na rak su la ma
ka nal la rı nın ca zi be si azal tıl ma lı dır.
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