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Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, 
Madde ve İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi

The Evaluation of Driver Behaviors and Skills Relation with Consumption of 
Alcohol, Drug Abuse and Medicine in Professional Drivers
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Öz
Amaç: Sürücü davranışları ve sürücülük becerileri, trafikte kaza riskini oluşturan ana unsurlar 

arasında yer almaktadır. Alkol ve madde etkisi altında araç kullanma davranışı; ölümlere, maddi 
hasarlara ve yaralanmalara neden olan önemli bir trafik sorunudur. Bu çalışmada; profesyonel araç 
sürücülerinde alkol, madde ve ilaç kullanımı sıklığının araştırılarak, bu maddeler ile sürücü davranış 
ve becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma İzmir ilinin 4 farklı ilçesinde çalışan 90 profesyonel araç sürücüsü 
ile gerçekleştirilmiştir. Sürücülere sosyo-demografik ve madde kullanımına ilişkin soruların yer al-
dığı anket formu, Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT), CAGE Alkol Tarama Testi, Sürücü 
Davranışları Ölçeği (SDÖ) ve Sürücülük Becerisi Ölçeği (SBÖ) uygulanmıştır. Veriler istatiksel ola-
rak SPSS 18.0 programı ile analiz edilmiştir (p<0,05 anlamlılık düzeyi).

Bulgular: Sürücüler 20-67 yaşları arasında olup yaş ortalaması 42,9± 12,7’dir. Sürücülerin 
%46,7’si 20 yıldan fazla süredir profesyonel araç sürücüsüdür. Sürücülerin çoğunluğunda sigara 
(%57,8) ve alkol (%63,3) kullanımı vardır. Sürücülerin %55,6’sı trafikte dikkatini arttırmak ve/veya 
uyanık kalmak amacıyla yaşam boyu en az bir kez ağrı kesici, %12,2’si sakinleştirici ilaç, %1,1’i 
steroid, %20’si esrar, %3,3’ü amfetamin tipi stimülanlar (ATS), %2,2’si sentetik esrar kullandığını 
belirtmiştir. Alkol ve esrar kullanımı ile hatalar, kural ihlalleri ve güvenli araç kullanma becerisi puan 
ortalamaları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Alkol, madde ve ilaç etkisi altında araç kullanma davranışının psikolojik, psikiyatrik ve 
adli toksikolojik bakış açısıyla çok yönlü olarak ele alınması uygulamada fayda sağlayacaktır. Çalış-
mamızın sonuçları ile işyeri ve trafik ortamında adli kanıt sunan madde testlerinin önemli olduğu ve 
aktif olarak uygulanması gerektiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Alkol; Madde Kullanımı; Trafik; Sürücü Davranışları; Sürücülük Becerileri.

Abstract
Objective: Driver behavior and skills are among the main factors that constitute the risk of acci-

dents in traffic. Driving behavior under the influence of alcohol and drug abuse is an important traffic 
problem that causes deaths, pecuniary damage and injuries. The aim of the study was to investigate 
the frequency of alcohol, drug abuse and medicine use in professional drivers and to evaluate the 
relationship between these substances and driver behavior and skills.

Materials and Methods: The study was performed with 90 professional drivers working in 
4 different town of İzmir. questionnaire form, Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND), 
CAGE Alcohol Screening Test, Driver Behavior Scale (DBS) and Driving Skills Scale (DSS) were 
applied to drivers. The data were analyzed statistically with SPSS 18.0 (p <0.05 significance level).

Results: Drivers were between the ages of 20-67 and the average age was 42,9 ± 12,7 years. 
46,7% of them have been professional drivers for more than 20 years. The majority of drivers used 
cigarettes (57,8%) and alcohol (63,3%). The reported substances and drugs use percentage from driv-
ers were 55,6% painkillers to increase their attention and/or alertness in traffic, 12,2% tranquilizers, 
1,1% steroids, 20% cannabis, 3,3% amphetamine-type stimulants (ATS), 2,2 % synthetic cannabis at 
least once through their life-time. Significant differences were found between alcohol and cannabis 
use and errors, rule violations and the ability to safe driving.

Conclusion: It will be useful to consider driving behavior well-rounded with psychological, 
psychiatric and forensic toxicological aspects. The results of our study showed that drug abuse tests 
providing a forensic evidence in the workplace and traffic environment are important and needed to 
be actively applied.
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1. Giriş
Trafik kazaları, sağlık boyutu yanında toplum gü-

venliği üzerine olan yaygın etkileri nedeniyle üzerinde 
durulması gereken önemli bir sorundur. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (DSÖ) raporuna göre; dünya çapında, her 
yıl karayolu trafik kazalarında ölenlerin sayısı yakla-
şık 1,2 milyon, yaralananların sayısı 50 milyon olarak 
tahmin edilirken, trafik kazalarının 2020 yılında global 
hastalık yükünün önde gelen 10 nedeni içerisinde 3. sı-
rada olacağı öngörülmektedir (1). Sürücü davranışları ve 
sürücülük becerileri trafikte kaza riskini oluşturan ana 
unsurlar arasında yer almaktadır (2). Sürücü davranışı; 
sürücünün araç kullanımında sergilediği hız yapma ya da 
trafik kurallarını ihmal etme gibi doğrudan kaza riskiyle 
ilgili davranışları ve trafik güvenliğine ilişkin tutumlarını 
tanımlamaktadır. Sürücülük becerileri ise; daha çok sürü-
cünün araç kullanımında ne oranda yetkin ve deneyimli 
olduğunu ve mesafe tahmini, çevresel algı gibi fizyolojik 
özelliklerin düzeyini belirtmektedir (3). Alkol, madde ve 
ilaç etkisi altında araç kullanma davranışı olumsuz sürü-
cü davranışları arasında yer almaktadır. Psikoaktif etkileri 
olan bu maddelerin kullanımı, sürüş becerileri açısından 
önemli olan birçok özelliği etkilemekte, yol güvenliğini 
tehlikeye sokmakta ve ölümlü ya da yaralanmalı trafik 
kazasına sebep olmaktadır.

Kan alkol düzeyinin 0,5 promil (50 mg/dL) ve üze-
rinde olması durumunda, kişilerin bilişsel fonksiyonları 
olumsuz etkilenmekte olup bu değerin üzerindeki her ar-
tış bilişsel, motor ve algısal fonksiyonlar üzerinde bozucu 
etki ortaya çıkarmaktadır (4,5). Kan alkol düzeyinin 0,50 
ile 0,79 promil arasında olması ile kaza riskinde 7 ile 21 
kat arasında bir artışın söz konusu olduğu bildirilmiştir 
(6). Alkol kullanımında olduğu gibi yasal/yasadışı madde 
kullanımının da sürücülerde kazaya karışmada etkili bir 
faktör olduğu ve alkollü araç kullanmaktan daha tehli-
keli durum olarak değerlendirildiğini belirten çalışmalar 
mevcuttur (7,8). Yapılan araştırmalarda, alkol dışında su-
istimal edilebilme ihtimali yüksek olan ve kullanımı git-
tikçe yaygınlaşan psikoaktif yasadışı maddelerden esrar 
ve amfetaminin, araç kazalarında artışa sebep olduğu ve 
sürücülük becerilerini olumsuz etkilediği gösterilmiştir 
(9–12). Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılı-
ğı İzleme Merkezi (EMCDDA)’nin yürüttüğü projenin 
bulgularına göre, çoklu madde kullanımı sürücü beceri-
lerini etkileyerek trafik kazası riskini 5-30 kat artırırken, 
alkolle maddelerin birlikte kullanımı kaza riskini 20-200 
kat artırmaktadır (13). Yapılan bir çalışmada, sürücülerin 
%54,8’inde kaza yaptığı sırada alkol ya da madde kullanı-
mının olduğu bildirilmiştir (14). 2014 yılında İspanya’da 
sürücülerle yapılan bir araştırmada, madde etkisi altında 
araç kullanımının %1,9 oranında olduğu rapor edilmiştir 

(15). Avustralya’da amatör ve profesyonellerden oluşan 
2500 yaralı sürücünün %8,6’sının kan örneklerinde alkol, 
%7,1’inde esrar, %3’ünde alkol ve esrar saptanmıştır (16). 
2011 yılında Drummer ve arkadaşlarının Avustralya’da 
1714 yaralı sürücü ile yaptıkları bir araştırmada kan ör-
neklerinden elde edilen analiz sonuçlarına göre, sürücü-
lerin %29’unda alkol ve %35’inde madde saptanmıştır. 
Saptanan maddelerin içerisinde %9,8 esrar (THC), %9,4 
opioidler, %9,2 oranında antidepresanlar, %8,9 benzodi-
azepinler, %3,1 metamfetamin, %1,7 antipsikotikler ve 
%0,8 oranında ekstazi (MDMA) bulunmaktadır. Sürücü-
lerde maddenin yanında alkolün birlikte bulunma oranı 
%12 olarak bildirilmiştir (7). Başka bir çalışmada, hafta 
sonu gece araç kullanan sürücülerin %14,4’ünde yasadışı 
madde kullanımı olduğu yapılan tükürük analizi sonu-
cunda tespit edilmiş ve %8,5 oranında en yaygın olarak 
kullanılan maddenin esrar olduğu saptanmıştır (17).

Ülkemizde araç sürücülerinin trafikte izin verilen sı-
nırların üzerinde alkol ve madde kullanımının önlenmesi-
ni amaçlayan yasal düzenlemeler mevcuttur. Ayrıca, 5237 
Sayılı Türk Ceza Kanunun 179. Maddesi uyarınca alkol 
veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle 
emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde 
olmasına rağmen araç kullanan kişinin cezalandırılacağı 
hükmolunmuştur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 
48. Maddesi uyarınca da; uyuşturucu veya keyif verici 
maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nede-
niyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin ka-
rayolunda araç sürmeleri yasaktır. Kanuna göre; 0.50 pro-
milin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 
sürücüler hakkında idari para cezası verilmekte ve sürücü 
belgesi altı ay süreyle geri alınmaktadır. Hususi otomobil 
dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakı-
mından promil alt sınırı ise 0.21 olarak uygulanmaktadır. 
Bu düzenlemelere karşın yapılan çalışmalar, ülkemizde 
araç sürücülerinde alkol ve madde kullanımı olduğu ger-
çeğini ortaya koymaktadır. Örneğin, uzun yol araç sürü-
cülerinde sözlü beyana dayalı olarak yapılan bir çalışma-
da, sürücülerin %28,9’unun esrar kullandığı bildirilmiştir 
(18). Bir Acil Tıp Anabilim Dalına trafik kazası sebebiyle 
başvuran sürücülerin %40,2’sinin kan analizinde alkol 
tespit edilmiş ve alkollü sürücülerin %66,7’sinin alkol dü-
zeyinin yasal sınırın (0,5 promil) üstünde olduğu bildiril-
miştir (19). 2011 yılında yapılan bir araştırmada 348 trafik 
kazası olgusunun %37,1’inin kanında alkol saptanmış ve 
ölümlü trafik kazalarının %55,4’ünde alkol pozitif bulun-
muştur (20). 2010 ile 2011 yılları arasında madde kullanı-
mı açısından şüpheli olduğu tespit edilen ve kazaya karı-
şan 91 sürücünün %44’ünün kanında alkol ve %15,4’ünün 
kanında psikoaktif madde saptanmıştır (21). 2015 yılında 
yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; araç kullanan 
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ve psikiyatrik bir tanısı olan hastaların %32,4’ü alkollü 
araç kullandıklarını, %7,4’ü alkol veya madde kullanımı-
na bağlı trafik kazası yaptığını bildirmiştir (22).

Yapılan çalışmaların sonuçlarından da görüldüğü üze-
re, alkol ve madde etkisi altında araç kullanma davranı-
şı ölümlere, maddi hasarlara ve yaralanmalara yol açan 
önemli bir trafik güvenliği sorunudur. Trafik kazalarında 
alkol ve madde kullanımı ile ilgili sürücü davranışları ve 
becerileri konusunda ülkemizdeki çalışmalar sınırlıdır. 
Bu çalışmada; profesyonel araç sürücülerinde alkol, mad-
de, ilaç kullanım sıklığının araştırılması ve bu maddeler 
ile sürücü davranış becerileri arasındaki ilişkinin değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır.

2. Gereç ve Yöntem
Çalışma; 20-67 yaş aralığında, 30 servis, 30 taksi ve 30 

minibüs sürücüsü olmak üzere toplamda 90 profesyonel 
erkek araç sürücüsü ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma için 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan onay alınmıştır (02.05.2012 tarihli ve 12-5/29 
nolu karar). 09.04.2012 ile 02.09.2013 tarihleri arasında 
İzmir ilinin 4 farklı ilçesinde çalışan sürücülerin çalışma 
alanlarına gidilerek, gönüllü olarak araştırmaya katılmayı 
kabul edenlerle bekleme kulübelerinde birebir görüşmeler 
yapılmıştır. Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan 
sosyo-demografik soruların ve madde kullanımına ilişkin 
soruların yer aldığı anket formu, 2004 yılında Uysal ve 
arkadaşları tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması 
yapılan ve nikotinin fiziksel bağımlılığı yönünden riski 
değerlendirmek, düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilen Fa-
gerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT)(23), alkolizm 
tanısı için güvenirliği tespit edilen ve içki içmeyle ilişki-
li kontrol kaybını, ruhsal sonuçları, kişilerarası sorunları 
ve fizyolojik bağımlılığı sorgulayan CAGE (Cutdown, 
Annoyed, Guilty, Eyeopener) Alkol Tarama Testi (24) 
kullanılmıştır. Ayrıca geçerlilik ve güvenirlik çalışmala-
rı ülkemizde 2004 yılında Lajunen ve Özkan tarafından 
gerçekleştirilen, sürücülerin araç kullanırken karşılaşılan 
muhtemel durumları kendileri için ne sıklıkta yaşadıkla-
rını değerlendirmek amacıyla Sürücü Davranışları Ölçeği 
(SDÖ) ve sürücülük becerilerini sürücü beyanı temelinde 
ölçmek amacıyla Sürücülük Becerisi Ölçeği (SBÖ) kulla-
nılmıştır (25). Veriler, SPSS 18,0 paket programı kullanı-
larak analiz edilmiş ve istatistiksel anlamlılık için p<0,05 
kabul edilmiştir. Analizlerde Ki-Kare Test, Mann-Whitney 
U Test ve Kruskal Wallis H Test kullanılmıştır.

3. Bulgular
Anket ve ölçeklere verilen cevaplar analiz edildi-

ğinde; sürücülerin yaş ortalaması 42,9±12,7’dir. Sürü-

cülerin %38,9’u ilkokul, %16,7’si ortaokul, %38,9’u 
lise ve %5,5’i üniversite mezunudur. %15,6’sı 1-5 yıl, 
%14,4’ü 6-10 yıl, %12,2’si 11-15 yıl, %11,1’i 16-20 
yıl ve %46,7’si 20 yıldan fazla süredir ticari araç sürü-
cülüğü yapmaktadır. %73,3’ü hayatı boyunca en az bir 
kez aktif kaza (sürücünün bir başka nesneye çarpması) 
ve %83,3’ü pasif kaza (sürücüye bir başka sürücü tara-
fından çarpılması) yapmıştır. %35,6’sı da son bir yılda 
hemen her gün trafikte ucuz atlatma (potansiyel kaza) 
yaşamıştır.

Sürücülerin trafik cezası alma nedenleri çeşitlilik gös-
termektedir (Tablo 1). Buna göre; katılımcıların %11,1’i 
yaşam boyu en az bir kez alkollü araç kullanma nedeniy-
le trafik cezası aldığını belirtmiştir, ancak madde etkisi 
altındayken araç kullanma nedeniyle trafik cezası alan 
sürücüye rastlanmamıştır.

Tablo 1. Sürücülerin Aldığı Trafik Cezalarının Nedenleri.

Ceza Nedeni (n) (%)
Aşırı hız 44 48,9
Kaza 11 12,2
Alkol 10 11,1
Emniyet kemeri 19 21,1
Eksik evrak 37 41,1
Madde kullanımı 0 0
Cep telefonu kullanma 12 13,3
Kırmızı ışık ihlali 24 26,7
Hatalı sollama 5 5,6
Yanlış park etme 38 42,2
Fazla yolcu taşıma 29 32,2

Sürücülerin %57,8’i halen sigara kullanımının oldu-
ğunu bildirmiştir ve FNBT puan ortalaması 4,62 olarak 
hesaplanmıştır (Tablo 2).

Tablo 2. Sürücülerin Sigara Kullanımına İlişkin Bilgiler.

Sigara (n) (%)
Halen kullanıyor 52 57,8
Bırakmış 24 26,7
Hiç kullanmamış 14 15,6
Toplam 90 100
FNBT
Çok az (0-2 puan) 17 32,7
Az (3-4 puan) 10 19,2
Orta (5 puan) 6 11,5
Yüksek (6-7 puan) 9 17,3
Çok yüksek (8-10 puan) 10 19,2
Toplam 52 100
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Tablo 3’te yer alan sürücülerin alkol kullanımına iliş-
kin bilgilere bakıldığında; %63,3 gibi büyük oranda alkol 
kullanımını sürdürdüklerini beyan etmişlerdir. CAGE ta-
rama testi sonuçlarına göre; halen alkol kullanan katılım-
cıların %24,6’sı 2 veya daha fazla evet cevabı vermiştir 
ve bu katılımcılar riskli alkol kullanan grubu oluşturmak-
tadır.

Tablo 3. Sürücülerin Alkol Kullanımına İlişkin Bilgiler.

Alkol (n) (%)

Halen kullanıyor 57 63,3
Bırakmış 24 26,7
Hiç kullanmamış 9 10
Toplam 90 100
Son 12 ay alkol kullanımı
Sadece 1 kez 4 7
Sadece birkaç kez 9 15,8
Ayda 1-2 kez 11 19,3
Ayda 3-4 kez 3 5,3
Haftada 1-2 kez 16 28,1
Haftada 3-4 kez 7 12,3
Hemen her gün 7 12,3
Toplam 57 100
Son 30 gün alkol kullanımı
Hiç 8 14
1 gün 9 15,8
2 gün 4 7
3-5 gün 13 22,8
6-10 gün 9 15,8
11-20 gün 5 8,8
21-28 gün 5 8,8
Her gün 4 7
Toplam 57 100

Sürücülerin madde kullanımı ile ilgili olarak beyanları 
değerlendirildiğinde (n=90) en yaygın kullanılan madde-
nin esrar olduğu saptanmıştır (Tablo 4). Esrar kullanımı 
olan 18 sürücünün son 12 ay içinde %11,1’i (n=2) sadece 
birkaç kez, %5,6’sı (n=1) ayda 1 kez, %5,6’sı (n=1) haf-
tada 1 kez esrar kullandığını ve %77,8’i (n=14) ise esrar 
kullanımı olmadığını belirtmiştir. Esrar kullanımı olan 1 
sürücü son 30 gün içinde haftada 3-4 kez esrar kullanımı-
nın olduğunu belirtmiştir.

Sürücülerin % 42,2’si (n=38) yaşam boyu en az bir 
kez alkol dışında tıbbi amaç olmaksızın psikoaktif madde 
kullandığını belirtmiştir. Madde kullanımı olan 38 sürü-
cünün %28,9’u yaşam boyu çoklu yasal ve yasadışı mad-
de kullanımı olduğunu beyan etmiştir (Tablo 5). Kulla-

nım nedenlerine bakıldığında; %47,4’ü ilk kullanımlarını 
rahatlamak ve keyif almak, %36,8’i arkadaşlarına eşlik 
etmek, %15,8’i merak, %5,3’ü sakinleşmek, %2,6’sı uyu-
yabilmek, %2,6’sı sorunlarından uzaklaşmak vb. olarak 
bildirmişlerdir.

Tablo 4. Sürücülerin Madde Kullanımına İlişkin Bilgiler.

Maddenin ismi
Evet Hayır

(n) (%) (n) (%)
Esrar 18 20,0 72 80,0
Kodeinli ilaç 16 17,8 74 82,2
Yatıştırıcı, sedatif ilaç 11 12,2 79 87,8
Amfetamin tipi stimülanlar 
(ATS)

3 3,3 87 96,7

Sentetik esrar 2 2,2 88 97,8
Steroid içeren ilaç 1 1,1 89 98,9

Tablo 5. Sürücülerin Yaşam Boyu Çoklu Madde Kullanı-
mına İlişkin Bilgiler.

Yasal/Yasadışı Madde n %
Esrar + sentetik esrar + ATS 1 2,6
Esrar + sentetik esrar + kodeinli ilaç 1 2,6
Esrar + kodeinli ilaç 5 13,2
Esrar + steroid içeren ilaç 1 2,6
Esrar + yatıştırıcı, sedatif ilaç 2 5,3
Yatıştırıcı, sedatif ilaç +kodeinli ilaç 1 2,6
Çoklu madde yok 27 71,1
Toplam 38 100

Sürücülerin yaşam boyu alkol kullanımı ile madde 
kullanımı arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla yapılan 
analiz sonucuna göre; alkol kullanımı olan sürücülerin 
anlamlı çoğunluğu (%76,3) en az bir kez madde kulla-
nan grubu oluşturmaktadır (χ²(2)=6,269, p<0,05). Ayrıca, 
yaşam boyu alkol kullanımı ile esrar kullanımı arasında 
da istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma bulunmuştur 
(χ²(2)=13,026, p<0,05). Buna göre esrar kullanımı olan 
sürücülerin tamamı alkol kullanmaktadır. Burada anket 
uygulamasına katılan sürücülerin sosyal arzulanırlık ne-
deniyle kaza geçmişleri ve alkol-madde kullanımı konu-
sundaki beyanlarının yanlı olabileceği ihtimali de göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Sürücü grubu ile alkol ve madde kullanımı arasın-
da yapılan analiz sonuçlarına göre; minibüs sürücü-
lerinde taksi ve servis sürücülerine kıyasla alkol kul-
lanımı (χ²(4)=20,390; p<0,05) ve madde kullanımı 
(χ²(2)=12,115; p<0,05) daha yüksek oranda bulunmuştur.
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Sürücülerin alkollü araç kullanma nedeniyle trafik ce-
zası alması ile esrar kullanım durumu arasında istatistik-
sel olarak anlamlı farklılaşma bulunmuş (χ²(1)=17,578; 
p<0,05) ve alkollü araç kullanma nedeniyle trafik cezası 
alan sürücülerin %70’i yaşamı boyunca en az bir kez es-
rar kullandığını bildirmiştir.

Sürücülerin %38,9’u trafikte alkol etkisi altındayken 
ticari araç ve %57,8’i özel (kişisel) araç; esrar etkisi altın-
dayken %4,4’ü ticari araç ve %11,1’i özel (kişisel) araç-
ları en az bir kez kullandığını belirtmiştir. Sürücülerin 
%73,3’ü aktif olarak çalışırken en az bir kez alkol testine 
tabi tutulduğunu bildirmiştir.

Sürücülerin %55,6’sı (n=50) son 1 yıl içinde hekim 
önerisi olmaksızın rahatlamak veya dikkatini arttırmak, 
uyanık kalmak amacıyla bir defadan fazla ağrı kesici kul-
landığını bildirmiştir.

Alkol kullanımı ile SDÖ ve SBÖ alt ölçekleri arasın-
daki ilişkiyi test etmek amacıyla yapılan Kruskall Wal-
lis H Test analizleri sonucunda hatalar (χ²(2)=10,738; 
p=0,005), kural ihlalleri (χ²(2)=10,104; p=0,006), araç 
kullanma (χ²(2)=6,259; p=0,044) ve güvenli araç kullan-
ma (χ²(2)=8,802; p=0,012) becerisi alt ölçeklerinde ista-
tistiksel olarak anlamlı farklılaşma bulunmuştur (Şekil 
1). Buna göre; alkol kullananların kural ihlalleri alt ölçeği 
puan ortalamaları (ort. 52,02) daha yüksek, güvenli araç 
kullanma becerisi alt ölçeği puan ortalamaları (ort. 41,26) 
ise daha düşük bulunmuştur.

Şekil 1. Alkol Kullanımına Göre SDÖ ve SBÖ Alt Ölçek-
leri Puan Ortalamaları.

Esrar kullanımı ile SDÖ ve SBÖ alt ölçekleri arasın-
daki ilişkiyi test etmek amacıyla yapılan Mann-Whitney 
U Test analizleri sonucunda hatalar (U=453,000 Z=-1,993 
p=.046), kural ihlalleri (U=356,500 Z=-2,952 p=0,003), 
saldırgan ihlaller (U=400,500 Z=-2,513 p=0,012) ve 
güvenli araç kullanma becerisi (U=347,500 Z=-3,042 
p=0,002) alt ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı 
farklılaşma bulunmuştur (Şekil 2). Buna göre; esrar kul-
lanımı olanların hatalar (ort. 56,33), kural ihlalleri (ort. 
61,69), saldırgan ihlaller (ort. 59,25) alt ölçekleri puan 
ortalamaları daha yüksek, güvenli araç kullanma becerisi 

alt ölçeği puan ortalamaları (ort. 28,81) ise daha düşük 
bulunmuştur.

Şekil 2. Esrar Kullanımına Göre SDÖ ve SBÖ Alt Ölçek-
leri Puan Ortalamaları.

4. Tartışma
Trafik kazaları, Dünyada ve Ülkemizde önemli bir 

toplumsal güvenlik sorunudur ve her yıl kazalar nedeniyle 
binlerce kişi zarar görmektedir. Kaza istatistikleri ile tra-
fik kazalarında en çok kusurun %95’ten yüksek bir oranla 
sürücülerde olduğu belirtilmiştir (26). İzmir’in 4 farklı 
ilçesinde 90 profesyonel sürücü ile gerçekleştirilen çalış-
mamızda, sürücü davranışları ve becerileri ile alkol, mad-
de ve ilaç kullanım yaygınlığı arasındaki ilişki değerlendi-
rilmiştir. Çalışmamıza katılan sürücülerin %57,8’i sigara 
ve %63,3’ü alkol kullandığını belirtmiştir. Yapılan araş-
tırmalarda da benzer sonuçlar sunulmuştur (3,19,27,28).

Çalışmamızda sürücüler ağrı kesici ilaçları (%55,6) 
hekim önerisi olmadan trafikte çalışırken dikkatini arttır-
mak veya uyanık kalabilmek amacıyla son bir yıl içeri-
sinde en az bir kez suistimal ettiklerini beyan etmişlerdir. 
Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren ilacın 
içeriğinde parasetamol ve kafein bulunmaktadır (29). Ül-
kemizde yapılan araştırmalarda profesyonel araç sürücü-
lerinin tıbbi olarak önerilmediği halde suistimal ettikleri 
ilaçların başında genellikle ağrı kesicilerin ve özellikle 
uzun yol araç sürücülerinde içerdiği kafeinin uyarıcı etki-
si nedeniyle uyanık kalmayı sağlayan gripinin yaygın ol-
duğu görülmektedir (28,30). Sürücülerin %42,2’si yaşam 
boyu en az bir kez tıbbi amaçlı kullanım harici yasadışı 
madde kullandığını bildirmiştir. 2009 yılında profesyonel 
araç sürücüleriyle yapılan bir çalışmada alkol dışı madde 
kullanma oranı %28,8’dir ve bu oran ilaç dışındaki mad-
deleri kapsamaktadır (18). Bunun yanında literatürde sü-
rücülerle yapılan pek çok çalışmada olduğu gibi (17,21) 
çalışmamızda da alkol dışında en yaygın kullanımı olan 
madde esrardır.

Aktaş ve ark. / Adli Tıp Bülteni, 2019; 24 (2): 100-107



- 105 -

Araştırmamızda sürücülerin %73,3’ü trafikte çalışır-
ken en az bir kez alkol testine tabi tutulduğunu, %26,7’si 
alkol testine hiç tabi tutulmadığını ve %11,1’i alkollü araç 
kullanma nedeniyle trafik cezası aldığını bildirmiştir. 16 
ile 20 yıl arası uzun süredir profesyonel araç sürücüsü 
olarak çalışanların %40’ının ve 20 yıldan fazla süredir ça-
lışanların %14,3’ünün bu zamana kadar trafikte hiç alkol 
testine tabi tutulmaması dikkat çekici bir veridir. Ayrıca 
araştırmaya katılan 7 sürücü alkollü araç kullandığı hal-
de hiç alkol testine tabi tutulmadığını ve ceza almadığını 
belirtmiştir. Pek çok dünya ülkesinde caydırıcı nitelikte 
olduğu yönünde kabul gören trafikte alkol testi uygula-
ması ülkemizde rutin olarak yapılmaktadır, ancak trafikte 
madde testleri için henüz rutin olarak böyle bir uygulama 
mevcut değildir. Dünyada profesyonel araç sürücülerinde 
madde testi uygulaması iki şekilde yapılmaktadır. Bu uy-
gulamalardan ilki kişilerin bağlı oldukları ilgili kurumlar 
kapsamında işyeri madde testi (Workplace Drug Testing, 
WDT) (31), ikincisi ise trafikte seyir halindeyken sürü-
cülerde yapılan madde testidir (Driving Under The Influ-
ence of Drugs, DRUID) (32). Araştırmamızda da trafikte 
çalışırken alkol dışı madde testine tabi tutulduğunu beyan 
eden sürücüye rastlanmamıştır. Bu veriler, profesyonel 
araç sürücülerinde madde testlerinin yapılması gereklili-
ğini ve önemini gözler önüne sermektedir.

Alkol kullanımı olan katılımcıların, kullanımı olma-
yanlardan daha fazla hata ve kural ihlali davranışlarında 
bulundukları ve daha az araç kullanma becerisi ve güven-
li araç kullanma becerisine sahip oldukları saptanmıştır. 
Bu durum özellikle alkol kullanımının sürücü davranış-
ları ve becerileri üzerindeki olumsuz etkisinin varlığıyla 
açıklanabilir. Bernosky Smith ve arkadaşları tarafından 
2012 yılında yapılan araştırma sonucuna göre; sürücüler-
de alkol kullanımının trafikte riskli davranışları artırdığı 
ve özellikle alkol alımının hızlı olmasının riskli sürücü 
davranışı ile ilişkili olduğu bulunmuştur (33). Mesleği sü-
rücülük olan kişilerin yaşam öykülerinde esrar kullanımı-
nın da olması trafik ortamında araç kullanma davranışı ve 
araç kullanma becerisi üzerinde risk faktörü olabilmek-
tedir. Deneysel bir çalışma sonucunda yüksek doz esrar 
alan grubun esrar almayan plasebo grubundan daha ya-
vaş tepkide bulunduğu, fakat bu farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı bildirilmiştir (34). Madde kullanımının 
trafikte kazalar ve riskli sürücü davranışlarıyla ilişkili 
olduğunu bildiren başka yayınlar da mevcuttur (35,36). 
Araştırmamız sonucunda da yaşam boyu en az bir kez es-
rar kullanımı olan sürücülerin, kullanımı olmayanlardan 
daha fazla hata, kural ihlali ve saldırgan ihlal davranış-
larında bulundukları ve daha az güvenli araç kullanma 
becerisine sahip oldukları görülmüştür.

Dünya genelinde mevcut yayınlar incelendiğinde; 
farklı tekniklerin ve adli/analitik toksikolojik verilerinin 
kullanıldığı çok sayıda çalışma olup, ülkemizde ise daha 
çok sürücülerin sözlü beyanına göre yapılan alkol, mad-
de ve ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Ancak 
profesyonel araç sürücüleri ile ilgili çalışmalar kısıtlı sa-
yıdadır. Bu araştırmada da profesyonel araç sürücüleri-
nin sözlü beyanlarından alınan bilgilerle alkol, madde ve 
ilaç kullanım özellikleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla 
alkol, madde ve ilaç kullanımıyla ilgili sorular yarı ya-
pılandırılmış görüşme tekniği çerçevesinde sorulmuş ve 
cevaplar anket formuna araştırmacı psikolog tarafından 
dikkatle işaretlenmiştir. Bu kapsamda bulguların yorum-
lanmasında; yasadışı madde kullanımının ülkemizde suç 
olması ve sosyal arzulanırlık nedeniyle kişiler tarafından 
gizli tutulmaya çalışılabileceği eğilimi göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Psikoaktif maddelerin saptanmasına yö-
nelik çeşitli biyolojik materyallerle (saç, tükürük, idrar, 
kan gibi) yapılan adli toksikolojik analiz sonuçlarının bu 
tür çalışmalarda kullanılması yararlı olacaktır. Ek olarak, 
trafikte sürücülerdeki alkol testi uygulamasında olduğu 
gibi madde testlerinin rutin ve etkin olarak yapılmasının 
uyuşturucu, uyarıcı ve keyif verici psikoaktif maddelerle 
mücadeledeki başarıyı artıracağı düşünülmektedir. Sü-
rücülerin madde etkisi altında olup olmadığının ve/veya 
madde kullanıp kullanmadığının belirlenmesi amacıyla 
yapılacak testlerde mutlak amaç, adli alanla ilişkisi ne-
deniyle, toksikolojik analizlerde en doğru sonucun alın-
masıdır. Madde saptanmasına yönelik adli toksikolojik 
analizlerde, örneğin, uygun ön tarama test yönteminin se-
çilmemesi, doğrulama yapılmadan ön tarama testi sonu-
cunda yasal işlemlerin uygulanması, örnek temin/transfe-
rinde gerekli emniyet & gözetim zincirin sağlanamaması, 
ön tarama testindeki analitlerin ve eşik değerlerinin aynı/
standart olmaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu 
koşullarda; bir maddenin kişide saptanamaması veya 
gerçekte bulunmayan bir maddenin tespit edilmesi gibi 
telafisi mümkün olmayacak durumlar gelişebilmektedir. 
İlgili uluslararası rapor ve rehberlere (DRUID, EWDTS) 
göre gerekli tedbirlerin alınmasıyla bu tür sorunların önü-
ne geçebilmek mümkün olabilecektir.

5. Sonuç
Alkol, madde ve ilaç etkisi altında araç kullanma dav-

ranışı trafik güvenliğini tehlikeye sokan olumsuz sürücü 
davranışlarındandır. Konunun çok yönlü olarak psikoloji 
ve adli toksikoloji bakış açısıyla ele alınması uygulamada 
fayda sağlayacaktır, bu aşamada trafikte madde testleri 
önem taşımaktadır. Bu araştırmanın sonuçları, profesyo-
nel araç sürücülerinin alkol, madde ve ilaç kullanımları 
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açısından rutin olarak denetlenmesi ve değerlendirilmesi 
gerektiğini göstermektedir.
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