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Özet 
Amaç: Çalışmada Afyon Sultandağı Meslek Yüksekokulu öğrencilerindeki alkol kullanımının yaygınlığı ve gençlerin alkol 
kullanım sebeplerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışma 15.02.2012 ve 01.03.2012 tarihleri arasında yapıldı Afyon Sultandağı ilçesi meslek yüksekoku-
lunda okuyan 168  öğrenciye 10 soruluk bir anket uygulandı. Çalışmanın istatistiksel değerlendirilmesinde Mann Whitney-U 
testi ve T-test kullanıldı. 
Bulgular: Öğrencilerin 115’i (%31,5) kız, 53’ü erkekti (%68,5). Alkol alan ve almayan gruplar istatistiksel anlamlılık açısın-
dan karşılaştırıldığında; cinsiyet (p:0,011) ve ailede alkol kullanımı açısından (p:0.0001) belirgin farklılık saptandı. 21 yaş altı 
ve üstü alkol kullanımı arasında fark olup olmadığını araştırıldığında; gruplar arasında istatistiki fark olmadığı gözlendi 
(p:0,335). Yine bir denetimin olması, yurtta veya ailesiyle birlikte kalma, evde tek başına ya da arkadaşları ile kalma 
açılarından istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p:0,457). Çalışmamızda alkol kullanım oranı erkek öğrenciler (%34)  için 
literatürle uyumlu iken, kız öğrenciler (%16) için uyumlu değildi. Alkol tercihleri ile ilgili sorularda da ilk sırada votka (%32), 
ikinci sırada bira (%18), üçüncü sırada rakı (%14) tercih edilmekteydi. Hangi ortamda içtiklerine dair soruda %84’ü arkadaşla-
rı ile içtiklerini belirtmiştir. Neden alkol almak istersiniz sorusuna da %80’i hoşuma gittiği için veya merak ettiğim için ceva-
bını vermiştir.  
Sonuç: Özellikle erkek çocuklarda ve alkol kullanan ailelerin çocuklarında alkol kullanımının farklı olması, ebeveynlere örnek 
olma bakımından özellikle erkek çocuklar için dikkatli olmayı; 15-17 yaşta alkol alımına başlamanın %34 gibi bir oran olması 
da erken yaşlarda, ebeveynlerin dikkatli gözetici tutum göstermeleri gerektiği sonucunu çıkarmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Alkolizm, üniversite, öğrenci 
 
Abstract 
Objective: In this study, it is aimed to report prevalance of alcohol consumption and reasons for consumption among Afyon 
Sultandağı Profession High School students.  
Material and Method: Study was performed between 15.02.2012 and 01.03.2012. A questionairre including 10 questions was 
applied for 168 students of Afyon Sultandağı Proffesion High School. For the assessment of survey; Mann Whitney-U test and 
T-test were used.  
Results: 115 students (31.5%) were female, 53 were (68.5%) male. When the alcohol consuming and non-consuming groups 
were assessed for statistical significance; gender (p:0,011) and alcohol consumpion in the family (p:0.0001) showed statistical 
significance. For alcohol consumption between over 21 years of age and under 21 years; there was no significance (p:0,335). 
Moreover; no statistical significance for alcohol consuming between students who were staying with their parents or in special 
residence, for students who have superwiser for them and staying on their own alone or with their friends; was detected 
(p:0,457). Alcohol consumption rate in the study was consistent with literature for boys (%34), but not consistent for girls 
(%16). The first choice for alcohol was votka (%32), second was beer (%18) and the third was raki (%14). Answer for the 
question about the place they comsume alcohol was with friends 84%. They answered the question; why you consume alcohol, 
as we like it or we wonder about it for 80%. 
Conclusion: While alcohol consumption is significant in boys and in children who have alcohol consuming parents, parents 
need to be cautious in being a model for their children and because alcohol consumption beginning age is 15-17 years of age, 
parent’s supervision for adolescants is important in those early ages. 
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Giriş 
 
Alkol kullanımı ve buna bağlı bozukluklar, kullanımının 
özellikle erken yaşta başlaması ve bazen alkolizme 
dönüşmesi nedeni ile genç yaş grubu için ayrı bir önem 
taşımaktadır. Alkolizm batı dünyasının en önemli halk 
sağlığı sorunlarından biridir (1,2). Kullanıldığında insa-
na yalancı bir iyilik hali, kendine güven duygusu sağla-
yan alkol; gencin yetersizlik duygusunu, kaygılarını ve 
çekingenliğini ortadan kaldırmakta, ayrıca kabadayılık 
gibi davranışlarla erişkin olduğunu kanıtlamaya yara-
maktadır (3). Sorunlu gençler bu tür maddeler yardımıy-
la benlik saygılarını bir süre ayakta tutabilmektedir (4). 
Genci alkol kötüye kullanımı, alkol bağımlılığı ve alkol-
le ilişkili bozukluklardan koruyan veya yatkın hale geti-
ren ilişkili ya da ilişkisiz birçok faktör vardır. Bunlar 
alkolün fiyatı ve elde edilebilirliği, toplumun alkol kul-
lanımına ve kullanım bozukluklarına bakış açısı, bireyin 
sosyo-kültürel, psikolojik, fizyolojik ve genetik yapısı 
gibi faktörlerdir (5). Alkolizmin gelişiminde %50-60 
oranında genetik faktörlerin rol oynadığını gösteren 
çalışmalar da vardır (6,7). 
 
Alkol tüketimi yüksek kan basıncı, iskemik kalp hasta-
lığı ve bazı kanserleri de içeren 60 hastalığın gelişimi ile 
ilişkilendirilmiştir (8,9). Bununla birlikte az veya orta 
düzeyde alkol kullanımının, bu kullanım miktar tanım-
ları değişse de, iskemik kalp hastalığını azalttığını 
(10,11,12,13,14) veya hem iskemik kalp hastalığını hem 
de tip 2 diabetes mellitusu azalttığını belirten çalışmalar 
da vardır (15,16). Yine alkol almayanlara göre hafif 
veya orta derece kullananların daha düşük mortaliteye 
sahip oldukları, ağır içenlerin ise daha yüksek 
mortaliteye sahip oldukları gösterilmiştir (17,18,19,20). 
 
Bu çalışmada; Afyon Sultandağı Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerindeki alkol kullanımının yaygınlığı ve gençle 
rin alkol kullanım sebeplerinin tespit edilmesi amaçlan 
mıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Çalışma Afyon Sultandağı Meslek Yüksekokulu’nda 
okuyan öğrenciler üzerinde 15.02.2012 ve 01.03.2012 
tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler www.random.org 
sitesinde kullanılan rastgele sayılar tablosuna göre oku-
lun kayıtlarından rastgele seçilmiştir. Çalışmaya katılan 
öğrencilerde gönüllülük esas alındı ve her öğrenciye 
bilgilendirilmiş onam formu okutuldu; anladıklarından 
emin olunduktan sonra imzaları alındı, çalışmaya katıl-
mayı reddeden öğrenci olmadı. Öğrencilere anketlerin 
herhangi bir nedenle okul yönetimi ya da herhangi bir 3. 
kişi ya da kuruma  
 
 

 
 
verilmeyeceği, isimlerinin kaydının tutulmadığı güven-
cesi verildi. Sorulara cevap verirken öğrenciler, bir 
çalışma odasına tek başlarına alındı. Çalışmaya katılan-
lara araştırmacı tarafından oluşturulmuş 10 soruluk bir 
anket uygulandı. 
 
Veriler Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS 15.00) paket programı ile analiz edilmiştir. 
İstatistiksel değerlendirme, eğer örneklem grubu sayısı 
yeterli, varyanslar eşit ve normal dağılıma uygunsa 
parametrik test, bu varsayımların karşılanmadığı du-
rumda ise nonparametrik test kullanılarak yapıldı. Ça-
lışmada Mann Whitney-U testi ve t-testleri kullanıldı. 
 
Bulgular 
 
Çalışmaya Afyon Sultandağı Meslek Yüksekokulu’nda 
okuyan 168 öğrenci katıldı. Öğrencilerin 115’i (%31,5) 
kız, 53’ü erkekti (%68,5). Yaş ortalaması 20,5±1,36 yaş 
olarak tespit edildi (min:17, max:24). 
 
Alkol alan ve almayanların grupların karşılaştırılmasın-
da, denek sayısı alkol alanlarda yetersiz olduğu için 
nonparametrik test olan Mann Whitney-U testi 
kullanıldı. Cinsiyet (p:0,011) ve ailede alkol kullanımı 
(p:0.0001) açısından istatistiksel anlamlı fark bulundu.  
 
Erkek öğrencilerin 18’i (erkeklerin  %34’ü), kızların 
19’u (kızların %16’sı)  alkol kullandığını belirtti. 21 yaş 
altı ve üstü alkol kullanımı arasında istatistiksel anlamlı 
fark olup olmadığı araştırıldı. Her iki grubun 
varyanslarının eşit olup olmadığını gösteren Levene 
testi farksızlık yönündeydi (p:0,055, p<0,05). Her iki 
grubun histogram grafiği normal dağılım gösteren gra-
fiğe sahipti, bu nedenle matemetiksel dönüşüme gerek 
duyulmadı. Gruplar parametrik test uygulanma gerekli-
liklerini sağladıklarından 2 bağımsız grup olan 21 yaş 
altı ve 21 yaş ve üstü gruplar arasında alkol alımı ara-
sında fark olup olmadığını göstermek amacıyla 2 ba-
ğımsız grup arası parametrik bir test olan t-test 
kullanıldı. Test sonucunda, gruplar arasında fark olma-
dığı sonucuna varıldı (p:0.335).  
 
55 öğrenci (%33) tek başına evde veya arkadaşlarıyla 
beraber evde yaşıyorken, 113 öğrenci (%67) yurtta veya 
ailesiyle kalmaktaydı. Alkol alımı bakımından farklılığı 
değerlendirmek için grupların örneklem sayısının yeterli 
olması, varyansların eşit olması ve normal dağılım gös-
termesi nedeni ile t-testi uygulandı. Levene testine göre 
p:0,15 bulunması yani varyansların farksızlığı gösteril-
miş olması üzerine uygulanan t-testinde p:0,457 olarak 
bulundu. Yani yurtta veya ailesiyle evde kalıp belli bir 
gözetmeni olan gençlerle, tek başına evde kalan veya 
arkadaşları ile evde kalan gruplar arası arasında alkol 
alımı bakımından farklılık saptanmadı. 
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Alkol tercihleri ile ilgili sorularda da ilk sırada votka 
(%32), ikinci sırada bira (%18), üçüncü sırada rakı 
(%14) tercih edilmekteydi. Şarap ve viski %12 ile dör-
düncü sıradayken, tekila ve kanyak %5, sonrasında ise 
%1 ile cin gelmekteydi. 
 
Hangi ortamda içtiklerine dair soruda %84’ü arkadaşları 
ile içtiklerini; neden alkol almak istediniz sorusuna 
cevaben de %80’i hoşuma gittiği için veya merak etti-
ğim cevabını vermiştir. 
 
İlk hangi yaşta alkol aldınız sorusuna ise , %34’ü 15-17 
yaş arası, %29’u 17-19 yaş arası, %18’i 13-15 yaş ve 
%18’i 19-22 yaş arası şeklinde cevap vermiştir. 
 
Tartışma 
 
Tarih boyunca toplumların alkole karşı tutumları çok 
değişik olsa da, ılımlı miktarlarda kullanımı az çok 
kabul görmüş; aşırı ve uzun süreli kullanımı ise onay-
lanmamış, kötü bir davranış olarak görülmüştür (21). 
Yaşam boyu alkol kullanım oranları genel nüfusta (22) 
ve üniversite öğrencilerinde (23,24) %30 ile %60 ara-
sında bildirilmişken batı ülkelerinde üniversite öğrenci-
lerinde bu  oran %88-%96 arasında değişmektedir 
(25,26). Çalışmada bu oran erkek öğrenciler (%34)  için 
uyumlu iken, kızlar (%16) için uyumlu değildi. Bu de-
ğerlerin düşük olması, çalışmanın yapıldığı Afyon ilinin 
muhafazakar yapısına bağlandı. Sultandağı Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerinde alkol kullanımıın düşük 
bulunmuş olması, ilin bu genel özelliği ile ilişkili olabi-
lir. 
  
Amerika Birleşik Devletler’nde 2002-2008 yılları ara-
sında eğitim gören kolej öğrencileri arasında yapılan bir 
çalışmada; kadınlar, 21 yaş üstü, kampus dışında yaşa-
yanlar ve akademik olarak iyi performans göstermeyen-
ler, sıklık ve hacim olarak daha fazla alkol tüketiyor 
bulunmuşken (27); yine başka bir kolejde yapılan ben-
zer çalışmada ağır epizodik içki içme eğilimi %41’e 
karşılık %49’la erkeklerde daha fazla bulunmuştur. 
Çalışmamızda erkek öğrencilerin 18’i (erkeklerin  
%34’ü), kızların 19’u (kızların %16’sı)  alkol kullandı-
ğını belirtti. İstatistiksel değerlendirmede, cinsiyet, alkol 
alma bakımından erkek olma ile ve yine ailede alkol 
kullanımı ile anlamlı farklı bulundu. Bu sonuçlar daha 
önce yapılmış çalışmalarla uyumlu idi. 21 yaş altı öğ-
rencilerin 21 ila 23 yaş arası öğrencilere göre hafifçe 
daha az ağır içki içme epizodlarının olduğu tespit edil-
miştir (28). Çalışmada bu iki grup arasında yapılan t-
testi ile bu iki grup arasında içki içme yönünden bir fark 
olmadığı gösterildi. Ek olarak; yurtta veya ailesiyle 
evde kalan, yani belli bir gözetmeni olan gençlerle, tek 
başına evde kalan veya arkadaşları ile evde kalan grup 
 

 
 
lar arasında alkol alımı bakımından farklılık saptanma-
dı. 
 
Birçok ülkede bira kullanımı ile başlayan alkol alışkan-
lığı başta gelmektedir (29). Alkol konsantrasyonunun 
yüksekliği ve ülkemize has bir içki türü olması nedeni 
ile toplumumuzda rakı ilk tercih edilen alkollü içecektir. 
Biranın ikinci sıklıkta tercih edilmesi hem kolay ulaşılır 
hem de ucuz olmasından kaynaklanabilir (30). 
Çalışmada ise votka en çok tercih edilen, bira ikinci 
tercih edilen, rakı ise üçüncü tercih edilen içecektir. Bu 
eğilim; votkanın kola ve portakal sulu gazozlar ile karış-
tırılıp içiminin daha kolay olmasına ve nispeten ağız 
kokusu yapmamasına, böylece de ebebeyn tarafından 
alkol alımının fark edilmeyeceği düşüncesinin yaygın 
olmasına bağlandı.  
 
Hangi ortamda alkollü içki içtiklerine dair soruya 
%84’ü arkadaşları ile içtiklerini; neden alkol almak 
istediniz sorusuna da %80’i hoşuma gittiği için veya 
merak ettiğim cevabını vermişir. Bu durum; gençlerin, 
ailelerinde alkol içimi ile ilgili örnek olmasa dahi arka-
daşlarından etkilendiklerini göstermiştir. Özellikle 15-
17 yaşta alkol alımına başlamanın %34 gibi bir oran 
olması; ailelerin, çocukların arkadaş seçimlerinde erken 
yaşlarda dikkatli ve gözetici tutum göstermeleri gerekti-
ği sonucunu çıkarmaktadır. 
 
Sonuç 
 
Alkol kullanımı, çalışma yaptığımız bölgeye uygun bir 
şekilde diğer ülkelere göre nispeten  daha düşük çıksa 
da, erkek çocuklar ve ailede alkol kullanımından etki-
lenme, diğer çalışmalarla uyumluydu. Özellikle 15-17 
yaşta alkol alımına başlamanın %34 gibi bir oran olma-
sı, ailelerin çocukların arkadaş seçimlerinde erken yaş-
larda dikkatli ve gözetici tutum göstermeleri gerektiği 
sonucunu çıkarmaktadır. 
 
Çıkar çatışması 
 
Bu çalışma hazırlanması sırasında herhangi bir kurum 
veya kuruluştan destek, teşvik, prim veya sponsorluk 
alınmamıştır. Herhangi bir çıkar ilişkisi yoktur. Çalış-
mamın yapımında desteklerini esirgemeyen Sultandağı 
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