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ÖZET 

Gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olmak üzere dünya genelinde alkollü içki tüketimi h ızla artmaktadır. Buna 
bağ lı  olarak gelişen sorunlar her geçen gün daha başa çı k ı lmaz hale gelmektedir. Alkol kullan ı m ında sosyal öğ -
renmenin etkisi farkedildikçe önleme programlar ı nda ailenin üzerinde daha çok durulmaktadır. Çalış ma orta ve 
yüksek Ö ğ renim gençliğ inin, alkol kullan ım s ı kl ığı  ile alkol kullan ı m ın ın sosyodemografik özellikler ve sosyal ö ğ -
renme arasındaki ilişkiyi belirlemek amac ıyla yap ı ldı . Çalış ma, Konya merkezinde, ortaokul, lise, yüksekokul ve 
ç ı raklık eğ itim merkezlerinde ö ğ renim gören 1559 gençle yap ı ldı . Okulları n seçiminde öğ renci alanındaki puan 
s ıralaması , kent merkezine olan uzakl ı kları  dikkate al ınarak tabakalı  rastgele örneklem yap ı ldı . Örneğe ç ı kan 
okuldaki s ı n ıflar rastgele yöntemle belirlendi. Gençlere sosyodemografik özellikleri, aile bireylerinin alkol kul-
lanıp kullanmadığı , kendilerine yak ı n olan veya yak ı n buldukları  ve örnek ald ıkları  kiş ilerin alkol kullan ıp kul-
lanmadıkları nı  sorgulayan anket uygulandı . Sonuçlar SPSS for Windows 6.0 program ı nda Ki-kare ve lojistik 
regresyon analizi ile değ erlendirildi. Gençlerin 177'si (% 11.3) ayda en az bir kez alkol almaktaydı . Alkol al ı m 
oranları  her iki cinsiyette benzerdi. Gençlerin alkol kullan ı m ı  ile babanın, örnek alınan öğ reticinin, ağabey veya 
ablanı n alkol alması  gencin yaşı  ve alkolü zararlı  ve kötü olarak alg ı lama arası nda ilişki bulundu. Gençlerin 
alkol kullanım ı nda sosyal öğ renme önemli bir yere sahip olduğ u söylenebilir. Alkol kullan ı m ın ı n önlenmesinde 
örnek alınabilecek ki ş ilerin (anne, baba, ağabey, abla, öğ retmen veya me şhur kiş iler) özendirici tarzda alkol 
kullanmaları n ı n olumsuz etkisine dikkat gekilmelidir. 
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SUMMARY 

Alcohol consu ınption has been increası ng all over the world, especially in developing countries. Problems de-
pending on alcohol consumption are getting intractable day by day. In prevention schemes, family becomes 
more important as the effect of social learning is noticed. This study was carried out ta determine the re-
lationship between the alcohol use the frequency of this habit and socio-demographic characteristics and social 
learning of alcohol use. The study was made on 1559 students in secondary and high schools and apprentice 
education centers in Konya while choosing schools we paid special attention to the acceptance points of the stu-
dents and to the distance of the school to the city-centre. 

Besides this, folded random study groups were formed and the classes in the school were chosen randomly. The 
young students were asked about their socio-demographic characteristics, whether the other members of their 
family (and the people they feel close to them) have alcohol or not through a survey. The results were evaluated 
by Chi-square test and logistic regression analyse in the programme of SPSS for windows 6.0 177 of adolescent 
(11.3 %) said that they had alcohol once a mounth. A relation was estabhished between alcohol use of ado-
lescent and their fathers, ideal teachers or elder brothers and sister s who drink alcohol. It was also, established 
that there was a relationship between this habit of young people and their age and their understanding of al-
cohol as something bad and harmful. It is suggested that social learning has very important role in adolescent's 
alcohol use. Attention should be giyen to the negative effect of the alcohol use of people who can be taken 
examples by adolescent's (mother, father, elder, brother, sister, teacher, popular people). 

Key words: Alcohol use, social learning, st ııdent, epidemiology 
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GİRİŞ  

Alkol kullanıldığı nda bireye yalanc ı  bir iyilik ve 
kendine güven duygusu verir. Gençlik ça ğı nın özel-
likleri nedeniyle gençler aras ında cezbedici bir 
madde olarak görülmektedir. Geli şmekte olan ül-
kelerde belirgin olmak üzere alkol kullan ımı  giderek 
artmaktad ır. Alkol kullan ımı , genellikle kronik sey-
reden, etyolojisi karmaşı k ciddi bir psikososyal so-
rundur. Alkole karşı  ebeveynlerin umursamaz tu-
tumu, ağabey ve ablan ın kullanması  her iki cins için 
de yatkınlaş tıncı  rol oynamaktad ır (1 ' 2) . 

Bu ilişkinin bütün kötü al ış kanlıklar (sigara, alkol, 
ilaç, eroin vb.) için geçerli olduğu öne sürülmekte-
dir. Yap ı lan çal ış malar kötü ali şkanlıklann hiyerar-
ş ik bir sı rayla sigara, alkol, madde ba ğı mlı lığı  şek-
linde ilerlediğ ini göstermektedir (3 '4). 

Gençlerin alkol kullan ımına dikkat art ışı , bu döne-
min özellikleri ile ilgilidir. Ço ğu ergen,.baş langıçta 
deneme, merak veya görme amac ıyla alkol kullan-
makta sonra da b ırakmaktad ır. Fakat bu denemeler 
biyolojik ve toplumsal olarak yatkın olan gençlerin 
ileride alkol veya madde ba ğı mlı sı  olmasına haz ırl ık 
anlam ına da gelmektedir. 

Bu nedenle yeti şkin dönemindeki alkol kullan ımının 
önlenebilmesi için, gözler gençlik dönemine çev-
rilmektedir. Bu dönemde kötü al ış kanlıldara yol 
açan nedenler ve yönlenmeler ara ş tınlmaktadır. 
Eğer madde kullan ımı  yerine daha uygun başetme 
becerileri geli ş tirilebilirse, kötü alış kanlıklara karşı  
baş arı lı  olunabilece ğ i umudu beslenmektedir(5) . 

ABD'de 12-18 ya ş  aras ında alkol, sigara ve marihua-
na kullananlann say ısı  3 milyon civanndad ır. Lise 
öğ rencilerinin % 87'si ya şamları  boyunca, % 76's ı  
geçmiş  yıl boyunca, % 51'i geçen ay boyunca çe ş itli 
kereler alkol kullandığı  bildirilmiş tir. Günlük kul-
lan ım oran ı  % 3.4'dür (6-8) . Istanbul'da lise ö ğ renci-
lerinin % 56.2'sinin en az bir kez alkol kulland ığı , % 
23.5'inin son bir ayda kullanm ış  olduğu ve % 38'inin 
ise kullan ıp kullanmamakta karars ız olduğu bil-
dirilmiş tir (9) . Ankara'da 11-12 ya ş  üzerinde yap ı lan 
çalış mada bu oran % 6.7, Gemlik'de yap ılan ça-
lış mada ise % 11.6 olarak bulunmu ş tur ( ı 031). 

Çalış ma, gençlerin alkol kullan ımı  ile sosyo- 

dernografık özellikler ve sosyal ö ğ renme aras ındaki 
ilişkiyi belirlemek amac ıyla yap ı ldı . 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalış maya Konya il merkezinde bulunan 5 ortaokul, 
5 lise, 3 yüksekokul ve 1 ç ıraklık eğ itim merkez-
lerindeki öğ renim gören 12-21 yaş  arasındaki genç-
ler dahil edildi. 

Okulların seçiminde öğ renci alimındaki puan s ı -
ralaması , kentin merkezine olan uzakl ıklan dikkate 
alınarak tabakah rastgele örneklemle yap ıldı . Ör-
neğe çıkan okuldaki s ınıflar rastgele yöntemle be-
lirlendi, s ınıftaki her öğ renci çal ış maya alındı . 

Gençlere sosyodemografık özellikleri ve alkol kul-
lanımı  ile ilgili bilgiler içeren bir anket uyguland ı . 
Alman alkolün miktanna bak ı lmaks ızın düzenli ola-
rak ayda en az bir kez alkol alanlar alkol kullan ıyor 
kabul edildi. 

Anketler, araş tırmac ı lar tarafından okullara gidilerek 
sınıflarda sadece ara ş tırmacının gözlemi altında, 
isim almmadan uyguland ı . Elde edilen veriler "SPSS 
for windows 6.0" program ında Ki-kare ve lojistik 
regresyon analizi ile de ğ erlendirildi. 

BULGULAR 

Çalış ma grubunda örneğe çıkan 12-21 yaş  aras ında-
ki 1559 gençten 958'i (% 61.5) erkek, ya ş  ortalama-
lan 15.44, 602'si (% 38.5) kız, yaş  ortalamalan 
15.38 idi. Ayda en az bir kez alkol ald ığı nı  ifade 
eden genç say ısı  177 (% 11.3) idi. Ayda en az bir kez 
alkol aldığı nı  ifade eden erkek say ı sı  115 (% 12), kız 
sayı sı  62 (% 10.3) olarak saptand ı , cinsiyeti« aras ı  
fark yoktu (p>0.05). 

Gençlerden 50'sinin (% 3.2) babas ı , 14'ünün (% 0.9) 
annesi ölmü ş tü. Anne-babadan birinin ölmü ş  olması  
ile alkol kullanımı  aras ında istatistiksel olarak an-
laml ı  ilişki bulunmadı  (p>0.05). Gençlerin alkol kul-
lanımı  ile sosyodemografık özelliklerin ve sosyal 
öğ renmenin ilişkisi Tablo 1 ve 2'de özetlenmi ş tir. 

Gençlerin alkol kullan ımı  ile ailenin gelir düzeyinin 
yüksek olmas ı , annesinin çal ış mas ı  ve eğ itim düzeyi 
yüksek olmas ı  ile ilişki bulundu (Tablo 2). Alkol 
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Tablo 1. Alkol kullan ı m ı  ile sosyo demografik özelliklerin ili şkisi. 

Değ işken 

Alkol alan Alkol almayan 

x2 sd P Sayı  Say ı  

Annenin çal ış ma durumu 51.21 <0.0001 
Çal ışı yor 70* 23.0 234 77.0 
Çal ış mıyor 107 8.5 1149 91.5 

Annenin öğ renim düzeyi 89.29 <0.0001 
İ lkokul 43* 5.0 845 95.0 
Orta öğ renim 69 22.2 310 77.8 
Yüksekokul 65 22.2 228 77.8 

Baban ı n öğ renim düzeyi 3.32 2 >0.05 
İ lkokul 4 6.7 56 93.3 
Orta öğ renim 159 13.5 1173 86.5 
Yüksekokul 14 8.4 153 91.6 

Baban ı n mesleğ i 17.6 3 <0.001 
Memur, emekli 95 16.5 560 
işçi 11* 4.7 223 95.3 
Esnaf 31 9,7 288 90.3 
Serbest 40 11.4 311 88.6 

Gelir durumu 62.54 2 <0.0001 
Düşük 26 6.6 366 93.4 
Orta 53 7.5 650 92.5 
Yüksek 98* 21.7 367 78.9 

Okur yazar olmayan 6 kiş i ilkokul mezunu kabul edildi. %'ler sat ır esasına göre alındı . 

Tablo 2. Alkol kullan ı m ın ı n sosyal öğ renme ile ili şkisi. 

Alkol alan Alkol almayan 

Değ işken Say ı  Sayı  x2 sd 

Anne alkol 38..68 1 <0.0001 
Alı yor 12* 52.2 Il 47.8 
Alm ıyor 165 10.7 1372 89.3 

Annenin  önceden alkol al ıp almadığı  35.64 1 <0.0001 
Kullanm ış  9* 60.0 6 40.0 
Kullamnamış  168 10.9 1377 89.1 

Anne hamilelikle 6.37 1 <0.01 
Alkol alm ış  7* 36.9 19 73.1 
Alkol almam ış  170 11.1 1363 88.9 

Baba halen alkol 118.6 1 <0.001 
Al ıyor 60* 37.0 102 63.0 
Alm ı yor 117 8.4 1280 91.6 

Baba önceden 96.72 1 <0.001 
Alkol almış  73* 29.6 174 70.4 
Alkol almam ış  104 7.9 1208 92.1 

Gencin sevdiğ i sanatç ı  25,65 <0.0001 
Alkol al ıyor 60* 20.8 229 79.2 
Alkol alm ıyor 42 8.3 465 91.7 

Gencin sevdiğ i öğ retici 66.24 14 <0.0001 
Alkol al ı yor 41* 33.9 80 66.1 
Alkol almıyor 136 9.5 1302 90.5 

Gencin alkol anlay ışı  
Yasak 39 4.6 851 95.4 414.67 2 <0.0001 
Hoş  değ il 59 11.9 495 88.1 
Normal 79* 46.8 37 53.2 

Gencin  sigara kullanma durumu 127.26 1 <0.00001 
Kullan ıyor 82* 46.3 95 53.7 
Kullanm ı yor 1205 87.2 117 12.8 

Ağabey, ablan ı n  alkol durumu 7.94 1 <0.004 
Kullan ıyor 46* 26 239 17.3 
Kullanm ıyor 131 74 1143 825.7 
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Tablo 3. Alkol kullanan gençlerin özelliklerinin lojistik regresyon analizi. 

Değ işken B S.E. Wald, sd=1 Sig R 

+ Ağabey veya ablan ın kullanması  .7185 .2640 7.4064 .0065 .0700 

• Ailenin geliri .3396 .0893 14.4749 .0001 .1063 

özenilen öğretmen .9258 .3059 9.1951 .0024 .0808 

• Gencin yaşı  .2691 0.695 18.1708 .0000 .1211 

+ Gencin sigara kullanmas ı  1.9630 .2406 66.5833 .0000 .2419 

4> Gencin alkol alg ı layışı  1.5027 .1616 86.4766 .0000 .2767 

4> Anne eğ itimi .3807 21.1197 10.1179 .0858 1.4633 

8r Annenin çalış ma durumu -.0881 .2894 .0926 .7608 .0000 

4> Annenin alkol durumu -.2868 .6995 .1681 .6818 .0000 

+ Annenin önceden alkol almas ı  -.2123 .8549 .0617 .8039 .0000 

4> Annenin hamilelikte alkol almas ı  -.4979 .7115 .4898 .4840 .0000 

4> Baban ın alkol kullanmas ı  -.9692 .3523 7.5692 .0059 -.0710 

+ Baban ın önceden alkol kullanmas ı  -.0088 .3174 .0008 .9778 .0000 

Özenilen me ş hur ki ş inin alkol almas ı  .0333 .2512 .0176 .8946 .0000 

Bu model alkol kullananlarin % 92.43'sini do ğ ru tahmin etmiş tir. Uyum iyiliğ i (Goodness of Fit)=1446.531 
(x2= 432.403, df=14 p<0.0001) 

kullanan gençler, kullanmayanlara göre daha yüksek 
oranda sigara kulland ığı  ve alkol kullanmay ı  normal 
olarak algı ladığı  tesbit edildi. Yine anne ve babalar ı  
önceden veya halen alkol alanlar, özenilen ö ğ -
retmen, ağ abey veya ablan ın alkol kullanmas ı  ve 
gencin sigara kullanmas ı  alkol kullanımında etkili 
bulundu. 

Alkol kullanımında etkili görünen çok say ıda de-
ğ işkenden baz ı ları  birbiriyle ilişkili olduğundan, ger-
çekten alkol kullan ımı  ile ilişkili olanları  ayır-
dedebilmek için lojistik regresyon analizi yap ıldı . 
Sonuçlar Tablo 3'de gösterilmi ş tir. 

Gençlerin alkol kullan ımı ; annenin eğ itimi, ailenin 
geliri, ağabey veya ablan ın, baban ın, sevilen eğ i-
ticisinin alkol kullanmas ı , gencin yaşı , sigara kul-
lanmas ı  ve alkol kullanmay ı  normal olarak algıla-
ması  etkiliyordu. Bu model alkol kullanan vakalann 
tespit doğ ruluğu % 92.43 idi. Bu modele göre an-
nenin iş  ve hamilelikte veya önceden alkol kullan ıp 
kulllanmamas ı  ile babanın iş i, eğ itimi, önceden alkol 
kullanıp kullanmamas ı , sevdiğ i meşhur kiş ilerin du-
rumu etkili bulunmad ı . Baban ın alkol kullanmas ı  ise 
çocuklarının kullanmas ını  azalt ıcı  etki gösteriyordu. 
Alkolle tanış ma yaş la birlikte artıyordu (Grafik 1). 

Alkolü deneyen genç say ısı  263 (% 16.9) idi. De-
neyen öğ rencilerin 86's ı  (% 32.7) sadece bir kez de-
neyip bir daha kullanmad ıklarını  ifade ettiler. Alkolü 
deneme 15-16 ya ş lannda pik yapmaktayd ı  (% 52). 
Öğ rencilerden 36's ı  (% 20.5) alkolü tekrar kul- 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ya ş  

Grafik 1. Alkolü denemenin ya ş lara göre dağı lımı . 

lanmayı  düşünüyor ve 151'i (% 79.5) b ırakmayı  dü-
şünüyordu. 

TARTIŞMA 

Orta ve yüksek öğ renimdeki gençlerde alkol kul-
lanım oranı  % 11.3'tür. Bu oran Okan ve ark. (11)  li-
seli öğ rencilerle yaptığı  çalış mada bulduğu % 11.6 
ile benzer, Yazman' ın (9)  İstanbul'da liseli gençlerde 
bulduğu (% 23.5) sonuçtan dü şüktür. Yazman' ın bul-
duğu oran ın yüksek olmas ı  yöre farkl ılığı na bağ lı  
olabilir. Yine bulunan sonuçlar benzer ya ş  grup-
larında yurtd ışı nda yap ılan Morison ve ark. (16) , 

ABD'de lise öğ rencilerinde bildirdiğ i % 51'den, Vil-
lalbi ve ark. (12) , Barselona'da öğ rencilerde bildirdi ğ i 
erkeklerde % 19, k ızlarda % 16'dan daha dü şüktür. 
Bunda kültürel ve dinsel farkl ı lık etkili olabilir. Al- 
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kolü kötü olarak alg ı lamanın çalış manın yapı ldığı  
kültürde ABD ve İspanya'daki kültürden daha sert 
algı lanmas ına bağ lı  olabilir (13 ' 14) . 

Alkol kullanan gençlerin ailelerinin gelir düzeyi kul-
lanmayanlara göre yüksek bulundu. Bu, Kaya ve 
ark. (19)  çalış masının sonuçlar ı  ile uyumludur. Fakat 
Isveç (20)  ve Ispanya'da (12)  yap ılan çalış malarda 
alkol kullanan gençlerin ailelerinin daha dü şük sos-
yodemografık düzeye sahip olduklar ı  belirtilmekte-
dir. Bunda çal ış maların yapıldığı  ülkelerdeki dü şük 
ve yüksek ekonomik düzey aynm ının göreceli ol-
mas ına bağ lı  olabilir. Ailenin gelir düzeyinin yük-
selmesi ile çocu ğun alkole ulaşı labilirliğ inin kolay 
olmas ının da etkisi olabilir. 

Cohen ve ark. (15)  yaptığı  çalış mada ailenin ço-
cuklarına olduğundan daha fazla vakit ay ı rmas ının 
çocukların alkol ve sigara kullan ımını  azalttığı nı  be-
lirtmektedirler. Bir di ğ er çalış mada ailenin çocu ğ a 
karşı  deste ğ inin azalmas ının alkol kullan ı mına yat-
kınlaşurıc ı  olabileceğ i bildirilmektedir (16) . Ağ abey 
veya ablanın alkol kullanmas ı  gençlerin alkol kul-
lanımı nda etkili bulunmas ı , kendileri kulland ıkları  
için çocuklara kar şı  yasaklayıcı  olamamalan, hatta 
kendileri kullanmalar ı  sebebiyle model olmalar ına 
bağ lı  olabilir (17) . Baban ın halen alkol almas ının 
gençlerin alkol kullan ımı nı  azaltıcı  etkisinin bu-
lunmas ı , alkol kullanımının aile içi etkile ş imi bo-
zucu etkisine bağ lı  olabilir. 

Sevilen öğ reticinin alkol kullanmas ının gençlerin 
alkol kullan ımında etkili olmas ı  Bandura'n ın sevilen_ 
kiş ilerin bireyler taraf ından taklit edildi ğ i yolundaki 
görüş leri ile uyumludur (18) . 

Alkol alanların beraberinde sigara kullanmas ı  kötü 
alış kanlıklann tek bir fenomen oldu ğu (22) , alkol ve 
sigara kullanımının birbirinin belirleyicisi oldu ğu 
ş eklinde görü ş lerle örtü ş mektedir (23) . 

Sonuç olarak gençlerin alkol kullan ımında, büyük 
karde ş  ve sevilen öğ reticiden etkilenme söz konu-
sudur. Ayrıca al ım gücü ve alkolle ilgili alg ılamada 
önemlidir. Bu ç ıkanmlar ışığı nda alkolle mücade-
lede yeti şkinlerin özendirici tuturnlardan kaç ınma-
ları  önerilebilir. 
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