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Giriş ve amaç: Genç erişkinlik döneminde otomobil kul-
lanma ve kurallara uymamanın sıklıkla görüldüğü bildirilmek-
tedir. Buna bağlı olarak milyonlarca insan trafik kazalarına 
ikincil, ciddi yaralanmaların uzun vadeli olumsuz sağlık sonuç- 
ları ile yaşamaktadır. Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinde 
alkollü araç kullanma davranışı ve ilişkili sosyo-davranışsal  
faktörleri nelerdir sorusuna cevap bulmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmada veriler; Çanakkale Onsekiz Mart Üniver- 
sitesi’nin merkez ilçesindeki fakülte ve yüksekokullarda okumak- 
ta olan öğrencilerden tabakalı küme örneklemi yöntemi ile seçi-
len 2508 öğrenciye uygulanan, araştırmacılar tarafından hazır-
lanmış 41 soruluk anket ile toplandı. Verilerden bu makale için 
 trafik güvenliği, madde kullanımları ve bazı şiddet davranışlarına 
ilişkin olanlar seçildi.

Bulgular: Alkollü sürücüyle seyahat edenlerdeki sigara içme 
oranı (%32,7), nargile içme oranı (%61,7), alkol kullanma oranı 
(%25,2), madde kullanma oranı (%2,8), son bir yılda fiziksel kav-
gaya karışma oranı (%26,2), silah taşıma oranı (%15,3) etmeyen-
lere göre anlamlı yüksekti. 

Tartışma ve sonuç: Bu bulgular riskli davranış göstermenin 
diğer riskli davranışları da tetiklediğini düşündürmektedir. Aile 
hekimlerinin trafik, güvenlik gibi konularda da koruyucu sağlık 
hizmetleri rolü mevcuttur ve geliştirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Trafik güvenliği, alkollü araç kullanımı, 
üniversite gençliği

Summary

Introduction and purpose: It has been reported that driv-
ing and non-compliance with the rules are common in young 
adulthood. Consequently, millions of people experience serious 
injuries secondary to traffic accidents and live with long-term 
negative health consequences. The aim of this study is to find an 
answer to the question of what are the alcoholic driving behav-
ior and related socio-behavioral factors in university students.

Method: In the study, 2508 students selected by the stra- 
tified cluster sampling method among the students studying at  
the faculties and colleges in the central district of Çanakkale 
Onsekiz Mart University were collected with a 41-question 
questionnaire prepared by the researchers. The data related to 
traffic safety, substance use and some violent behaviors were 
selected for this article.

Results: Smoking in drunk drivers rate (32.7%), hookah 
smoking rate (61.7%), alcohol use rate (25.2%), substance use 
rate (2.8%), physical fight in the last year to those who do not 
have a mixing ratio (26.2%), a weapon carrying ratio (15.3%) 
was significantly higher than those who did not.

Discussion and conclusion: These findings suggest that 
showing risky behavior also triggers risky behaviors. Fa- 
mily Physicians also have a preventive health service role in 
matters such as traffic and security and should be developed.

Key words: Traffic safety, drunk driving, University 
youth

Özet
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Giriş:

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre ado-
lesan dönem 10-19 yaş, gençlik dönemi ise 20-24 yaş 
aralığını kapsamaktadır. DSÖ bu yaş gruplarının içe-
risindeki 10-24 yaş aralığındaki bireyleri genel olarak 
genç insanlar olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre 
Türkiye’de yaklaşık her dört kişiden biri genç insan 
grubunda bulunmaktadır.(1)

Gençler, 18-22 yaş aralığındaki üniversite yıllarında 
kişilik özelliklerini geliştirmekte, birçok konuda kişi-
sel kararlarını verme sorumluluğuna sahip olmakta ve 
bu süreçte risk alma davranışları gösterebilmektedirler. 
Bu davranışlar zaman zaman sağlığa zararlı alışkan- 
lıkların kazanımına neden olabilmektedir.(2) Riskli dav-
ranış veya risk alma davranışı Trimpop’a göre “sonucu 
ve/veya olası faydaları veya fiziksel, ekonomik veya 
maliyetler hakkında algılanan bir belirsizliğe sahip bi-
linçli veya bilinçsiz olarak kontrol edilen herhangi bir 
davranış olarak tanımlanır. 

Bu geniş tanıma ek olarak, araştırma alanına bağlı 
riskli davranışların başka tanımları da vardır. Ekono- 
mik açıdan risk, olası parasal sonuçların değişkenliği 
olarak tanımlanırken, klinik literatürde risk genellikle 
olası kayıp veya zarara maruz kalma olarak tanımlan-
maktadır, risk alma davranışını ya sosyal olarak ka-
bul edilemez istemli davranış olarak tanımlamış ya da  
potansiyel olarak olumsuz bir sonucu olan ve hız yap-
ma, içki içme ve araba kullanma, uyuşturucu kullan- 
ma, korunmasız seks gibi önlemlerin alınmadığı bir 
davranış ya da toplumda sosyal olarak kabul edilmiş bir 
davranış olarak tanımlamıştır(3).

Bu çalışmayla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi- 
tesi Terzioğlu yerleşkesinde bulunan öğrencilerde al-

kollü araç kullanma davranışı ve ilişkili riskli davra- 
nışları incelemek amaçlanmıştır.

Yöntem

Kesitsel, tanımlayıcı desendeki araştırma çalışma-
nın evrenini oluşturan Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi’nin Çanakkale merkez ilçesindeki fakülte 
ve yüksekokullarda okumakta olan 40 farklı bölüm- 
de okuyan öğrenciler üzerinde yürütüldü. Evreni oluş-
turan bireylerden tabakalı küme örneklemi yöntemi 
ile seçildi. Üniversitenin Çanakkale il merkezinde 
2016-2017 döneminde toplam 26546 üniversite öğ-
rencisi eğitim almaktaydı. Çalışmada fakülteler ve 
yüksekokullarda okuyan öğrenci sayılarının %10’una 
ulaşılması hedeflendi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alınması 
sonrasında (Karar tarihi: 13.07.2016, Sayı: 2016-13)  
uygulama için rektörlükten de gerekli izinler alındı. Her 
fakülte ve yüksekokulda okuyan güncel öğrenci sayısı 
belirlenerek, cinsiyet ve okunan sınıf açısından yapılan 
tabakalama sonrası öğrenci sayısının %10’una ulaşın-
caya kadar öğrenciler çalışmaya davet edildi.

Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan 41 so-
ruluk anket ile toplandı. Riskli alkol kullanımını ölçen 
Bapirt Alkol Ölçeği anket sorularında kullanıldı.(4) Ve-
rilerin düzenlenmesi ardından, örneklemi tanımlamak 
üzere ortalama, standart sapma, minimum-maksimum 
değerleri, sıklık ve dağılım durumları gibi tanımlayı- 
cı istatistikler kullanıldı. Risk ölçek puanları değer-
lendirilerek demografik veriler ve aile hekimliğinin et-
kinliği ile değişken özelliklerine uygun olarak seçilen, 
bağımsız örneklerde ortalamaların farkı testleri, “Ko-
relasyon Analizi” “Mann-Whitney U Testi”, “Ki-Kare 
Testi” ile karşılaştırıldı.
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Bulgular

Araştırmaya katılan 2509 üniversite öğrencisinin 
1259’u (%50,2) kadın, 1250’si (%49,8) erkekti. Ka-
tılımcıların yaş ortalaması 21,4±1,9 (18-48) olup, ka-
dınların yaş ortalaması (21,3±2,0) erkeklerin yaş orta- 
lamasından (21,6±1,9) anlamlı düşüktü (U=699681,0, 
p<0,001). Öğrencilerin 2465’i (%98,2) bekar, 30’u 
(%1,2) evli, 14’ü (%0,6) dul ya da boşanmıştı. Öğ-
renciler, son 10 yılda ağırlıklı yaşadıkları yerler 
olarak; 346’sı (%13,8) köy ya da belde, 2141’i 
(%85,3) il ya da ilçe merkezi, 22’si (%0,9) yurt dışı  
olduğunu belirtmişti.

Öğrencilerin son 1 ayda alkollü araç kullanımları 
ya da alkollü birinin kullandığı bir araçla seyahat edip 
etmedikleri sorgulandığında 321’i (%12,8) evet cevabı 
vermişti. Alkollü sürücüyle seyahat etme oranı erkek 
öğrenciler arasında (%16,2) kadınlardan (%9,4) anlam-
lı yüksekti (c2=26,514; p<0,001). Alkollü sürücüyle se-
yahat eden ve etmeyenlerin ortalama yaşları arasında 
anlamlı fark yoktu (U=334184,0; p=0,154). 

Çalışmamızda sigara kullanım oranı %23,2, nargi-
le kullanım oranı %38,0, alkol kullanım oranı %15,5, 

geçtiğimiz bir yılda en az bir kez madde kullananla- 
rın oranı %0,8, son bir yılda fiziksel bir kavgaya ka-
rışanların oranı %15,6, yanında kesici alet ya da silah 
taşıma oranı %8,5, son bir yılda kız ya da erkek arkada-
şından şiddet görmüş olanların oranı %7,6 idi.

Öğrencilerin incelenen riskli davranışlar açısından 
durumları Tablo 1’de verilmiştir. Alkollü sürücüyle 
seyahat edenlerdeki sigara içme oranı (321 öğrenci-
nin 105’i, %32,7) etmeyenlerdeki sigara içme oranın-
dan (2188 öğrencinin 477’si, %21,8) anlamlı yüksekti 
(c2=18,701; p<0,001). Alkollü sürücüyle seyahat eden-
lerdeki nargile içme oranı (198, %61,7) etmeyenlerdeki 
nargile içme oranından (755, %34,5) anlamlı yüksekti 
(c2=87,764; p<0,001). Alkollü sürücüyle seyahat eden-
lerdeki alkol kullanma oranı (81, %25,2) etmeyenler-
deki alkol kullanma oranından (309, %14,1) anlamlı 
yüksekti (c2=26,325; p<0,001). 

Alkollü sürücüyle seyahat edenlerdeki madde kul-
lanma oranı (9, %2,8) etmeyenlerdeki madde kullan-
ma oranından (10, %0,5) anlamlı yüksekti (c2=20,512; 
p<0,001). Alkollü sürücüyle seyahat edenlerdeki son 
bir yılda fiziksel kavgaya karışma oranı (84, %26,2) 

Tablo 1. Alkollü sürücüyle seyahat etme ve diğer riskli davranışların yaygınlığı

Riskli davranışlar Evet Hayır

Alkollü sürücüyle seyahat 321 (%12,8) 2187 (%87,2)

Emniyet kemeri takma (sürekli) 702 (%28,0) 1805 (%72,0)

Sigara kullanımı 582 (%23,2) 1926 (%76,8)

Nargile kullanımı 953 (%38,0) 1556 (%62,0)

Alkol kullanımı 390 (%15,5) 2119 (%84,5)

Madde kullanımı 19 (%0,8) 2490 (%99,2)

Son 1 yılda fiziksel bir kavgaya katılma 392 (%15,6) 2117 (%84,4)
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etmeyenlerdekilerin oranından (308, %14,1) anlamlı 
yüksekti (c2=31,046; p<0,001). Alkollü sürücüyle se-
yahat edenlerdeki silah taşıma oranı (49, %15,3) etme-
yenlerdekilerin oranından (165, %7,5) anlamlı yüksekti 
(c2=21,404; p<0,001). 

Tartışma ve sonuç

Genç insanlar, aktif yaşamlarını ve geleceklerini  
negatif yönde etkileyebilecek davranışlar sergileyebi-
lirler ve bu davranışlar riskli davranışlar olarak isim-
lendirilir. Gençlerin riskli sayılacak davranışlarının 
belirlenerek tanımlanması, bu alışkanlıklar hakkında 
bilgilendirilmesi ve davranış değişikliklerinin sağlan-
ması gelecekteki erişkin morbidite ve mortalitesi üze-
rinde olumlu etki sağlayabilecektir.(5) Trafik kazaları 
gençlik dönemindeki ölümlerin en sık nedenlerinden-
dir. Bu dönemde hızlı otomobil kullanma ve kurallara 
uymamanın sıklıkla görüldüğü bildirilmektedir.(6)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu yer-
leşkesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullarda eğitim 
görmekte olan öğrencilerde sağlıkla ilgili riskli davra-
nış ve alışkanlıklar ile birinci basamak sağlık hizmeti 
kullanım sıklıklarını saptamayı ve aralarındaki ilişkiyi 
değerlendirmeyi amaçladığımız çalışmamızda erkekle-
rin emniyet kemeri kullanmama ve alkollü bir sürücü-
nün kullandığı araçla seyahat etme oranı kadınlardan 
daha yüksekti.

Laude ve Fillmore’un yaptığı araştırmada ise alko-
lün sürüş becerisinin bir ölçüsünü bozduğu ve sürücü 
risk alma oranını artırdığı tespit edildi.(7) Alkole bağlı 
risk alma davranışları, sürücü becerisi üzerindeki bo-
zucu etkilerden ayrılabilir ve zayıf engelleyici kontrol, 
seçici olarak riskli araç kullanma ile ilişkilidir. Alkolün 

araç kullanma becerisini bozacağı ve riskli sürüşü artı-
racağı öngörülmüştür.(7)

Avustralya‘da yapılan bir araştırmada katılımcıla- 
rın önemli bir kısmının en azından ara sıra hız sınır- 
larını aştığı (acemilerin %86,7’si) ve yorgunken araba 
kullanmak (acemilerin %83,6’sı) gibi riskli davranış-
larda bulunduğu bildirildi. Ayrıca madde engelli araç 
kullanma, polisten kaçınma, hız yapma, riskli araç  
kullanma niyetleri ve kendi kendine bildirilen kaza ve 
suçlarla ilişkilendirilmiştir. Uyuşturucu kullandıktan 
sonra araç kullananların %43’ü de alkollü araç kul- 
landığını bildirdi.(8)

Yapılan bazı çalışmalarda da; bizim çalışmamızda 
tespit ettiğimiz gibi içmeyi ve araba kullanmayı se-
çen öğrenciler arasında riskli davranışlarda bulunma 
konusunda genel bir isteklilik anlamına gelebileceği 
sonucuna varılmıştır. Bu bulgu, bu taşıma riski dav- 
ranışlarının potansiyel aditif etkileri nedeniyle de ilgili-
dir. Alkol kullanımının diğer riskli davranışları tetikle-
diği, artırdığı tespit edilmiştir.(9)

Genç yetişkinlerde alkollü araç kullanımı davra- 
nışsal ve sosyal özelliklerinin araştırıldığı bir başka  
çalışmada ise, daha düşük alkol/araç kullanma riski, al-
kol ve içki/araba kullanma için daha fazla sosyal des-
tek, daha fazla saldırganlık ve suçluluk, daha fazla siga-
ra içme ve daha riskli araç kullanma davranışları, alkol 
kullanımına göre ayarlanmış modellerde içki/araba kul-
lanma şiddetini benzersiz bir şekilde öngördü. 

Bu çalışmanın sonuçları, alkol kullanımının ve al-
kol/araç kullanımının risk faktörlerini paylaştığını doğ- 
rulamaktadır, ancak aynı zamanda bu faktörlerdeki var-
yasyonun bir kısmının alkollü araç kullanmaya özgü 
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olduğunu da göstermektedir.(10)

Aile hekimliğinin ana ilkelerinden olan birey mer-
kezli yaklaşımla genç bireylerin risklerinin sorgulanıp 
tanımlanması kişiye özgü müdahale alanlarının belir-
lenmesini sağlayabilmektedir. Bu sebeple, bireylerin 
aile sağlığı birimlerine her başvurusu hekim tarafın- 
dan bir fırsat olarak değerlendirilmeli, riskli sağlık dav-
ranışları açısından kişiler bilgilendirilerek risk altında 
olup olmadığı belirlenmelidir.(11) 

Yapılan çalışmalarda erkeklerin yol güvenliği ko-
nusunda kadınlardan daha fazla risk almaya yatkın 
oldukları belirlenmiştir. Bu çalışmada alkollü sürücü  
ile seyahat eden öğrencilerin sigara, nargile, alkol ve 
madde kullanım oranları seyahat etmeyenlere kıyas- 
la daha yüksekti. Bu bulgular riskli davranış göster- 
menin diğer riskli davranışları da tetiklediğini dü- 
şündürmektedir.

Aile hekimleri bireylerin sağlık sistemiyle ilk tıbbi 
temas noktasını oluşturmakta olup kişinin sağlığını de-

ğerlendirirken fiziksel, psikolojik ve sosyal özellikleri 
bir bütün olarak değerlendirmelidir. Gençlerin riskli 
davranışlarının, etkilendikleri faktörlerin daha iyi an-
laşılması, eğitim programlarının uyarlanmasına ve aile 
hekimlerinin gençlerin sağlık ihtiyaçlarına duyarlı hale 
getirilmesine yardımcı olabilir.

Bizim çalışmamızda, öncelikle geniş bir ör-
neklem ile güçlü bir veri elde edilmeye; hem al-
kollü araç kullanım davranışı, hem de bu davranı-
şın bazı riskli davranışlarla ilişkisi değerlendirildi. 
Çalışmamızın sınırlılığı ise yerel bir üniversite öğren- 
cilerini içeriyor ve aynı yaş grubundan olan ama üni- 
versite eğitimi almayan populasyonu kapsamıyor  
oluşudur. İleriye yönelik olarak ise aile hekimlerinin 
koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünün sadece tıbbi 
konularda olmadığı; trafik, güvenlik gibi konularda da 
kanaat önderi olarak değerlendirilebilecekleri gerçeği 
eğitim pratiklerine eklenmeli ve sağlık politikalarını  
belirleyebilmek amacıyla bu tür çalışmalar ülke gene- 
lini yansıtabilecek düzeye çıkarılmalıdır.
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