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ÖZET

Alkol  kullanımı  ile  suç  arasında  bir  ilişkinin  olduğu
bilinmektedir. 
Bu nedenle 1990-2000 tarihleri arasındaki 11 yıllık
dönemde, değişik olaylar sonucunda Gülhane Askeri
Tıp Akademisi (GATA) Acil Tıp Ana Bilim Dalına
başvuran toplam 2895 kişinin Eczacılık Bilimleri
Merkezi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalında
ölçülen kan alkol düzeyleri ile yaş, cinsiyet, olay türü
ve alkol düzeyi dağılımları değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada değerlendirilen 2895 kişinin; 2820'si

erkek (% 97.4) ve 75'i (% 2.6) bayandı. Alkol düzeyi
50 mg/dl üzerinde olanlar 1462 (% 50.5) kişiydi (1426
erkek %97.5, 36 bayan %2.5). Çalışmaya dahil
edilen 15-22  yaş arası 1781 kişinin 910'u (%62.3),
23-30 yaş arası 373 kişinin 193'ü (%13.2), 31-40 yaş
arası 384 kişinin 181'i (%12.3) ve 41+ yaş olan 357
kişinin 178'i (%12.2) alkollü idi. Olay tipine gore, 870
trafik kazasından 285'i (%19.5), 997 adli vakadan
546'sı  (%37.4)  ve  kontrol  amaçlı  yapılan  1028
analizden 631'i (%43.1) alkollü tespit edilmiştir. 
Sonuç olarak, GATA Acil Tıp ABD'da alkol analizi
yapılan kişilerin çoğunluğunun erkek bireyler olduğu
tespit edilmiştir. 15-22 yaş grubu arasında alkol alan
birey sayısı diğer yaş gruplarından daha yüksek
bulunmuştur. Kontrol amacıyla alkol tayini yapılan
gruptaki alkollü kişi sayısı diğer olay tiplerinden daha
yüksek bulunmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Alkol, Suç Oranı.

SUMMARY
Alcohol Use And Rate of Crime 

It is known that there is a relationship between alco-
hol use and crime. 
For this reason, during the 1990-2000 period, the
blood alcohol levels of 2895 persons who came to
the Gülhane Military Medical Academy (GMMA)
Department    of    Emergency    Medicine    were
determined in Department of Pharmaceutical
Toxicology  and they were evaluated relating with
their age, sex and case type.
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2820 of 2895 (97.4%) were male and 75 of 2895
(2.6%) were female. Blood alcohol levels  were
above 50 mg/dL in 1462 (50%) persons (1426
(97.5%) male, 36 (2.5%) female). 910 (62.3%) of
1781 persons aged between 15-22, 193 (13.2%) of
373 persons aged between 23-30,181 (12.3%) of 384
aged between 31-40 and 178 (12.2%) of 357 aged
41+ were alcoholic. From view of the case type, 285
(19.5%) of  870 traffic accident, 546 (37.4%) of 997
forensic case and 631 (43.1%) of 1028 control case
were alcoholic.     
As  a  result,  it  was  determined  that  most  of  the
persons who were included for alcohol analysis were
male  at  GMMA.  It  was  found  that  the  number  of
people who used alcohol was higher in 15-22 age
group than the other groups. It was found that the
number of people who used alcohol was higher in
control case than the other case types. 
Key Words: Alcohol, Rate of Crime.

GİRİŞ

Alkol,  eski  çaðlardan  beri  insan  yaþantýsýný
olumsuz yönde etkileyen önemli bir madde olmuþ-
tur. Özellikle  alkollü  içkilerin  ortaya  çýkýþý  bireysel,
toplumsal, ekonomik ve saðlýk sorunlarýný da
beraberinde getirmiþtir. Alkolün neden olduðu en
önemli sorunlardan biri, alkollü araç kullanýmýna baðlý
meydana gelen trafik kazalarýdýr (1). Alkolün yol
açtýðý  toplumsal  sorunlardan  biri  de,  adli  olaylar
kapsamýnda kiþiler arasý þiddet olaylarýnýn meydana
gelmesidir. Baðýmlýlýk oluþturan maddelerde olduðu
gibi, alkollü içkiye baþlama yaþýnýn da gün geçtikçe
azalmasý ile bireysel, toplumsal, ekonomik ve saðlýk
sorunlarý da artmaktadýr. Alkolik kiþi, hem yakýn
çevresi  için,  hem  de  bütün  toplum  için  bir  sorun
kaynaðýdýr.   Alkolik   kiþinin   her   an   suç   iþleme
potansiyeli vardýr (2). 

Madde kullanýmý ve suç arasýnda neden sonuç
iliþkisi  gösterilememekle  birlikte,  suç  ile  madde
kullanýmý arasýnda bir iliþki olduðu ileri sürülmüþtür.
Diðer taraftan madde kullanýmýnýn suça eðilimli
davranýþýn bir parçasý olduðu, ancak suça neden
olmadýðý iddia edilmiþtir. Alkol kullanýmýnda da suç
iþleme oraný normal popülasyona göre yüksektir.
Alkol baðýmlýlarýnda suç iþleme oraný %68 iken, alkol
baðýmlýsý olmayanlarda bu oran %37 bulunmuþtur.
Alkol  kullanan  ergenlerde;  suç,  cinsel  saldýrý,
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agresyon oranýnýn daha yüksek olduðu gözlenmiþtir.
Diðer madde kullananlarla karþýlaþtýrýldýðýnda, alkol
dýþý diðer psikoaktif madde kullananlarda suç oranýnýn
üç kat daha fazla olduðu saptanmýþtýr (3). 

Alkol,  alýnan  miktarýna  baðlý  olarak  deðiþik
organlarda  çeþitli  etkiler  meydana  getirir.  En
önemlisi, merkezi sinir sistemi (MSS) üzerine olan
yaygýn depresyon ve disinhibisyon yapmasýna baðlý
olarak geliþen davranýþ deðiþiklikleridir. Alkol ufak
miktarda alýndýðýnda sedasyon yapar. Kiþide
anksiyete, endiþe, sýkýlganlýk oluþturur ve sorumluluk
duygusunu azaltýr. Davranýþý  baský  altýnda  tutan
moral  inhibisyonu hafifletir ve baský altýnda tutulan
içgüdülerin, isteklerin ve eðilimlerin eyleme
dönüþümünü kolaylaþtýrýr (4,5,6,7). Alkol, kan
düzeyine baðlý olarak MSS'yi korteksten medullaya
kadar etkiler. Kandaki alkol konsantrasyonuna baðlý
olarak ortaya çýkan MSS ile ilgili etkiler Tablo - I' de
gösterilmiþtir.

Yukarýdaki nedenlerden dolayý alkol kullanýmý ve
suç arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý amacýyla, kan
alkol düzeyi ölçümü için Gülhane Askeri Týp
Akademisi (GATA) Acil Servisine baþvuran hastalarýn
yaþ, cinsiyet, olay türü ve alkol düzeyi daðýlýmlarý
deðerlendirilmiþtir.  

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu  çalýþmada,  1990-2000  yýllarý  arasýndaki 11
yýllýk süre içinde GATA Acil Týp Ana Bilim Dalýna
deðiþik olaylar sonucu baþvuran ve Eczacýlýk Merkezi
Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalýnda kan alkol
düzeyleri, ölçülen toplam 2895 kiþinin kan alkol
düzeyleri  ve   suç   oranlarý   tanýmlayýcý   yöntemler
kullanýlarak   Microsoft   Excell   2000   yardýmýyla
deðerlendirmeye tâbi tutulmuþ ve yüzdeler þeklinde
ifade edilmiþtir. 
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Kan alkol düzeyi ölçümü için gelen hastanýn, fizik
muayene  ve  bulgularý  önceden  standart  olarak
hazýrlanmýþ "ön deðerlendirme ve tayin istek
formu"na hekim tarafýndan doldurulmuþtur.

Plazmada Alkol Tayini
EDTA'lý veya heparinli tüpe alýnmýþ kan örnekleri

4400 rpm de 5 dakika santrifüj edilerek plazma kýsmý
ayrýldý. Plazmadaki alkol düzeyi, alkol tayin kitinin
(Diagnostic Kits and Reagents, Alcohol (Ethanol),
Sigma,      USA)      ölçüm      prosedürüne      göre
spektrofotometrede 340 nm dalga boyunda
ölçülerek, daha önceden hazýrlanan standart alkol
kalibrasyon grafiðine göre mg/dL olarak tespit edildi. 

BULGULAR

Bu çalýþmada deðerlendirilen 2895 kiþinin 2820'i
erkek  (% 97.4)  ve  75'i  (% 2.6)  kadýndý.  Alkollü
olanlar 1462 kiþi (1426 erkek, 36 kadýn) ve alkolsüz

tespit edilenler 1433 kiþiydi (1394 erkek, 39 kadýn).
Alkollü ve alkolsüz tespit edilenler, cinsiyetlerine
göre Tablo-II'de toplu olarak görülmektedir. 

TABLO-II
Kan Alkol Analizi Yapılanların

Cinsiyete Göre Dağılımları
_______________________________________________
Analiz Sonucu Cinsiyete Göre Dağılım
_______________________________________________

Erkek (%) Kadın (%)
Alkollü 1426 (% 97.5) 36 (% 2.5)
Alkolsüz 1394 (% 97.3) 39 (% 2.7)
Genel Toplam 2820 (% 97.4) 75 (% 2.6)_______________________________________________

Analize  alýnan   kiþiler  yaþ  gruplarýna  göre  de
sýnýflandýrýlmýþ   ve  en   büyük grubun 15 - 22 yaþ
arasýnda olduðu görülmüþtür. Bununla ilgili toplu
sonuçlar Tablo-III'te   görülmektedir. 

TABLO-I
Alkol Bağımlısı Dlmayan Kişilerde Kan Alkol Düzeyi ve Oluşturduğu Etkiler

_____________________________________________________________________________________________________

Kan Alkol Düzeyi Alkolün Klinik Etkileri
_____________________________________________________________________________________________________

20-99 mg/100ml His ve duygularda hafif değişiklik, kaslarda dengesizlik, duyu organlarında kişilik ve tavır  değişiklikleri
100-199 mg/100ml Belirgin zihinsel bozukluk, denge bozukluğu, ayakta durmada ve yürümede zorluk, ataksi, tepki verme

süresinde artış
200-299 mg/100ml Bulantı, kusma, belirgin ataksi, çift görme  
300-399 mg/100ml Hipotermi, hafıza kaybı, konuşma güçlüğü 
400-700 mg/100ml Koma, solunum yetmezliği, ölüm
_____________________________________________________________________________________________________



Sayal - Aydın - Demirkan - Işımer

Trafik kazasý ve adli vakalar sonucu yapýlan kan
alkol  ölçümlerinin  yaný  sýra,  kiþilerin  deðiþik
amaçlarla alkollü olup olmadýklarýný kontrol etmek
amacý ile ani ve habersiz olarak yapýlan kan alkol
düzeyi ölçümleri de  deðerlendirilmiþtir.  Kan  alkol
düzeyi  ölçülen bireylerin olay tipine göre  daðýlýmý
Tablo- IV'de görülmektedir.   

TABLO-IV
Kan Alkol Analizi Yapýlan Bireylerin Olay Tipine Göre

Daðýlýmlarý
____________________________________________________

Analiz Olay Tiplerine Göre Daðýlým

Sonucu Trafik Kazasý Adli Vaka    Kontrol Amacý Ýle
____________________________________________________

Alkollü 285 (% 19.5) 546 (% 37.4) 631 (% 43.1)
Alkolsüz 585 (% 40.8) 451 (% 31.5) 397 (% 27.7)
Genel Toplam   870 (% 30.3) 997 (% 34.2) 1028 (% 35.5)
____________________________________________________

Analize alýnanlar arasýnda alkollü tespit edilenler,
kanlarýndaki   alkol   düzeylerine   göre   de
sýnýflandýrmaya tâbi tutulmuþlardýr (Tablo - V). Bu
deðerlendirme sonucunda, kan alkol düzeyi 0-100
mg/dL arasýnda olan grup %31.4 ile baþý çekmiþtir.
Kan alkol düzeyi 400 mg/dL'den büyük olanlarýn
sayýsý en az (%6.7) olarak bulunmuþtur. 

TABLO - V
Alkol Tespit Edilen Bireylerin Kan Alkol Düzeylerine

Göre Daðýlýmlarý
____________________________________________________
Analiz Kiþilerin Kan Alkol Düzeylerine Göre Daðýlýmlarý
Sonucu____________________________________________________

0-100 100-200 200-300 300-400 400< 
mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL

____________________________________________________

Alkollü 459 395 342 205 61
(%31.4) (%24.5) (%23.4) (% 14) (%6.7)

____________________________________________________

TARTIŞMA VE SONUÇ

Gerek saðlýk açýsýndan, gerek toplumsal açýdan
ve gerekse ekonomik açýdan olsun, alkollü içkilerin
alýnmasýyla   meydana   gelen   deðiþik   sorunlar,
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insanlarý  daima  meþgul edip bunlara çözüm bulmak
zorunda býrakmýþtýr (8,9).

Yaptýðýmýz çalýþmada deðiþik nedenlerle alkol
analizi için GATA Acil Týp ABD'na 1990-2000 yýllarý
arasýnda gelen toplam 2895 kiþi deðerlendirilmiþ olup
bunun 2820 kiþisi (% 97.4) erkek, 75 kiþisi ise
bayandýr (% 2.6).  

2003 yýlýnda Birleþmiþ Milletler Uyuþturucu ve
Suç Ofisi Madde Kullanýmý Küresel Deðerlendirme
Programý tarafýndan desteklenen "Türkiye'de Saðlýk
Hizmetleri, Eðitim ve Toplumsal Giriþimle Madde
Kullanýmýnýn Önlenmesi Madde Kullanýmý Üzerine
Ulusal Deðerlendirme Çalýþmasý" adlý araþtýrma ile
Türkiye'de altý büyük þehirde 1987 doðumlu orta
öðretim kurumlarýnda okuyan öðrenciler arasýnda
alkol ve madde kullanýmý alýþkanlýðý deðer-
lendirilmiþtir. Bu araþtýrma sonucuna göre, öðrenci-
lerin %20'lik bir bölümü son 30 gün içinde deðiþik
miktarlarda alkol aldýklarýný belirtmiþlerdir.
Yayýnlanan bu araþtýrma raporu sonucuna göre
Türkiye'deki   öðrencilerin   sigara,   alkol   ve   esrar
kullanýmýnýn Avrupa'daki akranlarýna göre düþük
olduðu ancak elde edilen rakamlarýn azýmsanamaya-
caðý deðerlendirilmiþtir. Öðrenciler arasýnda kullaným
oraný  en  yüksek  olan  sigara  ve  alkol  kullanýmýný
önlemek için gerekli tedbirlerin alýnmasý gerektiði
deðerlendirilmiþtir (10).  Araþtýrmamýzda elde edilen
bulgular  da  bu  görüþü  desteklemektedir.
Araþtýrmaya dahil ettiðimiz bireylerden 15-22  yaþ
grubunda olanlar 1781 kiþi olup %61.5'e karþýlýk
gelmektedir. Halbuki 23-30 yaþ grubunda olanlar
(%12.9), 31-40 yaþ grubunda olanlar (%13.3) ve 40
yaþýndan büyük (%12.3) olanlarýn sayýsý daha düþük
bulunmuþtur. 

Alkol kullanýmýnýn en tehlikeli sonuçlarýndan
birisi, trafik kazalarýna neden olmasýdýr (9,11,12).
Bilindiði gibi, trafik kazalarýnýn nedenlerinin baþýnda
alkollü araç kullanýmý gelmektedir. Aslýnda birçok
ülkede alkol etkisinde araç kullanýmý yasaklanmýþtýr.
Kandaki belli bir alkol düzeyi üstünde araç kullanýmý
yasaktýr. Bu düzey, ülkelere göre deðiþmektedir. Bu
deðer, Ýsveç ve Norveç gibi ülkelerde 0.5 promildir.
Bir promillik birim ise, 100 mg/dL'lik kan alkol
düzeyine karþýlýk  gelmektedir.  Avusturya  ve

TABLO-III
Kan Alkol Analizi Yapılanların Yaşlarına Göre Dağılımları

_____________________________________________________________________________________________________
Analiz Yaşlarına Göre Dağılım 
Sonucu 15-22 Yaş 23-30 Yaş 31-40 Yaş 41+ Yaş Toplam
_____________________________________________________________________________________________________

Alkollü 910 (%62.3) 193 (%13.2) 181 (%12.3) 178 (%12.2) 1462 (%50.5)
Alkolsüz 871 (%60.8) 180 (%12.5) 203 (%14.2) 179 (%12.5) 1433 (%49.5)
Genel Toplam 1781 (% 61.5) 373(% 12.9) 384 (%13.3) 357 (%12.3) 2895
_____________________________________________________________________________________________________
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Ýngiltere gibi ülkelerde 0.8 promile müsaade
edilmiþken, Bulgaristan'da bu oran sýfýrdýr.

Türkiye'de ise bu sýnýr, 18 Ekim 1983 tarih ve
2918 No'lu Karayollarý Trafik Kanunu'nun 48. madde-
sine göre 0.5 promil olarak tespit edilmiþtir (8).

Yaptýðýmýz bu çalýþmada, 1462 kiþi alkollü tespit
edilmiþ ve bunun da 285'i (%19.5) trafik kazasýna
sebep olmuþtur. Alkollü çýkan kiþilerin 1230'unda
(%82) alkol düzeyi 0.5 promilin üzerindeydi.
Sonuçta, trafik kazasý yapan alkollü kiþilerin çoðunun
alkol düzeyleri 0.5 promilin çok üzerinde tespit
edilmiþtir.  

Araþtýrmamýzda adli olaylar nedeniyle kan alkol
tayini yapýlan bireylerin alkollü olma oraný %37.4
bulunmuþtur.  

Sonuç olarak, trafik kazasý, adli olaylar ve deðiþik
nedenlerle kontrol için alýnarak, GATA Farmasötik
Toksikoloji  ABD  laboratuvarýna  gönderilen  kan
örneklerinde  yapýlan  alkol  düzeyi  ölçümlerinde
bireylerin toplam %50.5 oranýnda alkollü olduðu
tespit edilmiþtir. Alkollü tespit edilen bireylerin
büyük kýsmýný  15-22   yaþ   arasý   yaþ   grubu
(%62.3) oluþturmuþtur. 15-22 yaþ grubu arasýnda
alkol alan birey sayýsý diðer yaþ gruplarýndan daha
yüksek bulunmuþtur. Kontrol amacýyla alkol tayini
yapýlan gruptaki alkollü kiþi sayýsý diðer olay tip-
lerinden daha yüksek bulunmuþtur.
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