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T›p Ö¤rencilerinin Sigara ve Alkol Kullan›m›n›n
Frontal Lob Kiflilik Ölçe¤i ile ‹liflkisi

Relationship of Cigarette and Alcohol Consumption of Medicine Students With Frontal Lobe Personality Scale

Mevlüt TÜRE, ‹mran KURT, Zekeriya AKTÜRK

Amaç: Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤renci-
lerinin sigara ve alkol kullanma al›flkanl›klar›yla
demografik özellikler ve Frontal Lob Kiflilik Ölçe-
¤i’nden (FLKÖ) elde edilen dorsolateral, orbital ve
medial/singulat puanlar aras›nda iliflki olup olmad›-
¤› araflt›r›ld›.
Çal›flma Plan›: T›p Fakültesinin I-IV s›n›flar›nda
okumakta olan 513 ö¤renciye aç›k ve kapal› uçlu
32 soru ve 43 maddelik FLKÖ’den oluflan anket
uyguland›.
Bulgular: Ö¤rencilerin %22.9’unun sigara,
%40.6’s›n›n alkol kulland›¤› görüldü. Cinsiyet,
yafl, bar›nma yeri, anne-baban›n e¤itim düzeyi,
okuldaki baflar› düzeyi, ailesiyle sorunlar›n› pay-
laflma düzeyi, arkadafllar›n›n sigara içme konu-
sundaki ›srar› ve orbital puan de¤iflkenlerinin si-
gara kullan›m›; cinsiyet, bar›nma yeri, baban›n
e¤itim düzeyi, alkol kullanan arkadafl say›s›, ar-
kadafllar›n›n alkol kullanma konusundaki ›srar›,
dinin önem düzeyi ve orbital puan de¤iflkenleri-
nin ise alkol kullan›m› üzerinde anlaml› etkileri
oldu¤u bulundu.
Sonuç: Bulgular›m›z, FLKÖ’nün madde kullan›m›-
n› belirlemede uygulanabilir bir anket oldu¤unu ve
orbital puanlar›n sigara ve alkol kullan›m›n› etkile-
di¤ini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Alkol kullan›m›/psikoloji; frontal lob; nörop-
sikolojik test; sigara içme/psikoloji; ö¤renci/psikoloji.

Objectives: We investigated the relationships
between cigarette and alcohol consumption habits
of students of Trakya University Medical Faculty
with demographic characteristics and the orbital,
dorsolateral and medial/cingulate scores obtained
from the Frontal Lobe Personality Scale (FLPS).
Study Design: We administered a 32-item ques-
tionnaire with open- or close-ended questions and
the 43-item FLPS to 513 students studying at
grades I to IV.
Results: Of the participants, 22.9% were smok-
ers, and 40.6% were taking alcohol. Gender, age,
accommodation place, educational level of the
parents, school success, sharing problems with
the parents, insistent behaviors of friends for
smoking, and orbital scores were found to have
significant effects on smoking. Gender, accommo-
dation place, father’s educational status, the num-
ber of friends taking alcohol, insistent behaviors of
friends for taking alcohol, importance level of reli-
gion, and orbital scores were found to have signif-
icant effects on alcohol consumption.
Conclusion: The results of the study show that
the FLPS is an applicable survey to determine the
use of substance, and that orbital scores have an
effect on cigarette and alcohol consumption.
Key Words: Alcohol drinking/psychology; frontal lobe; neuropsy-
chological tests; smoking/psychology; students/psychology.
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T›p ö¤rencilerinin sigara ve alkol kullan›m›n›n frontal lob kiflilik ölçe¤i ile iliflkisi

Keyif verici maddeler, merkezi sinir sistemi
ve beyinle ba¤lant›l› alt sistemleri içeren ifllevsel
yap›lar üzerinde sahte bir “iyi olufl” hali olufltu-
ran (sedatifler, hipnotikler, anksiyolitikler, am-
fetamin, nikotin, alkol, esrar, kokain, kafein,
LSD, esctasy, inhalanlar, opioidler) unsurlard›r.
Madde ba¤›ml›l›¤› ise madde kullanma davra-
n›fl›n›n kontrol edilememesi olarak tan›mlanan
kompulsif madde kullan›m›d›r.[1,2]

Ça¤›m›z›n en önemli sorunlar›ndan biri ke-
yif verici madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤›d›r. Ke-
yif verici madde kullan›m›nda ilk s›rada sigara
ve alkol yer almaktad›r. Sigara ve alkol kullan›-
m›na ba¤l› olarak; zamanla bireyin tutum ve
davran›fllar›nda de¤iflmeler veya fiziksel sorun-
lar ortaya ç›kmakla birlikte kiflilerin özel hayat-
lar›nda ve çevreleriyle olan sosyal uyumlar›nda
bozulmalar olur. Alkolün sürekli kullan›lmas›,
kiflinin sinir sisteminin zarar gördü¤ünü göste-
ren zihinsel bozukluklar›n (uyku, zihinsel yete-
nek, kiflilik) oluflmas›na, hatta trafik kazalar›na
veya suça yönelme gibi toplumsal zararlara da
neden olmaktad›r.[1,3]

Sigara ve alkol kullan›m›, psiko-sosyal ne-
denlerle ergenlik yafllar›nda bafllayan ve yaflam
süresince devam eden bir davran›fl biçimi ol-
maktad›r. Bu nedenle sigara ve alkol kullan›m›-
n›n önlenmesinde ergenlik dönemi oldukça
önemlidir. Genel olarak 12-24 yafl grubu birey-
ler risk grubu olarak tan›mlanmaktad›r.[1] Bu dö-
neme rastlayan üniversite y›llar›nda sigara ve
alkol kullanma al›flkanl›¤› ergenlik psikolojisi,
evden ve aileden ayr›lma, yeni bir çevreye
uyum, arkadafl etkisi, merak ve bir mesle¤e
aday olma gibi sorunlara ba¤l› olarak bafllaya-
bilmektedir.[4-8] Ço¤u araflt›rmada anne-baba ilifl-
kilerindeki bozuklu¤un, depresif duygulan›-
m›n, keyif verici madde kullanan arkadafllar›n
varl›¤›n›n ve bask›s›n›n madde kullan›m›na
bafllama, devam etme ve tekrar›nda esas faktör
oldu¤u belirtilmektedir.[6] Son y›llarda yap›lan
çal›flmalarda ise keyif verici madde kullan›m›y-
la prefrontal korteks ifllevleri aras›nda bir iliflki
oldu¤u,[4] orbitofrontal lob ifllevlerindeki bozul-
man›n, impuls kontrolünde bozulmaya yol açt›-
¤› ve bireyin tüm istek ve dürtülerinin yerine
getirilmesini istemesi nedeniyle bu bireylerde,
sigara ve alkol kullanma iste¤inin yans›tt›¤›

dürtüsellik, risk alma, doyum arama, yenilik
aray›fl›, asilik, antisosyal davran›fllar ve birçok
kiflilik özelli¤indeki eksikliklerin daha fazla
gözlendi¤i belirtilmifltir.[8,9]

Bu çal›flmada, t›p fakültesi ö¤rencilerinin si-
gara ve alkol kullanma al›flkanl›klar›yla demog-
rafik özellikleri ve Frontal Lob Kiflilik Ölçe-
¤i’nden (FLKÖ) elde edilen dorsolateral, orbital
ve medial/singulat puanlar› aras›ndaki iliflkinin
belirlenmesi amaçland›.[10,11]

GEREÇ VE YÖNTEM

Çal›flma toplumu

Çal›flma toplumu, 2004 y›l›nda Trakya Üni-
versitesi T›p Fakültesi 1, 2, 3 ve 4’üncü s›n›fla-
r›nda okuyan toplam 654 ö¤renciden oluflmak-
tayd›. Alt› yüz elli dört ö¤renciden ulafl›labilen
513’üne sigara ve alkolle ilgili duygu ve düflün-
celerini ö¤renmek amac›yla haz›rlanan bir anket
ve Grace ve Malloy[12] taraf›ndan gelifltirilen ve
Ayçiçe¤i ve ark.[10] taraf›ndan Türkçe’ye çevrilen
43 maddelik FLKÖ uyguland›.

Anket

Ö¤rencilerin sigara ve alkol kullan›m›n› etki-
leyebilecek faktörlerin belirlenmesi amac›yla
haz›rlanan anket; yafl, cinsiyet (k›z, erkek), ba-
r›nma yeri (evde ailemle, evde yaln›z bafl›ma,
arkadafllar›mla, yurtta, otel/pansiyonda), aile-
nin yaflad›¤› yer (köy/kasaba, ilçe, il), okuldaki
baflar› düzeyi (mükemmel en iyilerden biriyim,
çok iyi ortalaman›n üstündeyim, ortalaman›n
üstündeyim, orta düzeydeyim, ortalaman›n bi-
raz alt›nday›m, ortalaman›n oldukça alt›nda-
y›m, zay›f en kötülerden biriyim), annenin ve
baban›n e¤itim düzeyi (okuma yazma bilmiyor,
okuma yazma biliyor, ilkokul, ortaokul, lise,
yüksekokul/üniversite), ailesiyle sorunlar›n›
paylaflma düzeyi (her sorunumu paylafl›r›m,
baz› sorunlar›m› paylafl›r›m, sorunlar›m› pay-
laflmam), anne ve babas›n›n birbirleriyle ne ka-
dar iyi anlaflt›¤› (çok iyi, iyi, orta, az, çok az), an-
ne-baban›n ayr› yaflay›p yaflamad›¤› (ayr›, bir-
likte), dinin önem düzeyi (hiç önemli de¤il, bi-
raz önemli, önemli, çok önemli), arkadafllar›n-
dan kaç kiflinin sigara/alkol kulland›¤› (hiçbiri,
%25’i, yar›s›, %75’i, hepsi), sigara ve alkol kul-
lanma konusunda arkadafl ›srar› (hiç, çok az, bi-



T›p ö¤rencilerinin sigara ve alkol kullan›m›n›n frontal lob kiflilik ölçe¤i ile iliflkisi

21

raz, çok fazla), anne ve baban›n sigara içip içme-
di¤i (içiyor, içmiyor), ö¤rencinin sigara içip iç-
medi¤i (toplam 100 adet ve daha fazla sigara
içen ve halen içmekte olanlar “içici” olarak ka-
bul edildi), alkol içip içmedi¤i (haftada en az bir
standart içki içenler “içici” olarak kabul edildi)
(Bir standart içki= 1 flifle veya kutu bira, 1 su
barda¤› malt içki (viski vb.), 1 kadeh flarap, 1
küçük kadeh likör, 1 küçük kadeh brendi, 1 kü-
çük kadeh viski, rak›, votka) de¤iflkenlerinden
olufltu.

Frontal lob kiflilik ölçe¤i

Keyif verici madde kullan›m› edimsel ve kla-
sik koflullanma süreçleriyle geliflir. Klasik koflul-
lanma sürecine madde kullan›m›n› hat›rlatan
uyar›c› etkenler neden olurken, edimsel koflul-
lanma sürecine olumlu ve olumsuz pekifltireçler
neden olmaktad›r.

‹nsan beyninde motor ve duyusal korteks d›-
fl›nda kalan ve bunlar aras›ndaki iliflkiyi sa¤la-
yan alanlara assosiyasyon alanlar› ya da kortek-
si denir ve üç bölümde incelenir:

1. Prefrontal korteks: Ödül haf›zas›n›n bulun-
du¤u dorsolateral frontal lobu ve dürtü kontro-
lünü sa¤layan orbitofrontal korteksi içine al›r. ‹ç
ve d›fl uyaranlar› de¤erlendirip uygun motor
yan›t› verme, bilinçli olarak bir eylemi tasarla-
ma ve gerçeklefltirme ifllevini yürütür.

2. Prefrontal-oksipital-temporal korteks: Arka
temporal, arka alt parietal lobu içine al›r. Duyu-
sal ifllevler ve dil entegrasyonuyla iliflkilidir.

3. Limbik korteks: Hipokampal girus, forniks,
mamiller cisim, mamillo-talamik yol, amigdala
ve singulat girustan oluflur. Limbik yap›lar tem-
poral lobun orta ve alt k›sm›n› içerir. Bellek,
emosyonel ve motivasyonel davran›flla iliflkili-
dir. Bilgi ve deneyimlerin saklanmas›, de¤erlen-
dirilmesi ve belle¤in oluflmas›nda limbik yap›-
lar›n önemi büyüktür.

Keyif verici madde kullan›m›, beyin hücre ifl-
levlerinde de¤iflikli¤e, keyif verici madde eksik-
li¤i de, beyin ödül sisteminin merkezi olan nük-
leus akkumbenste dopamin miktar›nda azalma-
ya neden olur. Dopamin sal›n›m›n›n düzeltile-
bilmesi için nükleus akkumbens uyar›y› amig-

dalaya ve prefrontal kortekse gönderir. Bu du-
rum madde kullanma iste¤iyle sonuçlan›r (fiekil
1).[2,4,8,13-18]

Frontal lob, kiflili¤in ve karakterin oluflma-
s›ndan, motivasyon ve soyut düflünmenin plan-
lanmas›ndan sorumlu beyin bölgesidir. Frontal
lob kiflilik ölçe¤i ise, üç farkl› anatomik frontal-
subkortikal bölgesiyle (dorsolateral, orbital, me-
dial/singulat) teorik olarak iliflkili olan üç fron-
tal davran›fl sendromunu (executive=uygula-
ma, disinhibition=dürtüleri kontrol edememe,
apathy=donukluk) aç›klamak için oluflturulmufl
bir ölçektir. Bu ölçek 5’li Likert ölçekli (1=He-
men hemen hiç, 2=Nadiren, 3=Bazen, 4=S›k s›k,
5=Hemen hemen her zaman) 43 maddeden
oluflmaktad›r. Dorsolateral, orbital ve medi-
al/singulat puanlar› bu bölümlere ait sorular›n
puanlar›n›n toplanmas›ndan elde edildi.[10]

‹statistiksel analiz

Çal›flmam›zda, sürekli de¤iflkenlerin normal
da¤›l›ma uygunluklar› Kolmogorov-Smirnov
testiyle incelendi ve normal da¤›lmad›klar› sap-
tand›. Bu nedenle tek de¤iflkenli çözümlemede
sürekli de¤iflkenler için Mann-Whitney U-testi,
kategorik de¤iflkenler için ise Ki-kare testi kulla-
n›ld›. Ayr›ca sürekli de¤iflkenler medyan (%25-
%75 persantil) biçiminde gösterildi.

Sigara ve alkol kullan›m› de¤iflkenlerini etki-
leyecek faktörlerin belirlenmesinde Kategorik
Regresyon Analizi kullan›ld›.
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fiekil 1. Beyin ödül sistemi.
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BULGULAR

Tek de¤iflkenli çözümleme

Araflt›rma grubundaki 513 ö¤rencinin
(%47.9’u k›z, %52.1’i erkek) %27.4’ü 1. s›n›fta,
%29.4’ü 2. s›n›fta, %17.8’i 3. s›n›fta ve %25.4’ü 4.
s›n›fta okumaktayd›. Frontal lob kiflilik ölçe¤i
için Cronbach α de¤eri 0.81 olarak bulundu.

Sigara ve alkol kullan›m›yla ba¤›ms›z de¤ifl-
kenlerin tan›mlay›c› istatistikleri ve tek de¤ifl-
kenli analiz sonuçlar› Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1 incelendi¤inde; cinsiyet (p<0.001),
yafl (p<0.001), okuldaki baflar› düzeyi (p<0.01),
ailesiyle sorunlar›n› paylaflma düzeyi (p<0.001),
sigara içen arkadafl say›s› (p<0.001), arkadaflla-
r›n›n sigara içme konusundaki ›srar› (p<0.001),
orbital puan (p<0.01) ve dorsolateral puan
(p<0.01) de¤iflkenlerinin sigara ile; cinsiyet
(p<0.001), yafl (p<0.05), annenin e¤itim düzeyi
(p<0.05), ailesiyle sorunlar›n› paylaflma düzeyi
(p<0.05), alkol kullanan arkadafl say›s›
(p<0.001), arkadafllar›n›n alkol kullanma konu-
sundaki ›srar› (p<0.001), dinin önem düzeyi
(p<0.001), orbital puan (p<0.001) ve medial/sin-
gulat puan (p<0.01) de¤iflkenlerinin ise alkol
kullan›m›yla iliflkili oldu¤u bulundu.

Sigara içimine iliflkin kategorik regresyon 
analizi sonuçlar›

Kategorik regresyon analizi sonucunda kate-
gorik regresyon modeli anlaml› olup (R=0.440,
R2=0.193, F(21;421)=4.80, p<0.001); sigara içme
oran›n›n erkek ö¤rencilerde k›z ö¤rencilere göre
daha yüksek oldu¤u (β=0.132, F=8.267, p<0.01),
yaflla birlikte sigara içme oran›n›n art›fl gösterdi-
¤i (β=0.126, F=7.778, p<0.01), evde ailesiyle, ar-
kadafllar›yla birlikte ve yurtta yaflayan ö¤renci-
lerin evde yaln›z ve otel/pansiyonda yaflayan
ö¤rencilere göre daha fazla sigara içtikleri
(β=0.115, F=6.676, p<0.001), okuldaki baflar› dü-
zeyinin ortalaman›n alt›nda oldu¤unu belirten
ö¤rencilerin ortalama ve ortalaman›n üzerinde
oldu¤unu belirtenlere göre daha fazla sigara iç-
tikleri (β=0.161, F=13.039, p<0.001), anne ve ba-
ban›n e¤itim düzeyi azald›kça (β=-0.109,
F=3.806, p<0.01; β=-0.171, F=9.458, p<0.001), so-
runlar›n› ailesiyle paylaflma düzeyi azald›kça
(β=-0.096, F=4.423, p<0.05), arkadafllar›n›n ›srar

düzeyi artt›kça (β=0.188, F=17.474, p<0.001) ve
orbital puanlar› artt›kça (β=0.100, F=5.089,
p<0.05) ö¤rencilerin sigara içme e¤iliminin art-
t›¤› bulundu (Tablo 2).

Alkol kullan›m›na iliflkin kategorik
regresyon analizi sonuçlar›
Kategorik regresyon analizi sonucunda kate-

gorik regresyon modeli anlaml› olup (R=0.535,
R2=0.287, F(19;420)=8.886, p<0.001); alkol kul-
lanma e¤iliminin erkek ö¤rencilerde k›z ö¤ren-
cilere göre daha yüksek oldu¤u (β=0.133,
F=9.201, p<0.01), evde yaln›z ve arkadafllar›yla
birlikte yaflayan ö¤rencilerin evde ailesiyle,
yurtta ve otel/pansiyonda yaflayan ö¤rencilere
göre alkol kullanma oranlar›n›n daha yüksek ol-
du¤u (β=0.066, F=2.505, p<0.05), ö¤rencilerin
babas›n›n e¤itim düzeyi artt›kça alkol kullanma
e¤iliminin azald›¤› (β=-0.085, F=4.100, p<0.01),
dinin önem düzeyi azald›kça (β=-0.139,
F=10.811, p<0.001), arkadafllar›n›n ›srar düzeyi
artt›kça (β=0.115, F=6.462, p<0.001), alkol kulla-
nan arkadafl say›s› artt›kça (β=0.327, F=52.704,
p<0.001) ve orbital puanlar› artt›kça (β=0.156,
F=13.917, p<0.001) ö¤rencilerin alkol kullanma
e¤ilimlerinin artt›¤› saptand› (Tablo 3).

TARTIfiMA
Ergenlerde sigara ve alkol kullan›m›n›n ebe-

veyn, arkadafl çevresi ve sosyal çevre gibi fak-
törlerle olan ilgisi ayr›nt›l› olarak araflt›r›lm›flt›r.
Erkek ö¤rencilerin k›z ö¤rencilere göre sigara iç-
me e¤ilimlerinin daha fazla oldu¤u gibi konu-
larda araflt›rmac›lar aras›nda fikir birli¤i bulu-
nurken, baz› konularda fikir birli¤i yoktur.[5,19,20]

Örne¤in, sigara içme durumuyla ebeveynlerin
sigara içme durumu aras›nda iliflki olmad›¤›n›
belirten[21,22] araflt›rmac›lara karfl›l›k sigara ve al-
kol kullanman›n ebeveynin sigara ve alkol kul-
lan›m›yla iliflkili oldu¤unu iddia eden araflt›r-
malar da vard›r.[19,21,23] Ergenlerde tütüne baflla-
ma oran›, ortaokul-lise ve lise-üniversite gibi
geçifl dönemlerinde daha fazla olmaktad›r.[24] Bu
nedenle, risk alt›ndaki ergenlerin saptanmas› ve
uygun önleme politikalar›n›n gelifltirilmesi
önemlidir.

Son zamanlarda araflt›rmac›lar giderek artan
say›daki araflt›rmalar›nda, frontal lob aktivitele-
rinin tütün ve alkol kullan›m›ndaki önemini in-
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Tablo 1. Ba¤›ms›z de¤iflkenlere göre sigara ve alkol kullanma durumunun tan›mlay›c› istatistikleri ve 
tek de¤iflkenli analizleri

Sigara Alkol

De¤iflkenler Kullanan Kullanmayan Kullanan Kullanmayan

Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde

Say› 117 22.9 394 77.1 206 40.6 301 59.4
Cinsiyet

K›z 38 14.4*** 2266 85.6 77 29.2*** 187 70.8
Erkek 78 32.1 165 67.9 128 53.6 111 46.4
Cevaps›z 1 3 1 3

Yafl 21 (20-23)*** 20 (19-22) 21 (20-22)* 20 (19-22)
Bar›nma yeri

Evde ailemle 15 26.3ns 42 73.7 21 36.8 36 63.2
Evde yaln›z bafl›ma 10 15.9 53 84.1 27 42.9 36 57.1
Arkadafllar›mla 56 26.3 157 73.7 96 45.7 114 54.3
Yurtta 34 20.4 133 79.6 57 34.3 109 65.7
Otel/pansiyonda 1 12.5 7 87.5 3 37.5 5 62.5
Cevaps›z 1 2 2 1

Ailenin yaflad›¤› yer
Köy/kasaba 8 25.8ns 23 74.2 13 41.9ns 18 58.1
‹lçe 35 24.8 106 75.2 47 33.8 92 66.2
‹l 74 22.0 262 78.0 146 43.7 188 56.3
Cevaps›z 0 3 0 3

Okuldaki baflar› düzeyi
Mükemmel, en iyilerden biriyim 6 33.3** 12 66.7 8 47.1ns 9 52.9
Çok iyi, ortalaman›n üstündeyim 6 13.6 38 86.4 21 47.7 23 52.3
Ortalaman›n üstündeyim 31 17.7 144 82.3 64 36.6 111 63.4
Orta düzeydeyim 50 23.3 165 76.7 81 38.4 130 61.6
Ortalaman›n biraz alt›nday›m 11 33.3 22 66.7 15 44.1 19 55.9
Ortalaman›n oldukça alt›nday›m 3 42.9 4 57.1 5 71.4 2 28.6
Zay›f, en kötülerden biriyim 9 56.3 7 43.8 11 68.8 5 31.3
Cevaps›z 1 2 1 2

Baban›n e¤itim düzeyi
Okuma-yazma bilmiyor 0 0.0ns 3 100 1 33.3ns 2 66.7
Okuma-yazma biliyor 3 23.1 10 79.6 6 46.2 7 53.8
‹lkokul 28 28.6 70 71.4 36 37.9 59 62.1
Ortaokul 9 18.4 40 81.6 14 28.6 35 71.4
Lise 20 18.3 89 81.7 36 33.6 71 66.4
Yüksekokul/üniversite 55 23.4 180 76.6 10 47.0 124 53.0
Cevaps›z 2 2 3 3

Annenin e¤itim düzeyi
Okuma-yazma bilmiyor 6 22.2ns 21 77.8 5 18.5* 22 81.5
Okuma-yazma biliyor 8 42.1 11 57.9 7 36.8 12 63.2
‹lkokul 39 24.5 120 75.5 57 36.8 98 63.2
Ortaokul 11 29.7 26 70.3 14 38.9 22 61.1
Lise 26 19.5 107 80.5 55 41.7 77 58.3
Yüksekokul/üniversite 27 20.0 108 80.0 67 49.6 68 50.4
Cevaps›z 0 1 1 2

Ailesi ile sorunlar›n› paylaflma düzeyi
Her sorunumu paylafl›r›m 46 17.6*** 215 82.4 94 36.3* 165 63.7
Baz› sorunlar›m› paylafl›r›m 54 25.6 157 74.4 90 43.5 117 56.5
Sorunlar›m› paylaflmam 17 44.7 21 55.3 21 55.3 17 44.7
Cevaps›z 0 1 1 2

Anne ve babas›n›n birbirleri 
ile ne kadar iyi anlaflt›¤›

Çok iyi 39 21.7ns 141 78.3 67 37.6ns 111 62.4
‹yi 45 23.2 149 76.8 74 38.5 118 61.5
Orta 16 22.9 54 77.1 30 44.1 38 55.9
Az 6 24.0 19 76.0 12 48.0 13 52.0
Çok az 8 27.6 21 72.4 17 58.6 12 41.4
Cevaps›z 3 10 6 9



Tablo 1. Devam›

Sigara Alkol

De¤iflkenler Kullanan Kullanmayan Kullanan Kullanmayan

Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde

Say› 117 22.9 394 77.1 206 40.6 301 59.4
Babas›n›n yaflay›p yaflamad›¤›

Yaflam›yor 6 20.0ns 24 80.0 10 33.3ns 20 66.7
Yafl›yor 108 23.3 355 76.7 188 41.1 269 58.9
Cevaps›z 3 15 8 12

Annesinin yaflay›p yaflamad›¤›
Yaflam›yor 3 42.9ns 4 57.1 1 14.3ns 6 85.7
Yafl›yor 109 22.7 371 77.3 194 40.9 280 59.1
Cevaps›z 5 19 11 15

Anne-baban›n ayr› yaflay›p 
yaflamad›¤›

Ayr› 3 13.0ns 20 87.0 11 47.8ns 12 52.2
Birlikte 103 22.6 353 77.4 180 40.0 270 60.0
Cevaps›z 11 21 15 19

Baban›n sigara içip içmedi¤i
‹çiyor 54 23.7ns 174 76.3 – – – –
‹çmiyor 53 21.2 197 78.8 – – – –
Cevaps›z 10 23 – –

Annenin sigara içip içmedi¤i
‹çiyor 25 21.6ns 91 78.4 – – – –
‹çmiyor 81 22.3 282 77.7 – – – –
Cevaps›z 11 21 – –

Arkadafllar›n›n kaç tanesinin
sigara/alkol içti¤i

Hiçbiri 2 3.8*** 50 96.2 2 3.9*** 49 96.1
4’de 1’i 20 11.3 157 88.7 23 16.0 121 84.0
Yar›s› 42 26.4 117 73.6 59 45.7 70 54.3
4’de 3’ü 44 45.4 53 54.6 87 69.0 39 31.0
Hepsi 9 60.0 6 40.0 35 77.8 10 22.2
Cevaps›z 0 11 0 12

Arkadafl ›srar›
Hiç 72 18.2*** 324 81.8 64 24.9*** 193 75.1
Çok az 18 29.5 43 70.5 72 52.6 65 47.4
Biraz 18 50 18 50.0 57 63.3 33 36.7
Çok fazla 5 74.4 2 28.6 12 66.7 6 33.3
Cevaps›z 4 7 1 4

Dinin önem düzeyi
Hiç önemli de¤il 16 30.8ns 36 69.2 41 78.8*** 11 21.2
Biraz önemli 23 23.5 75 76.5 50 51.5 47 48.5
Önemli 51 21.5 186 78.5 85 36.3 149 63.7
Çok önemli 26 21.8 93 78.2 27 23.1 90 76.9
Cevaps›z 1 4 3 4

Dorsolateral puan 42 (38-45)** 40 (37-43) 41 (37-45)ns 40 (37-44)
Orbital puan 41 (38-45)** 39 (36-43) 41 (38-45)*** 38 (35-43)
Medial/singulat puan 33 (30-36)ns 32 (30-35) 33 (31-36)** 32 (30-35)

ns: p>0.05; *: p<0.01; **: p<0.01; ***: p<0.001.
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celemifllerdir. Bununla birlikte frontal lob aktivi-
telerini ölçen bir ölçe¤in bu amaçla uygulanabi-
lirli¤ini flimdiye kadar sadece Ayçiçe¤i ve ark.[10]

araflt›rm›fllard›r.[11] Laakso ve ark.[25] çal›flmala-
r›nda antisosyal kiflilik özellikleri ve tip-2 alko-
lizmle orbital ve dorsolateral kortekslerin sol
bölümleri aras›nda iliflki oldu¤unu; Daglish ve

Nutt[14] ba¤›ml›l›kla ilgili beyin görüntüleme ça-
l›flmalar›nda orbitofrontal ve anterior singulat
korteksin nikotin, kokain ve opioid kullan›m›y-
la iliflkili oldu¤unu ve amigdal, anterior singu-
lat korteks, frontal korteks ve temporal korteks
beyin bölgelerinin kokain ba¤›ml›l›¤›yla ilgili
faktörlerle iliflkili oldu¤unu; Schroeder ve ark.[26]
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kemirgenlerde nikotin ve çikolata kullan›m›yla
prefrontal kortikal hareketlerin iliflkisini incele-
mek amac›yla yapt›klar› deney sonucunda, ni-
kotin ifllemi sonucu ventrolateral orbital kor-
tekste, singulat kortekste ve nükleus akkum-
bens kabu¤unda pozitif hücre say›lar›nda an-
laml› art›fllar oldu¤unu, ba¤›ml›l›k yap›c› ilaçla-
r›n kötüye kullan›m› sonucu normal ö¤renme
ve karar verme görevlerinden sorumlu kritik
beyin bölgelerinde adaptasyonlara neden oldu-
¤unu bulmufllard›r. Brody ve ark.[27] bupropion
tedavisi alan ve almayan içicilerde ba¤›ml›l›kta
etkili olabilecek beyin bölgelerinin belirlenmesi
amac›yla yapt›klar› çal›flmada orbitofrontal kor-
teks, dorsolateral prefrontal korteks ve anterior
insulada göreli glikoz metabolizmas›yla sigara
ba¤›ml›l›¤›n›n yo¤unlu¤u aras›nda pozitif iliflki
oldu¤unu, sigara kullan›m›nda tedavi almayan
içicilerin anterior singulat korteks aktivasyonla-

r›n›n tedavi alan içicilerden farkl› oldu¤unu
saptam›fllard›r.

Ayr›ca Wang ve ark.[28] kokain kullan›m› so-
nucu orbitofrontal ve sol insular kortekste kesin
ve göreli metabolik de¤erlerde; Grant ve ark.[29]

pozitron emisyon tomografi çal›flmalar›nda ko-
kain ba¤›ml›lar›nda kokain kullan›m› sonucu
medial orbitofrontal, dorsolateral, prefrontal ve
medial temporal kortekslerde beyin metaboliz-
mas›nda art›fl oldu¤unu bulmufllard›r.

Ayçiçe¤i ve ark.[10] ö¤rencilerin sigara kulla-
n›m› üzerine yapt›klar› çal›flmada sigara içen
ö¤rencilerin FLKÖ’den elde edilen puanlar›n›n
içmeyenlerden anlaml› derecede yüksek oldu-
¤unu bulmufllard›r.

Bizim çal›flmam›zda beynin sigara ve alkol
kullan›m› üzerine etkisi oldu¤u, sigara içenlerle
içmeyenlerin orbital ve dorsolateral puanlar› ve

Tablo 2. Sigara kullanma e¤ilimine iliflkin kategorik regresyon analizi sonuçlar›

De¤iflkenler β Standart hata F p

Cinsiyet 0.132 0.046 8.267 <0.01
Yafl 0.126 0.045 7.778 <0.01
Bar›nma yeri 0.115 0.044 6.676 <0.001
Baban›n e¤itim düzeyi -0.171 0.056 9.458 <0.001
Annenin e¤itim düzeyi -0.109 0.056 3.806 <0.01
Okuldaki baflar› düzeyi 0.161 0.045 13.039 <0.001
Ailesi ile sorunlar›n›

paylaflma düzeyi -0.096 0.045 4.423 <0.05
Arkadafl ›srar› 0.188 0.045 17.474 <0.001
Orbital puan 0.100 0.044 5.089 <0.05

R=0.440, R2=0.193, F(21;421)=4.80, p<0.001.

Tablo 3. Alkol kullanma e¤ilimine iliflkin kategorik regresyon analizi sonuçlar›

De¤iflkenler β Standart hata F p

Cinsiyet 0.133 0.044 9.201 <0.01
Bar›nma yeri 0.066 0.042 2.505 <0.05
Baban›n e¤itim düzeyi -0.085 0.042 4.100 <0.01
Arkadafllar›ndan kaç kiflinin 

alkol kulland›¤› 0.327 0.045 52.704 <0.001
Arkadafl ›srar› 0.115 0.045 6.462 <0.001
Dinin önem düzeyi -0.139 0.042 10.811 <0.001
Orbital puan 0.156 0.042 13.917 <0.001

R=0.535, R2=0.287, F(19;420)=8.886, p<0.001.



alkol kullananlarla kullanmayanlar›n medi-
al/singulat ve orbital puanlar› anlaml› derecede
farkl›l›k gösterirken, kategorik regresyon anali-
zi sonucunda sigara içme ve alkol kullanma du-
rumunu belirlemede sadece orbital puan›n an-
laml› oldu¤u bulundu. Bu bulgular, ergenlerde
sigara ve alkol kullanma riskinin saptanmas›n-
da yeni bir uygulama olarak FLKÖ’nün uygula-
nabilece¤ini ve orbital puanlar› yüksek olan bi-
reylere risk azalt›c› yaklafl›m sunulabilece¤ini
düflündürmektedir.

Di¤er taraftan, arkadafllar›n ›srar ve ikram›-
n›n, sigara ve alkol kullanmada etkili oldu¤u çe-
flitli araflt›rmac›lar taraf›ndan gösterilmifltir.[6,30]

Ayr›ca Öncü ve ark.n›n[31] yapt›klar› çal›flmada
dinlere göre alkol kullan›m›n›n farkl›l›k göster-
di¤i ve müslümanlar›n ço¤unda dini nedenlerle
içki kullan›lmad›¤› belirlenmifltir. Bizim araflt›r-
mam›z da bu bulgular› desteklemektedir.

Gençlik ça¤›, bireylerin çevreden ve sosyo-
kültürel de¤erlerden en çok etkilendikleri dö-
nemdir ve kiflilerin keyif verici madde kullan›-
m›n›n önlenebilmesi için ilgili her faktör dikka-
te al›nmal› ve birbirleriyle iliflkilendirilmelidir.
Madde kullan›m›n›n iradeyle iliflkisi yoktur,
çünkü maddeler, bedende bir tak›m de¤ifliklik-
lere yol açabilmekte ve tolerans gelifltirmekte-
dir. Bu yüzden, kifli maddeyi kontrol alt›nda
tuttu¤unu düflünse de zaman içerisinde kullan-
d›¤› dozu art›rmakta ve gittikçe ba¤›ml› hale
gelmektedir. Bu durum, risk alt›ndaki bireylerin
erken saptanmas›n› daha da önemli k›lmakta-
d›r. Araflt›rmam›zdan elde etti¤imiz bulgular
do¤rultusunda madde kullan›m›n›n önlenebil-
mesi için özellikle aile içi iliflkilerin güçlü ve po-
zitif olmas› gerekti¤i, arkadafl seçiminin önemli
oldu¤u, okul idaresinin madde ba¤›ml›l›¤›n›n
zarar ve sonuçlar›n› vurgulayan, uyar›c› ve bil-
gilendirici faaliyetleri art›rmas› gerekti¤i, ö¤ren-
ci dan›flmanlar›n›n ö¤rencilerin sorunlar›yla ya-
k›ndan ilgilenmesi ve rehberlik hizmetlerinin
kurularak ö¤rencilerin sorunlar›na yönelinmesi
gerekti¤ini söyleyebiliriz.

Çal›flmam›z›n bulgular›, Frontal Lob Kiflilik
Ölçe¤i’nin orbital puanlar›n›n madde kullan›m›
aç›s›ndan risk alt›ndaki gençleri belirlemede uy-
gulanabilir bir ölçek oldu¤u yönündedir.
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