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DERLEME / Review

1 2
Mete Kağan KARAOĞLU , Semiha AKIN

GİRİŞ
  
Mikrobiyoloji ve epidemiyoloji disiplinleri 
enfeksiyon kontrolüne büyük katkılarda 
bulunmuştur. Literatürde hastane enfeksiyonlarının 
kontrolünde el hijyeni uygulamalarının çok önemli 
olduğuna dikkat çekilmektedir (1,2,3). Bu konuya 
verilen önem ve hazırlanan rehberlere rağmen, 
sağlık çalışanları arasında el hijyenine uyumun 
yetersiz kalması hastane enfeksiyonlarının 
kon t ro lünde  öneml i  b i r  so run  o lmayı  
sürdürmektedir (4). El hijyenine uyumun azalması 
hastane enfeksiyonlarının artmasına yol açan 
faktörler arasında yer almaktadır. Hastalar arasında 

yüksek virülans ve çoklu ilaç direnci gösteren 
m i k r o o rg a n i z m a l a r ı n  t a ş ı n m a s ı n d a  v e  
yayılmasında kaynağın %20-40 oranında sağlık 
çalışanlarının kirli elleri olduğu bilinmektedir. 
Teknolojik ve bilimsel gelişmelerle paralel olarak 
antibiyotiklerin bulunması, yeni dezenfektan 
ajanların ve eldivenlerin yoğun olarak kullanılması 
sağlık çalışanları arasında yanlış bir güven hissinin 
ortaya çıkmasına yol açmıştır ve bunun sonucunda 
el hijyeni göz ardı edilmeye başlanmıştır (5).

Gün içindeki aktivitelerden sonra eller, normal flora 
dışında pek çok etken ile kontamine olmaktadır. 
Hastane enfeksiyonları oranlarının azaltılmasında 
en etkili ve en ucuz yöntem hijyenik el yıkamadır 
(6, 7-9). Sosyal el yıkama; hijyenik el yıkama ve 
cerrahi el yıkama olmak üzere üç tip el yıkama 
yöntemi bulunmaktadır (10,11). Hijyenik el 
yıkama, ellerdeki kontamine florayı tamamen 
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Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el yıkamanın önemi 
bilinmesine karşın, sağlık çalışanları arasında el hijyeni uyum 
oranlarının oldukça düşük olduğu dikkat çekmektedir. El hijyenine 
uyumun azalması hastane enfeksiyonlarının artışına katkıda 
bulunan faktörler arasında yer almaktadır. Yeterli sayıda lavabo ve 
sabun/havlunun bulunmaması veya lavaboların uygun yerlerde 
bulunmaması, zaman yetersizliği, kayıtsız olma ve cilt tahrişi sağlık 
çalışanlarında el hijyeni uyumsuzluğunun en sık bildirilen 
nedenleri arasında yer almaktadır. El hijyenine uyumun 
geliştirilmesine yönelik girişimler “etkin stratejilerin 
kullanılması”, “kurumsal girişimler”, “sağlık ekibi üyelerinin 
motive edilmesi”, “hasta ve aileleriyle işbirliği yapılması” ve 
“çevresel faktörlere yönelik düzenlemelerin yapılması” şeklinde 
ana başlıkları altında ele alınabilir. El hijyenine uyumu olumsuz 
etkileyen faktörlerin saptanması, gereksinimlere odaklanan uygun 
bireysel, çevresel ve kurumsal yaklaşımların belirlenmesi el hijyeni 
uyum oranlarının arttırılması adına büyük önem taşımaktadır. Bu 
derlemede, el hijyenine uyumu etkileyen faktörlere ve el hijyeni 
uyum oranlarının geliştirilmesi sürecinde rol oynayan stratejilere 
değinilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, el hijyeni uyumu, eğitim, sağlık 
çalışanları.

Keywords: Hand hygiene, hand hygiene compliance, training, 
healthcare professionals.

Even though the importance of hand washing is well-known in the 
prevention of hospital acquired infections, it is noteworthy that hand 
hygiene compliance rates among healthcare professionals are quite 
poor. Poor compliance with hand hygiene is one of the major factors 
that contribute to hospital acquired infections rates. The most 
frequently reported reasons non-compliance with hand hygiene 
among healthcare professionals can be listed as inadequate number 
or inconvenient location of sinks, lack of soap/towel, lack on time, 
indifference, and skin irritation complaints. Initiatives to improve 
hand hygiene compliance can be addressed under the headings such 
as "development of effective strategies", "institutional 
interventions", "motivation of healthcare team members", 
"cooperation with patients and their families", and "management of 
environmental factors". In order to improve the compliance with 
hand hygiene, it is important to identify factors that adversely affect 
hand hygiene compliance, and to identify appropriate individual, 
environmental and institutional approaches that focus on needs. In 
this review, it is aimed to address the factors influence compliance 
with hand hygiene as well as the strategies to improve hand hygiene 
compliance rates.
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yıkamaya göre daha etkilidir. Alkol bazlı antiseptik 
solüsyonlarla hızlı ve güçlü antibakteriyel etkinlik 
sağlana-bilmektedir (7,8).

El hijyeni uyumunun değerlendirilmesi
El hijyenine uyumun değerlendirilmesi oldukça 
güç ve çok boyutlu bir kavramdır. El yıkama 
eyleminin niteliği ve kapsamı, el hijyeni için gerekli 
eldiven ve malzemelerin mevcut olma durumu, el 
hijyeni konusunda sağlık ekibi üyelerinin disiplini, 
takı ve tırnak uzunluğu gibi birçok parametre 
dikkate alınarak değerlen-dirilebilir. Gözlem 
yöntemiyle el hijyenine uyumu etkileyen birçok 
faktöre ilişkin bilgi (eldivenlerin sayısal olarak 
yeterliliği ve ölçüsü, sıvı sabun veya alkol bazlı 
antiseptik solüsyonlar vb.) edinilebilir (3). Gözlem 
yöntemiyle değerlendirmenin birçok avantajları ve 
dezavantajları bulunmaktadır. Bu yöntemle el 
hijyeni fırsatları ve eylemleri, el hijyeni tekniği ve 
genel el hijyeni kuralları (tırnak, takı vb.) doğrudan 
gözlenebilir. Pahalı olması, zaman gerektirmesi, 
gözlem yapacak kişilerin seçimi ve gözlem öncesi 
gözlemcilerin eğitilmesi konusundaki gereklilik bu 
yöntemin olumsuz özellikleridir (3).

El hijyenine uyumun değerlendirilmesi sürecinde 
hangi yöntemle değerlendirilme yapılacağına karar 
verilmesi gerekmektedir. Elde edilen veriler 
yorumlanmasına ve gözlemle elde edilen verinin 
kullanılmasına rehberlik eder. El yıkama 
davranışlarına uyum düzeyi farklı şekilde 
hesaplanabilmektedir:
a) Madde-madde ölçümleri  ( i tem-by-item 
measure s ) :  E l  y ıkama  end ikasyon l a r ı  
doğrultusunda her bir el yıkama fırsatında el 
yıkama davranışının (el yıkama eylemi) sergilenip 
sergilenmediği değerlendirilir. Böylece, her bir el 
yıkama fırsatında gözlenen toplam el hijyeni 
eyleminin sayısı hesaplanmış olur. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından önerilen beş el yıkama 
endikasyonuna göre el hijyeni uyum oranları 
madde-madde ölçümü yöntemine göre şu şekilde 
hesaplanır (3):

tahrip etmek amacıyla antiseptik solüsyon veya 
antiseptik sabun kullanılarak yapılan el yıkama 
işlemidir (12). Hijyenik el yıkamayla kalıcı florayı 
azaltarak ellerle yayılan enfeksiyonların önlenmesi 
ve ellerin belirli bir süre temiz kalması amaçlanır 
(6,13). 

Hijyenik el yıkamayı gerektiren durumlar; invazif 
işlemlerden önce ve sonra, hastalarla her temastan 
önce ve sonra, aseptik teknik kullanmanın gerekli 
olduğu herhangi bir işlemden önce ve sonra, 
kontamine olmuş herhangi bir maddeyle temastan 
sonra (ördek, sürgü vb.), yüksek riskli yerlere girip 
çıkarken (yenidoğan ünitesi, yoğun bakım ünitesi, 
hematoloji-onkoloji servisleri gibi), hasta atıkları 
ile temastan sonra, yaralara ve üretral katetere 
dokunmadan önce ve sonra, eldiven takmadan önce 
ve çıkardıktan sonra, kanlı atıklarla ve mikroskobik 
kontaminasyon olabilecek diğer durumlar olarak 
sıralanabilir (7,8,10,12,14,15).

El hijyeni uyumu ve el hijyeni uyumu etkileyen 
faktörler
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el 
yıkamanın önemi bilinmesine karşın, sağlık 
çalışanları arasında el hijyeni uyumunun iyi 
olmadığı bilinmektedir (16). El hijyenine uyum 
oranı bireysel, algısal, çevresel ve sağlık bakım 
hizmetleri  i le  i l işkil i  birçok faktörden 
etkilenmektedir. El hijyenine uyumu olumsuz 
etkileyen faktörlerin saptanması (Tablo 1) el 
hijyenine uyumun geliştirilmesi sürecindeki etkin 
stratejilerin başarısı adına büyük önem taşımaktadır 
(2). El hijyenine uyumu etkileyen faktörler ve 
davranış  değiş ik l ik ler i  b i rçok model le  
açıklanabilmektedir (Tablo 2). El hijyenine 
uyumsuzluğun nedenleri arasında lavabo 
yetersizliği veya uygun olmayan yerde bulunması, 
sabun/havlu bulunmaması gibi alt yapı sorunları ve 
zaman yetersizliği ilk sıralarda yer almaktadır. 
Ayrıca, kayıtsız olma ve cilt tahrişine bağlı 
şikayetler (deri alerjisi, egzama vb.), el yıkama 
oranlarının düşmesine yol açabilen faktörlerdir 
(17). Hijyenik el ovma işlemi; su ve sabunla el 
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a) Eğitim ve öğretim: El hijyeni endikasyonları 
konusunda eğitimler verilmesi el yıkama 
endikasyonlarına ilişkin karmaşıklığı ortadan 
kaldırır ve duyarlılık düzeyini arttırır. Eğitimin 
kapsamı ve süresi hedef kitleye özel olarak 
belirlenmelidir (3). El hijyeniyle ilgili broşürlerin 
dağıtılması, grup çalışmaları ve konferanslara 
katılım gibi aktiviteler el hijyeni oranlarını artıran 
diğer eğitsel aktiviteler arasında yer almaktadır 
(16).

b)  Denetleme ve geri bildirim: DSÖ kılavuzları 
tarafından el hijyeni uyum oranlarına ilişkin 
verilerin denetimi ve geri bildirimi çok boyutlu 
stratejilerin vazgeçilmez bir parçası olarak 
görmektedir (3). 

c)  Hatırlatıcıların kullanılması: Rutin izlemler, 
el hijyeni uyumuna dair geri bildirim yapılması 
ve iş yerinde el yıkama davranışını hatırlatan 
görsel ve sesli sistemlerin (hatırlatıcı) 
kullanılması el hijyeni oranlarını geliştirmede 
oldukça etkilidir (1,16). Hatırlatıcı sistemlere 
örnek olarak posterler, parlak renkli işaretler, 
dikkat çekici ekran koruyucular, e-posta 
mesajları, sesli mesajlar, kullanılan ekipman ve 
sarf malzemeler üzerindeki etiketler (hasta 
önlükleri dahil), rozetler ve sesli uyarılar 
gösterilebilir (3). El hijyeni uygulamasını kolay 
ve uygun hale getirmek, idari yaptırımlar, ödüller, 
bireysel ve kurumsal düzeyde aktif katılımı 
sağlamak, kurumsal güven ortamı sağlamak, 
bireysel ve kurumsal yetkinliği güçlendirmek, 
personel yetersizliğini ve yoğun iş yükünü 
önlemek el hijyenine uyumu artırmaktadır (1).

b) Birleşik ölçümler (composite measures): Bu 
değerlendirme yaklaşımında farklı durumlarda 
gözlenen el yıkama davranışlarının sayısı farklı 
durumlarda gözlenen el yıkama fırsatlarına 
bölünmektedir. Böylece gözlenen el yıkama 
davranışlarının sayısının gözlenen el yıkama 
fırsatlarına bölünmesiyle yüzdelik olarak tek bir 
sayısal değer elde edilmektedir (3).

El hijyeni uyumunun geliştirilmesine yönelik 
yaklaşımlar
El hijyenine uyumun geliştirilmesine yönelik 
yaklaşımların başarısını etkileyen birçok faktör 
vardır. El hijyenine uyumun artırılması sürecinde 
davranış bilimlerinin etkisi son yıllarda daha 
fazla vurgulanmakla birlikte, el hijyenine 
uyumsuzluk sadece bireysel faktörlerle 
açıklanamamaktadır. Sağlık çalışanlarının 
bireysel özellikleri yanında, grup etkileşimi ve 
kurumsal faktörlerin etkisi de dikkate alınmalıdır 
(16). El hijyenine uyumun geliştirilmesine 
yönelik etkin stratejiler beş kategoride ele 
alınabilir: 
1. Etkin stratejilerin kullanılması
2. Kurumsal planlamaların yapılması
3. Sağlık ekibi üyelerinin motive edilmesi
4. Hasta ve aileleriyle işbirliği yapılması
1. Çevresel faktörlere yönelik çalışmaların 
yapılması

1.Etkin stratejilerin kullanılması: El hijyenine 
uyumun geliştirilmesine yönelik etkin 
stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması çok 
önemlidir (Tablo 2). Yaygın olarak kullanılan 
stratejiler beş grupta ele alınabilir: 
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El hijyenine uyumu artırmaya yönelik 
geliştirilecek projelerde grup dinamikleri ve 
kurumsal işleyişle ilgili değişiklikler ve/veya 
yenilikler yapmak gerekebilmektedir. El 
hijyenine uyumun yüksek olması için el 
hijyeninin kurumsal bir öncelik olarak 
benimsenmesi ve el hijyenini geliştirmeye 
yönelik faaliyetlerin süreklilik kazanması esastır 
(4,16).

Uyumun artırılabilmesi için çalışma alanında 
yeterli sayıda lavabonun bulunması, otomatik 
sabunluk kullanımı, alkol bazlı ajanların temin 
edilmesi, muslukların kolla ya da dizle kumanda 
edilebilir nitelikte olması, sıvı sabun, losyon ve 
tek kullanımlık havluların kolay ulaşılabilir 
şekilde yerleştirilmesi, en uygun el yıkama ajanın 
seçilmesi, gerektiğinde el hijyeni ajanının 
değiştirilmesi ve el bakımının (nemlendirici 
solüsyon temini gibi) desteklenmesi önemlidir 
(1,16,17).

El hijyeni uyumunun geliştirilmesi sürecinde 
yöneticilere yönelik öneriler
•Yöneticilerin el hijyeni stratejilerini ve hasta 
güvenlik kültürünü teşvik eden koşullar 
oluşturmaları önemlidir. Sağlık çalışanlarının el 
y ı k a m a  i ç i n  g ü v e n l i  v e  s ü r e k l i  s u  
kullanabilecekleri lavabolara erişimleri 
sağlanmalıdır.
•Sağlık çalışanları için hasta bakım verdikleri 
ortamda kolayca erişebilecekleri alkol bazlı el 
hijyen ürünleri sağlanmalıdır.
•El hijyenine uyum kurumsal bir öncelik haline 
getirilmeli ve el hijyeniyle birlikte enfeksiyonu 
önlemeye ve kontrol altına almaya yönelik diğer 
aktivitelerde gerekli liderlik, finansal ve yönetsel 
destek sağlanmalıdır.
•El hijyeni uygulamalarına uyumu artmak için 
multidisipliner ve çok boyutlu programlar 
geliştirilmelidir. El hijyeni eğitimi ve enfeksiyon 
kontrol eğitimleri planlanmalıdır.  
•Sağlık bakımı ortamında su kaynağının 
drenajdan ve kanalizasyondan fiziksel olarak 
ayrılmış olması sağlanmalı ve sistem rutin olarak 
kontrol edilmelidir.
•Alkol bazlı el hijyen ürünlerinin üretimi ve 
saklanması ulusal güvenlik talimatlarına ve yerel 
yasal düzenlemelere uygun olmalıdır (2).

3. Sağlık ekibi üyelerinin motive edilmesi: El 

d) Multidisipliner ekibin oluşturulması:  
Sistematik kalite artırıcı modellerin birçoğu el 
hijyeni süreçlerinin analiz edilmesi ve 
iyileştirilmesi amacıyla multidisipliner ekiplerin 
kullanılması önerilmektedir. Ekip, isteksiz 
kişilerden değil ekip içinde görev almak 
isteyenler bireylerden oluşmalıdır ve ekibe 
iyileştirme çabasını destekleyecek klinik liderler 
ve kanaat önderleri dahil etmelidir (3).

e) istematik performans geliştirme yöntemleri: 
Sistematik bir kalite geliştirme modeli kullanmak 
iyileştirme çabalarına belli bir yapı ve güç 
katmaktadır. Sistematik yaklaşımların ortak 
unsurları şunlar olmalıdır: 
-Hedeflerin belirlenmesi
-Performansın ölçülmesi
-Nedenlerin ve katkıda bulunan faktörlerin 
araştırılması
-Mevcut süreçlerin ekip çalışması yaklaşımıyla 
analiz edilmesi
-Değişikliklerin yavaş ve kademeli bir 
yaklaşımla uygulanması
-Uygulanan müdahalelerinin kısa ve uzun vadeli 
etkilerinin değerlendirilmesi (3).

f)  Diğer Stratejiler: Şu ana kadar açıklanan 
sistematik yaklaşımlara ek olarak, daha az bilinen 
bazı stratejiler de el hijyeninin geliştirilmesinde 
etkili olabilir. Yerel kanaat önderleri, toplumda 
tanınan ve rol-model olan kişiler ve 
akademisyenler olumlu katkılarda bulunabilir 
(3).

2. Kurumsal planlamaların yapılması: El 
hijyenine uyumun geliştirilmesine yönelik 
kurumsal ve fiziksel ortama yönelik planlamalar 
yapılması ve yaklaşımların benimsenmesi önem 
taşımaktadır. Kurumda kolay ulaşılabilen 
lavaboların olması ve el hijyeni ürünlerinin 
(eldiven, alkolü el antiseptikleri) bulundurulması 
y ö n ü n d e  d ü z e n l e m e l e r  y a p ı l m a l ı d ı r.  
Multidisipliner yaklaşımla el hijyenine yönelik 
politika ve prosedürler oluşturulmalıdır. Çalışan 
ve yöneticiler arasında kaynakların etkin 
kullanımına, kuramsal güvenlik kültürünün 
oluşturulmasına, enfeksiyonların önlenmesine ve 
el hijyenine uyumu olumsuz etkileyen engellerin 
ortadan kaldırılmasına yönelik işbirliğinin 
yapılması ve yöneticilerin rol-model olması 
gerekmektedir (3).

Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde El Hijyenine Uyum ve El Hijyeni Uyumunun Geliştirilmesi 
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programları sağlık çalışanlarında el hijyeni 
uyumunun geliştirilmesine anlamlı katkılar 
sağlamaktadır (3).

El hijyeni uyumunun geliştirilmesi sürecinde 
hükümet desteğinin sağlanması 
•El hijyenine uyumu ulusal bir öncelik haline 
getirilmeli ve finansal destekli ve koordineli, 
uzun dönem sürdürülebilir el hijyeni uygulama 
programları yürütülmelidir,
•Sağlık bakımı verilen ortamlarda enfeksiyon 
kontrolüne ilişkin destek sağlanmalıdır. El 
hijyeni uygulamaları toplumsal düzeyde 
desteklenmelidir. El hijyeninin bir kalite 
göstergesi olarak kabul edilmesi konusunda 
sağlık kurumları teşvik edilmelidir (2).

SONUÇ
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el 
yıkamanın önemi bilinmesine karşın, sağlık 
çalışanlarında el hijyeni uyumunun düşük olduğu 
bi l inmektedi r.  El  h i jyeni  kura l lar ına  
uyumsuzluğun nedenleri arasında kişi ve sağlık 
kurumlar ıyla  i lgi l i  b i rçok faktör  rol  
oynamaktadır. El hijyeni uyumunun geliştirmeye 
yönelik bireysel, kurumsal ve topluma yönelik 
planlamalar yapılması ve etkin stratejilerin 
benimsenmesi önem taşımaktadır. Periyodik 
eğitimlerin verilmesi, el hijyeni uygulamasının 
kolay ve uygun hale getirilmesi için fiziksel 

hijyeni uygulamaları denetlenmeli ve  tüm ekip 
üyelerinin aktif katılımı sağlanmalıdır, 
ödüllendirme sistemi kullanılmalı ve el yıkama 
davranışının hatırlatılmasına ilişkin uyarı 
sistemleri oluşturulmalı ve odak grup 
görüşmeleri yapılarak çalışan yönetici işbirliği 
yapılmalıdır (3). Sosyal öğrenme teorisine göre 
bireyler kendi deneyimlerinin yanı sıra, diğer 
bireylerin eylemlerini gözlemek suretiyle ve rol-
modeller aracılığıyla öğrenmektedirler (1). 
Sağlık ekibi üyeleri el hijyenine uyum konusunda 
motive edilmeli ve destekleyici bir ortam 
oluşturulmalıdır. Sağlık ekibi üyelerinin eğitimi 
ve motivasyonunda rol oynayan faktörler Tablo 
3'te verilmektedir (18).

4.Hasta ve aileleriyle işbirliği yapılması: Hasta 
ve ailesinin el hijyeni konusunda duyarlı olması 
ve bu konuda sağlık ekibi üyeleriyle işbirliği 
yapılması enfeksiyon kontrolüne katkıda 
bulunmaktadır (3).

5. Çevresel faktörlere yönelik çalışmaların 
yapılması: Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon 
oranları kaliteli sağlık bakımı sunumu için 
önemli gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu 
kapsamda sağlık kuruluşları için enfeksiyon 
kontrol komiteleri aracılığı ile enfeksiyon 
kontrolüne yönelik politikalar geliştirmek 
durumundadır. Enfeksiyon kontrol ve önleme 

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2018

Gözlemler aracılığıyla el hijyeni uyumunu olumsuz etkileyebildiği saptanan risk faktörleri

·H ekim olmak (hemşire grubuna kıyasla)

·A sistan hemşire olmak (hemşire grubuna kıyasla)

·E rkek cinsiyet

·Y oğun bakımda çalışıyor olmak

·H afta içi günlerde çalışıyor olmak (hafta sonu çalışma durumuna kıyasla)

·Ö nlük /eldiven giymek

·O tomatik lavaboların bulunması

·Ç apraz bulaşma riski yüksek olan aktiviteler

·H asta bakımı süresince bir saatlik süre içinde el hijyeni gerektiren durumların 

(el yıkama fırsatlarının) fazla olması

Öz-bildirimler aracılığıyla el hijyeni uyumunu olumsuz etkilediği saptanan risk faktörleri

·E l yıkamada kullanılan maddelerin cilt tahrişine ve kuruluğa yol açması 

·L avaboların uygun yerlerde bulunmaması/lavaboların yeterli sayıda olmaması 

·S abun ve kağıt havlu gibi malzemelerin eksik olması

Tablo 1. El Hijyeni Uygulamalarına Uyumu Etkileyen Faktörler
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Tablo 1. Devamı

·A şırı yoğunluk/zaman yetersizliği

·P ersonel sayısının yetersiz olması/Çalışma ortamının aşırı kalabalık olması 

·H asta ihtiyaçları karşılanmasının daha öncelikli bir husus olarak kabul edilmesi

·E l hijyeni ile ilişkili olarak sağlık çalışanı ve hasta arasındaki etkileşimin olumsuz etkilenmesi

·H astalardan enfeksiyon bulaşma riskinin düşük olduğunun varsayılması

·E ldiven giyildiğinde/eldiven kullanıldığında el hijyeninin gerektirmediğinin düşünülmesi

·E l hijyeni konusunda kılavuz/protokollerin olmaması

·E l hijyeni konusunun akla getirilmemesi/unutulması

·M eslektaşlar veya yöneticiler arasında örnek rol-modelin olmaması

·E l hijyeninin önemine ilişkin şüpheci yaklaşım sergilenmesi 

·E l hijyenine ilişkin önerilerin uygun bulunmaması

·H astane enfeksiyonları kontrolünde el hijyeninin etkileri konusunda kesin bilimsel verilerin eksikliği

El hijyeni uyumunu olumsuz yönde etkileyen algısal faktörler  

·E l hijyeni uygulamalarına bireysel/kurumsal düzeyde aktif katılımın olmaması 

·E l hijyeni uygulamaları açısından örnek olabilecek rol-modellerin olmaması

·E l hijyenine kurumsal yaklaşım olarak öncelik verilmemesi

·E l hijyeni kurallarına uyum göstermeyenlere yaptırım uygulanmaması/uyum gösterenlerin ödüllendirilmemesi 

·K urumsal açıdan güvenli ortamın olmaması

World Health Organization (WHO): WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: A Summary. Geneva, 
Switzerland: 2009, 23.

Tablo 2. El Hijyeni Uygulamalarında Davranış Değişikliğini Destekleyen Stratejiler ve Modeller 

Model  
El Hijyenine Uyumu Olumsuz Yönde 

Etkileyen Faktörler
 

Modele Özel Önerilebilecek Stratejiler 

Bilişsel Yetersiz el hijyeninin  olası sonuçlarına 

ilişkin kanıta dayalı verilerin olmaması 
Eğitim; el hijyeni uygulamalarını geliştirmek 

amacıyla el hijyenine uyumu olumsuz 

etkileyen faktörlere (engellere) yönelik ortak 

kararla belirlenen çözüm önerileri 

Davranışsal Davranışlar çoğunlukla dış faktörlerden 

etkilenir, davranış değişikliği için daha etkin 

stratejilerin geliştirilmesine gereksinim var.  

Hatırlatıcılar, geri bildirim, teşvikler, 

modeller ve çevresel destek 

Sosyal Etkiler El hijyenini teşvik eden sosyal normların 

bulunmaması ve liderliğin olmaması 

Oybirliğiyle verilen kararlar, kanaat 

önderleri, örnek teşkil eden rol-modeller 

Pazarlama
 

Anlaşılır ve hedef kitleye uygun dikkat 

çekici mesajların verilmesi önem taşır 

Kitle iletişim kampanyaları 

Organizasyonel Sorunlar genellikle tek başına bir kişiyle 

ilgili değildir, sorunlar mevcut sistem ilişkili 

olarak ortaya çıkar.  

Kalite-kontrol ekipleri, süreçlerin yeniden 

düzenlenmesi, iş yükünü azaltmaya yönelik 

girişimler, kurumda güvenlik odaklı bir 

kültürün desteklenmesi 

Measuring Hand Hygiene Adherence: Overcoming The Challenges. Joint Commission; Oakbrook Terrace, 
Illinois: 2009, 108.

Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde El Hijyenine Uyum ve El Hijyeni Uyumunun Geliştirilmesi 



El hijyeninin önemi 

· Mikroorganizmaların hastalara bulaşma riski azalır. 

· Hastalara temas sonucu bulaşan mikroorganizmalar sağlık çalışanlarının cildinde kolonize olmaz veya 

olası enfeksiyon riski azalır.  

· El hijyeni, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesinde önemli rol oynar, dolaysıyla morbidite ve 

mortalite oranları ile tedavi-bakım maliyetini düşer.  

El hijyeni endikasyonları  

· Hastanın cildine temas edilmesi (örn; nabız ve kan basıncı ölçümü yaparken, fiziksel muayene yaparken, 

hastayı yatağından kaldırırken), 

· Hastanın yanı başındaki yüzeylerle temas edilmesi, 

· Eldivenleri çıkardıktan sonra. 

El hijyeni tekniği  

· 

· 

· 

El hijyeni amacıyla kullanılacak solüsyon miktarı 

El yıkama süresi  

El hijyeni ürünlerinin seçimi 

-  Ellerdeki bakteri sayısını azaltmada en etkili maddeler sırasıyla alkol bazlı el antiseptikleri ve 

antiseptik etkili sabunlar/deterjanlardır. Antimikrobiyal olmayan sabunların ise el hijyeni 

uygulamalarında en etkisiz ürünler olduğu bildirilmektedir.  

-  Ellerdeki görünür kirlerin uzaklaştırılması amacıyla su ve sabun kullanılır.  

-  Tüm klinik endikasyonlarda ell erin rutin dekontaminasyonu amacıyla alkol bazlı ürünlerin 

kullanılması önerilir (ellerin gözle görülür şekilde kirli olduğu durumlar hariç) . 

Cilt tahrişinin önlenmesi 

· 

· 

Kontak dermatit ile ilişkili gelişen cilt kuruluğunu ve cilt tahrişini önlemek amacıyla  losyon ve kremlerin 

kullanılması 

Cilt kuruluğunu ve cilt tahrişini önlemek amacıyla kullanılacak losyon ve kremlerin kurum tarafından 

temin edilmesi ve kullanımın teşvik edilmesi 

Sağlık kurumu yöneticilerinin sorumlulukları 

·  

·

Yazılı eğitim materyallerinin temin edilmesi 

El hijyeni uygulamalarına uyumun arttırılması amacıyla örnek teşkil eden rol -modellerin kullanılması  

Eldiven kullanımının endikasyonları ve sınırlılıkları  

· 

· 

· 

· 

Muayene eldivenlerinde tespit edilemeyen küçük del iklerin olması ellerin kontamasyon una neden 

olabilir.   

Eldivenlerin çıkarılması esnasında eller kontamine olabilir.  

Eldiven giyilmesi, el yıkama ihtiyacının yerini tutamaz.  

Sağlık çalışanı bir hastaya bakım verdikten sonra eldivenlerini çıkarmaz ise mikroorganizmalar bir 

hastadan bir diğer hastaya bulaşır.   

Boyce JM, Pittet D. Guideline for hand hygiene in health-care settings. Recommendations of the Healthcare 
Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/ IDSA Hand Hygiene Task Force. 
Society for Healthcare Epidemiology of America/ Association for Professionals in Infection Control/Infectious 
Diseases Society of America. Morbidity and Mortality Weekly Report,2002,51(RR-16):27.

Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının Eğitimi ve Motivasyonuna İlişkin Programların Bileşenleri
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şartların oluşturulması, gözlem ve geri 
bildirimlerin yapılması, motivasyon, idari 
yaptırım ve ödüllendirme sistemi, bireysel ve 
kurumsal düzeyde aktif katılım ve işbirliğinin 
desteklenmesi, personel yetersizliğinin 
giderilmesi ve yoğun iş yükünün azaltılması el 
hijyenine uyumu olumlu yönde etkileyen 
girişimlerdir.
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Ebru KONAL , Melek ARDAHAN

GİRİŞ
  
Merhamet sözcüğü Türk Dil Kurumu 
Sözlüğü'nde; "bir kimsenin veya başka bir 
canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı 
duyulan üzüntü, acıma" şeklinde tanımlanmıştır 
(1). 

Merhamet, bir kişinin acısını, çekmiş olduğu 
sıkıntıları paylaşma, bireylerin dertleri, 
zayıflıkları, acıları ve üzüntüleri ile ilgilenme, 
yaşamış oldukları zorlu durumlara yardım etme 
arzusunun bulunmasıdır (2).

Yorgunluk ise “çalışma vb. nedenlerle bireyin ruh 
ve beden etkinlikleri açısından verimlilik 

düzeyinin azalması” olarak tanımlanmaktadır 
(1). Jenkins ve Warren'e (2012) göre ise 
yorgunluk, fiziksel ve zihinsel çalışma 
kapasitesinin azalması ile birlikte tükenmeyle 
seyreden bir durumdur (3). Merhamet genellikle 
empati, hassasiyet ve duyarlılık gibi kavramlar 
içerisinde yer almaktadır (4). Merhamet 
duygusu, sahip olduğumuz ve yaşamımıza yön 
veren değerlerden önce bir duygu halidir ve acı 
çeken bireyin hissettiğini hissetmek tamamen 
mümkün olmamasına rağmen acı hissini 
doğaüstü yollarla hissetmeyi içermektedir (5,6). 
Merhamet, bireyler ile gerçek anlamda iletişim 
kurmayı sağlamaktadır,  hasta/hemşire 
ilişkisinden ziyade insan/insan ilişkisi 
kurulmasına yardımcı olmaktadır. Hemşirelik 
bakımının sunulmasını kolaylaştıran bir değer ve 
yardımcı bir duygu olan merhamet bakımda 
anahtar rol oynamaktadır (6,7).

1.Arş.Gör. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı 
Hemşireliği Anabilim Dalı
E-posta Adresi:ebruknl@gmail.com
2.Doç.Dr. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı 
Hemşireliği Anabilim Dalı

Merhamet yorgunluğu hasta bireylerle doğrudan ya da dolaylı 
olarak ilgilenen herkesin yaşamını etkileyebilen, bakım sürecinde 
çaresizlik, yetersizlik ve öfke hissedilmesine neden olan bir 
durumdur. Bakım veren bireyler doğrudan kendileri travma 
yaşamadıkları halde acı çekme sürecine tanıklık ettikleri için 
travma yaşamaktadır ve merhamet yorgunluğu oluşmaktadır. 
Hemşireler hastaların acı çekme sürecine uzun süre tanıklık etme, 
mesleğe yönelik amacın olmaması veya mesleğin doğasının 
içselleştirilememesi, stresörler, çatışmalar nedeniyle merhamet 
yorgunluğu yaşamaktadırlar. Merhamet yorgunluğu hemşirelerin 
fiziksel, ruhsal ve sosyal tükenmişlik yaşamalarına, manevi 
yorgunluk gelişmesine neden olmaktadır. Merhamet yorgunluğu ile 
birlikte sağlık hizmetleri kalitesi ve hasta memnuniyeti 
azalmaktadır, tıbbi hatalar, meslekten ayrılmalarda artış 
görülmektedir. Bu makalede; merhamet yorgunluğunun tanımı ve 
ilişkili olduğu kavramlar, merhamet yorgunluğunun oluşumu, 
etkileri, konu ile ilgili yapılmış çalışmalar kısaca özetlenerek 
kavramın hemşirelik mesleği için önemi betimlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Merhamet; Merhamet Yorgunluğu; Hemşire Keywords: Compassion; Compassion Fatigue; Nurse

Compassion fatigue is a condition that causes despair, inadequacy 
and anger feelings in the care process, which can affect the lives of 
all those who are directly or indirectly interested in sick individuals 
life. Care giving individuals live trauma and also compassion 
fatigue occurs, because they testify to process of suffering in spite of 
they didn't testify to trauma directly.  Nurses are suffering from 
compassion fatigue due to long periods of witnessing to the 
suffering process of the patients, lack of the purpose for the 
occupation and internalization of the nature of the profession, 
stressors and conflicts. Compassion fatigue causes physical, mental 
and social exhaustion and also spiritual fatigue to the nurses. 
Quality of health care and patient satisfaction decreases, medical 
errors and leaving the profession increases along with the 
compassion fatigue. The definition of compassion fatigue and 
related concepts, the formation of compassion fatigue and its 
effects, the studies about the subject are briefly summarized and 
tried to describe the importance of the subject for the nursing 
profession in this article.
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meslekte görülebilen uzun süreli bir durumken; 
merhamet yorgunluğu stresli, acı çeken bireylere 
bakım veren veya onlarla iletişim içerisinde olan 
meslek gruplarında aniden meydana gelen kısa 
süreli bir tepkidir (22). Tükenmişlik, aşırı iş 
yükü, gerçekçi olmayan beklentiler, uzun süren 
hasta yatışları, eşitsizlik gibi faktörler nedeniyle 
görülürken; merhamet yorgunluğu hemşirelik 
bakımının doğası sonucunda oluşmaktadır (23). 

Sekonder/İkincil Travmatik Stres: Sekonder 
travmatik stres, psikolojik ya da fiziksel olarak 
zarar gören bireylere yardım etmek ya da yardım 
etmeyi istemekten kaynaklanan strestir ve 
merhamet yorgunluğu ile eş anlamlı olarak 
kullanılmaktadır (24). Sekonder travmatik stres 
ve merhamet yorgunluğu, birbirleriyle bağlantılı 
kavramlar olmakla birlikte çok ince bir çizgiyle 
ayrılmaktadırlar. Travma geçiren hastaların 
durumlarına tanık olma sonucunda, bakım veren 
bireylerin göstermiş olduğu tepkiler sekonder 
t ravmatik  s t res t i r  (25,26) .  Merhamet  
yorgunluğunda ise acı çeken veya travma 
yaşayan bireye duyulan empati hissi ve yardım 
etme isteği bulunmaktadır (27,28). Sekonder 
stres bozukluğu bireylerin yaşamış oldukları 
travmatik deneyimlerin sağlık çalışanlarını 
etkilemesi sonucu oluşmakta, merhamet 
yorgunluğu ise tekrarlayan sekonder stres 
bozukluğunun bir sonucu olarak görülmektedir 
(17,29). 

Post Travmatik Stres Bozukluğu: Post 
travmatik stres bozukluğu (PTSB), doğrudan ya 
da dolaylı olarak büyük bir stres faktörüyle 
karşılaşmanın ardından, organizmanın verdiği 
biyolojik ve psikolojik tepkilerdir. Post travmatik 
stres bozukluğunda yaşananlar birincil travmadır 
(30-32). Merhamet yorgunluğu ise ikincil travma 
sonucunda oluşmaktadır (14,17). Bireyler 
birincil travma sonucunda oluşan PTSB'de 
doğrudan kendileri travmatik bir deneyime 
maruz kalırken, ikincil travmada çeşitli acılar 
yaşayan bireylerin zor süreçlerine dahil olma 
veya tanıklık etme nedeniyle travma 
yaşamaktadır (14,17,33). Tükenmişlik ve post 
travmatik stres bozukluğunun birleşimi 
sonucunda merhamet yorgunluğu oluşmaktadır 
(33).

Merhamet Tatmini: Merhamet tatmini, 
insanlara yardım etmekten duyulan doyumu 

MERHAMET YORGUNLUĞU VE 
HEMŞİRELİK 
Merhamet yorgunluğu, Joinson (1992) 
tarafından acil serviste çalışan hemşirelerin 
yaşamış oldukları tükenmişliğin araştırılması 
sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır (11). 
Uluslararası literatürde "compassion fatigue" 
olarak adlandırılan kavram; ülkemizde "şefkat 
yorgunluğu", "merhamet yorgunluğu" ve "eş 
duyum yorgunluğu" şeklinde kullanılmaktadır 
(12-16). Merhamet yorgunluğu, ikincil travmatik 
stres bozukluğu, ikincil mağduriyet, dolaylı 
travma olarak da adlandırılmaktadır (17-19). 

Merhamet yorgunluğu, travma yaşamış, 
duygusal ve fiziksel acı çeken bireylere bakım 
vermekle ilgili olarak ortaya çıkan duygusal, 
fiziksel, ruhsal ve manevi tükenmişliktir (8). Bir 
kişiye bakım verirken oluşan empati sonucunda 
meydana gelmektedir (9). Sosyal hizmet 
çalışanları, öğretmenler, polis, itfaiye ekipleri 
gibi pek çok meslekte görülebildiği gibi en fazla 
yaşanan mesleklerden biri de hemşireliktir (10). 
Hemşireler yoğun iş yükü, ölümcül vakalara 
bakım verme, gerektiğinde hasta ve yakınlarına 
duygusal destek verme zorunluluğu gibi 
nedenlerle çok fazla stres yaşamaktadırlar. Bu 
nedenle hemşirelik merhamet yorgunluğu 
yönünden en fazla risk altında olan meslekler 
arasında yer almaktadır. Özellikle yoğun bakım, 
pediatri, hospis ve acil servisler gibi özel 
hemşirelik alanlarındaki çalışanlarda merhamet 
yorgunluğunun sıklıkla görüldüğü bilinmektedir 
(3,6,8). Birey, aile ve toplumun uygun, 
ulaşılabilir ve kabul edilebilir, nitelikli sağlık 
bakımı alma, toplumun sağlığını koruma ve 
hastalıkları önleme odaklı olan halk sağlığı 
hemşireleri de önemli bir risk grubunu 
oluşturmaktadır. Çünkü halk sağlığı hemşireleri; 
farklı toplumsal alanlarda çalışarak doğumdan 
ölüme kadar olan süreç içerisinde aile ve toplum 
odaklı bakım vermekte ve bakım sürecinde de 
birey ve ailesiyle sürekli devam eden 
duygu/düşünce paylaşımı yaşamaktadırlar. 

M E R H A M E T Y O R G U N L U Ğ U  İ L E  
İLİŞKİLİ  KAVRAMLAR
Tükenmişlik: Tükenmişlik, iş stresi ve çalışma 
ortamından kaynaklanan, bireylerin mesleğin 
amacından uzaklaşması, duygusal yorgunluk ve 
yeti yitimi hissetmesi olarak tanımlanmaktadır 
(8,20,21). Rourke (2007)'ye göre tükenmişlik her 
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Merhamet yorgunluğunun fiziksel belirtileri; 
yorgunluk, enerji eksikliği, baş ağrısı, 
performans eksikliği, taşikardi, hipertansiyon, 
hipotansiyon, uyku bozuklukları, gastrointestinal 
problemler ve immun sistemde zayıflama gibi 
fiziksel şikâyetlerdir (35-37). 

Davranışsal Belirtiler; öz bakım ihtiyaçlarını 
yerine getirememe, hata yapmaya yatkınlık, 
bağımlılığın gelişmesi, iştah sorunlarıdır (35-
37).

Duygusal Belirtiler; öfke, irritabilite, 
huzursuzluk, sinirlilik, depresyon, anksiyete, 
izolasyon, duygusal çöküntü, enerji kaybı, aşırı 
hassasiyet, umutsuzluk, empati kaybıdır (6,35-
37).

İşle İlgili Belirtiler; işe gitme konusunda 
isteksizlik, sıkça izin kullanma, işe devamsızlığın 
artması, hasta ve ailesine karşı empati hissinin 
azalması, yardım isteğinin azalması, bazı 
hastalarla çalışmaktan kaçınma, korkma, 
tepkisizlik, hastalara daha az vakit ayırma, 
hastalarla alay etmedir (6,35-37).

Manevi Belirtiler; manevi 
duyarsızlık, inanç ve değerlerde 
değişikliklerdir (38).

Bu belirtilerin her biri merhamet 
yo rgun luğunun  va r l ı ğ ın ı  
gösterebilmektedir (35). Ancak 
merhamet yorgunluğu bireysel 
olarak deneyimlendiği ve 
belirtileri anlamlandırmak zor 
olduğu için birden fazla belirti 
görüldüğünde tanımlana-
bilmektedir (27,35). Merhamet 

yorgunluğu belirtilerinin bilinmesi ve erken 
tanınması meslek üyelerinin korunmasında 
oldukça önemlidir.

M E R H A M E T  Y O R G U N L U Ğ U N U N  
ETKİLERİ
Hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları acılara, 
travmalara ve ölümlere maruz kalmanın 
sonucunda merhamet yorgunluğu yaşayan 
hemşireler fiziksel ve duygusal stres 
yaşamaktadırlar (9). İkinci mağdur olarak 
nitelendirilen hemşireler, bakım sürecinde 
isteksiz, gergin, sinirli olmaktadır, tıbbi hatalarda 

ifade etmektedir (10). Bakım sürecinde başarılı 
olma, hastalarla anlamlı etkileşim kurma 
sonucunda hemşirelerin hissettiği olumlu 
duygudur (34). Merhamet tatmini yaşayan 
bireyler çalışma hayatlarında kendilerini güçlü 
h isse tmektedi r,  ça l ı şmalar ından zevk 
duymaktadırlar ve bakım verdikleri bireylerle 
aralarında olumlu ilişkiler oluşmaktadır (35). 

MERHAMET YORGUNLUĞUNUN 
OLUŞUMU
Merhamet yorgunluğunda “bakıma muhtaç 
birey” ve bakım veren birey” olmak üzere iki 
önemli öge bulunmaktadır. Bu nedenle merhamet 
yorgunluğu hasta, acı çeken bireylere tanıklık 
etme ve bakım vermenin doğal bir sonucudur 
(17). Figley'e göre “empati ve maruz kalma” 
merhamet yorgunluğuna yol açmaktadır. 
Çalışma yaşamının neredeyse tamamını yardıma 
muhtaç bireylerle geçiren hemşirelerde de 
tekrarlı ve uzun süreli stresörlere maruz kalmanın 
sonucunda merhamet yorgunluğu gelişmektedir. 
Figley, merhamet yorgunluğu oluşum sürecini 
tanımlamak adına merhamet yorgunluğu modeli 
geliştirmiştir (Şekil 1) (33).

M E R H A M E T  Y O R G U N L U Ğ U N U N  
BELİRTİLERİ
Merhamet yorgunluğu, uzun süreli ve sürekli 
olarak hastalar ile temasta bulunma, strese maruz 
kalma gibi durumlar sonucunda bireylerde 
oluşan ve önlenemeyen merhamet rahatsızlığı 
sonrası merhamet stresi olarak ortaya çıkan 
ilerleyici, kümülatif sürecin bir sonucudur (35). 
Bu sürecin sonucunda da fiziksel, duygusal, 
davranışsal, manevi birtakım belirtiler ortaya 
çıkmaktadır. 
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  Şekil 1. Merhamet Stresi ve Merhamet Yorgunluğu Modeli (33)
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için dinlenme alanları oluşturulmalı, mola 
uygulamaları düzenlenmelidir. Çalışanlara yas 
tutmaları için zaman ve fırsat verilmelidir 
(6,14,21). 

MERHAMET YORGUNLUĞU İLE İLGİLİ 
YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR
Literatür incelendiğinde, merhamet yorgunluğu 
çalışmalarının çoğunlukla yoğun bakım, acil 
bakım, onkoloji klinikleri ve pediatri 
kliniklerinde çalışan hemşirelerle yürütüldüğü 
görülmektedir. Çalışma bulgularına göre de bu 
kliniklerde çalışan hemşirelerde orta düzeyde 
merhamet yorgunluğu olduğu tespit edilmiştir 
(13,24,43-45). Ayrıca merhamet yorgunluğu 
görülen hemşirelerin çalışma performanslarında, 
işle ilgili tutum/davranışlarında ve kişisel 
sağlıklarında önemli değişikliklerin olduğu 
belirlenmiştir (45). 

Hemşirelerin merhamet yorgunluğu ile baş etme 
stratejilerinin incelendiği bir çalışmada, 
hemşireler merhamet yorgunluğu yaşamamak 
için hasta bakımını otomatiğe bağlanmış gibi 
yaptıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca hemşireler 
merhamet yorgunluğu ile baş etmede kurumdan 
ve hemşirelikten ayrılma, başka kliniklere 
geçme, izin alma gibi olumsuz baş etme 
stratejilerinin yanı sıra hemşirelik görevlerinde 
aktif rol alma, bilgilendirme gibi olumlu baş etme 
yöntemlerini de kullandıklarını belirtmişlerdir. 
Aynı çalışmada hemşirelerin merhamet 
yorgunluğu ile bireysel baş etme stratejilerinin 
ise dua, inanç, manevi farkındalık, içe bakış, öz 
değerlendirme ve olumlu tutum geliştirme 
olduğu tespit edilmiştir (43).

Merhamet yorgunluğunun nedenleri, belirtileri 
ve etkileriyle başa çıkmak için birçok ülkede 
programlar oluşturulmuştur. Bunlardan biri; 
1997'de Gentry ve Baranowsky tarafından 
geliştirilen "Hızlandırılmış Kurtarma Programı" 
(Accelerated Recovery Program)'dır. Program 
sayesinde merhamet yorgunluğu belirtileri ve 
merhamet yorgunluğu yaşayan çalışan sayısında 
azalma olduğu görülmüştür (41). Diğer bir örnek 
ise "Farkındalık Tabanlı Stres Azaltma 
Programı" (Themindfulness– basedstress- 
reduction)'dır. Bu program çalışan bireylerin 
yaşamış olduğu tükenmişlik ve merhamet 
yorgunluğunun neden olduğu acı, üzüntü, 
hastalıklar ve stres gibi durumların üstesinden 

artma, hasta memnuniyetinde ise azalma 
görülmektedir (39,40). İş tatminsizliği, yanlış 
karar verme, aşırı çalışma, yardım etme isteğinin 
azalması, empati kaybı, objektif olamama, 
hastalara tahammülsüzlük, işe gitmekten 
korkmak veya nefret etmek merhamet 
yorgunluğuna bağlı olarak gelişen diğer 
etkilerdir (24,38,41). Ayrıca hastanın travması ya 
da acısını içselleştirme, sürekli olarak hastaların 
acı ve korku deneyimlerini dinleme ve 
dindirmeye çalışmaya bağlı olarak hemşirelerde 
sekonder travmatik stres görülme olasılığı 
artmaktadır. Buna bağlı olarak hemşirelerin iş 
yaşam kalitesi etkilenmektedir ve tükenmişlik 
riskiyle karşı karşıya kalmaktadır (16).

MERHAMET YORGUNLUĞU İLE BAŞ 
ETME VE ÖNLEMEYE YÖNELİK 
UYGULAMALAR
Hasta bakım kalitesini artırmak ve mesleki 
d o y u m u  s a ğ l a m a k  a d ı n a  m e r h a m e t  
yorgunluğunu önlemek gerekmektedir.  
Merhametsiz bakım insancıl bakımın önündeki 
en büyük engeldir  (6,15) .  Merhamet 
yorgunluğundan birincil düzeyde korunmada en 
önemli faktörler bireysel strateji lerin 
geliştirilmesi ve profesyonelliktir (14). Bireysel 
stratejilerin en temel noktası, öz bakım, egzersiz, 
beslenme ve yeterli uykudur. Hemşireler manevi 
ihtiyaçlarını dikkate almalı, yaşamlarında 
spiritüel uygulamalara yer vermelidir. Psikolojik 
öz-bakım stratejilerini geliştirmeli ve kendilerine 
yarar sağlayacak aktiviteler belirlemelidirler. 
Bireyler merhamet yorgunluğu belirti ve 
bulgularını tanıyabilmeli, iş ve sosyal yaşamları 
a r a s ı n d a k i  d e n g e y i  k u r a b i l m e l i  v e  
koruyabilmelidirler. Ayrıca birey kişisel 
hedeflerinin farkında olmalı,  bireysel 
başarıs ızl ıklar ını  tolere  edebi lmelidir  
(6,14,15,42). 

Merhamet yorgunluğunun önlenebilmesi adına 
yönetimsel  ve örgütsel  s tratej i ler  de 
geliştirilmelidir. Bu bağlamda, çalışanların 
duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir 
ortam oluşturulmalıdır. Çalışanlara yaşam sonu 
bakım ve iletişime yönelik eğitimler, merhamet 
yorgunluğu ve baş etme stratejileri hakkında 
farkındalık programları planlanmalıdır. 
K u r u m l a r d a  ç a l ı ş a n l a r ı n  m e r h a m e t  
yorgunluğunu değerlendiren çalışmalar 
yapılmalıdır. Kapalı birimlerde çalışan bireyler 
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olabilmektedir. Bu nedenle hemşirelerin 
merhamet yorgunluğu ile başa çıkmalarını ve 
korunmalarını sağlamak gerekmektedir. Bakım 
kalitesini yükseltmek, mevcut durumu ortaya 
koymak, hemşirelerin bu konudaki farkındalığını 
ve mesleki doyumunu arttırmak, aile ve toplum 
sağlığını güçlendirmek amacı ile çalışmalar 
yapılmalıdır. Ayrıca hemşirelerin kendilerini ve 
değerlerini tanımaları, mesleki amaçlarının 
farkında olmaları adına merhamet yorgunluğu 
eğitimleri verilmeli, önleme ve tedavi etme 
programları oluşturulmalıdır. Bununla birlikte 
konu ile ilişkili ölçeklerin geliştirilmesinin, var 
olanların kültürümüze uyarlanmasının bu 
alandaki boşluğun doldurulmasına katkı 
sağlayabileceği düşünülmektedir.
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gelinmesini sağlamaktadır. Bireyin hem kendi 
içinde hem de kurumda yaşamış olduğu stresi 
önleyici nitelikte bir programdır (46). Merhamet 
yorgunluğunun önlenmesi ve tedavi edilmesinde 
kullanılan bir diğer program ise bir üniversite 
hastanesinde hemşireler için oluşturulan 
yenilenme merkezidir. Hemşirelik Yenilenme 
Merkezi ile çalışanlar egzersiz yapma, yoga, 
masaj, müzik, dans gibi stresle başa çıkma 
yöntemlerini uygulama fırsatı yakalamış ve 
merhamet yorgunluğu oranında %42 azalma 
görülmüştür (40). 

Hemşirelerde merhamet yorgunluğunu 
değerlendirmek adına sıklıkla Merhamet 
Yorgunluğu Ölçeği (The Compassion Fatigue 
Scale), Sekonder Travmatik Stres Ölçeği (The 
Secondary Traumatic Stress Scale), ve Çalışanlar 
için Yaşam Kalitesi Ölçeği (The Professional 
Qualityof Life Scale) 'nin kullanıldığı 
görülmektedir. Ülkemizde ise bu ölçüm 
araçlarından sadece Çalışanlar için Yaşam 
Kalitesi Ölçeği (Professional Quality of Life 
Scale: PROQOL)'nin kültürel uyarlaması 
yapılmış olup, merhamet yorgunluğu kavramı 
yaşam kalitesini oluşturan bir alt boyut olarak ele 
alınmaktadır (47). Ayrıca merhamet yorgunluğu 
ile baş etme adına oluşturulmuş bir programda 
bulunmamaktadır.  Bunlara ek olarak ülkemizde 
hemşirelikte merhamet yorgunluğu konusunun 
gündeme getirilmesi, anlaşılması, konuya 
gereken önemin verilmesi ve merhamet 
yorgunluğunu önleme ve tedavi programlarının 
oluşturulması gereklidir. Bu bağlamda da 
hemşirelerde yaşanan merhamet yorgunluğunu 
farklı yönleriyle ortaya koyan kapsamlı 
araştırmalara gereksinim vardır. 

SONUÇ 
Hemşirelik bakımının merhamet duygusu ile 
yerine getirilmesi hemşire/hasta arasındaki 
bakım ilişkisinde önemli bir değerdir. Merhamet 
olmadan insancıl bir bakım sunulamayacağı, 
merhamet ile yapılan her bir uygulamanın 
bireylere daha az acı vereceği unutulmamalıdır. 
Bakımın bedeli olarak adlandırılan merhamet 
yorgunluğu ise hemşireler için risktir. Özellikle 
kronik hastalıkların artışı, hasta ile uzun süreli ve 
yoğun temas, çalışma koşulları ve merhamet 
yorgunluğu kavramının ülkemizde yeterince 
bilinmemesi gibi nedenler hemşirelerde 
merhamet yorgunluğu gelişimine neden 
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Dünyanın oluşumundan itibaren insanlar 
doğaları gereği hep hastalık ve sağlık 
problemleriyle karşılaşmışlardır. Başlarda 
insanlar sadece hastalandıkları zaman tedavi ve 
bakıma gereksinim duymuşlar, daha sonra 
hastalıkların tanısı ve tedavisi yeterli olmayıp 
insanların sağlıklarını korumak gündeme 
gelmiştir. Sağlığı koruma geliştirmede ise sosyal 
ve kültürel çevrenin önemli etkisi olduğu 
düşünülmüştür.(1,2) Bunun sonucunda insanı 
sosyal çevresiyle bütün olarak gören, sağlık 
hizmetini sadece bireye değil topluma yönelik ele 

almayı amaçlayan toplum sağlığı hemşiresi 
kavramı gelişmeye başlamıştır.(3-6)

Toplum sağlığı hemşiresi, birey ve toplumun 
sağlık durumunu değerlendirmek ve onların 
sağlık problemlerini belirlemek adına, toplum 
olanaklarına uygun hareket ederek hemşirelik 
hizmetlerini sunmayı amaçlamaktadır.(7,8)  Bu 
kapsamda, toplumun sağlık durumunun 
değerlendirilmesinde sistematik yöntemle 
hemşirelik bakımını gerçekleştirmek için 
birbirinin takibi olan aşamalardan oluşan toplum 
hemşireliği süreci ele alınmaktadır. Tanılama, 
planlama, uygulama ve değerlendirme 
aşamalarından oluşan toplum hemşireliği süreci 
doğrultusunda çalışmanın amacı toplum 
hemşirelerine, toplumun sağlık durumunun 
değerlendirilmesinde profesyonel bakış açısı 
katmaktır.(4,9-10)

1.Doç.Dr. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,Halk Sağlığı 
Hemşireliği A.D. 
E-posta Adresi:melekardahan@hotmail.com 
2.Hem. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,Halk Sağlığı 
Hemşireliği A.D. Bornova/İzmir

Toplumun sağlık durumunun değerlendirilmesini, gerçek ve olası 
problemlerin tanımlanmasını ve tanımlanan problemlere belli bir 
sistematik yöntemle hemşirelik bakımını vermeyi amaçlayan ve 
birbirinin takibi olan aşamaların oluşturduğu hemşirelik 
girişimlerinin tümü toplum hemşireliği sürecidir. Toplum sağlığı 
hemşiresi de toplumun ya da toplumdaki bireylerin sağlık ve 
hastalık durumunu belirlemek için bu süreci tanılama, planlama, 
uygulama ve değerlendirme olarak dört aşamada ele almaktadır. 
Bu dört aşama hemşireye, toplumun genel yapısını incelerken 
saptanan problemlere çözüm getirmede uygun hemşirelik 
yaklaşımları sağlaması açısından yol göstericidir. Sonuç olarak; 
toplum hemşireliği süreci, diğer hemşirelik süreçlerinden farklı 
olarak toplumu yaşadıkları ortamda sürekli olarak izlemeyi, 
karşılaştıkları sorunların çözümünde toplumdaki bireyleri aktif 
olarak sürece katmayı ve sağlığın devam ettirilmesi, geliştirilmesi 
ve hastalıkların önlenmesini amaçlamaktadır. Bu derlemede de, 
toplumun sağlık durumunun değerlendirilmesinde toplum 
hemşireliği sürecinin yeri ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplum, Süreç, Hemşirelik,Sistematik Metot, 
Problem Çözme

Keywords: Community, Process, Nursing, Systematic Method, 
Problem Solving

The community health nursing process is the whole of the nursing 
initiatives that are aimed at assessing the health status of the 
community,defining the real and probable problems, and providing 
the nursing care to defined problems with a certain systematic 
methods. In order to determine the health and disease status of 
individuals in the community or community,the community health 
n u r s e  c o n s i d e r s  t h i s  p ro c e s s  i n  f o u r  s t a g e s  a s  
diagnosis,planning,implementation and evaluation. These four 
steps are guiding the nurses in terms of providing appropriate 
nursing approaches for solving the problems identified when 
examining the general structure of the society. As a result, 
community nursing process, unlike other nursing processes, aims to 
continuously monitor the society in the environment where they live, 
to actively involve the individuals in society in the solution of the 
problems they encounter and to maintain and develop health and 
prevent diseases. In this review, the role of community nursing 
process is addressed in the evaluation of the health status of the 
society.
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kullanılmakta ve toplum hemşirelerine yol 
göstermektedir.(12)

Toplum hemşireleri bu süreç içerisinde 
ev,okul,işyeri gibi farklı alanlarda genellikle 
sağlam kişilerle birlikte çalışmaktadır. Yalnızca 
bireye yönelik hizmetin sunumundan ziyade 
toplumdaki risk gruplarına yönelik hizmet 
vermektedirler. Bu hizmet uzun sürelidir. Çünkü 
tedavi  h izmet ler inde  b i rey  sağl ığ ına  
kavuştuğunda verilen hizmet sona ererken, 
toplum sağlığı hemşireleri saptanan sağlık 
amaçlarına ulaşmak için toplumdaki bireylerle 
sürekli iç içedir. Aynı zamanda toplum 
hemşireleri birey ve topluma vereceği hizmetin 
koordinasyonunda daha özgürdür, bağımsız 
fonksiyonları diğer hemşirelere göre daha 
fazladır..(3,5,9,15-16,18)

Toplum hemşireliği süreci tanılama, planlama 
uygulama ve değerlendirme aşamaları olarak 
dört alanda ele alınmaktadır.

Tanılama
Toplumu Tanıma
Toplumu tanıma kavramı; toplumun yapısını, 
kurumlarını, işleyişini, işlevlerini, değişimlerini, 
kültürünü, insanlar arasındaki ilişkilerin 
özelliklerini tanımayı içerir. Bir kaynakta 
'Toplum, sağlıklı ya da hasta bir bireydir.'  diye 
tanımlanmıştır.(17) Yani toplumu tanıma, 
hemşirelerin bireyleri ele almasından çok farklı 
değildir. Toplum sağlığı hemşiresi kendisine 
başvuran kişinin fiziksel ve biyolojik bulguları 
yanında, o kişinin içinde yaşadığı toplumun 
kültürleri, inançları, yaşam koşulları, ekonomik 
güçleri,sağlıkla ilgili geçmişi, sağlıkla ilgili 
davranışları  hakkında da bilgi sahibi 
olmalıdır.(3,8,18)

Toplumun Genel Yapısının İncelenmesi
I) Bölgenin Tanınması
Hemşirenin toplumun yaşadığı bölgeyle ilgili 
topladığı veriler; tarihsel geçmiş, çevrenin 
fiziksel ve iklimsel özellikleri, ekonomik etkinlik 
ve gelişme, bölgenin ulaşım olanakları, bölgenin 
fiziksel çevre şartları, sosyal özellikler, yaşamsal 
istatistikler, politik yapı, resmi ve resmi olmayan 
liderler, suç işleme oranı,  güvenlik,  bölgenin 
yerleşim özelliklerini içermelidir. Bölgenin 
tanınması için hemşire o bölgedeki liderlerle 
işbirliği yapabilir. Örneğin; dini boyuttaki etnik 

Toplum Hemşireliği Süreci
Toplumun sağlık durumunun değerlen-
dirilmesini, gerçek ve olası problemlerin 
tanımlanmasını ve tanımlanan problemlere belli 
bir sistematik yöntemle hemşirelik bakımı 
vermeyi amaçlayan ve birbirinin takibi olan 
aşamaların oluşturduğu hemşirelik girişimlerinin 
tümü toplum hemşireliği sürecidir. Bu sürecin 
kullanımı, toplum hemşirelerinin sadece 
“uygulayıcılar” olarak değil aynı zamanda 
“düşünen” kişiler olarak görülmesi bakımından 
oldukça önemlidir. Tıpta, alışılagelmiş bireysel 
bakımdan ziyade toplumsal düzeyde verilen 
bakım; toplumun kendi yaşamları ve yaşadıkları 
çevre üzerinde kontrol geliştirebilmeleri için 
toplumu güçlendirme süreci olarak tanım-
l a n a b i l m e k t e  v e  t o p l u m s a l  k a l i t e y i  
sağlayabilmektedir. Toplum sağlığı hemşireleri 
tarafından kullanılan bu sürecin içeriğini 
hemşirelik tanısının konulması ve sistematik 
düzeyde hemşirelik bilgi ve becerilerinin 
uygulanması oluşturur. Böylece hemşirelik, 
sağlık bilimleri içerisinde bu bilgi ve 
becerileriyle bağımsız ayrı bir disiplin olarak 
düşünülebilir.(9-14)

Toplumun sağlıkla ilgili sorun ve gereksinim-
lerinin saptanması, bunlara yönelik planların 
yapılması,  hangi yollarla uygulamaya 
geçileceğinin belirlenmesi ve yapılan 
uygulamaların değerlendirilebilmesi için, hizmet 
verilen toplumla ilgili bilgilere sahip olunması 
gereklidir. Bu amaçla toplum hemşireliği süreci 
içerisinde hemşire, birey ve toplum ile onların 
sağlık problemlerini belirleyerek, toplum 
olanaklarına uygun hareket ederek ve verilen 
hemşirelik hizmetlerini değerlendirerek 
işbirlikçi olur(1,4,15). Bu doğrultuda toplum 
hemşireliği süreci,
•T oplumun karakterini ve sağlığını etkileyen 
faktörleri belirleme,
•T oplumun sağlık problemlerini ve olası 
problemleri doğru ve erken tespit etme,
•T oplumun sağlık ihtiyaçlarını ve önceliklerini 
belirleme,
•T oplumda sık görülen hastalıkları ve önemini 
tespit etme,
•T oplumda risk gruplarını ve bu grupların özel 
problemlerini tespit etme,
•T o p l u m u n  s a ğ l ı k  h i z m e t l e r i n i n  
değerlendirilmesi,
•U ygun çözüm yolları saptanması için 
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olmamasına bakılır. Cedwik “yoksulluk;  
bes lenme bozukluğuna ,  has ta l ık la r ın  
sıklaşmasına, bireyin gelirinin çoğunun tedaviye 
ayrılmasına ve dönerek yoksulluğa yol 
açmaktadır” diyerek ekonomik durum ile sağlık-
h a s t a l ı k  a r a s ı n d a k i  k ı s ı r  d ö n g ü y ü  
açıklamaktadır.(25)

•  Sosyal Sınıf
Bireyler mensubu oldukları sosyal sınıfların 
benimsediği norm ve değerlere uygun davranış 
ürünleri sergiledikleri için,  norm ve değerleri,  
sağlık ve hastalıkla ilgili tutum ve davranışlarını 
etkilemektedir. Örneğin; alt sosyal sınıflara 
mensup kişiler sıklıkla verem, solunum sistemi 
rahatsızlıkları, kolera, tifo gibi hastalıklara 
yakalanırken;  üst sosyal sınıflardaki bireyler 
diyabet, kalp-damar hastalıkları gibi zenginlik 
hastalıkları olarak adlandırılan hastalıklarla baş 
etmek zorunda kalmaktadır.(19,21-22)

c)  Kültürel Özellikler
Sağlık ve kültür ilişkisinde, toplumdaki insanlar 
etnik bakımdan farklı olmalarının yanında 
insanların bulundukları yerde diğer insanlarla 
paylaştığı bir kültürü vardır,  bu kültüre bağlı 
düşünce, bilgi, değer sistemleri davranışlarına ve 
tüm yaşam biçimlerine yön verir. Hemşirelerin, 
bireyleri kendi kültürel kalıplarında incelemeleri 
ve hemşirelik yaklaşımında da bunu göz önünde 
bulundurmaları gerekmektedir. Hemşireler, 
bireylerle ilk iletişim kurdukları zaman kültürel 
değerlendirme yapmalıdırlar. Bu değerlendirme 
derinlemesine olacağı gibi daha sonra 
yapılabilecek derinlemesine bir değerlendirmeye 
zemin de oluşturabilir. Böylece hemşire topladığı 
bilgilerle etkili bir iletişime geçme olanağı 
bulur.(21,25-26)

 • Din
Sağlık- hastalık yönelimi dini hayat görüşleri ile 
iç içedir ve çoğu kez hastanın dünyasına etkide 
bulunur. Örneğin bazı durumlarda, kadere ve 
hastalığın Allah'tan geldiğine inanmak hastalıkla 
baş etmeyi kolaylaştırabilir. Bölgedeki halkın 
dini tanınmalı ve dine yönelik gerçekleştirdiği 
sağlık davranışları saptanmalıdır. Örneğin; 
toplumun genelinde doğum kontrol hapı 
kullanmanın dine aykırı olduğu görüşü 
olabilir.(22,25)

III) Toplum İletişim Yollarının Tanınması

azınlık gruplarına ulaşmak için dini liderlerle 
iletişime geçilir.(6,19-20)

II) Halkın Tanınması
a) Demografik Özellikler
Bir toplumun sağlık düzeyi ve sağlık 
hizmetlerine olan ihtiyacı, o toplumun demografi
yapısında kendisini gösterir. Örneğin herhangi 
bir nüfusun yaş ve cinsiyet yapısının 
incelenmesi, o nüfusun yaşamsal olayları 
hakkında bilgi verecektir. Bir bölgede çalışan 
hemşire çalıştığı yerin temel sorunlarının 
demografik özelliklere göre ne olduğunu iyi 
b i l i nme l i  ve  ona  gö re  g i r i ş imle r in i  
planlamalıdır.(3,19,21-22)Birçok hastalığın 
mortalite ve morbitide hızları,  diğer kişisel 
özellikler yaşa ve cinsiyete göre farklılık 
göstermekte olup, her yaş ve cinsiyet grubuna ait 
nüfusun belirlenmesi, sağlık hizmetinin 
planlanmasında hangi gruplara ağırlık 
verileceğinin ve önceliklerin belirlenmesinde 
yardımcı olmaktadır. Toplumdaki bireylerin evli, 
bekâr, dul veya boşanmış olmaları ile sağlıkları 
yakından ilgili olduğu için toplumun genelinin 
evli,bekar, dul veya boşanmış olma durumları 
değerlendirilmelidir. Tüm bunlardan yola 
çıkarak hemşire toplumun demografik 
özelliklerini incelerken, o nüfusa göç eden 
bireylerin sağlık, hastalık durumlarını, toplumun 
yaş ve cinsiyet yapısını, toplumdaki bireylerin 
medeni durumlarını araştırmalıdır(19,21,23,24).

b) Sosyoekonomik Özellikler
Sosyoekonomik açıdan toplanacak veriler 
eğitim, ekonomik durum ve sosyal sınıf gibi alt 
başlıklar altında ele alınabilir. 

•  Eğitim
Toplum sağlığı hemşireleri sağlığı koruma ve 
geliştirmede,  sağlık davranışı kazandırmada 
e ğ i t i m  p r o g r a m l a r ı  d ü z e n l e r l e r.  B u  
programlardaki amaç; insanlara bilgi, tutum 
sağlamak ve onları uygulamalar ile donatmaktır. 
Çünkü eğitimli bireylerde düzenli egzersiz, 
yeterli ve dengeli beslenme gibi olumlu sağlık 
davranışları daha yüksek oranda görülür. Bu 
aşamada toplumun eğitim durumu, okula gitme 
durumu, öğrenim düzeyleri bilinmelidir.(8)

•  Ekonomik Durum
Toplumlarda gelir, konut, beslenme ve 
giyinmenin ekonomik duruma göre yeterli olup 
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değişimlere  bakılmalıdır.(9,20,28)
Toplumun özelliklerini tanımlamada bazı bilgiler 
gereklidir. Bunlar Tablo 1'de özetlenmiştir. 

Tablo1. Toplumun Özelliklerini Tanımlamada 
20Gerekli Bilgiler

  Lokasyon Bilgileri
•Bölgenin adı
•Bölgedeki binalar ve yapılar
•Önemli yollar, caddeler
•Önemli işaretler
•Mevsimsel değişiklikler ve aylar
•Kurum ve kuruluşların yeri
•Bölgenin haritası
  Demografik Bilgiler
•Halkın yaş, cinsiyet, sosyal sınıf, eğitim, meslek 
ve ekonomik durumları
•Nüfustaki aile bilgileri:çekirdek aile, geniş aile
•Yaşamsal sağlık olayları:morbidite oranı, 
bulaşıcı hastalıklar gibi.
•Spesifik gruplar: bebek, küçük çocuklar, 
gebeler, riskli hastalık grupları
Çevresel Bilgiler
a. Fiziksel Çevre
•Ev: sayısı, tipi, alanı
•Evin bölümleri: mutfak, banyo, tuvalet, elektrik 
ve su kaynakları
•Su kaynağı: içme suyu (güvenli/güvenli değil)
•Sanitasyon: su israfı, sanitasyon servisi varlığı
b. Sosyal Çevre
•Sosyal Organizasyonlar: Okul, kolej, cami, 
fabrika, şirket gibi
•Toplum Organizasyonları:
•Sosyal yardımlaşma organizasyonları, kamu 
tüzelkişileri, sendikalar
•Başkanlık kuruluşları: resmi/resmi olmayan
c. İletişim
•Resmi ve resmi olmayan kanallar
•Bilinen toplantı yerleri: toplum salonları, 
ibadethaneler
•Sözü dinlenebilecek önemli kişiler: yaşlı 
insanlar, emekli kişiler, berberler gibi
•Toplum etkinlikleri: fuarlar, festivaller
Toplumu Tanımada En Sık Kullanılan 
Yöntemler
I)  Mevcut Rapor, İstatistikler ile Sağlık Birimi 
Kayıtlarının İncelenmesi
Bu yöntem, demografik bilgiler, bireylerin sağlık 
bilgisi, tutumları ve davranışları hakkındaki 
bilgilerdir. Birçok kaynakta ikincil veriler olarak 
da tanımlanır. Bu veriler önceden toplanan ve 
arşivlenen kayıtları içerir.

Mesleki ve sosyal iletişim ayrımında amaç önem 
kazanmaktadır. Mesleki iletişimde hastayı 
tanıma ve anlama temel amaçtır. Hastanın 
hastalığı ve sorunları iletişimin temel odağı 
olmalıdır. Mesajın alıcısı konumundaki tarafların 
sağlığının korunması, sağlığı ile ilgili doğru 
bilgiyi, gelişmeleri güvenilir bir kaynaktan 
almasında onlarla kurulacak olan “sağlıklı 
iletişimin” rolü vardır. Sağlıklı iletişimin etkili 
olmasında ise hemşirenin dikkatli dinlemesi çok 
önemlidir. Halkın sağlık düzeyini yükseltmenin 
ve bireylere bu anlamda ulaşabilmenin 
yollarından olan iletişim medya aracılığıyla, sözü 
geçebilecek olan muhtar, belediye başkanı gibi 
kişilerle kurulabilir. Eğer toplumda göçmen olan 
ve dil sorunu yaşayan kişiler varsa hemşire 
bunlar ı  tespi t  e tmel i ,  çözüm yol lar ı  
geliştirmelidir.(23,27)

IV) Yerleşim Yerinin Çevre Sağlığı Yönünden 
Tanınması
Koruyucu sağlık hizmetlerinden çevreye yönelik 
hizmetler insan sağlığı açısından çok önemlidir, 
hemşireler çevresel risklere maruziyetin 
azaltılmasında kritik role sahiptir. Florence 
Nightingale'den itibaren hemşireler fiziksel 
çevre ile sağlık arasındaki ilişki üzerine 
odaklanmıştır. Toplum sağlığı hemşireliği 
sürecinde de çevre sağlığı bakımından bir 
yerleşim yerinin taşıdığı nitelikler bilinmesi 
gereken verilerdir. Hemşire ayrıca çevre sağlığı 
incelemesi yaparken;  su temizliği ya da suların 
kaynağı, sıvı ya da katı atıkların yok edilme 
yöntemleri, fare gibi zararlıların yok edilmesi 
gibi bulguları gözlemlemelidir.(9,28-29)

V) Sağlık / Hastalık Durumu ve Olanaklarının 
Tanınması
Toplumun sağlık durumunu belirlerken 
toplumun sağlık durumu nedir?, Toplumun 
başvurduğu sağlık sistemleri nelerdir? Çevrede 
yararlanabilecekleri sağlık sistemleri mevcut 
mudur? Sağlık hizmetlerine bireylerin ve 
toplumun başvuru sıklığı nedir? gibi sorulara 
yanıt aranmalıdır. Toplumun sağlık durumunu 
belirlemede, bölgenin doğurganlık durumu, 
bölgenin hastalık durumu, sık görülen 
hastalıkların görülme hızı, ölüm ve ölüm 
nedenleri(kaba ölüm ,bebek ölüm ,ana ölüm 
hızı) ,  bölgenin beslenme durumu ve 
alışkanlıkları, sigara ve alkol alışkanlıkları, 
sağlık ve hastalık durumunda zaman içinde 
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mevsimsel takvim hazırlanır. Hazırlanan bu 
takvimle önemli olaylar ve etkinlikler 
belirlendiği için toplum sağlığı hemşiresinin 
zaman planlaması yönünden yararlıdır. Örneğin; 
tüm toplum bireylerinin katıldığı bir etkinlik 
zamanında toplum sağlığı hemşiresi bir toplu 
eğitim başlatamaz. Mevsimsel takvim için 
g e r e k l i  b i l g i l e r  t o p l u m u n  d e ğ i ş i k  
katmanlarındaki bireylerden toplanır. (18-19,31)
 
VI)  Kişisel Görüşmeler ve Ev Ziyaretleri
Toplum sağlığı hemşiresinin toplumu tanıması 
için bireylerle görüşmeler ve ev ziyaretleri 
yapması gerekir. Görüşmeler yüz yüze ya da 
telefonla olabilir. Yüz yüze görüşmeler zaman 
alan ve pahalı bir süreçtir. Telefon görüşmeleri 
ise kısa süren bir iletişim sürecidir. Görüşmeler 
sırasında bilgi toplanırken bireye güven verilmeli 
v e  f i k r i n i  a ç ı k ç a  s ö y l e m e s i  i ç i n  
cesaretlendirilmelidir. Hemşire ev ziyaretleri 
sırasında topluma yönelik birçok bilgiyi 
edinebilir. Örneğin; ev ziyaretleri sırasında 
bireylerin beslenme durumunun belirlenmesi ile 
toplumun beslenme durumu belirlenebilir ve 
buna yönelik eğitim yapılabilir.(5,31)

VII)  Gözlem
Her sağlık çalışanı özellikle toplum sağlığı 
hemşiresinin iyi bir gözlemci olması gerekir. 
Gözlem metodu insanları algılayarak gözlem 
yapmayı gerektirir. Örneğin;  çocukların 
beslenmesi ve bakımına ilişkin bilgi toplamanın 
en iyi yolu annelerin çocuklarını emzirirken ya da 
bakımlarını yaparken orada bulunmak ve bu 
işlemlere katılarak annelerin uygulamalarını 
gözlemlemektir. En çok kullanılan yöntemler 
toplum değerlendirilmesinde veri toplayıcılar 
tarafından yapılan anketler ve yine toplumun 
ögelerinin yüz yüze yaptığı görüşmeler sırasında 
gözlenenlerdir. Örneğin; toplum hemşiresi, genç 
yaştaki gebelerden, çocuk bakımı ve hamilelikle 
ilgili ihtiyaçlarını tanımlamasını isteyebilir. 
(5,30)

VIII) Grup Görüşmeleri
Toplumu tanımak için gerekli bilgiler iyi 
planlanan grup görüşmeleri ile elde edilebilir. 
Grup görüşmeleri önceden belirlenen özel bir 
konuda derinlemesine bilgi toplamak amacıyla 
yapılır. Bu görüşmeler planlama, uygulama ve 
değerlendirmedeki hedeflenen problemleri 
be l i r l emek  i ç in  ku l l an ı l ab i l i r.  Grup  

Topluma sağlık hizmetinin verildiği birinci 
basamak sağlık birimlerinde toplumun, ailenin ve 
bireylerin sağlık sorunlarının belirlenmesine 
yardımcı olacak çok önemli kayıtlar vardır. 
Örneğin; sağlık birimlerinde tutulan kayıtlarda 
toplumun konut, su, aydınlatma ve ısınma 
durumuna ilişkin bilgiler yer alır. Kişilerin 
doğumundan ölümüne kadar olan dönem içinde 
sağlıkları ve evlenme, doğum, boşanma gibi diğer 
hayati olayları ile ilgili çok çeşitli kayıtlar 
tutulur.(5,18-19,30)

II) Kroki Çizme ve Haritalandırma
Hizmet götürülen bölgenin haritasının ve bu 
bölgedeki her bir yerleşim yerinin krokisinin 
çizilmesi sağlık birimlerinin görevleri 
arasındadır. Amaç; hizmetleri planlamak, başta 
bulaşıcı hastalıklar olmak üzere sağlık olaylarını 
topluca değerlendirmek ve izlemektir. Harita ve 
krokiler, sağlık birimlerinin göreve başladığı yıl 
çizilmeli ve değişimler her yıl işlenmelidir. Kroki 
üzerinde doğal oluşumlar, resmi kurumlar, ev ve 
sokaklar, çeşmeler işaretlenmelidir.(18-19,31)

III) Tarih Şeridi
Bölgedeki sağlık ekibi toplumun geçmişi ile ilgili 
önemli olayların neler olduğunu bilmelidir. 
Çünkü toplumun tarihi geçmişi, zaman zaman 
toplumdaki bireylerin bilgi ve davranışını 
etkilemektedir. Bu amaçla toplumun geçmişteki 
önemli olayları, sorunları, başarıları bir tarih 
dizini içerisinde gösterilmektedir. Tarih şeridinin 
geliştirilmesinde toplumdaki yaşlı kişilerin 
bilgilerinden yararlanılır.(18-19)

IV) Eğilim Grafiği
Toplumda belirlenen genel olayların yanında, bir 
olaya yönelik zaman içinde toplumun bilgi, tutum 
veya davranışlarının nasıl değişim gösterdiğini 
anlamak için eğilim çizgisi hazırlanabilir. 
Örneğin; suçiçeği hastalığına yönelik olarak 
hazırlanan eğilim çizgisi, suçiçeği olgularında ne 
gibi yaklaşımlar yapıldığını ve bu yaklaşımların 
ne şekilde günümüze ulaştığını ortaya çıkarır. 
Hastalığa ilişkin toplumda yerleşmiş olan bu 
eğilimlerin ortaya çıkarılması topluma veya 
bireylere yapılacak sağlık eğitim programları için 
önemli ipuçları sağlar. (18-19,31)

V) Mevsimsel Takvim
Hizmet verilen toplumda önemli olgular ve 
etkinliklerin bir yıllık takvime işlenmesi ile 
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Gereksinimlerin öncelik sırası şu şekildedir;
1) Hayati tehlike gösteren sorunlar,
Örneğin ;  İçme suyunda  bulunan  b i r  
mikrobiyolojik faktörden dolayı insana bulaşan 
bir hastalık nedeniyle bölgede ölü insan oranının 
%15'den %30'a yükselmesi

2) Kısa vadeli ve çözümü kolay olan sorunlar,
 Örneğin;  Birkaç saat içerisinde bebeğin ateşinin 
39 dereceden 37.5 dereceye inmesi gibi fazla 
zaman almayan hedeflerdir.

3) Uzun vadeli ve çözümü zaman gerektiren 
sorunlar olarak ele alınmalıdır.
Örneğin; Bir yıl içinde kadınlarda etkili kendi 
kendine meme muayenesi yöntemini kullanma 
oranının %20'den %60' a yükselmesi
Bunların yanında hemşire öncelikleri sıralarken 
kendine şu soruları sormalıdır;
•Hangi problemler acilen ele alınmalıdır?
•Ele alınması gereken başka problemler var 
mıdır?
•Problemin ele alınış sırası doğru yapıldı mı?(33-
34)

II) Hemşirelik Amacının Belirlenmesi
Hemşirelik amacı hemşirelik gereksinimlerine 
verilecek önceliğe göre saptanır. Amaç 
saptanırken girişimlerden ne elde etmek 
istediğimiz belirlenmelidir. Toplum hemşiresi 
amaç belirlerken birey, aile veya toplumla 
birlikte düşünüp bir karara varmalıdır. Çünkü 
hemşire tek başına sorunu çözerse birey, aile veya 
toplumun isteklerini göz ardı ederse olumsuz 
sonuçlar ortaya çıkabilir. Örneğin; iki kız çocuğu 
olan ve yeniden çocuk isteyen bir ailenin bu 
kararı göz ardı edilerek kadının aile planlaması 
yöntemlerinden birini seçip kullanması için yol 
gösterilmesi toplum sağlığı hemşiresinin sorunu 
çözümlemesini engelleyebilir. Belirlenen 
amaçların temelini sağlık personeli ne 
yapabilirden çok birey ya da toplum ne yapabilir 
düşüncesi oluşturmalıdır.(18,33)

III) Hemşirelik Eyleminin Belirlenmesi
Bu aşamada belirlenen amaçlara ulaşabilmek için 
gerekli hemşirelik eylemleri belirlenir. Hemşire 
birey veya aileyle birlikte girişim planı 
hazırlamalıdır. Örneğin;  bir bireye egzersiz 
p rogramı  haz ı r l a rken  onun  i s t ek le r i  
doğrultusunda işi varsa iş planına göre 
hazırlanmalıdır. Hemşirelik girişimleri, 

görüşmelerinde kişilerin düşüncelerini açıkça 
dile getirebilmeleri için iyi bir atmosfer 
yaratılmalıdır. Sonunda ise elde edilen bilgiler 
kayıt edilmelidir.(18-19,37)

Toplum Hemşireliği Tanıları
Toplumun tanınması ve belirlenen sorunların 
başarıyla çözümlenmesi için soruna yönelik 
hemşirelik tanısı konulması gerekir. Tanının 
belirlenmesi sistematik ve kritik düşünmeyi 
gerektirir. Tablo 2'de toplum hemşireliği 
sürecinde koyulabilecek bazı tanılar verilmiştir.

Tablo 2. Toplum Hemşireliği Sürecinde 
Koyulabilecek Bazı Tanılar( 9,32)
Baş etme-Stres ile Baş etme Biçimi
•Toplumsal baş etmede yetersizlik
•Toplumsal baş etmenin güçlendirilmesi 
potansiyeli
Bilişsel Algılama Biçimi
•Bilgi düzeyini güçlendirmeye hazır oluş
•Bilgi eksikliği
•İletişimde Bozulma
•İletişimde güçlenmeye hazır oluş
•Sosyal iletişimde bozulma
Güvenlik Koruma
•Şiddet riski-başkalarına yönelik
•Kontaminasyon riski(toplum)
Sağlığın Algılanması
•Sosyal izolasyon
•Sağlığı geliştirme davranışları(spesifik)
•Sağlığı etkili yönetme 

Planlama
Planlama toplum hemşireliği sürecinin üçüncü 
aşamasını oluşturur. Bu aşama bireysel, organize 
ve amaca yönelik olarak nasıl bir uygulama ve 
değerlendirme yapılacağına karar verme 
aşamasıdır. Planlama aşaması da kendi içerisinde 
bir mantıklı karar verme sürecidir ve üç birbirine 
bağlı aşamayı içerir.(9,33)

I) Hemşirelik Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Birey veya ailenin ekonomik, sosyal, dini, 
kültürel, sağlık, dinleme gibi birçok gereksinimi 
vardır. Bu gereksinimler ile hemşirelik 
gereksinimleri incelenmelidir. Planın yapılması 
sırasında toplum sağlığı hemşiresi gereksinimleri 
öncelik sırasına koymalıdır. Böylece bir 
gereksinimin diğerine oranla önemi belirlenir, 
belirlenen gereksinimin en iyi şekilde nasıl 
karş ı lanacağı  or taya  ç ıkar ı lmış  o lur.  
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bakımın kalitesini arttırır, zaman kaybını önler ve 
hata riskini ise en aza indirir.(19,28,36)
Aile hekimliği sisteminin kurulmasından önce 
s ağ l ı k  ocak l a r ı ndan  ve  s ağ l ı k  g rup  
başkanlıklarından istenen veriler, basılı formlarla 
il sağlık müdürlüklerine ve Sağlık Bakanlığı'na 
i l e t i l i rd i .  A i l e  hek iml iğ i  s i s t emin in  
kurulmasından sonra, bu verilerin toplanmasında 
' Aile hekimliği bilgi sistemi' (AHBS) denilen bir 
bilgisayar sistemi kurulmuştur. Artık aile sağlığı 
elemanları kendilerinden istenen bütün verileri 
bu sistem aracılığıyla ve elektronik olarak 
kayıtlara geçirmektedir.(27,38-39)

Vaka Örneği
Sapanca köyünde 1500 kişi vardır ve bunlardan 
birçoğu göçmendir. İçlerinde Türkçe bilmeyen 
bireyler mevcuttur. Merkezden uzaktır ve toplu 
taşıma aracı bu köye uğramamaktadır. Kış 
aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle merkeze 
ulaşım güçleşmektedir. Bireyler sağlık 
birimlerine ulaşamamaktadırlar. Birçok ev 
kömür sobası ile ısınmaktadır. Bu nedenle 
zehirlenme vakaları sıklıkla görülmektedir. 
Tuvaletler evden ayrı olarak dışarıda 
bulunmaktadır. Elektrik ve su vardır. Ancak içme 
sular ı  ar ı t ı lmadan kuyudan çeki lerek 
içilmektedir. Köydeki halkın arazileri verimsiz 
olmaları nedeniyle gelir düzeyi oldukça 
d ü ş ü k t ü r .  B u  y ü z d e n  y e t e r i n c e  
beslenememektedirler. Yeme, içme ve sağlıklı 
yaşama kuralları yeterince bilinmemektedir. 
Toplumun geneli aile planlaması yöntemlerini 
bilmemektedir. Geleneksel uygulamalara 
yatkınlık vardır. 

Tablo3: Vaka Örneği Tanıları

Problem-I
•Köyün merkeze uzak olması
•Olumsuz iklim şartları                                               
•Türkçe bilmeyen bireylerin varlığı
•Sağlık hizmetlerinden yararlanamama
Hemşirelik Tanısı-I
    Toplumsal baş etmede yetersizlik
     Sağlığın sürdürülmesinde etkisizlik
     Türkçe bilmemelerine bağlı sözel iletişimde 
bozulma
Problem-II
•Sağlıksız ev koşulları
•Tuvaletler evin dışında
•İçme suyu kaynağının sağlıklı olmayışı

hemşirelik bakımı, eğitim, danışmanlık, 
rehberlik, yönlendirme, destekleme gibi genel 
hemşirelik fonksiyonlarını içermelidir. 
Hemşirelik hedefleri düzenlenip, planlandıktan 
sonra hastaya bu plan doğrultusunda uygulama 
yapılabilmesi için bakım planı yazılmalıdır. 
Yazılı bakım planı, bakımın devamlılığı ve 
değerlendirilmesi için gereklidir(18,33,35).

Uygulama
Planlama aşamasını gerçekleştirdikten sonra 
toplum sağlığı hemşireleri bakım planında 
belirlenen hedeflere ulaşmak,  hastanın kendi 
sağlığını devam ettirmesini sağlamak, saptanan 
problemleri çözümlemek için bu aşamayı 
gerçekleştirir. Kısacası uygulama aşaması 
planlananı pratiğe dökmektir. Uygulama aşaması 
olmadan planlama aşaması sadece teorik olarak 
kalır. Uygulama aşamasında hemşire hastayı, 
a k t i v i t e l e r i n i  g e r ç e k l e ş t i r m e s i  i ç i n  
destekler(yürümesi için yardımcı olmak gibi), 
aktivitelerini yapmada hastayla iletişime geçerek 
dan ı şman l ık  yapa r,  yap ı l an  p l an la r ı  
gerçekleştirir(aşılama takvimini uygulamak 
gibi)(9,13,33,36).

Değerlendirme
Değer l end i rme  a şamas ı  sü r ec in  son  
aşamasıdır(29,33,37). Bu aşamada toplum 
sağlığı hemşiresi planladığı hemşirelik 
girişimlerinin uygulanması sonucunda 
belirlediği amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını 
değerlendirir. Hemşirelik girişimlerinin 
durumunu değerlendirme aşamasında şunlar 
yapılır; seçilen bir ölçüt istenen hasta 
hedefleriyle ilişkilendirilerek değerlendirilir, bu 
ölçüt hakkında bilgiler toplanır, seçilen ölçütlerle 
toplanan bilgi karşılaştırılır, sorgulanır, bir karara 
varılır ve hemşirelik bakım planına geri bildirim 
verilir. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda 
ise; belirlenen planlara ulaşılır ise sorun çözülür, 
öncelik sıralamasına göre diğer sorunların 
çözümlenmesine geçilir; belirlenen amaçlara 
ulaşılmaz ise, sorunun çözümlenmesi için 
yeniden plan yapılması gerekir(3,9,13,14,18,33).

Kayıt
Birey i le  i l işki l i  kayı t lar  hemşirel ik 
uygulamalarının temelini oluşturur. Hemşirelik 
kayıtları doğru, kapsamlı, gerçekçi olmalı ve 
bireyin yanıtlarını göstermelidir. Etkili kayıtlar 
bireye verilen bakımın sürekliliğini sağlayarak 
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Hemşirelik Tanısı-II
    Toplumsal baş etmede yetersizlik
    Sağlığın sürdürülmesinde etkis izl ik
Problem-III
•Sağlıklı ve yeterli beslenme koşullarını 
bilmeme
Hemşirelik Tanısı-III
    Beslenmede dengesizlik:
Vücut gereksiniminden az beslenme
    Bilgi eksikliği
Problem-IV
•Yetersiz sosyoekonomik düzey

Hemşirelik Tanısı-IV
    Toplumsal baş etmenin güçlendirilmesi 
potansiyeli
Problem-V
•Yanlış geleneksel uygulamalar
•Aile planlaması yöntemlerini bilmeme
Hemşirelik Tanısı-V
    Bilgi eksikliği

SONUÇ 
Toplum hemşireliği süreci,  hemşirelik 
uygulamalarında kullanılması gereken önemli bir 
noktadadır. Bu süreç içerisinde toplum 
hemşireleri hem uygulayıcı hem de düşünen 
bireyler olarak görev almakta ve toplumun kendi 
sağlıklarını sürdürmeleri, geliştirmeleri ve 
oluşabilecek hastalıkların önlenmesinde sürecin 
önemli bir parçasını oluşturmaktadırlar. 
Hemşireler, kendilerini etkili sorun saptama 
becerisine sahip bireyler olarak geliştirdikleri 
zaman toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve 
yaşam kalitesini artırma yönünde daha etkin 
hizmet verebilirler. Çünkü toplumun sağlıkla 
ilgili sorun ve gereksinimlerinin saptanmasında 
hizmet verilen toplumla ilgili bilgilere sahip 
olunması gerekirken bu bilgileri elde etmek için 
de yeterli bilgi ve deneyime sahip olunmalıdır. Bu 
amaçla sürecin içerisindeki toplum sağlığı 
h e m ş i r e s i ,  h e m ş i r e l i k  h i z m e t l e r i n i  
değerlendirmede işbirlikçi olmaktadır, bu süreci 
tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme 
olarak dört aşamada ele almaktadır. Bu dört aşama 
hemşireye, toplumla ilgili problemlere çözüm 
getirmede uygun hemşirelik yaklaşımları 
sağlaması açısından yol göstericidir.
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Sağlık çalışanlarındaki hemşirelerin hasta 
çocuğa ebeveynlerinden daha iyi bakım vereceği 
düşüncesi ile 1960'lı yıllara kadar hasta çocuklar 
ebeveynlerinden mahrum bırakılmışlardır(1,2). 
1961-78 yıllarından sonra anneler, çocuklarının 
bakımını verme konusunda desteklenmeye 
başlanmıştır(3). Ancak sağlık politikalarının 
değiştirilmesi ve aile merkezli bakımın 
uygulamaya geçebilmesi için kanıta dayalı 
çalışmalara ihtiyaç doğmuştur(4). Robertson, 
Spitz, Bowlby, Harlow, Ainsworth tarafından 
psikoloji ve psikopatoloji alanında yapılan 
araştırmalarda annelerin çocuğun bakımındaki 
öneminin, anne yoksunluğunun iyileşmeyi 
geciktirdiğinin, çocuğun sonraki yaşamında 
kişiliğini ve ruh sağlığını etkilediğinin 

belirlenmesiyle aile merkezli bakım modelinin 
bir gereksinim olduğu ortaya konmuştur(5-10).

Toplumun temel yapı taşı olan çocuk aile kurumu 
içinde yetişir, bilinçlenir ve topluma hazırlanır. 
Çocuğun bedensel, zihinsel, fizyolojik ve 
psikolojik anlamda sağlıklı bir birey olarak 
yetişmesinde ve sağlık davranışlarının 
şekillenmesinde ailenin rolü çok büyüktür. 
İnsanın yaşamı boyunca aile ve aile üyeleri 
arasındaki ilişkiler farklı yoğunlukta kesintiye 
uğramaksızın devam etmektedir. Hastaneye 
yatan çocuklar için de aile ile iletişimin 
sürekliliği önemlidir(11). Ebeveynlerin 
hastanede çocuğun bakımına katılmalarına 
ilişkin yapılmış çalışmalarda; ebeveynlerin 
hastanede yatan çocuklarının yanında kalma, 
çocuklarının bakımında aktif rol alma, ağrılı 
işlemler sırasında çocuklarının yanında olma, 
çocuğun durumu, tanı ve tedavi testleri 
konusunda bilgilendirilme, sağlık personeli 
tarafından ailelerin endişelerinin anlaşılması, 
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Aile merkezli bakım çocuk ve aile arasındaki bağları korumak, 
ailenin çocuğun bakımına katılımını sağlamak, çocuğun hastane 
ortamında da kendini güvende hissetmesini sağlamak, hastaneye 
yatmanın çocuk ve aile üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için 
kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım çocukların iyileşme sürecini 
hızlandırırken hastaneye yatışın hem çocuk hem de ailenin stres ve 
kaygı yaşamasını engellemektedir. Ayrıca ailelerin çocuklarının 
tedavi sürecine katılmaları çocukların üzerindeki kontrol kaybını 
önleyerek özgüvenlerini arttırmakta ve çocukların hastane ve 
taburculuk sonrası bakımını yapmalarını kolaylaştırmaktadır. 
Hemşirelerin aile merkezli bakımın uygulamaya geçirilmesinde 
sağlık politikalarının oluşumunda önemli rolleri bulunmaktadır. Bu 
derlemede çocuk hastalardaki Aile Merkezli Bakım'ın tanımını 
yapmak, çocuklar ve aileler açısından Aile Merkezli Bakım'ın 
faydalarını vurgulamak ve Aile Merkezli Bakım'ı uygulamada 
hemşirenin rollerini açıklamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile merkezli bakım, hemşirelik Keywords: Family-centered care, nursing

 Family-Centered Care is an approach used to preserve the bonds 
between the child and the family, provide the participation of the 
family in the care of the child, ensure that the child feels safe in the 
hospital environment, prevent the adverse effects of hospitalization 
on the child and family. While this approach speeds up the healing 
process of children, it hampers stress and anxiety formation on the 
child and family. In addition, the participation of children in the 
treatment process of their families increases their self-esteem by 
preventing the loss of control over children, making it easier for 
children to care in the hospital and after discharge. Nurses have 
important roles in implementing family centered care as 
implmenting health policies. The review aimed to define family-
centered care approach in pediatric patients, to emphasize the 
benefits of family centered care in terms of children and families, 
and to explain the role of the nurse in implementing family-centered 
care.
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ailenin güçlü yanlarını tanımak ve oluşturmak
4. Bakım ve destek yaklaşımları hakkında çocuk 
ve  a i l en in  seç imin i  des tek lemek  ve  
kolaylaştırmak
5. Hizmetlerin her bir çocuğun ve ailenin 
ihtiyaçlarına, inançlarına ve kültürel değerlerine 
göre uyarlanabilmesi için örgüt politikaları, 
prosedürleri ve uygulamaları ona göre 
düzenlemek
6. Dürüst ve tarafsız bilgileri yararlı ve 
kanıtlanmış yollarla ailelerle devamlı olarak 
paylaşmak
7. Gebelik, doğum, bebeklik, çocukluk, ergenlik 
ve genç yetişkinlik döneminde çocuk, ebeveyn ve 
vasileri için resmi veya gayri resmi destek 
sağlamak
8. Her seviyedeki ailelerle, bireysel çocuğun 
bakımında ve mesleki eğitim politikası hazırlama 
ve program geliştirmesi sürecinde işbirliğinin 
yapılmasını sağlamak ve
9. Her çocuğa ve ailesine kendi güçlerini 
keşfetme, güven inşa etme ve sağlığıyla ilgili 
seçim ve kararlar alma yetkisi vermek(23,24). 

1. Aile Merkezli Bakımın Çocuk Sağlığına 
Olumlu Yönleri
Hastanede ebeveynin varlığı ve bakıma katılımı 
çocuğun sosyal, psikolojik ve fiziksel sağlığını 
olumlu yönde etkilediği gibi ebeveynlerin 
varlığı, ayrılık anksiyetesini azaltarak çocuğun 
güven duygusunu da arttırır(25). Byers ve 
arkadaşları 114 preterm bebek ve ebeveynleriyle 
yaptıkları çalışmada, aile merkezli bakım 
uygulanan grupta yer alan preterm bebeklerin 
daha az ağladığını, stres düzeylerinin daha az 
olduğunu ve daha az oranda analjezik 
gereksinimlerinin olduğunu bulmuşlardır(26). 
Melnyk ve Feinstein'in (2001) ebeveynlerin 
hastanede çocuğun bakımına katılmasının 
taburculuk sonrası çocukta görülebilecek 
davranış değişikliğine etkisini inceledikleri 
çalışmalarında, ebeveynleri bakıma katılan 
çocuklarda hastaneden taburcu olduktan sonra 
görülen olumsuz davranış değişikliklerinin 
belirgin bir şekilde azaldığını saptamışlardır(27). 
O'Brien ve ark.'ı (2015) yaptıkları çalışmada 
yenidoğan ünitesindeki bebeklerin ailelerine 
eğitim programı hazırlamış ve aile merkezli 
bakım uygulamıştır. Bebeklerin beslenme 
hızında, kilo alımında artış olduğunu, ailelerinde 
anksiyete düzeylerinin düştüğünü tespit 
etmiştir(28). Kamerling ve arkadaşları (2008) 

sorularının cevaplanması ve servise oryante 
e d i l m e  g i b i  b e k l e n t i l e r i n i n  o l d u ğ u  
bildirilmektedir(12-17). Örneğin Russell ve ark.'ı 
(2014) yaptıkları bir çalışmada prematür 
bebekleri yoğun bakımda bulunan ailelerin 
yaşadıkları sıkıntılar sorgulanmış olup ailelerin 
bebekleriyle yeterli birlikteliği sağlayamadıkları, 
emzirmenin kesildiği, anne-babanın bebeğinden 
uzak olduğu için endişe duydukları, sağlık 
personelinden yeterli bilgi alamadıkları ve 
i l e t i ş im kurmada  güç lük  yaşad ık la r ı  
belirlenmiştir(18). Bu bağlamda, ailelerin 
gereksinimlerini karşılamak, beklentilerine en 
uygun hizmeti verebilmek, çocuk ve ailesinin 
anksiyetesini azaltarak iyileşme sürecini 
hızlandırmak amacıyla “aile merkezli bakım” 
uygulamaları geliştirilmiştir(19,20,21).

Aile merkezli bakım sağlık politikaları ile 
programları, tesis tasarımı ve hastalar, aileler, 
hekimler ve diğer sağlık uzmanları arasındaki 
günlük etkileşimi şekillendiren bir sağlık bakımı 
yaklaşımını ifade eder(22).  Başka bir ifadeyle, 
aile merkezli bakım sağlık kararlarının 
alınmasında bir ortaklık yaklaşımı olarak 
tanımlanmıştır(4). Aile merkezli bakımdaki amaç 
ise; çocuk ve aile arasındaki bağları korumak, 
ailenin çocuğun bakımına katılımını sağlamak, 
çocuğun hastane ortamında da kendini güvende 
hissetmesini sağlamak, hastaneye yatmanın 
çocuk ve aile üzerindeki olumsuz etkilerini 
önlemektir(11). Bu derlemede çocuk hastalardaki 
aile merkezli bakımın tanımını yapmak, çocuklar 
ve aileler açısından aile merkezli bakımın 
faydalarını vurgulamak ve aile merkezli bakımı 
uygulamada hemşirenin rollerini açıklamak 
amaçlanmıştır.

Aile Merkezli Bakımın Prensipleri
Pediatride aile merkezli bakım, ailenin çocuğun 
birincil güç ve destek kaynağı olduğu, çocuğun ve 
ailenin bakış açıları ile bilgilerinin klinik karar 
v e r m e d e  ö n e m l i  o l d u ğ u  a n l a y ı ş ı n a  
dayanmaktadır(22). Bu anlayış doğrultusunda 
bakım verebilmek için aşağıda sıralanan aile 
merkezli bakım prensiplerinin uygulanması 
önemlidir(23,24).

1.Her çocuk ve ailesine saygı göstermek
2. Irk, etnik, kültürel ve sosyoekonomik çeşitliliğe 
saygı duymak ve ailenin bakım deneyimi ve 
algılaması üzerindeki etkisini onurlandırmak
3. Zor ve zorlu durumlarda bile her çocuğun ve 
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Arsan ve Turgut'un (2013) yaptıkları çalışmada 
preterm bebek annelerinin evdeki bakım 
gereksinimlerinin öncelikli olarak banyo, 
beslenme ve kucağa alma-tutma gibi konularda 
olduğunu belirlemiş ve hemşirelerin aile 
merkezli yaklaşımı uygulaması ve ebeveynlere 
taburculuk öncesi preterm bebeğin evde bakımı 
ile ilgili kapsamlı eğitimler verilmesi gerektiği 
sonucuna varmışlardır(35). 

Dunst ve arkadaşlarının (2007) aile merkezli 
bakımın etkisini inceledikleri meta-analiz 
çalışmalarında, aile merkezli bakımın ailenin öz 
ye ter l i l ik  duygusunu ar t t ı ran ,  bakım 
memnuniyetini yükselten, ebeveyn-çocuk 
bağlılığını ve davranışlarını olumlu yönde 
e tk i l eyen  b i r  bak ım  mode l i  o lduğu  
belirtilmiştir(36). Cooper ve arkadaşları (2007) 
aile merkezli bakımın yenidoğan yoğun bakım 
ünitelerinde uygulanmasının yararını belirlemek 
amacıyla yaptıkları çalışmada, aile merkezli 
bakım uygulamalarının ailelerin bebek ile 
arasındaki bağlılığın ve bebek bakım 
becerilerinin geliştirilmesinde ve ailelerin 
bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeterli bilgi 
s a h i b i  o l m a l a r ı n d a  e t k i l i  o l d u ğ u n u  
saptamışlardır(19). Erdeve ve ark.'ı (2008) 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 
bebeklerinin bakımını yapan annelerin 
yapmayan annelere göre bebeklerinin tekrar 
hastaneye yatma oranlarının iki kat daha az 
olduğunu belirlemiştir(37).  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde aile merkezli 
bakımın ailenin bakım verme becerilerini ve 
memnuniyetini yükselten, öz yeterlilik 
duygusunu arttıran, ailelerin çocuklarının sağlık 
durumuna ilişkin yeterli bilgiye sahip olarak 
stresini azaltan çocukların iyileşme sürecini 
arttıran bir bakım modeli olduğu söylenebilir(32-
37).

Aile Merkezli Bakımda Hemşirenin Rolü 
Aile ile çocuk arasındaki sevgiye dayalı güçlü ve 
destekleyici ilişki çocuk için en önemli destek 
kaynağıdır. Bu nedenle ailenin çocuğun 
bakımının her aşamasına dahil edilmesi 
gereklidir. Döllenmeden itibaren çocuk, sürekli 
olarak ailenin inançları, değerleri, gelenekleri, 
tutum ve uygulamalarıyla yetişir (38). Aile 
üyelerinden birisinin ya da birkaçının yaşadığı 
herhangi bir fonksiyon bozukluğu bir bütün 

anestezi sonrası yoğun bakım ünitelerinde 
sunulan aile merkezli bakımın çocuğun rahatının 
sağlanmasında, analjezik gereksinimi ve 
iyileşme süresinin azalmasında olumlu yararları 
olduğunu bildirmişlerdir(29).  

Bu çalışmalar doğrultusunda aile merkezli bakım 
uygulamalarının çocukların anksiyete düzeyini 
azalttığı, hastanede yatış sürecine uyum 
sağlamalarını desteklediği, çocuğun daha az ağrı 
yaşamasına yardımcı olduğu, daha hızlı bir 
iyileşme dönemi ve taburculuk süresi sağladığı 
görülmektedir(25-29).

2. Aile Merkezli Bakımın Aile Açısından 
Olumlu Yönleri 
Çocukların hastalanması ve hastanede yatması 
aile süreçlerini bozan bir durumdur. Aile 
üyelerinin çocuğun iyileşmesine ilişkin 
endişeleri, hastane ortamının yabancı olması, 
tanımadıkları korkutucu araçlarla karşılaşmaları, 
çocuğun bakımında hemşireye göre kendilerini 
daha önemsiz hissetmeleri, çocuğun hastalığı 
nedeniyle suçluluk duymaları, evdeki diğer aile 
üyeleri için endişe yaşamları, çocuğun hastanede 
olmaya bağlı yaşadıkları ekonomik sıkıntılar gibi 
nedenler aile üyelerini stres, anksiyete ve 
depresyon yaşamalarına neden olabilir(30,31). 

Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde 
Davidson ve ark.'ı (2017) aile merkezli bakımın 
hasta ve hasta yakınlarının anksiyetelerini 
düşürdüğünü, hastaların iyileşme sürecini 
hızlandırdığını belirlemiştir(32).Schepp (1991) 
hastanede çocuğunun yanında kalan annelerle 
yaptığı çalışmada annelere çocuğun bakımı ve 
tedavisi hakkında bilgi vermenin, çocuğunun 
tedavi sürecinde karar vermesinin ve 
çocuklarının bakımına katılmalarının annelerin 
anksiyetelerini azalttığını belirlemiştir(33). 

Aile merkezli bakım uygulamaları ebeveyn ve 
sağlık personeli arasında etkin bir iletişim 
olmasını gerektirir. Aileler ve sağlık personeli 
arasındaki iletişim arttıkça karşılıklı güven 
duygusu gelişir. Aynı zamanda, aile merkezli 
bakım uygulamasıyla ailelerin çocuklarının 
bakımındaki kontrol kaybı duygusunu tekrar 
kazanmaları sağlanmış olur(25). Evans(1994) 
çalışmasında ebeveynlerin bakıma katılmasının 
sadece çocuklar için değil ebeveynler içinde 
faydalı olduğunu belirlemiştir(34).
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tutumları ve sağlık uygulamaları doğumdan 
itibaren çocuğu etkiler. Bu nedenle, hemşire 
bakım vereceği çocuğu ve aileyi bütüncül olarak 
değerlendirmeli; ailenin güçlü ve zayıf 
yönlerinin farkında olmalı ve kullandığı baş etme 
yöntemlerini değerlendirmeli ve aileyi çok iyi 
tanımalıdır(11).

Aile merkezli bakımı uygularken hemşire 
a t ravmat ik  bakım uygulamalar ın ı  da  
kullanmalıdır. Atravmatik bakım, sağlık 
görevlileri tarafından terapötik kurallar 
dah i l inde ,  çocuk la r ın  has ta l ık la r ın ın  
iyileştirilmesi, yaşamlarının sürdürülmesinde 
hem çocuklar hem de aileleri üzerinde oluşan 
fiziksel ve psikolojik baskıyı en aza indirmek 
amacı ile bakım verilmesidir. Atravmatik bakımı 
uygulamada ; ağrıyı azaltmaya yönelik masaj 
uygulaması, oyun yöntemiyle çocuğun iç 
dünyasını ifade etmesinin sağlanması gibi bazı 
teknikler kullanılır. Böylece aile ve çocuğun 
hastaneye yatışına bağlı yaşayabileceği sıkıntılar 
azaltılabilir(38,39).

Aile merkezli bakımın uygulanabilmesi için 
sağlık ve hastane politikalarında düzenlemeler 
yapılması da gereklidir. Bu nedenle çocuk sağlığı 
hemşireleri, hastanede ebeveynlerin çocuklarıyla 
beraber kalabilmeleri yönünde sağlık ve hastane 
politikalarının oluşturulmasında aktif rol 
almalıdır(11).

İki farklı çalışmada (Boztepe ve Çavuşoğlu 2009; 
Kuzlu, Kalıncı ve Topan 2011) aile merkezli 
bakımı uygulanmasına yönelik yaptıkları 
çalışmalarda çoğunlukla hemşirelerin iş yükü 
nedeniyle çocuğun bakımını ailelere bıraktığını 
belirlemişlerdir(40,41). Oysa aile merkezli 
bakımın temel amacı, çocuğun tüm bakım 
yükünü anneye bırakmak değil, hastanede anne-
çocuk ilişkisini sürdürmek, çocuğun fiziksel ve 
emosyonel olarak rahatlığını sağlamaktır(42). 
Dur ve ark.'nın (2017) çalışmasında ise 
hemşirelere ebeveynlerin çocuk bakımına 
katılımına ilişkin tutum ve davranışlarını 
belirlemek üzere çeşitli ifadeler yöneltilmiştir. 
Genel anlamda hemşireler çocuk ve aileyi bir 
bütün olarak gördükleri sonucuna ulaşmış olsalar 
da ebeveynin çocuğun yanında olmasının sorun 
oluşturabileceği durumların/zamanların 
olabileceğini düşündüklerini ifade ettikleri de 
belirlenmiştir(43). Feeg ve ark.'nın (2016) 

olarak ailenin tamamını olumsuz yönde 
etkileyecektir. Çocuk hemşiresi ailenin bu 
durumunu dikkate almaksızın yalnızca sorunu 
olan bireyi ele alırsa bütüncül bir değerlendirme 
yapmamış olur(38). Bu nedenle aile merkezli 
bakım uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi 
için ebeveynlerin hastanede çocuğun bakımına 
katılmaları yönünde desteklenmesi önemlidir. 
Ayrıca hemşire ebeveynleri bakım uygulamaya 
hazırlarken onların bakıma katılmaya hazır olup 
olmadığını değerlendirmelidir. Bu süreçte 
hemşire eğitim ve danışmanlık rollerini 
kullanarak ebeveynlere karşı yol gösterici ve 
destekleyici bir tutum içinde olmalıdır(25). 

Çocuk sağlığı hemşiresi, ebeveynlere yönelik 
savunucu rolü doğrultusunda; ebeveynlerin 
çocuğun bakımına katılmasını desteklemeli, 
çocuğa uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerinin 
karmaşıklığını göz önünde bulundurarak daha 
yalın bir dil kullanmayı tercih etmeli, soru 
sormalarına fırsat vermeli, aileyi bilgilendirirken 
çocuğun sağlık durumu ve prognozu hakkında 
aileye dürüst bir şekilde açıklama yapmalıdır. 
Çocuk sağlığı hemşiresi, annelerin hastanede 
çocuğun tüm fiziksel bakımını üstlenmelerinin 
kendi gereksinimlerini karşılayamamalarına yol 
açabileceğini de göz önünde bulundurarak, 
bakım planını yaparken annenin kendi 
gereksinimlerini de karşılayacak şekilde 
düzenlemelidir(22). 

Aile merkezli bakımın temelini iyi bir aile 
öyküsü almak oluşturur. Çocuk ile görüşme 
yapılırken çocuğun yaşı, ailenin özellikleri ve 
durumu göz önüne alınarak en uygun zamanda 
iletişim kurulmalıdır(11). Örneğin 3-6 yaş 
dönemi çocuğa kastrasyon korkusu yaşayacağı 
göz önünde bulundurularak yaklaşılmalı, kesme, 
kanama gibi kelimeler çocuğun yanında 
kullanılmamalıdır(31,39). Ebeveynlerin 
bilgilendirilmesinde, çocuğun bakımına ve 
verilen kararlara katılma sürecinde iletişim 
önemli rol oynar. Sağlık personeli ve ebeveyn 
arasındaki açık iletişim, onların endişelerini, 
güçlüklerini, gereksinimlerini anlayabilmek için 
son derece önemlidir. Ebeveynler ve sağlık 
personeli endişelerini ifade edebilmek ve 
fikirlerini paylaşabilmek için karşılıklı saygıya 
dayalı etkin bir iletişim kurmalıdırlar(25). 

Ailenin sağlığa ilişkin inançları, değerleri ve 
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Amerika, Avusturalya ve Türkiye'de çocuk ile 
çalışan sağlık ekibi üyeleri ile yaptıkları 
çalışmada aile merkezli  bakımın çok 
benimsenmediğini ve Amerika'daki sağlık 
çalışanlarının yaklaşımlarının Türkiye ve 
Avusturalya'dakilere göre aile merkezli bakıma 
daha olumlu baktıkları belirlenmiştir(44). 

Sonuç olarak, Aile merkezli bakım, pediatride 
"en iyi uygulama" olarak tanımlanırken pediatrik 
ortamda uygulanmasının düşük olduğu 
çalışmalarla kanıtlanmıştır(40,41,42,44). Ancak, 
Makworo ve ark.'nın (2016) ve Dur ve ark.'nın 
(2007) çocuk hemşireleriyle yaptıkları çalışmada 
hemşirelerin aile merkezli bakımı uygulamaya 
geçirmede istekli oldukları belirlenmiştir(43,45). 
Ancak politikaların yetersizliği, hastanelerin 
e lver işs iz  o luşu ,  has ta  popülasyonu,  
ebeveynlerin bilgisizliği ve hemşirelerin aileleri 
bakıma katarken hastaların sorumlulukları 
nedeniyle endişe yaşamaları gibi sorunlar 
hemşirelerin aile merkezli bakımı uygulamaya 
g e ç i r m e s i n e  e n g e l  o l u ş t u r m a k t a d ı r  
(11,20,22,25,45). Bu nedenle hemşirelerin diğer 
sağlık çalışanlarıyla birlikte iş birliği yaparak aile 
merkezli bakımı uygulama konusunda gerekli, 
çalışmalara aktif olarak katılmaları ve aile 
merkezl i  bakım i lkeler ini  hemşirel ik  
uygulamalarına yansıtmaları büyük önem 
taşımaktadır. 
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Gebel ik  ve  doğum önemli  b iyolo j ik  
değişikliklerin yaşandığı fizyolojik bir süreç 
olduğu kadar, erken gelişim dönemlerine ilişkin 
bastırılmış ve çözümlenmemiş çatışmaların 
yeniden gündeme geldiği karmaşık bir süreçtir. 
Bu nedenle kadınlar, doğum sonrası dönemde 
psikiyatrik hastalıklar açısından riskli hale 
gelmektedir.(1)

Birçok kadın gebelik ve doğumla ortaya çıkan 
fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlere 

kolaylıkla uyum sağlarken, kadınların bir 
bölümünde ılımlı düzeyde psikiyatrik belirtiler, 
bir kısmında da hastaneye yatmayı gerektirecek 
d ü z e y d e  a ğ ı r  p s i k o l o j i k  t a b l o l a r  
görülebilmektedir.(1) 

Hormonal dalgalanmaların olduğu gebelik ve 
laktasyon dönemleri duygudurum bozukluğu 
olan kadınlar için riskli dönemlerdir. Gebeliğin 
bu dönemde koruyucu olmadığına yönelik 
bulgular vardır. Duygudurum bozukluklarından 
bipolar bozukluk olgularında, tanı konup 
tedaviye başlanması çoğunlukla çocuk 
doğduktan sonra olmaktadır. Doğum sonrasında 
duygudurum atak sıklığı % 67 olup, bu atak 
sıklıkla depresyondur.(2)

1.Uzm.Dr.Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
E-posta Adresi: didemata8@gmail.com
2.Prof.Dr.Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmanın amacı emziren annelerin psikopatolojik 
durumlarının ve etkileyen faktörlerin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini Adana'nın Çukurova 
ilçesinde yaşayan, 6-12 aylar arasında bebeği olan kadınlar 
oluşturmaktadır. İlçedeki 6 aylık doğum sayısı 2364'tür. Örneklem 
büyüklüğü 284 kişi olarak hesaplandı. Anket ve Kısa Semptom 
Envanteri uygulandı. İstatistiksel analizlerde ki-kare, Mann-
Whitney U ve ANOVA testi kullanıldı. P<0,05 olduğu durumlar 
anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Araştırmaya katılanların median yaşları 31,0'di ve % 
60,2'si en az lise mezunuydu. Ayrıca % 19'u aile büyükleriyle aynı 
evde yaşıyordu, % 25,7'si halen sigara kullanmaktaydı. Çalışmayan 
annelerin, lise öncesi okullardan mezun olanların, sigara içenlerin, 
aile büyükleriyle birlikte yaşayanların, somatizasyon, obsesif 
kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete 
bozukluğu, fobik anksiyete, paranoid düşünce puan ortalamaları 
diğerlerine göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu.
Sonuç: Kadınlar için doğum sonrası dönem, psikiyatrik rahatsızlık 
risklerinin arttığı bir dönemdir. Bu nedenle doğum sonrası dönemde 
annelerin beden sağlığı yanında ruh sağlığı da göz ardı 
edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Anne, emzirme, kısa semptom envanteri, 
psikopatoloji,

Keywords: Breastfeeding, brief symptom inventory, mother, 
psychopathology

Objective: The aim of this study is to examine the 
psychopathological conditions and affecting factors of 
breastfeeding mothers.
Material and Method: The study population of the study consists of 
women who live in Cukurova province of Adana and have a baby 
between 6-12 months. The number of 6-month births in the district is 
2364. The sample size is calculated as 284 people. Survey and Brief 
Symptom Inventory were applied. Chi-square, Mann-Whitney U 
and ANOVA test were used for statistical analysis. P <0.05 was 
considered as significant.
Findings: The median age of the participants was 31.00 and 60.2% 
of them were at least high school graduates. 19% also lived in the 
same household as their elders, and 25.7% were still smoking. 
Somatization, obsessive compulsive disorder, interpersonal 
sensitivity, depression, anxiety disorder, phobic anxiety and 
paranoid thought scores were found to be significantly higher than 
those of non-working mothers, graduates from pre-school, smokers, 
cohabiting with family elders.
Conclusion: Postpartum period for women is a period of increased 
risk of psychiatric discomfort. For this reason, maternal mental 
health as well as maternal health should not be ignored in 
postpartum period.
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İstatistiksel analizler bu şekilde yapıldı.

Araştırmaya katılan annelerin psikopato-
lojilerini değerlendirmek amacıyla, Kısa 
Semptom Envanteri isimli bir ölçek uygulandı. 
Kısa Semptom Envanteri, çeşitli tıbbi 
durumlarda psikiyatrik sorunları yakalamak 
amacıyla hazırlanmış, 90 maddelik bir ölçek olan 
Belirti Tarama Listesinin (SCL-90-R) maddeleri 
arasından seçilmiş, 53 maddeden oluşan bir 
ölçektir. Ölçeğin ülkemiz için uyarlaması N.Hisli 
Şah in  ve  Ayşegü l  Durak  t a ra f ından  
yapılmıştır(5). İç tutarlık: Üç ayrı çalışmada 
ölçeğin toplam puanından elde edilen Cron -bach 
Alpha iç tutarlılık katsayıları 0,96 ve 0,95, alt 
ölçekler için elde edilen katsayılar ise 0,55 ile 
0,86 arasında değişmektedir.

 Ölçeğin belirlenen 9 alt ölçeği sırayla, 
Somatizasyon (S), Obsesif kompulsif bozukluk 
(OKB), Kişilerarası duyarlılık (KD), Depresyon 
(D), Anksiyete bozukluğu (AB), Hostilite (H), 
Fobik anksiyete (FA), Paranoid düşünce (PD), 
P s i k o t i z m  ( P )  a l t  ö l ç e k l e r i  o l a r a k  
oluşturulmuştur. Ek maddeler (EM) ise yeme 
içme bozuklukları, uyku bozukluğu, ölüm ve 
ölüm üzerine düşünceler ve suçluluk 
duygularıyla ilgili maddeler vardır. 

Ölçekteki 3 global indeks ise sırayla; Rahatsızlık 
Ciddiyet İndeksi, Belirti Toplamı ve Semptom 
Rahatsızlık indeksi şeklindedir.

Kısa Semptom Envanterindeki her bir ifadenin 
kendine uygunluğunu, beş seçenekten birini 
seçerek (0/1/2/3/4) belirten kadınların 
yanıtlarının, 9 alt ölçek ve ek maddelerdeki puan 
ortalamaları değerlendirmeye katıldı. Ölçekten 
alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin 
ruhsal belirtilerinin arttığını gösterir. Puan 
ortalamaları 4'e yaklaştıkça belirtilerin ileri 
derecede olduğu, 0'a yaklaştıkça belirtilerin 
azaldığı görülmektedir. Her alt ölçek, ek madde 
ve 2 global indekste bir kadın en fazla 4 puan, en 
az ise 0 puan alabilirken, Belirti Toplamı'nda ise 0 
ile 53 puan arasında alabilir.(5)

 Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) 19 
For Windows paket programı kullanılarak 
değerlendirildi. İstatistiksel analiz olarak 
verilerin değerlendirilmesinde frekans tabloları, 

Annenin bebeğine sağlıklı bir şekilde 
bakabilmesi ve uzun dönem emzirebilmesi için 
öncelikle kendi beden ve ruh sağlığının yerinde 
olması gerekir. Postpartum depresyon kadınların 
önemli bir kısmını etkileyen bir sağlık sorunudur. 
Kadınların yaklaşık % 13'ü ilk doğumdan sonraki 
12 hafta içerisinde depresyona girmektedir.3 Bu 
oran, ilk doğum sonrası bir yıl içerisinde % 19,2 
gibi yüksek bir değeri bulabilmektedir.(4)

 Bu çalışmanın amacı emziren annelerin 
psikopatolojik durumlarının ve etkileyen 
faktörlerin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem
Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada emziren 
annelerin psikopatolojileri incelendi. Çalışmanın 
evrenini Çukurova ilçesinde yaşayan ve 6-12 
ay lar  a ras ında  bebeği  o lan  kadın la r  
oluşturmaktadır. 2015 Ocak-Haziran ayları, 
Çukurova Toplum Sağlığı Merkezi kayıtlarına 
göre ilçedeki 6 aylık doğum sayısı 2364'tür. 
Örneklem büyüklüğü % 50 frekans, % 95 
güvenilirlik ve % 5 hata payı alınarak 284 kişi 
olarak hesaplandı ve 284 kişiye ulaşıldı. İlçedeki 
19 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) arasından 
rastgele sayılar tablosu ile seçilen 6 ASM'ye, 
örnekleme seçilen annelerin bebeklerinin aşı ve 
takip günlerinde gidilerek anketler uygulandı. 
Çalışmamızda yalnızca ASM'lere gelen annelere 
ulaşıldığından, araştırma verileri tüm toplumu 
yansıtmamaktadır. Bu nedenle araştırmamız, 
tanımlayıcı bir araştırma olarak yürütüldü. Anket 
ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) araştırmacı 
tarafından yüzyüze görüşme ile dolduruldu ve 
katılımcılar bilgilendirilerek yazılı onayları 
alındı. Araştırma için T.C. Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulundan 02.10.2015 tarihli 
ve 46 nolu toplantıda verilen karar ile izin alındı.

Araştırmadaki bağımlı değişken, annelerin 
psikopatolojik durumları iken, bağımsız 
değişkenler annenin yaşı, eğitim durumu, sigara 
içme durumu, annenin çalışma durumu, evde aile 
büyükleriyle birlikte yaşama durumuydu. Bizim 
çalışmamızda, okuryazar olmayan bir kişi, 
herhangi bir okuldan mezun olmayan fakat 
okuyazar olan bir kişi olması, ayrıca lise ve üzeri 
okullardan mezun olan annelerin sayıca çok 
olması sebebiyle, lise öncesi/ lise ve üzeri olarak 
iki grupta annelerin eğitim durumu incelendi. 
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Araştırmaya katılan kadınlardan 30-39 yaş 
grubunda olanların somatizasyon, obsesif 
kompulsif bozukluk ve anksiyete bozukluğu 
puan ortalamaları, 19-29 yaş grubunda olanlara 
göre daha yüksek bulundu. Aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).

Araştırmaya katılan kadınlardan 30-39 yaş 
grubunda olanların kişiler arası duyarlılık, 
depresyon ve paranoid düşünce puan 
ortalamaları, 19-29 ve 40-49 yaş grubuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek 
bulundu (p<0,05).

Araştırmaya katılan kadınlardan 30-39 yaş 
grubunda olanların rahatsızlık ciddiyet indeksi, 
belirti toplamı ve semptom rahatsızlık indeksi 
puan ortalamaları 19-29 yaş grubunda olanlara 
göre daha yüksek bulundu. Aradaki bu fark 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05) (Tablo 2).

Araştırmaya katılan kadınlardan anket yapılığı 
sırada çalışmayanların, somatizasyon, obsesif 
kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 

ki-kare testi, Mann-Whitney U testi ve ANOVA 
testi kullanıldı. Yapılan analizlerde p değerinin 
<0,05 olduğu durumlar istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.

Bulgular
Araştırmada, araştırma süresi içinde halen 
Çukurova ilçesinde oturmakta olan ve 6-12 aylar 
arasında bebeği olan 284 kadın ile görüşüldü. 
Araştırmaya katılan kadınların % 1,1'i 19 yaşında 
iken, daha küçük yaşta katılımcı yoktu ve % 6,3'ü 
40 yaş ve üzerindeydi. Araştırmaya katılan 
kadınların median yaşları 31,0'dı (SD: 5,26, min. 
19, max. 45). Araştırmamızda annelerin % 39,8'i 
lise öncesi, % 60,2'si lise ve üzeri okullardan 
mezundu (Tablo 1).

Araştırmaya katılan kadınların % 63'ü doğumdan 
önce çalışmaktaydı. Araştırma yapıldığı sırada 
ise halen çalışanlar, kadınların % 18,3'ü idi. 
Araştırmaya katılan kadınların % 68'i artık 
çalışmıyorken, % 13,7'si çalışıyor fakat izinliydi. 
Araştırmaya katılan kadınların % 19'u aile 
büyüklerinden biriyle aynı evde yaşıyordu ve % 
25,7'si halen sigara kullanmakta idi. Araştırmaya 
katılan kadınların % 40,8'i normal vajinal yolla 
doğum yapmış olup, % 59,2'si sezeryan ile 
doğum yapmıştı (Tablo 1).

Araştırmaya katılan kadınların ruhsal belirtiler 
puan ortalamalarına baktığımızda; somatizasyon 
puan ortalaması 0,55±0,65, obsesif kompulsif 
bozukluk puan ortalaması 0,92±0,70, kişiler arası 
duyarlılık 0,64±0,85, depresyon 1,04±0,98, 
anksiyete bozukluğu 0,64±0,66, hostilite 
0,29±0,59, fobik anksiyete 0,14±0,41, paranoid 
düşünce 0,44±0,68, psikotizm 0,13±0,46, ek 
maddeler 0,20±0,44, rahatsızlık ciddiyet indeksi 
0,09±0,08, belirti toplamı 16,77±10,49, semptom 
rahatsızlık indeksi 0,24±0,11 olarak bulundu.

Kısa semptom envanterine göre 9 alt ölçek ve ek 
maddelerden en yüksek puan ortalamasına sahip 
olan ruhsal belirtiler sırayla depresyon, obsesif 
kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 
anksiyete bozukluğudur ve bu puanlar orta 
dereceye daha yakındır. En az puan ortalaması 
olan ruhsal belirti psikotizmdir. Global 
indekslerden ise rahatsızlık ciddiyet indeksi, 
belirti toplamı ve semptom rahatsızlık indeksi 
puan ortalamaları orta düzeyin altındadır.

Tablo 1. Kadınların Sosyo-Demografik Özellikleri 
(Çukurova, 2015)
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depresyon, anksiyete bozukluğu, fobik 
anksiyete, paranoid düşünce puan 
ortalamaları çalışanlara göre anlamlı 
olarak daha yüksek bulundu (p<0,05). Ek 
maddelerle, hostilite ve psikotizmle ise 
anlamlı bir fark bulunamadı. Ayrıca 
kadınlardan anket yapıldığı sırada 
çalışmayanların, rahatsızlık ciddiyet 
indeksi, betlirti toplamı, semptom 
rahatsızlık indeksi puan ortalamaları, 
çalışan kadınlara göre yüksek bulundu. 
Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p<0,05) (Tablo 3).

Araştırmaya katılan kadınlardan lise 
öncesi okullardan mezun olanların 
somatizasyon, obsesif  kompulsif  
bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 
depresyon, anksiyete bozukluğu, hostilite, 
fobik anksiyete, paranoid düşünce, ek 
maddeler puan ortalamaları, lise ve üzeri 
okullardan mezun olanlara göre daha 
yüksekti. Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p<0,05). 

Lise öncesi okullardan mezun olanların 
rahatsızlık ciddiyet indeksi, belirti 
toplamı, semptom rahatsızlık indeksi puan 
ortalamaları, lise ve üzeri okullardan 
mezun olanlara göre daha yüksekti. 
Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (p<0,05) (Tablo 3).

Aile büyükleriyle aynı evde yaşayanların 
somatizasyon, obsesif  kompulsif  
bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 
depresyon, anksiyete bozukluğu, fobik 
anksiyete, paranoid düşünce, psikotizm ve 
ek maddeler puan ortalamaları, aile 
büyükleriyle aynı evde yaşamayanlara 
göre daha yüksek bulundu. Aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).

Aile büyükleriyle aynı evde yaşayanların 
rahatsızlık ciddiyet indeksi, belirti 
toplamı, semptom rahatsızlık indeksi puan 
ortalamaları, aile büyükleriyle aynı evde 
yaşamayanlara göre daha yüksek bulundu. 
Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p<0,05) (Tablo 4).

Tablo 2. Kadınların Yaşları İle Ruhsal Belirti Puan 
Ortalamalarının Dağılımı (Çukurova, 2015)

Not: ANOVA testi kullanılmıştır.
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Sigara içenlerin rahatsızlık ciddiyet indeksi, 
belirti toplamı, semptom rahatsızlık indeksi,  
puan ortalamaları sigara içmeyenlere göre daha 
yüksek bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p<0,001) (Tablo 4).

Araştırmaya katılan kadınlardan sigara içenlerin 
somatizasyon, obsesif kompulsif bozukluk, 
kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete 
bozukluğu, hostilite, fobik anksiyete, paranoid 
düşünce, psikotizm puan ortalamaları, sigara 
içmeyenlere göre daha yüksek bulundu. Aradaki 
fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001).

Tablo 3. Kadınların Şu Anki Çalışma Durumları ve Eğitim Durumlarına Göre Ruhsal Belirti Puan 
Ortalamalarının Dağılımı (Çukurova, 2015)

Not: Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
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olumsuz etki oluşturacak dışa vuruşları daha 
fazla sergilediklerini göstermektedir(8-10). 
Ayrıca annenin ruh sağlığının kötü olması, 
bebeğin iyi beslenememesi ve fiziksel sağlığında 
bozulmalarla da sonuçlanmaktadır(11,12). 
Bebeklerin yaşadıkları olumsuz bilişsel, 
davranışsal ve duygusal yaşantıların uzun 
dönemde gelişimlerini etkilediğine yönelik 
bulgular mevcuttur(13,14). Yani doğum sonrası 
dönem hem anne sağlığı hem bebeklerin sağlığı 
için hassas bir dönem olduğundan, annelerin 
emzirme dönemindeki ruh sağlığı tarafımızca 
incelendi.

Tartışma
Doğum sonrasında anneler, daha fazla desteğe 
ihtiyaç duydukları, hassas bir döneme girerler. 
Dolayısıyla depresyon ve daha başka psikolojik 
rahatsızlıklar açısından risk altındadırlar. 
Kanada'da, doğum sonrası ilk 1 yıl içinde 1452 
katılımcının alındığı bir çalışmada depresyon 
oranı % 8,4 olarak saptanmıştır(6). Fransa'da 
doğum sonrası 6-8 haftalarda olan 264 
katılımcının bulunduğu araştırmada depresyon 
oranı % 16,7 oranında bulunmuştur(7). 
Araştırmalar depresif annelerin çocukları 
üzerinde, aşırı müdahaleci veya çekingen, bağ 
kuramayan ve etkileşimsiz davranışlar gibi 

Tablo 4. Annelerin Aile Büyükleri İle Birlikte Yaşama ve Sigara İçme Durumları İle Ruhsal Belirti Puan 
Ortalamalarının Dağılımı (Çukurova, 2015)

Not: Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
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2013 raporuna göre kırsal bölgede çalışan 
kadınların oranı % 41 iken, bu oran kentsel 
bölgede yaşayan kadınlarda % 29'dur(21). Bizim 
çalışmamızda bebek sahibi olan kadınların 
çalışma oranlarındaki düşüş göze çarpmaktadır. 
Kadınların doğum sonrası çalışma oranları 
Türkiye ortalamasının altında bulundu. 

Annelerin eğitim düzeyi ile doğum sonrası 
dönemde psikolojik bozukluklar arasında bir 
i l işki  olmadığını  gösteren çal ışmalar  
mevcuttur(22,23). Bunun yanında, Türkiye'nin 
doğu ve güneydoğu bölgesindeki 5 ilde 2001 
senesinde, 2514 kadın üzerinde yapılan 
çalışmada, eğitimle depresyonda belirgin azalma 
eğilimi görülmüştür. Yine aynı çalışmaya göre 
eğitimi olmayan kadınlardaki postpartum 
depresyon riski, üniversite mezunlarına kıyasla 2 
kat daha fazladır(24). Ekemen'in çalışmasına 
baktığımızda ise, ruhsal belirtilere yönelik tüm 
alanlarda okur-yazar olmayanlar, diğer gruplara 
göre daha yüksek puan ortalaması almışlardır.16 
Pensilvanya'da yapılan bir başka çalışmada ise, 
Şubat 2000- Kasım 2001 arasında, 774 kadın 
üzerinde postpartum depresyonu olan kadınlar 
arasında düşük eğitim düzeyinin oldukça yaygın 
olduğu belirtilmiştir(25). Bizim çalışmamızda 
da, lise öncesi okullardan mezun olan annelerin 
psikotizm dışında tüm ruhsal belirti puanları 
anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Bu 
sonuçlara göre, annelerin eğitim seviyelerinin 
düşük olmasının psikolojilerini olumsuz 
etkilediği yorumunu yapabiliriz.

 Ülkemizde annenin çalışmasının depresyonla 
ilişkisi farklılık göstermektedir; orta bölgeler ve 
doğuda annenin çalışmıyor olmasının, batıda ise 
annenin çalışmasının depresyon sıklığını 
artırdığı bildirilmiştir(18,26,27). Araştırmamız 
yapıldığı sırada çalışmayan kadınların, 
çalışanlara göre somatizasyon, obsesif-
kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 
depresyon, anksiyete bozukluğu, fobik anksiyete 
ve paranoid düşünce puan ortalamalarının 
anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu 
(Tablo 3). 

Yani annenin çalışmaması durumunda, 
psikiyatrik bozukluklara karşı daha riskli olduğu 
görüldü. Dökmen'in çalışmasında somatizasyon, 
obsesif kompulsif bozukluk, kişiler arası 
duyarlılık, paranoid düşünce, psikotizm, ek 

Çalışmamıza dahil edilen 6-12 aylar arasında 
bebeği olan annelerin ruhsal durumları ve bu 
durumlarına etki eden faktörler incelendi. Yeni 
doğum yapmış ve emzirme döneminde olan 
annelerin, toplumda desteklenmesi gereken ve 
ruhsal bozuklukların görülebileceği riskli bir 
dönemde oldukları düşünüldüğünden dolayı, 
çalışma için böyle bir grup seçildi.

 Franke ve arkadaşları Almanya'da genel 
popülasyonda yaptıkları çalışmalarında, Kısa 
Semptom Envanterini uyguladılar. Buldukları 
sonuçlar ise şöyledir: Somatizasyon puan 
ortalaması 1,54, depresyon 1,92, anksiyete ise 
1,59'dur(15). Bizim çalışmamızda ise bu 
ortalamalar somatizasyon için 0,55, depresyon 
için 1,04, anksiyete için 1,59 olup genel 
populasyondan düşük olduğu görülmektedir. 
Şahin'in Kısa Semptom Envanteri'nin Türk 
Gençleri için uyarlanması amacıyla yaptığı 
çalışmada ise, kız öğrenciler arasında 
somatizasyon puan ortalaması 0,59, depresyon 
0,97, anksiyete ise 0,88'dir(5).

Araştırmaya katılan kadınlardan 30-39 yaş 
grubunda olanların somatizasyon, obsesif 
kompulsif bozukluk ve anksiyete bozukluğu 
puan ortalamaları, 19-29 yaş grubunda olanlara 
göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. 
Ekemen'in 2006'da Kayseri 'de yaptığı 
çalışmasında, somatizasyon ve ek maddelerde en 
düşük puanı 15-19 yaş grubu kadınlar alırken, 
obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, 
anksiyete bozukluğu, paranoid düşünce ve 
psikotizm gibi alanlarda en düşük ruhsal belirti 
puan ortalamasını 35-39 yaş grubu kadınlar 
aldılar(16). Adewuya ve arkadaşlarının 
Nijerya'da yaptıkları çalışmalarında, ileri anne 
yaşının doğum sonrası depresyon riskini artırdığı 
bulunmuştur(17). İnandı ve arkadaşları 
tarafından yürütülen çalışmada ise, küçük anne 
yaşının postpartum depresyon için risk faktörü 
olduğu sonucuna varılmıştır(18). Şili'de ve 
Güney-Doğu Macaristan'da yapılan çalışmalarda 
da, genç anne yaşının doğum sonrası dönemde 
psikolojik rahatsızlık görülme riskini artırdığı 
yorumu yapılmıştır(19,20).

Araştırmamıza katılan kadınlardan görüşme 
yapıldığı sırada çalışanlar % 18,3'dü. Doğumdan 
önceki çalışma durumları sorulduğunda ise bu 
oranın % 63,0 olduğu görüldü (Tablo 1). TNSA 
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maddeler, rahatsızlık ciddiyet indeksi ve belirti 
toplamı puan ortalamaları ev hanımlarında, 
ça l ı şan  kadın la ra  göre  daha  yüksek  
bulunmuştur.(28 )

Araştırmamızda, sigara içen annelerin 
içmeyenlere göre, somatizasyon, obsesif 
kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 
depresyon, anksiyete bozukluğu, hostilite, fobik 
anksiyete, paranoid düşünce ve psikotizm puan 
ortalamalarının anlamlı olarak daha yüksek 
olduğu görüldü. 2003 yılında Yeni Zelanda'da, 
1265 çocuğun 16-21 sene takibi ile yapılan bir 
çalışmada DSM IV'e göre major depresyon 
kriterlerine uyan genç popülasyonda yükselmiş 
günlük sigara tüketimi ve nikotin bağımlılığı 
tespit edilmiştir.(29) 2000 yılında Brown ve 
arkadaşlarının 526 kişi üzerinde yaptığı bir başka 
çalışmada sigara içimi ve depresif semptomlar 
arasındaki ilişki araştırılmıştır ve nikotin 
bağımlılığı klinik seviyede kendini gösteren 
depresif semptomlarla belirgin olarak ilişkili 
çıkmıştır.(30)

Hormonal dalgalanmaların olduğu gebelik ve 
laktasyon dönemleri duygudurum bozukluğu 
olan kadınlar için riskli dönemlerdir. Kadınlar 
için doğum sonrası dönem, oldukça hassas bir 
dönem olmakla birlikte ve psikiyatrik rahatsızlık 
risklerinin de arttığı bir dönemdir. Bu psikiyatrik 
rahatsızlıklar çoğu kez sağlık çalışanları 
tarafından tespit edilemezken, ileri dönemde 
anne için olduğu kadar bebek için de hayati risk 
taşır. Fakat ne yazık ki klinik semptomlarının 
ağırlaşması dâhi teşhis şansını arttırmamaktadır. 
(31) 

Sonuç ve Öneriler
Doğum sonrası dönem annelerin manevi desteğe 
ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Bebek bakımı, 
emzirme, işten ayrılma, alışkanlıklarının 
değişmesi gibi birçok nedene bağlı olarak 
psikolojik problemler yaşayabilirler. Ayrıca 
emzirme dönemi bebeğin anneye muhtaç olduğu 
ve sağlıklı gelişimi için annesiyle düzgün bir 
iletişim kurması gereken bir zaman dilimidir. 
Tüm bu nedenlerle doğum sonrası dönemde 
anneler takip edilmeli, düzenli sağlık 
kontolünden geçirilmelidir. Annelerin beden 
sağlığı yanında ruh sağlığı da göz ardı 
edilmemelidir. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için 
öncelikle annelerin bedenen ve ruhen sağlıklı 

olması gerektiği unutulmamalıdır.

Çalışmamızda tespit ettiğimiz sonuçlara göre, 
eğitim seviyesi düşük, çalışmayan, aile 
büyükleriyle birlikte yaşayan ve sigara içen 
annelerin ruhsal bozukluklar bakımından daha 
riskli olduğu unutulmamalı, sağlık çalışanları bu 
gruptaki anneleri takip etmelidir. Özellikle 
birinci basamakta yer alan aile hekimlerince, 
kadınların doğum sonrası dönemde beden sağlığı 
yanında ruh sağlığı da incelenmeli, gerekirse bir 
üst basamağa sevki sağlanmalıdır. Anne ve bebek 
sağlığı açısından annelerin psikopatolojilerinin 
büyük önem taşıdığı bilinmeli, toplumda 
emziren annelerin desteklenmesi için farkındalık 
yaratılmalıdır. 

Dip not: Araştırmamız Çukurova Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından  TTU-
2015-5445 No'lu proje ile desteklenmiştir.
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Osteoartrit (OA), kıkırdağın ilerleyici 
dejenerasyonunu ve kemiğin aşırı büyümesini 
içeren ve sıklıkla ağrıya ve fonksiyonel 
bozukluğa yol açan sinovyal eklemin kronik bir 
durumudur (Gates ve ark, 2017).

OA, sadece eklem yüzeyini değil, aynı zamanda 
kıkırdak, ligament ve kemiği de içeren tüm 

ek lemin  b i r  has ta l ığ ıd ı r.  Kık ı rdağ ın  
parçalanması, eklemlerdeki kemik değişiklikleri, 
tendonların ve bağların bozulması ve 
sinoviyumun çeşitli derecelerde iltihabı ile 
karakterizedir (Alshami, 2014). Gerek 
Türkiye'de gerekse dünyada yaşlı popülasyonu 
en fazla etkileyen ve büyük ekonomik kayıplara 
neden olan bir hastalıktır (Dinçer ve ark., 2008). 

OA, kas iskelet sistemi hastalıklarında çok sık 
görülen bir rahatsızlıktır. Bu, önemli bir sosyo-
ekonomik problem haline gelmiştir. Çünkü OA 
tedavisi büyük masraflar gerektiren bir durumdur 
(Dıraçoğlu ve ark., 2005).

OA'li diz, yaşlı bireylerde düşme riski taşıyabilir. 
Bozulmuş kuvvet ve propriyosepsiyon sonucu 
artmış vücut salınımı ve denge bozukluğu 
görülebilir. Diz OA'li bireylerde alt ekstremitede 

1.Dr. Öğr. Üy. Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü, Ankara, Türkiye.
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Amaç; diz Osteoartritli (OA) 'li kadın hastalarda kuvvet ve denge 
eğitiminin kas kuvveti, denge ve yeti yitimi üzerine etkilerini 
araştırmaktır. Çalışmaya yaşları 45-70 yaş arasında değişen, diz 
OA'i olan 32 kadın alınmıştır. Olgular her grupta 8 kişi olacak 
şekilde kuvvet eğitimi, denge eğitimi, kuvvet-denge eğitimi ve 
kontrol olarak 4 gruba ayrılmıştır.
Olguların kas kuvveti değerlendirmesi, denge değerlendirmesi ve 
yeti yitimi değerlendirmesi yapılmıştır. Kontrol grubundaki 
olgulara hiçbir tedavi uygulanmamıştır. 4. haftanın sonunda 
değerlendirmeler tekrar edilmiştir. Kuvvet ölçüm sonuçlarına göre 
kuvvet-denge grubunda ve kuvvet grubunda kas kuvveti gelişmeleri 
bulunmuştur. Denge ölçüm sonuçlarında kuvvet-denge grubunda, 
kuvvet ve kontrol grubuna göre denge değerlerinde daha fazla 
gelişme gözlenmiştir. Kuvvet denge eğitimi, kuvvet eğitimi ve denge 
eğitiminin verilmesiyle WOMAC değerlerinde anlamlı gelişmeler 
gözlenmiştir. Bu çalışma ışığında diz OA'li hastalara hazırlanacak 
fizyoterapi programının, hastaların diz çevresi kas kuvvetini 
koruyacağı, kas kuvveti düşük olan hastalarda kuvvet artışı 
sağlayacağı, ağrıyı azaltacağı ve dengelerini düzeltmek yönünde 
gelişmeler sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, Kas Kuvveti, Postural Denge, 
Yeti Yitimi, Ağrı

Keywords: Osteoarthritis, Muscle Strength, Postural Balance, 
Disability,

The aim is to investigate the effect of strength and balance training 
on muscle strength, balance and disability. The participants were 32 
female between the ages of 45-70 who have knee osteoarthritis 
(OA). The participants were divided into four groups as each group 
had 8 participants: strength training, balance training, both 
strength and balance training and control groups. Muscle strength 
tests, balance tests and disability tests were applied. The 
participants in control group didn't take any training programme. 
After 4 weeks, the evaluations were repeated. According to strength 
training measurement results, better muscle strength improvements 
were found in both strength and balance group. In balance training 
measurement results, in balance group better improvements 
observed in strength-balance group showed better improvements 
than strength and control groups. Significant differences were found 
in WOMAC values by strength-balance training, strength training, 
balance training. We think that appropriate physio-theraphy 
program that is prepared for knee OA patients will contribute the 
improvements about protecting and improving knee muscle strength 
and correcting patients' balance according to this study.
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Yöntem
Çalışma Grubu
Bu çalışmaya; Başkent Üniversitesi Hastanesi 
Ümitköy Fizik Tedavi Rehabili tasyon 
Polikliniği'ne başvuran, uzman doktor tarafından 
diz OA tanısı konan toplam 32 kadın olgu dahil 
edilmiştir. Bu çalışma Ocak-Haziran 2017 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışmaya katılan olgular uzman hekim 
tarafından tıbbi kontrolden geçirildikten sonra, 
çalışmaya alınmasında engel olmayan olgular; 
“Kellegren-Lawrence Evreleme Skalası'na göre 
derecelendirilmiştir. Çalışmaya Evre II ve III 
olan olgular dahil edilmiştir. Diz ekleminde akut 
inflamasyonu olanlar, herhangi bir nedenle diz 
ekleminde cerrahi operasyon geçirenler veya alt 
ekstremitesinde herhangi bir travma öyküsü 
olanlar, kontrol edilemeyen yüksek tansiyon 
hikayesi olanlar, herhangi bir nörolojik veya 
vestibüler problemi olanlar, son iki ay içerisinde 
steroid enjeksiyon kullanımı olan olgular ile 
herhangi bir neden ile çalışmayı etkileyecek 
sistemik hastalığı olan olgular çalışma dışı 
bırakılmıştır.

Kellegren-Lawrence Evreleme Skalası'na 
göre evreleme kriterleri şu şekildedir:
Evre 0: Normal
Evre 1: Osteofit olasılığı
Evre 2: Kesin osteofit, eklem aralığında şüpheli 
daralma
Evre 3: Orta derecede osteofit, kesin daralma
Evre 4: Geniş osteofit, belirgin daralma, skleroz 
(Kellegren ve Lawrence, 1957).

Olgular her grupta 8 kişi olacak şekilde kuvvet 
eğitimi, denge eğitimi, kuvvet denge eğitimi ve 
kontrol olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır. 
Çalışmaya başlamadan önce tüm olguların 
hikayesi alınmış, sosyo-demografik özellikleri 
(yaş,  boy,  ki lo,  vücut  ki t le  indeksi)  
kaydedilmiştir.

Daha sonra kas kuvveti değerlendirmesi, denge 
değerlendirmesi ve yeti yitimi değerlendirmesi 
yapılmıştır. Kuvvet değerlendirmesi bilgisayar 
kontrollü, izokinetik dinamometre (Cybex 770 
Norm Lumex Inc, Ronkonkoma, NY, USA) 
cihazı ile, denge değerlendirmesi  Kinestetic 
Ability Trainer SPORT KAT 3000 (LLC-Vista 
CA 92083) cihazı ile, yeti yitimi değerlendirmesi 

azalmış esneklik söz konusudur. Aynı zamanda 
yaşlı bireylerde ağrı olmasına bağlı olarak 
quadriceps kas zayıflığı ile salınımın artması ile 
aktivitelerin kısıtlanması söz konusudur 
(Messier ve ark., 2000). Düzenli fiziksel aktivite, 
iş kapasitesini arttırır. İstirahat ve egzersiz kalp 
hızını, diastolik ve sistolik kan basıncını, 
submaksimal iş yükünde myokardial oksijen 
gereksinimini düşürür. Egzersiz ile kas 
kuvvetindeki ve kütlesindeki düşüşler azalır. 
Kemikler, kaslar, ligamentler ve tendonların 
kuvveti, eklem kıkırdak yoğunluğu artar. Kaslar 
hipertrofiye olur ve kastaki kılcal damar 
y o ğ u n l u ğ u  a r t a r.  H a r e k e t  s i s t e m i n i  
güçlendirerek, boyun, sırt, bel bölgesi ve 
eklemlerin ağrılı hastalıklarının gelişmesini 
engeller, bireylerin hareket özgürlüğünü, günlük 
işlerini ve görevlerini yapabilme kapasitesini 
arttırır. Özelikle kadınlarda menopozla birlikte, 
ilerlemiş yaşlarda görülen kırık gibi ciddi 
sorunlara yol açabilen osteoporozu azaltır. 
Emeklilikten sonra, eğlence ve sağlık için yapılan 
egzersiz, kişiler için çalışma sorumluluğu yerine 
geçer ve kişilere verimli olduklarını hissettirir. 
Bunlar, anksiyete ve depresyonu azaltır, olumlu 
düşünmeyi ve stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. 
Ayrıca, düzenli fiziksel aktivite; mortalite ve 
morbiditenin azalmasına, yaşam kalitesinin 
artmasına, sosyoekonomik açıdan işinin daha 
verimli olmasına ve bilişsel fonksiyonların 
korunmasına ve devamlılığının sağlanmasına 
katkıda bulunur. Uygun ve yeterli egzersiz 
yapılmadığında normal olan eklemlerde bile OA 
riski artarken nöroanatomik yapısı bozuk olan 
eklemlerde tekrarlayan hafif egzersizler bile OA 
gelişme riskini arttırır (Soyuer, Soyuer. 2008).

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı; 55-75 yaş diz OA'li kadın 
olgularda denge ve kuvvet eğitiminin etkilerini 
araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bu 
araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
Bilateral diz osteoartritli hastalarda;
*Kuvvet eğitiminin etkisi ne kadardır?
*Denge eğitiminin etkisi ne kadardır?
*Kuvvet eğitimi ile denge eğitimi beraber 
uygulandığında etkisi ne kadardır?
*Denge ve kuvvet eğitimi yapılıp kontrol 
hastalarıyla karşılaştırıldığında sonuç yine aynı 
mıdır?
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deneme olarak kaydedilmiş, teste sonrasında 
başlanmıştır. Test esnasında olgulara sözel ve 
görsel uyarılar verilmiştir. (Şekil 1) (Carregaro 
RL ve ark, 2011). 

Denge Değerlendirilmesi
Tüm bireylerin statik ve dinamik denge 
yetenekleri SPORTKAT3000 (LLC-Vista CA 
92083) sisteminde değerlendirildi. Bu sistemde 6 
PSI basınçta pnömotik sistem üzerinde duran bir 
platform üstünde bireyin ayakları omuz 
hizasında, eller yanda serbest ve gözler açık 
şekilde 30 sn süre ile sabit durarak statik denge 
ölçümü yapıldı. Aynı şekilde monitörde görülen 
saat yönünde daire çizen hareketli hedef nokta 
üzerinde kalmayı amaçlayarak 30 sn süreyle sabit 
durarak statik denge ölçümü yapıldı. Aynı şekilde 
monitörde görülen saat yönünde daire çizen 
hareketli hedef nokta üzerinde kalmayı 
amaçlayarak 30 sn süreyle bireyin vücut 
ağırlığını sürekli olarak sola, öne, sağa ve arkaya 
kaydırmasıyla dinamik denge ölçümü yapıldı. 
Her iki test esnasında denekler sürekli 
monitörden platform alanı üzerinde kendi ağırlık 
merkezlerinin yer değişimini gösteren işaretin 
hedef noktaya göre pozisyonunu takip ederek 
feedback aldılar. (Kılıç Atabek 2008).

Yeti Yitiminin Değerlendirilmesi
Olguların yeti yitimleri, Batı Ontario ve 
McMaster Üniversitesi Osteoartrit indeksinin 
( W O M A C )  T ü r k ç e  v e r s i y o n u  i l e  
değerlendirilmiştir. Ağrı, Tutukluk ve Fiziksel 
Fonksiyon Değerlendirilmesini içeren indeks; 
ağrı (5 soru), tutukluk (2 soru), fiziksel fonksiyon 
(17 soru), sosyal fonksiyon (7 soru) ve 
emosyonel fonksiyon (10 soru) bölümlerinden 
oluşmaktadır. Bu bölümlere ilişkin sorular 1-5 

ise Batı Ontario ve McMaster Üniversitesi 
O s t e o a r t r i t  i n d e k s i  ( W O M A C )  i l e  
değerlendirilmiştir. Kuvvet grubundaki olgulara 
( y a ş  o r t a l a m a s ı = 5 8 , 8 7 ± 7 , 1 0 y ı l ,  
VKİ=28,75±3,87 kg/cm2) 4 hafta süre ile haftada 
6 gün 30'ar tekrarlı, 45 dk fizyoterapist 
gözetiminde kuvvetlendirme egzersizleri 
verilmiştir. Bu egzersizler; düz bacak kaldırma, 
quadriseps izometrik, leg press ve mini squat 
olarak belirlenmiştir ve düz bacak kaldırma, mini 
squat, quadriseps izometrik egzersizlerinde 
herhangi bir ağırlık kullanılmazken, mini squat 
egzersizinde ise bir maksimum tekrarlı ağırlık 
programı uygulanmıştır. Bu program, hastanın 1 
defa kaldırabildiği maksimum ağırlığın 
1/3'ünden 1-2 kg fazlası (bu kişinin 10 
maksimum tekrarına denk gelmektedir) ile 
yapılmaktadır. Denge grubundaki olgulara (yaş 
ortalaması=62,31±7,69yıl, BK_=30,51±2,96 
kg/cm2) haftada 6 gün, 30 dk, fizyoterapist 
gözetiminde 4 hafta süre ile KAT cihazı ile denge 
eğitimi, kuvvet-denge grubundaki olgulara (yaş 
ortalaması=62,12±6,33 yıl, Vki=30,43±4,96 
kg/cm2) 4 hafta süre ile haftada 6 gün 30'ar 
tekrarlı, 45 dk fizyoterapist gözetiminde 
kuvvetlendirme egzersizleri ve 4 hafta süre ile 
haftada 6 gün, 30 dk fizyoterapist gözetiminde 
KAT denge cihazı ile denge eğitimi verilmiştir. 
K o n t r o l  g r u b u n d a k i  o l g u l a r a  ( y a ş  
ortalaması=67,5±7,29 yıl, Vki =30,01±4,07 
kg/cm2) ise herhangi bir tedavi uygulanmamıştır. 
4. haftanın sonunda değerlendirmeler tekrar 
edilmiştir.

Ölçüm Yöntemleri
2.3.1.Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi
Kas kuvveti, bilgisayarlı izokinetik dinamometre 
ile (Cybex 770 Norm Lumex Inc, Ronkonkoma, 
NY, USA) değerlendirilmistir. Cihaz her 
ölçümden önce değerlendirmeci tarafından 
kalibre edilmiştir. Olgular kalça 900 fleksiyonda 
sırt destekleri tam olacak şekilde oturtulmuştur. 
Pelvis ve gövde bantlar ile sabitlenmiştir. Malleol 
üzerinden bacak pedi bağlanmış, dinamometre 
kolunun rotasyon aksı lateral femoral epikondilin 
hemen dışında yer alması sağlanacak şekilde 
pozisyonlanmıştır. Testler quadriceps ve 
hamstring kasları için 600, 1200, 1800 
derece/saniye hızlarda konsantrik olarak 10 
tekrar ve setler arası 20 saniye dinlenme aralığı 
olarak belirlenmiştir. Olguların cihaza ve teste 
uyum sağlaması için testlerden önce 1 tekrar 

Şekil 1. CYBEX Cihazı ile Kas Kuvvet Ölçümleri
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testlerden ANOVA (tek yönlü varyans analizi), 
her bir grubun tedavi öncesi ve tedavi sonrası 
kendi içindeki değerlendirmelerde de Wilcoxon 
analizi kullanılmıştır. Sosyo demografik 
özelliklerin karşılaştırılmasında Kruskal –Wallis 
varyans analizi kullanılmıştır.

BULGULAR
Çalışma grubunun Fiziksel Özellikleri
Olguların fiziksel özellikleri, Tablo 1'de 
sunulmuştur. Olguların yaş ortalaması 62, 70±7, 
29  yıl, vücut kitle indeksleri (VKİ) 30, 01±4, 07 
kg/cm2'dir. Olguların yaş, boy, kilo ve VKİ'leri 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(p>0,05). Olguların homojen bir dağılım 
gösterdiği  görülmektedir.

arasında skorlanmaktadır (1: hiç, 2: hafif 
derecede, 3: orta derecede, 4: çok, 5: çok fazla), 
daha sonra her bölümün skorları kendi içinde 
toplanarak o bölüme ilişkin skor bulunmaktadır. 
Anke t in  geçe r l i l i ğ i  ve  güven i l i r l i ğ i  
kanıtlanmıştır (Tüzün ve ark.,2005).

Verilerin Analizi
Araştırma grubundan elde edilen verilerin 
analizi, Windows işletim sistemi altında çalışan 
SPSS 11,5 istatistik paket programı yardımıyla 
yapılmıştır. Değerlendirme sonuçları aritmetik 
ortalama ve ± standart sapma (X ± SD) olarak 
verilmiş, 4 grubun tedavi öncesi ve tedavi 
sonrasının değerlendirilmesinde istatistiksel 

Tablo  1. Hasta ve kontrol grubunun demografik özellikleri ( Başkent Üniversitesi Ocak-Haziran 2017)

Tablo 2. İzokinetik dinamometre kuvvet sonuçları. ( Başkent Üniversitesi, Ocak-Haziran 2017)

Tablo 2. Devamı Arka Sayfada
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KAT denge aleti ile yapılan denge ölçümlerinde, 
grupların tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerleri 
karşılaştırıldığında, kuvvet denge ve kuvvet 
grubunda statik ve dinamik dengede anlamlı 
artışlar bulunmuştur (p<0.05). Denge ve kontrol 
grubunda ise anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(p>0.05). Sonuçlar Tablo 3'de sunulmuştur.

WOMAC Bulguları
Grupların Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası 
WOMAC Ölçümlerinin Karşılaştırılması 
WOMAC disabilite ölçümlerinde, grupların 
tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerleri 
karşılaştırıldığında, kuvvet denge grubunda ağrı, 
tutukluk ve fiziksel fonksiyonda, kuvvet ve denge 
gruplarında ağrı ve fiziksel fonksiyonda kontrol 
anlamlı artışlar bulunmuştur (p<0.05). Kontrol 
grubunda ise herhangi bir fark bulunmamıştır 
(p>0.05). Sonuçlar Tablo 4'de sunulmuştur.

Ölçüm Bulguları
Kas kuvveti bulguları
Grupların Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası 
Cybex Kuvvet Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Cybex aleti ile yapılan kuvvet ölçümlerinde, 
grupların tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerleri 
karşılaştırıldığında, kuvvet denge grubunda 

o o o
60 /sn ve 180 /sn sağ ekstansörlerde, 60 /sn, 

o o
120 /sn ve 180 /sn sağ fleksörlerde, kuvvet 

o o
grubunda 60 /sn sol ekstansörlerde, 120 /sn sol 

o
fleksörlerde, denge grubunda 60 /sn sol 
fleksörlerde anlamlı artışlar bulunmuştur 
(p<0.05). Diğer kuvvet ölçümlerinde tedavi 
öncesi ve tedavi sonrası ölçümler arasında 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 
Sonuçlar Tablo 2'de sunulmuştur.

Grupların Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası 
K AT Ö l ç ü m l e r i n i n  G r u p l a r  A r a s ı  
Karşılastırılması

Tablo 2. Devamı 

Tö:Tedavi öncesi, Ts: Tedavi sonrası
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olgularda denge sonuçlarında, kuvvet denge, 
kuvvet ve denge eğitimi alan olgularda WOMAC 
sonuçlarında anlamlı gelişmeler bulunmuştur. 
Kontrol grubunda tedavi öncesi ve tedavi sonrası 
WOMAC değerlerinde istatistiksel olarak 
anlamlı değişim gözlenmemiştir.

Kas Kuvveti: Petterson ve arkadaşlarının (2008) 
123 diz OA'li hastada, quadriceps zayıflığına 
neden olan faktörleri inceledikleri çalışmada 
istemli kas aktivasyonunun ve yağsız kas kesit 
alanının azalmasının quadriseps kasının 
zayıflığına neden olduğunu söylemişlerdir.

Hurley ve arkadaşları (1997), yaptıkları bir 
çalışmada diz OA'li hastalarda disabilitenin en 
önemli ölçütlerinin objektif fonksiyonel 
performans ve quadriceps kas kuvveti olduğunu 
vurgulamışlar, artiküler dejenerasyonun 

TARTIŞMA
Diz OA'inde hastaların ağrı nedeniyle eklemlerini 
az kullanması, kasların atrofisine ve dolayısıyla 
kasların koruyucu görevinin ortadan kalkmasına 
neden olmaktadır. Bunların yanında diz OA'inde 
azalmış alt ekstremite gücü de dengenin 
azalmasına neden olmaktadır (Whipple ve ark., 
1987).

Diz OA'i olan olgularda kuvvet ve denge 
eğitiminin etkilerini araştırmak amacıyla yapılan 
bu çalışmada diz OA'i olan 32 olgu; kuvvet ve 
denge, kuvvet, denge ve kontrol grubu olarak dört 
gruba ayrılıp, dört hafta eğitim verilmiş, eğitim 
öncesi ve sonrasında kas kuvvetleri, dinamik ve 
statik dengeleri ile WOMAC değerlendirilmeleri 
yapılmıştır. Sonuç olarak kuvvet denge, kuvvet ve 
denge eğitimi alan olguların kuvvet ölçüm 
sonuçlarında, kuvvet denge ve denge eğitimi alan 

Tablo 3. Statik and dinamik denge sonuçları. ( Başkent Üniversitesi, Ocak-Haziran 2017)

Tablo 4. Grupların WOMAC sonuçları ( Başkent Üniversitesi, Ocak-Haziran 2017)

Tö:Tedavi öncesi, Ts: Tedavi sonrası

Tö:Tedavi öncesi, Ts: Tedavi sonrası

Diz Osteoartritli Kadın Hastalarda Kuvvet ve Denge Eğitiminin Etkileri

Kuvvet-denge grubu

X  ±  SD 

Kuvvet grubu

X  ±  SD 

Denge grubu

X  ±  SD 

Kontrol grubu

X  ±  SD 
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o o
90 /sn ve 150 /sn açısal hızlarda izokinetik eğitim 
vermişlerdir. Tedavi öncesi ve sonrasında, 
hastaların izokinetik kas gücü ölçülmüştür. Sonuç 
olarak kas kuvveti değerlerinde istatistiksel 
olarak anlamlı artış gözlenmiştir. Gür ve 
arkadaşları (2002) da, bilateral diz OA'i olan 41-
75 yaş arası 23 hastada yaptıkları 8 haftalık 
(haftada 3 kez) bir çalışmada hastaları 3 gruba 
ayırmışlardır. 1. gruba konsantrik eğitim, 2.gruba 

o o o o o
30 /sn, 60 /sn, 90 /sn, 120 /sn, 180 /sn'de hem 
konsatrik hem eksantrik eğitim vermişler, 3. 
gruba herhangi bir eğitim vermemişlerdir. 
Hastaların fonksiyonel kapasiteleri, ağrı 
değerleri, zirve torkları eğitim öncesi ve sonrası 
ölçülmüştür. Sonuç olarak eğitim sonrası 
konsantrik ve konsantrik–eksantrik eğitim alan 
gruplar,  hiç eğit im almayan 3.grupla 
karşılaştırıldığında, fonksiyonel kapasitelerinde 
belirgin olarak artışlar, ağrılarında da belirgin 
olarak azalmalar görülmüştür. Ama bu iki grup 
birbiriyle karşılaştırıldığında eğitim sonrasında 
gruplar arasında belirgin bir farkın görülmediği 
bildirilmiştir. Topp ve arkadaşlarının (2002) diz 
OA'i olan hastalarda izometrik ve dinamik 
dirençli egzersizlerinin ağrı ve fonksiyon üzerine 
etkisini değerlendirdikleri çalışmada, her iki 
g r u p t a  d a  f o n k s i y o n e l  a k t i v i t e l e r i  
gerçekleştirirken harcanan zaman ve ağrının 
azaldığını ve izometrik dinamik egzersiz grupları 
arasında fark olmadığını bulmuşlardır. Bizim 
çalışmamızda ise kuvvet grubu, denge ve kontrol 
grupları ile karşılaştırıldığında, kuvvet grubunun 
denge ve kontrol grubuna göre tedavi sonrası 
kuvvet ölçümleri daha iyi çıkmıştır. Bu da bu 
çalışmalarla benzer olarak kuvvetlendirme 
eğitimi ile OA'li hastaların diz çevresi kas 
kuvvetinin arttığını göstermektedir. Yine bu 
çalışmalara paralel olarak, kuvvetlendirme 
grubunun tedavi öncesi ve tedavi sonrası 
WOMAC f iz ikse l  fonks iyon  ve  ağr ı  
ölçümlerinde, anlamlı düzeyde azalma 
bulunmuştur.

Huang ve arkadaşları (2003), diz OA'i olan 132 
hastada yaptıkları 8 haftalık (haftada 3 gün) 
çalışmada, hastaları randomize olarak 4 gruba 
ayırmışlardır. 1. Gruba izokinetik kas 

o o
kuvvetlendirme egzersizleri (60 /sn ve 180 /sn 
açısal hızlarda), 2. gruba izotonik kas 
kuvvetlendirme egzersizleri, 3. gruba izometrik 
kas kuvvetlendirme egzersizleri verilmiş, 4. grup 
ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Bütün 
olguların tedavi öncesi ve tedavi sonrasında kas 

quadricepsin motor nöron eksitabilitesini ve 
d o l a y ı s ı y l a  i s t e m l i  q u a d r i c e p s  k a s  
kontraksiyonlarının azalmasıyla quadriceps 
zayıflığına neden olduğunu belirtmişlerdir.
Gür ve arkadaşları (2003), bilateral diz OA'i olan 
(grade 2 veya 3) 18 kadın hastada, fonksiyonel 
testler ve izokinetik dinamometre ile 600/sn, 
1200/sn, 1800/sn açısal hızlarında quadriceps ve 
hamstring kaslarının konsantrik ve eksantrik 
torklarını ölçmüşlerdir. Sonuç olarak, bütün 
açısal hızlarda, belirgin olarak konsantrik torkun 
düşük  o lduğunu bulmuşlard ı r.  Biz im 
çalışmamızda da OA'i olan hastaların tedavi 
öncesi Cybex ile yapılan kas kuvveti 
değerlendirmelerinde fleksör ve ekstansör kas 
gruplar ındaki  kuvvet in  düşük olduğu 
gözlenmiştir. Literatürde diz OA'li hastalarda kas 
kuvvet eğitimi yapan birçok çalışma mevcuttur. 
Sallı ve arkadaşları (2006)'nın bilateral diz OA'li 
80 hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada 
hastaları randomize olarak dört gruba 
bölmüşlerdir. 1. Gruba konsantrik izokinetik, 2. 
gruba konsantrik-eksantrik izokinetik ve 3. gruba 
izometrik egzersiz programını 8 hafta süreyle 
haftada 3 gün uygulamışlardır. Sonuç olarak 
4.hafta ölçümlerinde; diz fleksiyonunda 
izokinetik egzersiz gruplarında kontrol grubuna 
göre anlamlı artış, diz ekstansiyonunda da 
konsantrik ve izometrik grupta anlamlı artış tespit 
etmişlerdir. Bizim çalışmamızda da bu çalışmaya 
benzer olarak, kuvvet eğitimi alan gruplarda 
verdiğimiz izometrik, konsantrik ve hem 
konsantrik hem eksantrik tipte egzersizler ile kas 
kuvvetinde kontrol ve denge grubuna göre artış 
olduğu gözlenmiştir. Aynı çalışmada yapılan 
WOMAC 4. hafta ölçümlerinde sadece 
konsantrik-eksantrik grupta kontrol grubuna göre 
anlamlı düzelme bulunmuştur. 8. ve 20. haftada 
ise izokinetik egzersiz gruplarında kontrol 
grubuna göre anlamlı iyileşme bulunmuştur. 
Bizim çalışmamızda da 4. hafta WOMAC 
ölçümlerinde gruplar arasında fark bulunmazken, 
grupların kendi içindeki tedavi öncesi ve tedavi 
sonrası WOMAC ölçümlerinde, özellikle ağrı ve 
fiziksel fonksiyonda, anlamlı iyileşmeler 
bu lunmuş tu r.  Fonks iyone l  kapas i t ey i  
değerlendiren WOMAC ölçümlerinin eğitimi 
t a k i p  e d e n  h a f t a l a r d a ,  d a h a  i y i  
değerlendirebileceği ve fonksiyonel kapasitede 
ilerlemenin daha iyi devam edeceğini 
düşünmekteyiz. Bilgiç ve arkadaşları (2007)'nın, 
bilateral diz OA'i olan 30 hastada yaptıkları 6 
haftalık (haftada 3 kez) çalışmada, hastalara 
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kuvveti ölçümleri izokinetik dinamometre ile 
o

ölçülmüştür. Sonuç olarak 60 /sn açısal hızdaki 
kas kuvveti hem izokinetik hem de izotonik 
grupta belirgin olarak artmıştır. İzometrik 
gruptaki hastaların tedavi sonrasında pik tork 
değerlerinde, izotonik ve izokinetik gruba göre en 
az gelişme, kontrol grubuna göre ise belirgin 
gelişme olmuştur. Bu sonuçlar, kısa dönem 
egzersiz eğitiminde izokinetik ve izotonik kas 
kuvvetlendirme egzersizlerinin, izometrik 
egze r s i z l e rden  daha  e tk i l i  o lduğunu  

o
göstermektedir. 180 /sn açısal hızdaki belirgin 
artış ise sadece izokinetik grupta gözlenmiştir. 
Bizim çalışmamızda da kuvvetlendirme eğitimi 
olarak verdiğimiz mini squat, leg press, 
quadriceps izometrik ve düz bacak kaldırma 
egzersizleri eksantrik, konsantrik ve izometrik 
kasılmaları içermektedir. Bu çalışmayla benzer 
olarak kuvvetlendirme eğitimi, kas kuvvetinde 
belirgin artışa neden olmuştur.

Denge: Literatürde diz osteoartritinde dengeyi ve 
denge eğitiminin etkinliğini araştıran fazla 
çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan çalışmalar 
genellikle kuvvet eğitimi sonucunda dengeyi 
değerlendirmektedir. Hassan ve arkadaşları 
(2001), yaptıkları bir çalışmada semptomatik diz 
OA'i olan kişilerin quadriceps zayıflığının, artmış 
postüral salınımları kısmen arttırdığını 
söylemişlerdir. Dinçer ve arkadaşları (2008) 
bilateral diz osteoartriti olan 59-84 yaş arası 40 
hastayı 2 gruba ayırmışlardır. 1. gruba kombine 
fizik tedavi, 2. gruba da kuvvetlendirme egzersiz 
eğitimi vermişlerdir. Hastaların tedavi öncesi ve 
tedavi sonrasında Berg Denge Ölçeği ile 
dengelerini değerlendirmişlerdir. Bu tedavi 
sonrasında her iki grupta da denge değerlerinde 
anlamlı artış gözlenmiştir. Kuvvet eğitimi ile 
dengede artış gözlenmemiştir. Bunun sebebi 
dengenin ölçüm metodlarının farklı olması 
olabileceği gibi yaş gruplarının farklılığı olabilir. 
Bu çalışmadan farklı olarak çalışmamızda kuvvet 
denge, kuvvet eğitimi verilen grupların denge 
sonuçları daha iyi bulunmuştur.

Dıraçoğlu ve arkadaşları (2005), yaptıkları bir 
çalışmada diz OA'i olan 66 kadın üzerinde 8 hafta 
boyunca denge ve kinestetik eğitiminin diz 
OA'indeki etkilerini araştırmışlardır. Hastaları 
k i n e s t e z i  v e  d e n g e  e g z e r s i z l e r i  i l e  
kuvvetlendirme egzersizleri içeren birer grup ile 
sadece kuvvetlendirme egzersizleri içeren iki 
gruba ayırmışlardır. Sonuç olarak her iki grupta 

da izokinetik kas kuvveti, kinestezi ve dengede 
anlamlı artışlar görülmüştür. Bu çalışmada, 
çalışmamızdan farklı olarak gruplar birbirleri ile 
karşılaştırılmamıştır. Ancak bu çalışmada bizim 
çalışmamıza paralel olarak, kuvvetlendirme 
grubunda dengede artış gözlenmiştir.

Sınırlamalar ve Üstünlükler
Literatürde diz  OA'i  olan hastalarda 
kuvvetlendirme eğitimlerini  ve denge 
değerlendirmelerini içeren çalışmalar mevcuttur. 
Ancak denge eğitimi veren çok az çalışmaya 
rastlanmıştır, kuvvetlendirme ve denge eğitimini 
bir arada veren çalışmaya rastlanmamıştır. İleride 
diz OA'i ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda, 
kuvvet ve denge eğitimini içeren çalışmaların 
daha geniş kapsamlı olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünmekteyiz.

Çalışmamızdaki gruplardaki olgu sayısının 
30'dan az olması bir sınırlılık olarak kabul 
edilebilir. Geniş serili çalışmalarla istatistiksel 
analizlerin değeri daha da artacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
KUVVET:
Kuvvet eğitimi ile diz OA'i olan hastaların diz 
çevresi kas kuvveti artmaktadır. 
DENGE:
Kuvvet ve denge eğitiminin birlikte verilmesiyle 
denge artmaktadır.
WOMAC:
Kuvvet denge eğitimi, kuvvet eğitimi ve denge 
eğitiminin verilmesiyle WOMAC değerlerinde 
anlamlı artışlar gözlenmiştir. 

Sonuç olarak kuvvet denge ve kuvvet eğitimi alan 
olguların kuvvet ölçüm sonuçlarında, kuvvet 
denge, kuvvet ve denge eğitimi alan olgularda 
denge sonuçlarında anlamlı gelişmeler 
bulunmuştur.

Öneriler
Diz OA'li hastalara, sadece günlük yaşam 
aktivitelerinin kas kuvvetini arttırmak için yeterli 
olmadığı, kişilerin yaşlarına ve kilolarına göre 
uygun kas kuvvetini arttırmaya yönelik fiziksel 
aktivitelerinin olması gerektiği anlatılmalıdır. Bu 
fiziksel aktiviteler; diz çevresi kaslarını 
kuvvetlendirmeye yönelik egzersizleri, tüm alt 
ekstremiteyi içeren aerobik aktiviteleri ve denge 
eğitimini içerebilir. Kişilere aşırı kilonun risk 
faktörü olduğu, ve kilo kontrolünde sadece diyet 
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değil, kişinin hayatında fiziksel aktivitenin 
olması gerektiği de anlatılmalıdır.

Diz OA'li hastalara, özellikle aşırı kilolu olanlara 
yürüyüş yerine, sabit bisiklet veya su içi 
egzersizler önerilmelidir. Eğer yürüyüş yapılması 
tercih edilirse, bu hastalar mutlaka ayak bileğini 
kavrayan spor ayakkabılar tercih etmeli ve 30- 60 
dakikadan fazla yürümemelidirler.

Bu çalışma ışığında diz OA'li hastalara 
hazırlanacak olan uygun fizyoterapi ve 
rehabilitasyon programının, hastaların diz çevresi 
kas kuvvetini koruyacağını ve arttıracağını ve 
dengelerini düzeltmek yönünde gelişmeler 
sağlayacağını düşünmekteyiz. Denge ve 
kuvvetlendirme eğitimi konusunda yapılacak 
daha fazla çalışma ile diz OA'li hastaların ağrı, 
fonksiyonel yeterlilik ve yaşam kalitesini 
geliştirmeyi amaçlayan projelerin yapılması 
gerektiğini düşünmekteyiz.

Hastalara önerilecek egzersiz programları, doktor 
ya da fizyoterapist tarafından, birebir 
değerlendirmeyle belirlenmelidir. Hastalar belirli 
periyotlarla takip edilip, gerekli önerilerde 
bulunulmalıdır.
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GİRİŞ
  
İş hayatı, bireyin yaşamının en önemli parçasıdır. 
İnsanlar gündelik hayatlarını devam ettirebilmek 
ve toplumda kendilerini ifade edebilmek için 
çalışmak zorundadır. Günlerinin büyük 

bölümünü çalışarak geçiren insanlar, iş dışındaki 
zamanlarında bile işlerini düşünmektedirler. 
Bundan dolayıdır ki, bireyin iş yaşamındaki 
mutluluğu ve doyumu iş dışındaki yaşamını da 
etkilemektedir. İş doyumu ile ilgili çalışmalar ilk 
kez 1920'lerde yapılmış olup; çalışanların işe 
bağlı doyumlarının artmasının iş kalitesini 
artıracağı fikri 1940'larda önem kazanmaya 
başlamıştır (1). İş doyumu, insanların işiyle ve 
işinin değişik yönleriyle ilgili ne hissettiği olarak 
tanımlanmaktadır. Öyle ki, aynı işi yapan bazı 
insanlar işlerinden hoşlanırken, bazıları nefret 
etmektedir (2). Bir diğer ifadeyle iş doyumu, 
bireylerin yaptıkları işin, iş hayatından 
beklentilerinin ne kadarını karşıladığına yönelik 
algılayış biçimleridir (1). Bireysel mutluluk 

1.Hemş. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi
2.Arş.Gör. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
3.Prof. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiHalk 
Sağlığı Anabilim Dalı
E-posta Adresi:fatmasenturk90@hotmail.com
Çalışmanın 313 kelimelik özeti Adnan Menderes Üniversitesi 1. 
Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'nde sözel bildiri olarak 
sunulmuştur.

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinde çalışan 
hasta bakıcı ve hizmetlilerde iş doyumunun yaşam doyumuna 
etkisinin incelenmesidir.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma Aralık 2015 – Mayıs 2016 
tarihlerinde Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi'nde yapılmış olup toplam 216 kişiye ulaşılmıştır. Veriler, 
sosyodemografik özellikler ve Türkçe geçerliliği güvenilirliği 
alınmış olan İş Doyum Ölçeği (İDÖ) ve Yaşam Doyum Ölçeği'ni 
(YDÖ) içeren anketler ile toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, 
Student t, tek yönlü ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis testi 
ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Tip-I (α) hata, 0,05 
olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %56'sı hasta bakıcıdır. Katılımcıların İDÖ 
ortanca skoru:125 (min:78-maks:183), YDÖ ortanca skoru 17'dir 
(min:5-maks:35). İDÖ ve YDÖ skorları arasında (rho:0,201, 
p:0,003) ve YDÖ skoru ile İDÖ alt boyutlarından ödeme (rho:0,166, 
p:0,015), yan haklar (rho:0,142, p:0,036), koşullu ödüller 
(rho:0,159, p:0,019) ile arasında pozitif yönde zayıf korelasyon 
bulunmuştur.
Sonuç: İş doyumu yaşam doyumunu etkilemektedir. Çalışanlara yan 
haklar tanınması, ödemelerin artırılması ve ödüllendirmelerin 
yapılması ile yaşam doyumunun artacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Yaşam Tatmini, Hasta bakıcı, 
Hizmetli

Keywords: Job Satisfaction, Life Satisfaction, Nurses, Caregivers

Objective:Examining the effect of job satisfaction on life 
satisfaction in nurses and caregivers in a university hospital.
Method:This cross-sectional study was conducted between 
December 2015-May 2016 with 216 participants in Adnan 
Menderes University Practice and Research Hospital. The data 
were collected by questionnaires which  includes  socio-
demographic characteristics, Job Satisfaction Survey (JSS), Life 
Satisfaction Survey (LSS), both valid in Turkish. Descriptive 
statistics, Student t, one-way ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal 
Wallis, Spearman correlation analyzes were used. The type-1 (α) 
error is assumed to be 0.05.
Results:56% of the participants were nurses. Participants' median 
JSS was 125 (min:78-max:183), median LSS was 17 (min:5-
max:35). There was a weak positive correlation between the JSS and 
LSS scores (rho:0.201,p:0.003) and between the LSS and the 
subscales of JSS pay (rho:0.166,p:0.015), side rights 
(rho:0.142,p:0.036), and conditional prizes (rho:0.159,p:0.019).
Conclusion:Job satisfaction affects life satisfaction. It's considered 
that life satisfaction will increase with the provision of side benefits 
to employees, increase of payments and rewarding.
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Araştırmanın etik uygunluğu için Adnan 
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel 
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan ( 
Protokol no:2015/749) olur alınmıştır. Çalışmaya 
alınan hasta bakıcı ve hizmetlilere çalışmanın 
amacı anlatılıp gönüllülükleri dâhilinde çalışma 
yürütülmüştür.

ii)Veri Formu
Araştırma verileri üç bölümden oluşan anket 
formu ile toplanmıştır. 
1. bölümde katılımcıların sosyodemografik 
bilgilerinin sorgulandığı sorular yer almaktadır.
 
2. bölümde İş Doyumu Ölçeği (İDÖ) yer 
almaktadır. Ölçek Spector tarafından 1985 
yılında geliştirilmiştir (9). Yelboğa tarafından 
2009 yılında Türkçe geçerlilik ve güvenirlik 
çalışması yapılan ölçeğin, crohbach alfa katsayısı 
0,78 olarak bulunmuştur (10). Çalışanların iş 
hakkındaki tutumlarını değerlendiren bu ölçek, 
36 madde ve her biri dört madde ile 
değerlendirilen dokuz alt boyuttan oluşmaktadır. 
Ö l ç e ğ i n  d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n d e  “ h i ç  
katılmıyorum” ile “tamamen katılıyorum” arası 
altı dereceli bir puanlama yöntemi kullanılmıştır. 
Her bir boyutun puanı 4 ile 24 arasında bir değer 
almaktadır. Ölçeğin toplam puanı bütün 
maddelerin puanlarının toplanmasıyla elde 
edilmekte olup, 36 ile 216 puan aralığında bir 
değer alabilmektedir. İş doyumu ölçeğinden 
alınan yüksek puanlar iş doyumunun fazla 
olduğunu gösterirken; düşük puanlar iş 
doyumunun düşük olduğunu göstermektedir.

3. Bölümde Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) yer 
almaktadır. Ölçek Diener ve ark. tarafından 1985 
yılında geliştirilmiştir (11). Köker tarafından 
1991 yılında Türkçe geçerlilik ve güvenirlik 
çalışması yapılan ölçeğin, crohbach alfa katsayısı 
0.85 olarak bulunmuştur (12). Bu ölçek 5 
maddeden oluşan 7'li likert tipinde bir ölçektir. 
Ölçeğin değerlendirmesinde “hiç katılmıyorum” 
ile “tamamen katılıyorum” arası yedi dereceli bir 
puanlama yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin toplam 
puan ı  bü tün  madde le r in  puan la r ın ın  
toplanmasıyla elde edilmekte olup, 5 ile 35 puan 
aralığında bir değer alabilmektedir. Yaşam 
doyum ölçeğinden alınan yüksek puanlar yaşam 
doyumunun fazla olduğunu gösterirken; düşük 
puanlar yaşam doyumunun düşük olduğunu 
göstermektedir.

anlamına gelen yaşam doyumu ise, ilk kez 1961 
yılında Neugarten tarafından çalışılmıştır. 
Neugarten'a göre yaşam doyumu, birçok alt 
boyutu olan ve kişinin beklentileriyle elde 
ettikleri arasında ne hissettiğini gösteren bir 
kavramdır (3). 

İş doyumunun yaşam doyumu ile ilişkisi ise ilk 
kez Brayfield ve ark. tarafından incelenmiştir. 
Çalışanların iş kalitesinin artmasıyla birlikte, iş 
doyumunun ve buna bağlı olarak yaşam 
doyumunun artıp artmadığı tartışılmış ve 
aralarındaki ilişki ortaya konulmuştur (4). Son 
yıllarda bu ilişki ile ilgili fazlaca çalışma yapılmış 
olup, iş doyumunun yaşam doyumunu etkilediği, 
yaşam doyumunun da iş doyumunu etkilediği 
sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla iş ve yaşam 
doyumu birbiri içine geçmiş kavramlardır (5). Bu 
doğrultuda bireyin iş ve yaşam kalitesinin 
artırılmasıyla birlikte iş ve yaşam doyumunun 
artacağı fikri önem kazanmıştır (6,7).

Bu çalışmanın amacı, bir üniversite hastanesinde 
çalışan hasta bakıcı ve hizmetlilerde iş 
doyumunun yaşam doyumuna etkisinin 
incelenmesidir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma kesitsel tipte olup, Aralık 2015 – Mayıs 
2016 tarihleri arasında gerçekleş-tirilmiştir. 
Çalışma yazım aşamasında STROBE kontrol 
listesi kullanılarak kontrol edilmiştir (8).

i ) Ö r n e k l e m  s e ç i m i  v e  ö r n e k l e m  
büyüklüğünün hesaplanması
Araştırmanın evrenini Adnan Menderes 
Ünivers i tes i  Uygulama ve  Araş t ı rma 
Hastanesi'nde çalışan 250 hasta bakıcı ve hizmetli 
oluşturmaktadır. Herhangi bir örnekleme yöntemi 
kullanılmayarak evrenin tamamına ulaşılması 
hedeflenmiştir. Ancak süt izninde olan, raporlu ve 
senelik izinde olan hasta bakıcı ve hizmetlilere 
(toplamda 34 kişi) ulaşılamaması nedeniyle, 
evrenin %86,4'üne ulaşılmıştır. Araştırma verileri 
Mart 2016 – Nisan 2016 tarihleri arasında 
toplanmıştır.

Çalışmaya alınma kriterleri; gönüllü olma, hasta 
bakıcı veya hizmetli olma, 18 yaş ve üstünde 
olma, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi'nde çalışma iken; 
dışlanma kriterleri gönüllü olmama ve 18 
yaşından küçük olmadır. 
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iii)İstatistiksel Analiz
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 20.0 
programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma 
uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile 
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hasta bakıcı ve 
hizmetlilerin demografik özellikleri tanımlayıcı 
is tat is t iksel  yöntemlerle incelenmiştir.  
Tanımlayıcı istatistiklerde sayı (yüzde) ve normal 
dağılıma uyan veriler için ortalama ± standart 
sapma; uymayan veriler için ortanca ve minimum 
– maksimum değerleri verilmiştir. İDÖ toplam 
p u a n ı n ı n  n o r m a l  d a ğ ı l ı m  g ö s t e r d i ğ i  
b e l i r l e n d i ğ i n d e n  b u  p a r a m e t r e  i l e  
sosyodemografik özellikler gruplar arasında 
Student t testi ve tek yönlü ANOVA testi 
kullanılarak değerlendirilmiştir. İDÖ'nün alt 
boyutları ve YDÖ toplam puanının normal 
dağılım göstermediği belirlendiğinden bu 
parametre ve sosyodemografik özellikler gruplar 
arasında Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi 
kullanılarak değerlendirilmiştir. İDÖ toplam 
puanı ve alt boyut puanları ile YDÖ toplam puanı 
arasındaki korelasyonlar Spearman korelasyon 
analizi ile değerlendirilmiştir. Spearman 
korelasyon analizi sonucunda korelasyonun gücü 
r=0,00-0,24 ise zayıf, 0,25-0,49 ise orta, 0,50-0,74 
ise güçlü, 0,75-1,00 ise çok güçlü olarak kabul 
edilmiştir (13). Tip-I (α) hata, 0,05 olarak kabul 
edilmiştir.

BULGULAR
Katılımcıların %56,0'ı (n:121) hasta bakıcı, 
%44,0'ı (n:95) hizmetlidir. Katılımcıların %52,3'ü 
(n:113) kadın, %47,7'si (n:103) erkek olup; 
kadınların yaş ortalaması 38,0±6,9 yıl, erkeklerin 
yaş ortalaması 35,2±6,9 yıldır. %43,5'i (n:94) 35 
yaş ve altı, %56,5'i (n:122) ise 35 yaş üstüdür. 
Eğitim durumlarına bakıldığında katılımcıların 
%28,2'si (n:61) ilkokul ve altı, %71,8'i (n:155) 
ortaokul ve üstüdür. %82,4'ü (n:178) evli iken, 
%17,6'si (n:38) bekâr, boşanmış veya dul 
olduğunu bildirmiştir.
Katılımcıların meslekleri ile ilgili temel bilgiler 
Tablo 1'de sunulmuştur.

Katılımcıların %2,8'i (n:6) engelli ve %13,9'u 
(n:30) kronik hastalığa sahiptir. Kadın 
ka t ı l ımc ı l a r ın  %8,8 ' i  (n :10)  gebed i r.  
Katılımcıların %20,8'i (n:45) her zaman ulaşım 
sıkıntısı çektiğini, %19,4'ü (n:42) her zaman 
beslenme sıkıntısı çektiğini, %27,8'i (n:60) her 
zaman dinlenme sıkıntısı çektiğini belirtmiştir. 
İşle ilgili herhangi bir ödül alma durumu 

Tablo1. Katılımcıların Meslekleri ile İlgili Temel 
Bilgiler (Adnan Menderes Üniversitesi,  2015 - 2016)

Kurumda çalışma yılı

7 yıl ve üstü 

4-6 yıl arası
3 yıl ve altı

Haftalık çalışma saati

45 saat ve altı
46-48 saat arası
49 saat ve üstü

Yok
Var

Özellik Sayı(n)

Pozisyon 
Hasta bakıcı

Hizmetli
Gelir durumu

Gelir giderken az
Gelir gidere eşit

Gelir giderden fazla

Kadro durumu
Taşeron

4B 

82
 

67
 

67
 

27
 160
 29
 

190
26

121
95 

137  
51  
28   

210
 

6 

78 
71

 
19

 
15

 
7 

26

Çalışılan ünite

Servis 
Yoğun bakım

Poliklinik 
Ameliyathane

Acil    
Diğer 

İkinci işte çalışma durumu

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2018

12,5
74,1
13,4

88,0
 12,0
 

Yüzde(%)

 
56,0  
44,0  

63,4  
23,6  
13,0   

97,2
 

2,8  
 

36,1 
32,9

 
8,8

 
6,9

 3,2
 

12,0
  

38,0
 

31,0
 

31,0
 

Tablo 2. İDÖ ve YDÖ Toplam Puanları ve Alt 
Boyutları Puan Dağılımları (Adnan Menderes 
Üniversitesi,  2015-2016) 

           

İş arkadaşları

Denetim

İletişim

Koşullu ödüller 

Çalışma koşulları

Yükselme 

Yan haklar

Ödeme

YDÖ toplam

*İDÖ toplam puanı normal dağılıma uymaktadır; 
ortalaması 125,6; standart sapması ise 16,3'tür.

Ortanca  Min  Maks  

İDÖ toplam *      125,0   78                                    183

 

 

  

İşindoğası         18,0 6 24

  16,0  6 24 

 15,0 4 24 

 14,0  5 23 

           13,0  4 24 

 13,0  6 22 

 12,5  4 22 

 12,0  4 23 

 12,0  4 24 

17,0  5 35 
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özellikler tabloda sunulmamıştır. 
Tablo 1 'de belir t i len sosyodemografik 
özelliklerden ikiden fazla kategorik değişkenleri 
olan “gelir durumu”, “çalışılan ünite”, “kurumda 
çalışma yılı” ve “haftalık çalışma saatleri” 
parametreleri ile İDÖ ve YDÖ toplam puanları 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

İDÖ toplam ve alt boyut puanları ile YDÖ toplam 
puanı arasındaki anlamlı korelasyonlar güçlüden 
zayıfa doğru sıralanmış olup Tablo 4'te 
sunulmuştur.

Cinsiyete göre korelasyonlara bakıldığında 
kadınlarda İDÖ toplam puanı ve YDÖ toplam 
puanı arasında anlamlı pozitif yönde zayıf 
korelasyon bulunmuş olup (rho: 0,215, p:0,022); 
alt boyut puanlarının YDÖ toplam puanıyla 
arasında bir korelasyon bulunmamıştır. 
Erkeklerde ise İDÖ toplam puanı (rho:0,196, 
p:0,048) ve ödeme alt boyutu (rho: 0,219, p: 
0,026) ile YDÖ toplam puanı arasında anlamlı ve 
pozitif yönde zayıf  korelasyon bulunmuştur.

TARTIŞMA
Yaşamın vazgeçilmez değerlerinden birisi iş 
hayatıdır. Bu nedenle işten alınacak doyumun 
yaşam doyumunu etkilemesi muhtemeldir. İş 
doyumu ve yaşam doyumunun birbiriyle olan 
ilişkisi literatürde fazlaca incelenmiş olup; 
yapılan çalışmalarda genel olarak bu ilişkinin 
yönü, şekli ve sosyodemografik özelliklerle 
ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır (7, 14, 15). 

sorgulandığında ise %87,5'i hiç ödül almadığını 
belirtmiştir.

 İDÖ ve YDÖ toplam puanları ve alt boyutları puan 
dağılımları Tablo 2'de sunulmuştur.

 İDÖ alt boyutları, İDÖ ve YDÖ toplam puanları 
ve sosyodemografik özellikler arasındaki 
karşılaştırmalar Tablo 3'te sunulmuş olup; 
anlamlılık saptanmayan alt boyutlar ve ikiden 
fazla kategorik değişkeni olan sosyodemografik 

Tablo 3. Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Yapılan Analiz Sonuçları
(Adnan Menderes Üniversitesi,  2015-2016)

*Student t testi   +Mann Whitney-U testi

İş Doyumu 
Alt Boyutları  

 

Yaşam doyumu 
(rho) *

 

P* 

İş Doyum Toplam 0,201 0,003 

Ödeme 0,166 0,015 

Koşullu ödüller 0,159 0,019 

Yan haklar 0,142 0,036 

Denetim 0,072 0,290 

Çalışma koşulları 0,016 0,818 

İş arkadaşları 0,094 0,169 

İşin doğası 0,057 0,408 

İletişim 0,098 0,150 

Yükselme 0,061 0,369 

Tablo 4. İş Doyumu Yaşam Doyumu İlişkisi  
(Adnan Menderes Üniversitesi, 2015-2016)

*Spearman Korelasyon Analizi
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çalışmalarında ödeme ile yaşam doyumu arasında 
anlamlı bir ilişki bulmamıştır (7). Bu çalışmada 
saptanan ilişkinin ise hasta bakıcı ve hizmetlilerin 
akademisyenlere göre daha az ücret almalarından 
dolayı kaynaklandığı düşünülmektedir. 

İş doyumu alt boyutlarından yan haklar ve koşullu 
ödüller alt boyutları ile de yaşam doyumu arasında 
pozitif yönde zayıf bir ilişki saptanması Aşan ve 
Erenler'in çalışması ile uyumludur (7). Sorulara 
bakıldığında yan haklar ve koşullu ödüller alt 
boyutlarının ödemeyi işaret ettiği görülmektedir. 
Bu durum bütün çalışanlarda iş hayatında 
memnuniyeti artırmak için en önemli öğenin 
ödeme alt boyutu olduğunu göstermektedir. Bu 
sonuçlara dayanarak temel ödeme hakkının 
iyileştirilmesi önem arz etmektedir.

İş doyumunu etkileyen en önemli faktörlerden 
birisi cinsiyettir. Çalışanların cinsiyetleri işe karşı 
olan tutumlarını ve işten aldıkları doyumu 
etkileyebilir. Yapılan bazı çalışmalarda erkeklerin 
iş doyumu düzeyleri kadınlardan yüksek 
bulunurken (22); bazı çalışmalarda ise kadınların 
iş doyumu düzeyleri erkeklerden yüksek 
bulunmuştur (23, 24). Bu çalışmalara göre 
kadınlar iş hayatında daha fazla sosyalleşmekte 
olup iş doyumları daha yüksek olabilmektedir. 
Okpara ve ark.'nın çalışmasına göre ise erkek 
çalışanların iş hayatında kendilerini daha fazla 
gösterebiliyor ve kadınlara göre daha fazla 
fırsatlar buluyor olması iş doyumlarının artmasına 
neden olmaktadır (22). Bu çalışmada iş doyum ve 
yaşam doyum puanlarının cinsiyete göre 
aralarında anlamlı bir fark bulunmaması, Aşan ve 
Erenler'in çalışmasıyla uyumludur (7). Önceki 
yıllara nazaran kadınlar evde oturan, sadece ev 
işlerini düzenleyen kişi konumundan çıkmış ve 
erkeklerle eşit bir şekilde iş hayatına atılmaya 
başlamışlardır. Kadınların iş hayatına atılması, 
toplumda kadın erkek eşitliğinin hızlanmasına ve 
kadınların iş hayatı ile ilgili algılarının 
değişmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla iş 
doyumları ve yaşam doyumları erkeklerle paralel 
seyretmektedir.

İş doyumu ve alt boyutlarının yaşam doyumu ile 
arasındaki korelasyonlar cinsiyete göre 
değerlendirildiğinde erkeklerde ödeme alt 
boyutuyla yaşam doyumu arasında pozitif yönde 
zayıf bir ilişki bulunması ise toplumda hala 
erkeğin kazandığı paranın birincil olması ve 
erkeğin bu düşünceden dolayı stres altında olması 

Sağlık çalışanlarının iş ve yaşam doyumunu 
inceleyen çalışmalar daha çok hekim ve hemşire 
grubunda yapılmış olup hasta bakıcı ve 
hizmetlilerde çalışılmamıştır. Bu yüzden bu 
çalışma önemlidir.

Bu çalışmada hasta bakıcı ve hizmetlilerde iş 
d o y u m u n u n  y a ş a m  d o y u m u n a  e t k i s i  
değerlendirilmiş olup iş doyumu ile yaşam 
doyumu arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki 
saptanmıştır. Aşan ve Erenler akademisyenlerle 
yaptığı çalışmada iş doyumu ile yaşam doyumu 
arasında pozitif yönde güçlü, Ünal ve ark. ları ise 
hekimlerle yaptıkları çalışmada pozitif yönde orta 
derecede bir ilişki saptamıştır (7, 16). Bu 
çalışmalar farklı gruplarda yapılmış olup hasta 
bakıcı ve hizmetlilerin iş doyumuna ilişkin 
algılarının akademisyen ve hekimlere göre daha 
az olduğunu düşündürmektedir.

Yıldız ve Kanan yoğun bakımda çalışan 
hemşirelerle hemşirelik iş doyum ölçeği 
kullanarak yaptıkları çalışmada iş doyumun alt 
boyutlarında en düşük doyum puanına sahip alt 
boyutları “ücret” ve “yükselme olanakları” olarak 
bulmuştur (17). Acil serviste çalışan hemşirelerle 
yapılan bir başka çalışmada ise yine en düşük 
puanlar “çalışma şartları”, “ücret”, “yükselme 
olanağı” olarak bulunmuştur (18). Bu çalışmada 
da “ödeme” ve “yükselme” boyutları en düşük 
puana sahip olması; hemşirelerle hasta bakıcı ve 
hizmetlilerin ortak olarak maaşlarından memnun 
olmadıkları ve iş ortamında yükselemediklerini 
düşündürmektedir. Ayrıca hasta bakıcı ve hizmetli 
olma durumu ile ödeme alt boyutu arasında 
anlamlı bir fark bulunması hasta bakıcıların 
hizmetlilere göre maaşlarından daha az memnun 
olduklarını kanısına ulaştırabilir.

Bireylere yapılan ödeme, yapılan işin karşılığında 
elde edilen bir değerdir. Dolayısıyla iş doyumunu 
etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca işten alınan 
ücret bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için 
gerekli en temel ihtiyaçtır; bu nedenle yaşam 
doyumunu etkilediği düşünülmektedir. Bu 
çalışmada ödeme alt boyutu ile yaşam doyum 
arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki saptanması 
Isis ve Barret' in çalışmasıyla uyumludur (19). 
İşten alınan yüksek ücret ile iş doyumu artmakta, 
düşük ücret ile ise azalmaktadır (20,21). Bu 
çalışmada ikinci işte çalışma ile iş doyumu ve 
ödeme arasında anlamlı bir fark bulunması ise bu 
bulguyu destekler niteliktedir. Aşan ve Erenler ise 
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kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bu çalışmada hasta bakıcı ve hizmetlilerin gelir 
durumu miktar olarak sorulmamış olup 
çalışanların yaptıkları iş karşılığı aldıkları 
maaşlarını yansıtmamaktadır. Bu durum 
çalışanların iş ve yaşam doyumlarının işten 
aldıkları maaşa göre değerlendirilmesinin 
önündeki bir kısıtlılıktır. Hasta bakıcı ve 
hizmetlilerin çalıştıkları ünite, kurumda çalışma 
yılı ve haftalık çalışma saatleri parametreleri ile iş 
doyum ve yaşam doyum arasında anlamlı bir fark 
bulunmaması ise yapılan bazı çalışmalarla 
uyumludur (17,29).

SONUÇ
Sonuç olarak çalışma grubu olan hasta bakıcı ve 
hizmetlilerin yaşam doyumunu etkileyen en 
önemli iş doyum alt boyutlarının “ödeme” ve “yan 
haklar” olduğu saptanmıştır. Çalışanların %97,2'si 
taşeron işçi olarak çalışmaktadır. Bu nedenle 
maaşlarındaki kısıtlılığın yaşam doyumlarını 
etkilediği düşünülmüştür. Erkeklerde ödemenin 
yaşam doyumunu artırması; ailenin bakım 
yükünün, gelir getirici iş yükünün, toplumsal 
cinsiyet bakımından erkeklerde daha fazla 
olduğunu göstermektedir. Çalışanlara yan haklar 
tanınması, ödüllendirme yapılması ve maaşlarının 
i y i l e ş t i r i l m e s i  y a ş a m  d o y u m l a r ı n ı n  
arttırılmasında önemli görünmektedir.
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Bireyin yaşı ve içinde bulunduğu yaş dönemi 
hayatı algılamasında, kararlarında önemli 
faktörlerden birisi olmaktadır. Bu nedenle kişinin 
iş doyumunu ve dolayısıyla yaşam doyumunu 
etkilemesi mümkündür. İş doyumunun yaşla 
ilişkisine bakıldığında bazı çalışmalarda yaşla 
birlikte iş doyumunun arttığı görülmektedir (25, 
26, 27). Gibson ve Klein'a göre yaşla birlikte 
çalışanların iş hayatındaki tecrübeleri artmakta ve 
buna bağlı olarak iş doyumu da artmaktadır (26). 
Mottaz'a göre ise çalışanların ileri yaşlarda iş ve 
yaşamla ilgili beklentilerinin birçoğunun 
gerçekleştirilmiş olması iş doyumlarını 
artırmaktadır (27). Bu çalışmada ise çalışanların 
yaşları ile iş ve yaşam doyumları arasında anlamlı 
bir fark bulunmaması, yapılan bazı çalışmalarla 
uyumludur (28, 29). Çalışanların çoğu orta yaş 
bandındadır ve bu sonuç yaşa bağlı trendin 
değerlendirilmesinin önündeki bir kısıtlılıktır. 

Eğitim durumu bireyin iş doyumunu etkileyen 
önemli faktörlerden birisi olmaktadır. Yapılan 
bazı çalışmalarda eğitim düzeyi arttıkça iş 
doyumunun arttığı (30), bazı çalışmalarda ise 
azaldığı bulunmuştur (17, 28). Bu çalışmalara 
göre bireyler eğitim seviyesine uygun işlerde 
çalıştıklarında iş doyumları artmakta; eğitim 
seviyesine uygun işlerde çalışmadıklarında ise iş 
doyumları azalmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça 
bireyin işten beklentileri artmakta ve işle ilgili 
algıları değişmektedir. Bu çalışmada ise eğitim 
durumu ile iş doyumu arasında anlamlı bir fark 
bulunmaması, hasta bakıcı ve hizmetlilerin işe 
ilişkin algı ve beklentilerinin farklı yönde 
olduğunu düşündürmektedir. Eğitim durumu 
yaşam doyumunu da etkileyen önemli bir 
faktördür. Bu çalışmada eğitim durumu ile yaşam 
doyum arasında anlamlı bir fark bulunmuş olması 
Keser'in çalışmasıyla uyumludur (28). Bireylerin 
eğitim seviyesi arttıkça, toplumda kendini daha iyi 
ifade edebildiği ve buna bağlı olarak yaşam 
doyumunun arttığı düşünülmektedir.

Bireyin medeni durumu iş doyumu ve yaşam 
doyumu üzerinde etkili faktörlerdendir. Ünal ve 
ark. çalışmalarında evlilikle birlikte iş ve yaşam 
doyumunun arttığını bulmuştur (16). Yapılan bazı 
çalışmalarda ve bu çalışmada ise, medeni durum 
ile iş ve yaşam doyumu arasında bir fark 
bulunmamıştır (17,29). Bu çalışmadaki sonucun 
katılımcıların büyük bölümünün evli olmasından 

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hasta Bakıcı ve Hizmetlilerde İş Doyumunun Yaşam Doyumuna Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma, Aydın, 2016

55



22. Okpara, J. O., Squillace, M., Erondu, E. A. (2005). 
Gender differences and job satisfaction: a study of university 
teachers in the United States. Women in management 
Review, 20(3), 177-190.
23. Groot, W., Maassen van den Brink, H. (1999). Job 
satisfaction of older workers. International Journal of 
Manpower, 20(6), 343-360.
24. Centers, R., Bugental, D. E. (1966). Intrinsic and 
extrinsic job motivations among different segments of the 
working population. Journal of Applied Psychology, 50(3), 
193-197.
25. Glenn, N. D., Taylor, P. A., Weaver, C. N. (1977). Age and 
job satisfaction among males and females: A multivariate, 
multisurvey study. Journal of Applied Psychology, 62(2), 
189-193.
26. Gibson, J. L., Klein, S. M. (1970). Employee attitudes as 
a function of  age and length of  service: A 
reconceptualization. Academy of Management Journal, 
13(4), 411-425.
27. Mottaz, C. J. (1987). Age and work satisfaction. Work 
and Occupations, 14(3), 387-409.
28. Keser, A. (2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: 
Otomotiv sektöründe bir uygulama. Çalışma ve Toplum, 
4(1), 77-95.
29. Yıldız, N. (2003). İstanbul Tıp Fakültesi'nde Çalışan 
Hekimlerde İş Doyumu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 
66(1), 34-41.
30. Oshagbemi, T. (2003). Personal correlates of job 
satisfaction: empirical evidence from UK universities. 
International journal of social economics, 30(12), 1210-
1232.

Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
13. Aksakoğlu, G. (2001). Sağlıkta araştırma teknikleri ve 
analiz yöntemleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
14. Yenik, B., Öner, M.,Balcı, B. (2016). İş Doyumu ve Yaşam 
Doyumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi: Sakarya'daki 
AVM'lerin Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Siyaset, 
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1). 33-49.
15. Tait, M., Padgett, M. Y., & Baldwin, T. T. (1989). Job and 
life satisfaction: A reevaluation of the strength of the 
relationship and gender effects as a function of the date of 
the study. Journal of Applied Psychology, 74(3), 502-507.
16. Ünal, S., Karlıdağ, R., Yoloğlu, S. (2001). Hekimlerde 
tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin yaşam doyumu 
düzeyleri ile ilişkisi. Klinik Psikiyatri, 4(2), 113-118.
17. Yıldız, N., Kanan, N. 2005 Yoğun Bakım Ünitelerinde 
Çalışan Hemşirelerde İş Doyumunu Etkiyen Faktörler, 
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 9(1-2), 8-13.
18.  Kavlu, İ., Pınar, R. (2009).  Acil servislerde çalışan 
hemşirelerin tükenmişlik ve iş doyumlarının yaşam 
kalitesine etkisi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical 
Sciences, 29(6), 1543-1555.
19. Iris, B., Barrett, G. V. (1972). Some relations between job 
and life satisfaction and job importance. Journal of applied 
Psychology, 56(4), 301-304.
20. Clark, A. E., Oswald, A. J. (1996). Satisfaction and 
comparison income. Journal of public economics, 61(3), 
359-381.
21. Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu Ve 
Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir 
Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi, 23(3), 35-52.

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2018

56



57

ARAŞTIRMA / Research Articles

1 2 3
Rasim BABAHANOĞLU , Nur Feyzal KESEN , Serap DAŞBAŞ

GİRİŞ
  
Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve tüm dünyada 
halen varlığını ciddi düzeyde sürdüren ve 
günümüze kadar yapılan mevcut uygulamalarla 
tam olarak önlenemeyen önemli bir sosyal 

sorundur. Hak temelli bir bakış açısıyla 
değerlendirildiğinde şiddet, kadını eşit olmayan 
güç ilişkisi içinde mağdur konuma düşüren bir 
durumdur. Kadına yönelik şiddet sadece şiddetin 
gerçekleştiği aile bireylerinin değil aynı zamanda 
toplumdaki diğer birey ve kurumların da 
sorunudur. Dolayısıyla tüm toplumun kadına 
yönelik şiddetin önlenmesinde sorumluluğu 
vardır. 

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
amacıyla günümüze kadar sayısız çalışma ve 
kampanya yapılmıştır. Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddetle mücadele çerçevesinde hazırlanan 
Ulusal Eylem Planları (2007-2010 ve 2012-
2015) bu çalışmalardan biridir. Ulusal Eylem 
Planlarının amacı, ülkemizde aile içinde kadına 

1.Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Sosyal Hizmet Bölümü, Konya. 
E-posta Adresi: rasimbabahanoglu49@gmail.com
2.Öğr. Gör. Dr. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Sosyal Hizmet Bölümü, Konya. 
E-posta Adresi:nurfeyzal@gmail.com
3.Doç, Dr. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Sosyal Hizmet Bölümü, Konya. 
E-posta Adresi:gserap@gmail.com
*Bu çalışma 6-7 Mart 2014 Hacettepe Üniversitesi “Aile İçi 
Şiddet ve Kadın Sempozyumu” da sözlü bildiri olarak 
sunulmuştur.

Amaç: Kadınların kadın sığınma evine gelme nedenlerinin eğitim 
durumu ve gelir durumuna göre dağılımını incelemektir.
Yöntem: Araştırma kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 
yapılan tarama modelinde tanımlayıcı bir araştırmadır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2013 yılında kadın sığınma evinde 
kalmış ve sığınma evinden ayrılmış 210 kadın oluşturmaktadır. 
Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi anketi 
kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçları SPSS programı 
kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Araştırmaya katılan 210 kadının yaş ortalaması 
31.44'dir (ss:10.56). Bu kadınların sadece %4,8'inin bir mesleği 
vardır. %55,1'i 18 yaş öncesinde ilk beraberliğini yaşamıştır. 
%31,9'unun kronik sağlık sorunları vardır. %38,1'inin sosyal 
güvencesi yoktur. Ayrıca kadınların gelir seviyeleri arttıkça kadın 
sığınma evine gelme oranlarında düşüş saptanmıştır. 
Sonuç: Kadınların ve eşlerinin gelir ve eğitim seviyeleri aile 
sisteminin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması açısından son 
derece önemlidir. Yapılan ve uygulanan sosyal politikalarda eğitim 
seviyesini yükseltmeye ve eğitim seviyesi gözetilmeksizin meslek 
edindirmeye ağırlık verilmesi, ayrıca alkol ve madde bağımlılığı 
konusunda farkındalık geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, sığınma evi, eğitim, 
yoksulluk. 

Keywords: Violence against women, shelter, education, poverty.

Aim: The purpose of this study is to examine the relations between 
the reasons which causes women to come to the shelter and their 
educational and income status.
Method: The research is a descriptive study in the screening model 
using snowball sampling method. The study group consists of 210 
women who stayed in a women shelter in 2013 and left the shelter at 
the same year. The data were collected using a personal information 
survey generated by the researchers. The results of the study were 
analysed using the SPSS statistical soft ware package.
Findings: The average age of 210 participants in the survey is 31.44 
(sd:10.56). Only 4.8% of participants have professions; 55.1% of 
the participants experienced their first association before the age of 
18 years. 31.9% of them had chronic health problems. 38.1% of the 
participants have no social security. An other finding is that if they 
have  more income, they come to  shelter less.
Conclusion: The level of income and education of women and their 
spouses is extremely important in ensuring a sustainable 
continuation of the family system. The social policies made and 
implemented must ensure that educational level is increased and 
that job acquisition must be given  more importance regardless to 
education level.  Final remark is that creation of awareness on 
alcohol and substance addiction carry  a vital role.
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çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da 
karş ı lanmak sure t iy le  geç ic i  süreyle  
kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır 
(Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi 
Hakkında Yönetmelik). 

Kadın sığınma evleri, kadınlara öncelikle can 
güvenliği, kendini toparlamak için zaman ve 
hayatlarına daha uzun vadeli ve geniş açıdan 
bakabilmeleri için ihtiyaç duydukları emniyetli 
bir ortam sağlamaktadır. Sığınma evinde kalma 
süresi, kadının ilk kabul birimine kabul 
tarihinden itibaren altı aydır. Kalış süresi, 
kadınların güçlenme süreci değerlendirilerek 
gerekli hallerde uzatılabilmektedir. Kadın 
sığınma evlerinde gerek kadınlara gerekse 
ailelerine ve varsa çocuklarına yönelik mesleki 
çalışmalar yürütülmektedir (T.C. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, 2014).

Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığına bağlı 90, belediyelere bağlı 32, 
STK'lara bağlı 1 olmak üzere toplam 2190 
kapasite ile toplam 123 kadın sığınma evi 
bulunmaktadır (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
2014).

Kadına yönelik şiddet evlilik yaşantısında sık 
tekrarlanma eğilimi olan bir davranış kalıbıdır. 
Bir kez eşinden şiddet görmüş bir kadının tekrar 
aynı davranışla karşılaşma olasılığı yüksektir. 
Ancak kadın bu gerçeği bilse bile eşinin yanında 
kalmaya devam edebilir ya da kadın sığınma 
evine sığındıktan bir süre sonra tekrar eşinin 
yanına dönebilir. İşte kadını böyle bir 
kısırdöngüye iten sebeplerin neler olduğunun 
meslek elemanları tarafından bilinmesi şiddetin 
önlenmesi açısından son derece önemlidir 
(Mavili Aktaş, 2006). Bu bakımdan bu 
araştırmada, kadınların kadın sığınma evine 
gelme nedenlerinin eğitim durumu ve gelir 
durumuna göre dağılımının incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM
Bu araştırma, olasılığı bilinmeyen örneklem 
türlerinden kartopu örnekleme yöntemi 
kullanılarak yapılan tarama modelinde 
tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın 
çalışma grubunu 2013 yılında Konya'da kadın 

yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması 
için gerekli önlemlerin tüm tarafların işbirliği ile 
uygulamaya konulmasıdır. Bu doğrultuda yasal 
düzenlemeler, toplumsal farkındalık ve zihinsel 
dönüşüm, kadının sosyo-ekonomik konumunun 
güçlendirilmesi, koruyucu hizmetler, tedavi ve 
rehabilitasyon hizmetleri, sektörler arası işbirliği 
olmak üzere 6 temel alanda iyileştirmeler 
hedeflenmiştir (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
2012). 

Kadına yönelik şiddete dair literatürde yer alan 
araştırmalara bakıldığında, bir araştırmada, 
kadınların en çok eşlerinden gördükleri şiddet 
nedeniyle kadın sığınma evlerine başvurdukları 
görülmektedir (Damka, 2009). Başka bir 
çalışmada, araştırmaya katılan kadınların 
%35'inin en az bir kez eşinin fiziksel şiddetine 
maruz kaldığı ve kadınların aileye eşlerinden 
daha çok para getirmesinin fiziksel şiddet riskini 
iki kat artırdığı belirtilmektedir (Altınay ve Arat, 
2007). Bunun yanında kadın sığınma evinde 
yaşayan ve şiddet gördüğü eşiyle birlikte yaşayan 
kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmada her iki 
gruptaki kadınların da ruhsal belirti ile ilgili 
yakınmalarının yüksek düzeyde olduğu 
saptanmıştır (Gezen ve Oral, 2013). Ayrıca 
çocukluk döneminde cinsel ve fiziksel kötü 
muameleye maruz kalmanın, kadınların 
yetişkinlik dönemlerinde de kötü muamele içeren 
ilişki yaşama olasılığını arttıran faktörlerden 
olduğu bildirilmektedir (Griffing ve diğerleri, 
2005).   

Leone ve diğerlerine göre (2004) ekonomik 
kaynaklardan yoksun olan kadınların şiddet 
görme olasılığı diğerlerinden fazladır, ancak orta 
ve üstü sosyo-ekonomik gelir düzeylerinde de 
şiddet görülebilmektedir. Bunun yanında kişisel 
gelirinin oluşu kadını şiddetten koruyan bir 
özellik olmasına rağmen bütünüyle koruyucu bir 
işleve sahip değildir (Jewkes, 2002). 

Dünyada modern anlamda ilk olarak 1970'li 
yıllarda, Türkiye'de ise 1990'lı yılların başlarında 
açılmaya ve hizmet vermeye başlayan kadın 
sığınma evleri; fiziksel, duygusal, cinsel, 
ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete 
uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-
sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, 
güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa 
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Tablo 2'de görüldüğü gibi kadın sığınma evinden 
hizmet alan kadınların büyük bir çoğunluğu 
(%95,2) ev kadınıdır ve gelir getirici herhangi bir 
meslekleri bulunmamaktadır. Mesleği olanların 
ise garson, tekniker, kuaför, muhasebeci ve 
terzilik gibi işlerde çalıştığı görülmektedir. 
Araştırmamıza benzer şekilde Sezgin (2007) 
tarafından yapılan çalışmada kadın sığınma 
evinde kalan kadınların tamamına yakınının 
herhangi bir işte çalışmadığı belirtilmektedir. O 
halde, meslek sahibi olmamak ve gelir getirici bir 
işte çalışmamak eşiyle sorunlar yaşayan ya da 
şiddet gören kadınların kadın sığınma evlerine 
daha fazla başvurmalarına neden olabilmektedir. 

Tablo 3'e göre kadın sığınma evinden hizmet alan 
kadınların ilk beraberlik (resmi ya da gayrı resmi) 
yaş ortalamalarının 19 olduğu, en küçük evlilik 
yaşının 12, en yüksek evlilik yaşının ise 35 
olduğu görülmektedir. 
Analizler incelendiğinde kadınların %63,6'sının 
18 yaşın altında ilk beraberliklerini yaşadıkları 
görülmüştür. 

sığınma evinde kalmış ve sığınma evinden 
ayrılmış 210 kadın oluşturmaktadır. Veriler 
araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi 
anketi kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 
kullanılarak analiz edilmiş ve verilerin analizinde 
betimleyici istatistikler ve chi-square testi 
kullanılmıştır.  

BULGULAR
Kadın sığınma evinde kalmış ve sığınma evinden 
ayrılmış 210 kadının, kadın sığınma evine gelme 
nedenlerinin eğitim durumu ve gelir durumuna 
göre dağılımının incelendiği bu çalışmada 
bulgular,  kadınların sosyo-demografik 
özellikleri, eğitim ve gelir durumuna göre kadın 
sığınma evine geliş nedenleri ve eşlerin sosyo-
demografik özellikleri olmak üzere üç başlık 
altında verilmektedir.    

Kadınların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Tablo 1'e göre araştırmaya katılan ve kadın 
sığınma evinden hizmet almış kadınların yaş 
ortalaması 31,44'tür. En küçük yaş 13, en büyük 
yaş ise 87'dir. 
Koepsell, Kernic ve Holt'un (2006) çalışmasında 
genç yaşta olan kadınların ilişkilerini daha fazla 
s o n l a n d ı r m a  e ğ i l i m i n d e  o l d u k l a r ı  
belirtilmektedir. Kadın sığınma evine başvuran 
kadınların yaşlarının küçük olması bu eğilimle 
açıklanabilir.  

Yaş Grupları  n % 

18 ve altı  8  3,8 

19 -24  

25 -29  

30 -34  

35 ve üstü  

Cevap vermeyen  

                    53 

                    36 

42 

67 

 4 

                   25,2 

 17,1 

  20,1 

  31,9 

    1,9 

Toplam                    210 100 ,0  

 

Tablo 1: Kadınların Yaş Gruplarına Göre 
Dağılımı (Konya, 2014) 

Yaş Ortalaması  

Minimum  

Maksimum  

M edian  

Standart Sapma       

  31,4  

13  

87  

30  

10.56  

  

 

Tablo 2: Kadınların Meslek Sahibi Olma 
Durumlarına Göre Dağılımı (Konya, 2014)

Meslek Durumları  N  %  

Ev kadını  200  95,2  

Diğer *    10    4,8  

Toplam  210  100 ,0  

 * Diğer: Garson, tekniker, kuaför, muhasebeci, terzi. 

Tablo 3: Kadınların Eşleri İle İlk Beraberlik 
Yaşlarına Göre Dağılımı (Konya, 2014)

Yaş Grup ları  N  %  

18 ve altı  109    51,9  

19 -24  

25 -29  

30 -35 ve üstü  

Cevap vermeyen  

  70  

 14  

   5  

 12  

  33,3  

    6,7  

    2,4  

    5,7  

Toplam  210  100 ,0  

 

 

İlk Beraberlik Yaş ortalaması      19 .07  

Minimum  12  

Maksimum  35  

M edian  18  

Standart sapma        4.04  

 

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2018

59



Kadınların Eğitim ve Gelir Durumuna Göre 
Kadın Sığınma evine Geliş Nedenleri

Tablo 6'ya göre eğitim durumu ilkokul ve altında 
olan kadınların %57,1'inin eşiyle yaşadığı 
sorunlar nedeniyle, %42,9'unun da eşinden 
şiddet görmesi nedeniyle kadın sığınma evine 
geldiği görülmüştür. Ortaokul ve üstü eğitim 
durumunda olan kadınların ise çoğunluğunun eşi 
ve ailesi ile yaşadığı sorunlardan dolayı kadın 
sığınma evine geldiği saptanmıştır (%76,6).  
Yapılan χ² analizi sonucunda eğitim durumuna 
göre kadınların kadın sığınma evine geliş 
nedenleri arasında oluşan farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu bulunmuştur χ²(sd=1, 
n=210)=5,083, p<.05. Buna göre eğitim seviyesi 
düşük olan kadınların daha çok eşlerinden 
gördükleri şiddet nedeniyle kadın sığınma evine 
geldikleri görülmektedir.  

Literatürde kadınların eğitim düzeyinin 
eşlerinden gördükleri fiziksel ve ekonomik şiddet 
prevelansında farklılık oluşturduğu (Tanrıverdi 
ve Şıpkın, 2008) ve kadınların eğitim düzeyi 
arttıkça, eşleri veya birlikte oldukları kişiler 
tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz 
kalma oranının azaldığı belirtilmektedir (T.C. 
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
2009). Ancak psikiyatri kliniğine başvuran 
hastalar üzerinde yapılan başka bir çalışmada 
kadınların eğitim durumu ile şiddete maruz 
kalması arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
saptanmıştır (Vahip ve Doğanavşargil, 2006). 

Tablo 4'de görüldüğü gibi araştırmaya katılan ve 
kadın sığınma evinden hizmet alan kadınların yaş 
ortalamalarının küçük olmasına rağmen kendi 
ifadelerine göre %31,9'unun yaşam kalitesini 
etkileyecek derecede önemli bir sağlık sorunu 
bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda, şiddete maruz kalan 
kadınlarda yüksek kaygı, depresyon, uyku ve 
yeme bozuklukları gibi sorunların yoğun bir 
şekilde yaşandığı belirtilmektedir (Batı, 2007; 
Humphreys ve diğerleri, 2001). Dolayısıyla 
şiddete maruz kalan kadınların yoğun yaşadığı 
psikolojik sorunların genel sağlık durumları 
üzerinde olumsuz etkisi olduğu söylenebilir.

Tablo 5 incelendiğinde araştırmamıza katılan 
b i rey le r in  %38 ,2 ' in in  (n=80)  sosya l  
güvencesinin bulunmadığı, %61,9'unun çeşitli 
sosyal güvenlik sistemlerine bağlı oldukları 
görülmektedir. 

Tablo 4: Kadınların Kendi İfadelerine Göre 
Sağlık Durumunun Dağılımı (Konya, 2014)

Kadınların Sağlık 

Durumu  

N  %  

İyi  143    68,1  

Kötü *   67     31,9  

Toplam  210  100 ,0  

 * Sağlık durumları kötü olanların çok büyük bir 
kısmı tansiyon, kalp, şeker ve psikolojik 
rahatsızlıklara sahiptir. 

Tablo 5: Kadınların Sosyal Güvenlik 
Durumuna Göre Dağılımı (Konya, 2014)

Kadınların Sosyal 

Güvenlik Durumu  

N  %  

Emekli Sandığı   7   3,3  

Bağ -K ur  13   6,2  

Sigorta  57  27,1  

Yeşil  Kart  53  25,2  

Sosyal güvencesi yok  80  38, 2 

Toplam  210                  100 ,0  

Tablo 6: Eğitim Durumuna Göre Kadınların 
Kadın Sığınma evine Geliş Nedenlerinin 
Dağılımı (Konya, 2014)

 
Eğitim 

Durumu

 

Geliş Nedeni  Test 

Değeri 

(χ2)
 

P 

DeğeriEşi ve ailesi 

ile yaşadığı 

sorunlar 

 

Eşinden 

şiddet 

görmesi 

 

Toplam

n

 

%

 

N

 

%

 

n

 

%

 İlkokul 
ve 
altı

 

93

 

57,1

 

70

 

42 ,9

 

163

 

100 ,0

 
5,083

 

,024*
Ortaokul 
ve 
üstü

 

36

 

76, 6

 

11

 

23,4

 

47

 

100 ,0

 Toplam 129 61,4 81 38,6 210 100,0

*p<0.05
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Eşlerin Sosyo-Demografik Özellikleri  

Tablo 8'e göre kadın sığınma evinden hizmet alan 
kadınların %66,2'sinin eşlerinin hiçbir gelirinin 
olmadığı, %22,8'inin 1000 TL ve altında geliri 
olduğu, %11'inin ise 1000 TL'nin üzerinde geliri 
olduğu görülmektedir.

Literatürde genç ve düşük gelirli olmak şiddet 
uygulayan erkeklerin ortak özellikleri arasında 
sayılmaktadır (Damka, 2009). O halde, 
araştırmamızda eşlerin düşük gelire sahip 
olmalarının, kadınların kadın sığınma evine 
başvurmalarına neden olduğu söylenebilir. 

Tablo 9'a göre kadın sığınma evinden hizmet alan 
kadınların %22,9'unun eşlerinin mesleklerinin 
olmadığı görülmektedir. Meslek sorgulaması 
yapıldığında ise mesleği olan 101 kişinin büyük 
bir çoğunluğunun vasıfsız işlerde çalıştığı 
görülmüştür. Güler, Tel, Özkan Tuncay (2005) 
tarafından yapılan araştırmada da benzer şekilde 
kadınların eşlerinin %37,8'inin sürekli bir işi 
olmadığı saptanmıştır. 

Tablo 7'ye göre hiç geliri olamayan kadınların 
%62,6'sının eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle, 
%37,4'ünün eşinden şiddet görmesi nedeniyle; 
geliri 1175 TL'ye kadar olan kadınların 
%54,3'ünün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle, 
%45,7'sinin eşinden şiddet görmesi nedeniyle; 
geliri 1176 TL ve üstünde olanların ise %68'inin 
eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle, %32'sinin 
eşinden şiddet görmesi nedeniyle kadın sığınma 
evine geldiği  görülmüştür.  Sonuçlara 
bakıldığında gelir seviyesi düşük olan kadınların 
daha çok şiddet nedeniyle kadın sığınma evine 
geldikleri görülmekle birlikte yapılan χ² analizi 
sonucunda gelir durumu ve kadın sığınma evine 
geliş nedeni arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır (p>.05).

Literatürde gelir sahibi olma ve ekonomik 
yetersizliğin kadına yönelik şiddeti nasıl 
etkilediği hakkında farklı görüşler mevcuttur. 
Kimi çalışmalarda aile içinde şiddeti artıran 
olayların başında ekonomik yetersizliğin üst 
sıralarda geldiği söylenirken (Güler, Tel, Özkan 
Tuncay, 2005; Erbek ve diğerleri, 2004, T.C. Aile 
Araştırma Kurumu, 1995; Rittersberger Tılıç, 
1998; Damka, 2009) kimilerinde de gelir sahibi 
olmanın kadını bütünüyle şiddetten koruyan bir 
işlevinin olmadığı belirtilmektedir (Jewkes, 
2002). Günay ve diğerleri de (1995) aile içi 
şiddetin sadece düşük sosyoekonomik düzeyde 
olan ailelerin sorunu olmadığını ileri 
sürmektedir. 

Tablo 7: Gelir Durumuna Göre Kadınların 
Kadın Sığınma evine Geliş Nedenlerinin 
Dağılımı* (Konya, 2014)

Gelir Durumu
 (TL/aylık

 
)

 

Geliş Nedeni  Test 

Değeri 

(χ2)

P 

DeğeriEşi ve ailesi 

ile yaşadığı 

sorunlar 

 

Eşinden 

şiddet 

görmesi 

 

Toplam  

n

 

%

 

N

 

%

 

n

 

%

 Hiç geliri 

olamayan

 

87

 

62,6

 

52

 

37,4

 

139

 

100 ,0

 1,508 ,470
1-1175

 

25

 

54,3

 

21

 

45,7

 

46

 

100 ,0

 
1176 ve üstü

 

17

 

68 ,0

 

8

 

32 ,0

 

25

 

100 ,0

 

 

p>0.05 
*Bu tablodaki toplam değer satır (rov) olarak 
hesaplanmıştır. Ekonomik gelir kategorileri 
2013-2014 asgari ücret tutarı dikkate alınarak 
belirlenmiştir.

Tablo 8: Kadınların Eşlerinin Gelir 
Durumuna Göre Dağılımı* (Konya, 2014)

Gelir durumu  (TL) N  %  

Hiç geliri olmayan  139  66,2  

1-1000   48  22, 8 

1001 ve üstü  23  11 ,0  

Toplam  210  100 ,0  

 * Verilerin dağılımında 2013-2014 asgari ücret 
tutarı ve verilerin homojenliğine dikkat edildiği 
için gelir durumu 1000 TL sınır olarak 
belirlenmiştir. 

Meslek Durumları  N  %  

Var  101  48,1  

Yok    48  22,9  

Cevap vermeyenler   61  29 ,0  

Toplam  210  100 ,0  

 

Tablo 9: Kadınların Eşlerinin Meslek 
Durumuna Göre Dağılımı (Konya, 2014) 
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SONUÇ  VE ÖNERİLER
Kadınların kadın sığınma evine geliş 
nedenlerinin eğitim durumu ve gelir durumuna 
göre dağılımının incelenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen bu araştırmanın sonucunda, 
araştırmamıza katılan ve kadın sığınma evinden 
hizmet alan 210 kadının eğitim seviyelerinin 
düşük olduğu, düzenli bir gelirlerinin ve 
mesleklerinin olmadığı, yaş ortalamasının küçük 
olmasına karşın sağlık sorunlarının fazla olduğu; 
eşlerinin ise çoğunluğunun (%66,2) gelir getirici 
bir işte çalışmadığı, eğitim seviyelerinin düşük 
olduğu, alkol ve madde bağımlısı oranının 
yüksek olduğu görülmektedir.

Eğitim durumuna göre kadınların kadın sığınma 
evine geliş nedenlerine bakıldığında, eğitim 
seviyesi düşük olan kadınların daha çok 
eşlerinden gördükleri şiddet nedeniyle kadın 
sığınma evine geldikleri görülmektedir. Ortaokul 
ve üstü eğitim durumunda olan kadınların ise 
çoğunluğunun eşi ve ailesi ile yaşadığı 
sorunlardan dolayı kadın sığınma evine geldiği 
saptanmıştır. 

Gelir durumuna bakıldığında da gelir durumu ve 
kadın sığınma evine geliş nedeni arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmamasına rağmen gelir 
seviyesi düşük olan kadınların daha çok şiddet 
nedeniyle kadın sığınma evine geldikleri 
görülmektedir. 

Kadınların gelir durumlarına göre dağılımına 
bakıldığında; “ailesi ile yaşadığı problemler” ve 
“eşinden şiddet görmesi” nedenleriyle kadın 
sığınma evine gelen kadınların büyük bir oranda 
hiçbir gelirlerinin olmadığı görülmektedir.

Araştırmamızın sonucunda şiddetin kadınların 
kadın sığınma evine geliş nedenleri arasında 
önemli bir yer tuttuğu, eğitim ve gelir düzeyinin 
düşük olmasının eşden görülen şiddeti ve 
dolayısıyla kadın sığınma evine başvurma 
oranını artırdığı görülmektedir. Ayrıca sadece 
kadın sığınma evinden hizmet alan kadınların 
eşlerinin özelliklerine bakıldığında onların da 
eğitim seviyelerinin düşük olduğu ve 
çoğunluğunun da gelir getirici düzenli bir işe 
sahip olmadıkları görülmektedir. Ayrıca 
eşlerdeki alkol ve madde bağımlılığı da oldukça 
yüksek düzeydedir.  

Tablo 10 incelendiğinde kadınların eşlerinin 
%29'unun alkol ve madde bağımlısı olduğu, 
%25,3'ünün ise zararlı alışkanlıkları olmadığı 
görülmektedir.  

Literatürde eşlerin şiddete başvurmasında özel 
bir neden olmasına gerek olmadığı belirtilirken 
aile içi sorunlarla birlikte alkol kullanımının 
önemli bir etkisi olduğu belirtilmektedir (Damka, 
2009; Ekizceleroğlu ve Zeyrekli, 2007; Kitiş ve 
Şanlıoğlu, 2007; Mehmet, 2001). 

 
Tablo 11 incelendiğinde eşlerin büyük bir 
çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu %44,3, 
%7,6'sının da herhangi bir eğitim sistemine dâhil 
olmadığı görülmektedir. 

Tablo 10: Kadınların Eşlerinin Zararlı 
Alışkanlık Durumuna Göre Dağılımı 
(Konya, 2014)

Eşlerin Zararlı 

Alışkanlıkları  

N  %  

Alkol ve madde bağımlısı   61  29 ,0  

Sigara   34  16,2  

Zararlı alışkanlığı olmayan  53  25,3  

Cevap vermeyen   62  29,5  

Toplam  210  100 ,0  

 

Tablo 11. Kadınların Eşlerinin Eğitim 
Durumuna Göre Dağılımı (Konya, 2014)

Eşlerin eğitim durumu  N  %  

Oku ryazar değil   7   3,3  

Oku ryazar   9  4,3  

İlkokul  93  44,3  

Or taokul  20    9,5  

Lise  20    9,5  

Üniversite    1   0 ,5  

Cevap vermeyen  60  28,6  

Toplam  210  100 ,0  
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Sonuç olarak; sığınma evlerinin varlığı, şiddete 
uğrayan eğitim düzeyi düşük, herhangi bir geliri 
ve işi olmayan kadınlar açısından daha fazla 
önem taşımaktadır. Gerek kadınların gerekse 
eşlerinin gelir ve eğitim seviyeleri aile sisteminin 
sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması 
açısından son derece önemlidir. Kadına yönelik 
şiddet konusunda yapılan ve uygulanan sosyal 
politikalarda eğitim seviyesini yükseltmeye ve 
eğitim seviyesi gözetilmeksizin meslek 
edindirmeye ağırlık verilmesi, ayrıca alkol ve 
madde bağımlılığı konusunda farkındalık 
geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
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