








3

Sağlık ve Toplum    Yıl:29 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2019

Medicine as Means of a Social Control: A Conceptual Framework

Sosyal Kontrol Aracı Olarak Tıp: Kavramsal Bir Çerçeve
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ABSTRACTÖZ
The aim of this study is to explore the literature in the development 
and conceptual fra-mework of modern medicine, discussing how me-
dical thinkers such as Michel Foucault, Bryan Turner, and Ivan Illi-
ch have become mediators of social control and the results they cre-
ated positively and negatively. Along with the lack of Turkish sources 
in the field, there opinions ha-ve been put forward arguments that 
medical social control have encompassed human life and created 
great influence and control areas on people. In this situation, trying 
to change and control the concept of “being healthy” in the minds of 
individuals emerged as a resource that could be marketed over time 
and began to regulate everyday life with discourses of conforming 
to the standard. Within the scope of the study considering all these 
changes, medical control tools such as Consumption Culture, Body 
Control, Medicalization, Social Iatrogenesis and the place of these 
tools in medicine were examined in detail.

Bu çalışmanın amacı modern tıbbın gelişimi ve kavramsal çerçe-
vesi içerisinde literatür taraması yaparak, Michel Foucault, Bryan 
Turner, Ivan Illich gibi düşünürlerin bakış açılarıy-la birlikte tıbbın 
nasıl sosyal kontrol aracı haline geldiğini, bu durumun olumlu ve 
olumsuz olarak yarattığı sonuçları tartışmaktır. Yapılan literatür ta-
ramasında alanda yapılmış Türkçe kaynakların azlığı göze çarpmış 
olmakla birlikte tıbbın sosyal kontrol araçlarıyla insan hayatı-nı 
fazlasıyla kuşattığı, insanların üzerinde büyük etkiler ve denetim 
alanları oluşturduğuna dair görüşler ileri sürülmektedir. Bu durum-
la ortaya çıkan bireylerin zihnindeki “sağlıklı olmak” kavramının 
değiştirilmeye ve denetlenmeye çalışılması, sağlığı zamanla pazar-
lanabilen bir kaynak haline getirmiş, standarda uyma söylemleriyle 
gündelik yaşamı düzenlemeye başlamış-tır. Tüm bu değişimler dik-
kate alınarak çalışma kapsamında Tüketim Kültürü, Bedenin De-
ne-timi, Medikalizasyon, Sosyal İatrojenez gibi tıbbi kontrol araçları 
ve bu araçların tıp alanındaki yeri detaylı bir biçimde incelenmeye 
çalışılmıştır.
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GİRİŞ

İnsanın varoluşundan itibaren sağlık ve hastalık 
kavramları yaşamın merkezinde yer almaktadır. 
Zamanla birbirini tamamlayan, bütünleşik hale 
gelen bu iki kavram toplum yapısının ve dinamiz-
minin değişmesiyle birlikte farklı anlamlar dâhi-
linde tanımlanmaya başlanmıştır. Bu kavramların 
temelde ne ifade etmeye çalıştıkları zamana ve 
geleneklere göre sürekli olarak değişmektedir. 

Geçmişte daha makro boyutta ifade edilen sağlık 
ve hastalık kavramları, tıbbın ilerlemesi, teknolo-
jinin gelişmesi gibi birçok faktörle birlikte bugün 
daha mikro boyutlarda incelenmekte ve tanımlan-
maktadır.

İlkel toplumlarda lanetlenmek, kötü ruhların ver-
diği olumsuz bir durum olarak görülen hastalık 
hali, Hipokrat Yeminiyle birlikte (MÖ 460-370) 
doğal bir olay, aslında olağanüstü koşulların orta-
ya çıkardığı bir durumdan çok bedenin sebep ol-
duğu bir olgu olarak görülmeye başlanmıştır (1). 
Zamanla gelişen ve değişen dünyayla birlikte 18. 
yüzyılda tıp etiği kavramı ortaya çıkmış, hastalar 
objektif ölçümlerle, testlerle tedavi edilmeye baş-
lanmıştır. Dünya literatüründe karşımıza küresel-
leşme olarak çıkan ve sınırları olmayan bir dün-
yayı ifade eden teknolojik ve toplumsal değişim, 
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sağlık ve tıp kavramlarının içeriğini de değiştir-
miştir. Yaşanan bu değişim süreci gerek siyasi ge-
rekse ekonomi politikalarının da etkisiyle sağlığı 
ve tıbbı ticarileşen ve tüketilebilen bir meta ha-
line getirmiştir. Yapılan bu literatür çalışmasında 
geçmişten bugüne sağlığın gelişiminin yanı sıra 
değişimi, nasıl pazarlanabilen bir kaynak haline 
geldiği, gündelik yaşamın içerisinde insanı kont-
rol eden bir yapı haline gelişi Ivan Illich, Michel 
Foucault ve Bryan Turner gibi düşünürlerin pers-
pektifinden incelenmek istenmiştir.

1. Tıbbın Dönüşümü
Tarih öncesi dönemlerden itibaren bireylerin sağ-
lığa bakış açısı, yüklediği anlam, zaman içeri-
sinde değişmekte ve güncellenmektedir. İnsanın  
yaradılışından itibaren hastalık, kaza, yaralanma 
gibi birçok olgu yaşam içerisinde yerini almış 
ve bu sorunların çözümleri aranmaya çalışılmış-
tır. İlk çağlarda hastalığın kötü ruhlar tarafından 
insanlara ceza olarak verildiği, bu ruhların insan 
bedenini ele geçirerek yayıldığına inanılmıştır 
(2). Zamanla ilkel çağlardaki sağlık ve hastalık 
kavramlarıyla bütünleşen kutsal dünya ve lanetli 
dünya bakış açısından uzaklaşılmış, Hipokratla 
birlikte hastalığın ortaya çıkışında coğrafi ko-
şullar, beslenme biçimi gibi doğal olaylarla bağ 
kurulmaya başlanmıştır. 17. yüzyıla kadar sahte 
doktorlar, şarlatan hekimler gibi olumsuz du-
rumlarla ve hastanın şikâyetine göre tedavi gibi 
sübjektif yöntemlerle ilerleyen sağlık kavramı 
18. yüzyılda aydınlanma felsefesiyle birlikte daha 
objektif yöntemlere, ölçümlere dayılı tedavi yön-
temlerine geçmiştir (1). 18. yüzyıl sonuna kadar 
bireylerin normallikten ne kadar uzaklaştıkları, 
standarttan ne kadar saptıkları incelenmeye çalı-
şılmış, bu incelemeler yapılırken ön plana çıkan 
objektif yöntemlerle birlikte hastanın genel bakış 
açısı, şikâyetleri gibi sübjektif deneyimleri göz 
ardı edilmiştir. Gelişen ve değişen koşullarla bir-
likte hasta, sağlık- hastalık ikileminde dışlanmış, 
hekim ve tıbbi koşullar tüm yetkeleri elinde top-
lamaya başlamıştır (3). Hastanelerin açılmasıyla 
birlikte, hekimler ilk çağlarda sağlık- din ilişki-
sinin temelinde yer alan din adamlarının yerini 
almıştır. Kutsal sayılan bu görevle özdeşleştirilen 
hekimlerin insanları iyileştirmesi, bilmedikleri bir 
şey hakkında bilgiye sahip olmaları gibi durumlar 

hekimlerin toplum nezdindeki itibarını arttırmış, 
onları kutsallaştırmıştır. Halkın bakış açısı içeri-
sinde hukuk, din gibi temel bir alan olan tıp, bir 
güç kaynağı halini almıştır. Hekimlerin bilgileri, 
teknolojik gelişmeler, hastaneler, hastaların tıp 
yapılanmasının dışında bırakılarak bir bireyden 
çok “hasta bir organ” olarak görülmeye başlan-
ması gibi birçok faktör hekimleri ve tıbbı kutsal-
laşmıştır.

Tıbbın gelişimi ve değişimi her yüzyıl daha çok 
artmış, bu süreklilik içerisinde ise hastaların, he-
kimlerin, teknolojinin yeri ve iktidarı zamanın ko-
şullarına göre güncellenmiştir. 20. yüzyılın son-
larına doğru iktidarı elinde bulunduran hekimler 
güç ve otoritelerinin kullanımını azaltarak, bunla-
rı sağlık alanında teknoloji üretenlere, ilaç sanayi 
sektörüne, sigorta kuruluşlarıyla paylaşmaya baş-
lamıştır. Ticari amaçlarını diğer amaçlarından bir 
adım ön planda tuttuğu düşünülen bu kuruluşlar, 
toplumsal yaşam içerisinde sarsılmaz bir yere sa-
hip olan “tıbbın” gücünü kullanarak genişlemeye 
başlamıştır. “Sağlıklı yaşam endüstrisi” olarak da 
adlandırılan bu kuruluşlar doktorların yardımıyla 
birlikte bedenleri, yaşamları denetleyen bir en-
düstri haline gelmiştir(1).

2.Tıbbi Sosyal Kontrol
Modern hayatı kuşatan tıbbın geldiği noktada he-
kim- hasta arasındaki asimetrik bilginin mevcudi-
yeti, hastanın kendi sağlığı için yapılan işlemler 
içerisinde pasif hale gelmiş olması, hekim- hasta 
iletişimini minimum seviyeye indirmiştir. İletişim 
ihtiyacı en temel gereksinimlerinden birisi olan 
bireylerin, hekime başvurduğunda gerekli bilgiye 
erişememiş olması, hekimin iletişime kapalı ol-
ması, bireyle dilsel sorunlar nedeniyle doğru ileti-
şim kuramamış olması, hastanın kendisini tam an-
latamadığı veya hekim tarafından anlaşılamadığı 
düşüncesi bugün medyanın sağlıkta araç haline 
gelmesinde büyük rol oynamıştır (4). Hekimlere 
soru sormaktan çekinen, onların verdikleri karar-
ları irdelemekten uzak duran bireyler için çıkış 
kapısı olan medya, bireylerin kendi sağlıklarıyla 
ilgili araştırmalar yapabileceği, sorularının ceva-
bını bulabileceği bir alan haline gelmiştir.  Eko-
nomik, politik koşullar, artan kronik hastalıklar, 
yaşlanan nüfus gibi birçok faktörle beraber temel 
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sağlık hizmetlerinin çerçevesini ve bileşenleri or-
taya koyan Alma Ata Bildirgesinde de bahsedildi-
ği gibi hastaların kendi bedenlerinden sorumlu ol-
dukları algısı gittikçe toplum içerisine yerleşmiş, 
bireyler medya gibi araçlarla kendi yaşamlarıyla 
ilgili seçimler yapabilir hale gelmişlerdir.

Bilinçlenen toplum, artan beklentiler, kaynak-
lara erişimin kolaylığı gibi faktörler ise sağlık-
la ilgili bilgiye daha hızlı ulaşabilen bireylerin, 
“sağlık tüketici” lerinin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur (5). Toplumsal değişim içerisinde sağ-
lığın bir silah sanayi kadar kâr elde edilebilen bir 
alan haline gelmesinde büyük katkısı olan sağlık 
tüketicilerinin ortaya çıkışında 1980’li yıllar son-
rasında izlenen neo-liberal politikalar, özel ser-
mayenin sağlığa dâhil olması gibi birçok faktör 
neden olmuştur. Özellikle Alma Ata’da yapılan 
konferansta hedeflenmiş olan “herkes için sağlık” 
bakış açısı zamanla azalmaya başlamış, piyasa-
da sağlık gibi özel bir alanda alışveriş yapmaya 
özendirilen bireylerle birlikte, kişiye özel sağlık 
hizmetlerinin varlığı sağlıkta “Tüketim Toplumu” 
kavramının kendisini göstermeye başlamasına 
neden olmuştur (6,7). Zamanla ekonomik bir olgu 
olmaktan uzaklaşan tüketim kavramının, aslında 
kültürel bir işlem olduğunun fark edilmesi (8), 
sağlık alanında bilginin toplumsallaşması ve po-
püler hale gelmesi tüketim ve sağlık kavramlarını 
bir araya getirmiştir (3). Tüketim kültürü içerisin-
de zamanla üretken kimliklerini unutan bireylerin 
19. yüzyılda gelişen moderniteyle (çağdaşlaşma, 
batılılaşma) birlikte ihtiyaçları dışında tüketmeye 
başlamasına, teknoloji ve görsel imgelerle artan 
tüketime teşviğin özerklik evresine geçmesine, 
tüketimin adeta “evrenselleşmek” olarak görül-
mesine neden olmuştur (9,10).

Tüketim ve sağlık kavramlarının kesişmeye baş-
layan yollarını biyoiktidar- biyopolitika kavram-
larıyla açıklayan Foucault, sağlık, kişisel bakım, 
genç görünme, zayıf kalma gibi etkinliklerin tü-
ketimin temel taşlarından olduğunu, insan bede-
ninin bir tüketim hedefi olarak gösterildiğini ifade 
etmiştir (11). İlerleyen yıllarda tüketici kültür ve 
bedene toplumsal bir önem yükleyen bu durumun 
bireyleri “iktidar” kavramını elinde bulunduran 
daha öncede bahsettiğimiz “sağlıklı yaşam en-

düstrisi” gibi yapılanmaların oluşturduğu norm-
lara uymaya zorladığı görülmüştür (12). Kapita-
lizmin öncülüğünde, normlara ve kurallara uyan, 
koşullara direnmeyen uysal bedenler ortaya çıka-
ran sosyal kontrol, aktif tarafın pasif tarafa uygu-
landığı kontrol mekanizmasını, bir tür kabullenişi 
ifade etmektedir (13,14). Birçok alanda kendisini 
gösteren sosyal kontrol kavramı zamanla tıbbın 
içerisinde de yer almaya ve bir yapılanma oluş-
turmaya başlamıştır.

Tıp sosyolojisinde ilk kez Parsons tarafından 
“hasta rolü” kavramıyla ortaya çıkan tıbbın sosyal 
kontrol olarak varlığı (15), hasta bireylerin hasta 
olduklarını belgelemek için doktora başvurması, 
doktor onayı alarak günlük sorumluluklarından 
muaf hale gelmeleri olarak tanımlanmıştır. Par-
sons’a göre hastalık ve sağlık arasındaki ilişki 
biyolojik olduğu kadar sosyal bir olgudur. Bu iki 
kavram arasındaki ilişkiyi sosyolojik perspektif-
ten inceleyen ilk kuram ise “fonksiyonalizm”dir 
(16). Parsons hasta- hekim ve sağlık kuruluşları-
nın hepsinin toplumsal bir rolü ve fonksiyonu ol-
duğunu öngörmektedir. Bireylerin toplumun ona 
öngördüğü rolü oynayabilmesi için sağlıklı ol-
ması gerektiği bunun için ise hekime ve kuruluşa 
ihtiyacı olduğunu ifade etmektedir. Rollerinden 
kaçmak isteyen bireyler hasta rolü yapabilir veya 
hekime başvurmak istemeye bilmektedir (5). Bu 
durum bireylerin toplum içerisinde sürdürmesi 
gereken rollerini düzenli bir biçimde yerine geti-
rememesine neden olmaktadır. Bireylerin hastalık 
hallerinin onaylanabilmesi, hastalığın meşrulaştı-
rılması için hekimden onay alınması gerekmekte-
dir. Hekim bu olay döngüsü içerisinde bir kontrol 
mekanizması, bir nevi temyiz mahkemesi görevi-
ni üstlenmektedir(17).

Bireyin hastalığını onaylanması ve iyileştirilme-
siyle toplum içerisinde fonksiyonlarını yerine 
getirmesini sağlama görevini üstlenen hekim ve 
toplumsal rollerine dönmesi gereken hasta ortak 
iletişim ve çabayla normal sağlık düzeyine eriş-
mekle sorumludur. Burada ön plana çıkan ve ifade 
edilmek istenen; hasta bireyin hastalığın rolüyle 
sosyal açıdan kontrol altında tutulmaya çalışılma-
sı, bireyin hastalığını önlemek veya iyileşmekle 
ilgili toplumsal bir görevinin olduğudur. Hasta 
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bireyin eski sağlıklı hale dönme yükümlülüğü, bir 
nevi tıbbın sosyal bir kontrol aracı haline geldi-
ğini göstermektedir (18,19). İş yaşamı içerisinde 
yer alan bir bireyin günümüzde gereksiz yere has-
talık izni almak gibi bir lüksü olmadığı gibi, her-
hangi bir hastalık geçiren çalışanın sağlıklı haline 
geri dönmek için çaba harcamaması ise büyük 
bir problem olarak görülmektedir. Bunun yanı 
sıra birçok düşünür hastalığın bir büyük ölçüde 
kişinin kendi ihmali sonucunda ortaya çıkan bir 
durum olduğu, bu nedenle bireylerin kendi sağ-
lıklarına dikkat ederek bunun üzerinde çalışması 
gerektiği gibi bir bakış açısını da öne sürmektedir 
(20). Hasta olmaması gereken bireyler, sağlıklı ve 
verimli bedenler, gibi birçok sonucu ortaya çıka-
ran tıbbın kontrol mekanizması üzerine Parsons 
gibi Zola, Foucault, Illich ve Conrad gibi birçok 
yazar da çalışmıştır (21). Yıllar süresince bu alan-
da yapılmış çalışmalar da tıbbın sosyal kontrol 
aracı olarak kullandığı birçok farklı faktörün ol-
duğu görülmüştür. Çalışma kapsamında irdelen-
meye çalışılacak olan bu araçlar ise çeşitli başlık-
lar altında anlatılmaya çalışılacaktır.

3. Tıbbın Sosyal Kontrol Araçları
Genel olarak “görünmez bir el, kısıtlama gibi 
doğrudan uygulamaların dışında baskıyı minimu-
ma indirerek bireylerin yaşamına nüfuz etmek” 
olarak tanımlanabilen sosyal kontrol durumu, 
tıp alanında bireylerin algılarının, bilgilerinin ve 
bedenlerinin denetim altında tutulmasıdır. Sosyal 
kontrolün tıptaki gizliliği ise “özümsenmiş kont-
rol ve bilgiye duyulan güven” ile ortaya çıkmak-
tadır. Bireylerin hayatta kalma, yaşamlarını daha 
iyi devam ettirebilme güdüsüyle birlikte kendine 
daha geniş bir alan oluşturan sosyal kontrol kav-
ramının birçok aracı bulunmaktadır (1). Özellikle 
modernitenin ve teknolojinin gelişmesiyle birlik-
te daha önce üzerinde durduğumuz bilgiye erişi-
min kolaylaşması, tıbbi literatürde pasif konumda 
olan hastanın teknoloji ve bilgiyle kendini aktif 
konuma almaya çalışması ve piyasalaştırılmış tıb-
bi bilgilerin ve ifadelerin varlığı kontrol araçlarını 
oldukça arttırmaktadır.

3.1. Tüketim Kültürü
“Belirli bir ihtiyacın tatmini için üretilen ürün 
veya hizmeti alma, sahip olma”(22) olarak tanım-
lanan tüketim kavramı günümüzde artık sadece 
ihtiyaçlarla sınırlı ya da ihtiyaçlara bağımlı ol-
mamaktadır. Tüketime bakış açısının değişimiyle 
birlikte, tüketimin temelini oluşturan ihtiyaç kav-
ramının da yapı değiştirmesi, bugün ortaya çıkan 
tüketim kavramının öncüsü olmuştur. Geçmişte 
yalnızca belirli bir hayat düzeyini yakalayabil-
mek için elde edilmesi gerekenler için yapılan 
“tüketim” bugün, toplum içerisinde bir tür statü, 
saygınlık, halk tarafından sevgi kazanma (popü-
larite), ayrıcalıklı olma gibi amaçlarla ilişkili hale 
gelmiştir. Özellikle 18. yüzyıl sonrasında yaşanan 
ekonomik, sosyal ve siyasi dönüşümün tüketim 
kültürünün önünü açmış olması ve toplumsal alım 
gücü yüksek kesiminin tüketimi lükse dönüştür-
mesiyle birlikte genişleyen tüketim kavramının 
alanı, zamanla lüks- haz, tüketim-mutluluk gibi 
kavramların eşleşmesine neden olmuştur. Böyle-
ce tüketim içerisinde zamanla hedonist duygular 
etkili hale gelmeye başlamıştır (23-25).

Bu kültür içerisinde hedeflenen bireylere sürekli 
yeni ihtiyaçlar çıkarmak, çıkarılan bu yapay ih-
tiyaçları ise bireylerin arzulamasını sağlamak-
tır. Böylece ürüne sahip olduğunda bundan haz 
duyan bireyler elde edilmek istenmektedir (26). 
Tam olarak bu noktada yapılmak istenen ise Mas-
low’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bahsettiği gibi 
bireylerin temel ihtiyaçlarını karşıladıkça bir üst 
basamaktaki ihtiyacına ulaşmak için sarf ettiği o 
çabanın yönlendirilmeye çalışılmasıdır. Böyle-
ce istekler, tüketim kültürü içerisinde kullanılan, 
denetlenen bir araç haline gelebilecektir. Artık 
zihninde ihtiyaç olarak tanımladığı veya ihtiyaç 
olarak kabullendiği mal veya hizmete ulaşmak 
isteyen bireyler, piyasa içerisinde bunu bulmaya 
çalışacak, bulduğunda ise haz duygusu elde ede-
cektir.

Peki bugün sağlık gibi temel bir ihtiyacın bir tü-
ketim aracı haline gelmesi nasıl gerçekleşmiştir?
Son yirmi beş yıldır halk için sağlık ihtiyacını ta-
nımlayan tıp, liberal bir meslekten mütehakkim 
(hükmeden) bir meslek haline gelmiştir. Tıp uz-
manlarının bireylerin hangi sağlık bakım hizme-
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tine ihtiyacı olduğunu ayrıntılarıyla söyleyeceği, 
bu ihtiyaçların yine hekim tarafından karşılanabi-
leceği bir yapılanma, bir otorite meydana gelmiş-
tir. Değişen bu düzenle birlikte artık tıp bireysel 
bir ihtiyaç belirleyicisi olmaktan çıkıp, topluma 
ihtiyaç yükleyen, nüfuz eden bir kurum olmuştur. 
Yıllar boyu ihtiyaç kavramına yüklenen anlam de-
ğişimi, ihtiyacın sosyal merdivenleri hızlı adım-
larla çıkışı ve bir yoksulluk göstergesi olmaktan 
çıkması ile geçmiş dönemlerde çocuklarının ateşi 
yükseldiğinde hekime başvurmak gibi zenginlik 
göstergesi olan durumların bugün normal hatta, 
çok basit bir hale gelmesi tıbbın gelişiminin ve 
değişimin en basit örneğidir. Zamanla ilaç sana-
yinin gelişimi, ilaç sayısının artması, hasta rolünü 
belirleyecek hekimlerin varlığı, hastaların azınlık 
olmaktan çıkması bu değişimin ve tıbbın tüketim 
aracı olmasının başlıca sebepleri olmuştur (27). 
Ve artık insanlar bu değişimle birlikte “sağlıklı 
olma” ihtiyaçlarını karşılamak için harcama yap-
maktan çekinmeyen, tüketime teşvik edilebilen 
bireyler haline gelmiştir.

Tüm bunlara medya ve kültürün dayatmaları, ya-
pılan programlarla yönlendirilen, açıkça beyan 
edilen ihtiyaçlar ve kapitalizmin kazanç sağlama 
hedefleri eklendiğinde insanlar üzerinde yaratılan 
“hasta olma” korkusu işlerlik kazanabilmiş, bi-
reyler harcama yaparken vicdan yapmak yerine 
haz duyan bir yapıya bürünmüştür (26). Tıp böy-
lece tüketim kültürüyle birleşerek bir sosyal kont-
rol aracı haline gelmiştir. Bireyleri sağlıklı olmak 
için tüketmeye iten kontrol araçlarının en temel 
kaynağı ise insanların “sağlıklı olmak zorunda 
olan bedenleri” olmuştur.

3.2. Bedenin Denetimi
İnsanın yaradılışından itibaren içinde bulunduğu 
kendini bilme, tanıma çabası içerisinde önemli bir 
yer tutan “beden” kavramı, klasik felsefe içerisin-
de yer alan düalist bakış açısıyla ruh-beden ilişki-
si içerisinde geri plana atılan, ruhun taşıyıcılığını 
yapan bir hapishane olarak görülmüştür. İhmal 
edilen, göz ardı edilen bedenin, güzellik, vücut, 
cinsellik ve sağlık gibi kavramlarla kullanılmaya 
başlaması, onun gözle görünür hale gelmesini ve 
felsefi alanda kabullenilmesini sağlamıştır (28). 
Mevlana’nın da dediği gibi “beden, canın elbise-

sine benzer; bu el de canın elinin yenidir; bu ayak 
da can ayağının mesti.”(29) İfade edildiği gibi ruh 
ve bedenin tek olması bakış açısı zamanla benim-
senmiş, bedene bakışta toplumsal yapıyla birlikte 
değişmiştir. İlk yüzyıllarda bedene verilen önem 
literatürde ikiye ayrılan iç beden ve dış beden ba-
kış açısında, iç bedeni ifade eden ruhun düzene 
sokulması, onun terbiye edilmesi ve onun sağlıklı 
hale getirilmesi ön planda tutulmuştur. İlerleyen 
yıllarda ise bedenin varlığının kabullenilmesi, li-
beral yaşamın ön plana çıkardığı tüketim toplumu 
gibi olgular, dış bedenin sergilenmeye ve denet-
lenmeye başlamasına neden olmuştur. Dış beden 
zamanla daha çok modanın, tüketimin ilgi alanı 
haline gelmiştir (30). Bu tüketim bakış açısı içe-
risinde diyet, zayıflık, güzellik gibi kavramlar dış 
bedeni ekseni altına alan bedensel formlar biyo-
iktidar kavramının politikalarından birisi olarak 
görülmüştür (31). Toplumda yaşayan bireylerin, 
bireylerin bedenlerinin, disipline edilerek denet-
lenmeye başlandığı bu kavramda, yine Foucault 
tarafından ortaya atılmış biyo-politika kavramıyla 
ilişki kurulmuştur. Toplumun sağlıklı olması gibi 
niteliksel durumlarla ilgilenen yeni bakış açısın-
da, beden üzerinde yapılan çalışmalar ve söylem-
ler artmıştır (5,32).

İnsan bedenini denetim altında tutmaya çalışan 
günümüz yapılanmasında, medya, toplumsal bil-
gilendirmeler, uzmanların yönlendirmeleri gibi 
birçok faktörle bireylere bir bedenlerinin olduğu 
ve bu beden üzerinde söz hakkına sahip oldukları 
hatırlatılmaktadır. Beden yeni toplumsal düzende 
yeniden keşfedilmeye çalışılmakta, toplumsal bir 
statü göstergesi olarak insanlara benimsetilmek-
tedir (33). Toplum içerisinde bir statü, rol üstlen-
mesinde iletişimsel bir varlık olmasının da büyük 
katkısı olan beden (29), tıbbi yaşam içerisinde 
sağlıklı olmak bakış açısıyla oldukça çok kulla-
nılmaktadır.

Özellikle “yaşanacak tek bir hayatın var”, “sağ-
lıklı olman lazım” gibi cümleleri hayatlarıyla 
özdeşleştiren bireyler kendilerine sunulan yaşam 
pratiklerini, bireyselleştirilmiş sağlık anlayışla-
rını kendi kimliği içerisinde benimser hale gel-
mektedir. Böylece kendilerine sunulan sağlıklı 
yaşam önerileriyle, kabullendikleri veya olması 
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gerektiğini düşündükleri o fiziksel görünüşe ulaş-
mayı hedeflemektedirler. Benimsetilmiş fiziksel 
görünüş diğer bir ifadeyle “ideal beden” algısı 
zamanla gerek medyanın gerekse uzmanların 
(sağlıklı yaşam endüstrisi) çalışmalarıyla olduk-
ça hızlı kabullenilen, ulaşılamadığında ise utanıl-
ması, saklanılması gereken bedensel kalıpların 
oluşmasına neden olan bir yapı halini almıştır (1). 
Bireye kendini düzeltmesi ve bir proje, ödev gibi 
bedenini sürekli izlemesi bakış açısını dayatan 
çalışmaların, televizyon programlarının yapılma-
sı insanların bedensel algılarının değişim sürecini 
oldukça hızlandırmıştır. Bu programlarda hasta-
lıkla karşılaştığında mücadele etmek yerine, onu 
gelmeden önleme fikri benimsetilmektedir (34). 
Bu durum yeni sağlık anlayışındaki bakış açısı-
nın, parolanın, artık hastalık değil, sağlık- sağlıklı 
olmak fikri olduğunu desteklemektedir (35). Bu 
yeni anlayışta beden artık sürekli olarak bakıl-
ması, kontrol altında tutulması ve verimliliğinin 
yüksek olması gereken bir yapı haline gelmiştir 
(36), çünkü formda olmayan bir beden işveren 
için tembellik ve verimsizlik temsiliyken, formda 
bir bedenin varlığı çalışan için bir tür “işsizlik si-
gortası” olarak görülmektedir (20). Böylece yeni 
dönemdeki beden anlayışı artık tüketimin, gelece-
ği garantilemenin bir aracıdır (37). Bedene veri-
len bu imaj, bedenin “standartlaştırılan(!)” yapıya 
ulaşabilmesi için daha çok harcama yapmasını, 
başına sağlık takısı getirilmiş ürünleri kullanma-
sını, zayıflamasını, herkesleşmesi için tüketimin 
gerekliliğini sağlamıştır. Bireyler yaşlanmak gibi 
insan yaşamının kaçınılmaz bir süreci olan duru-
mu bile “yaşlanma karşıtı”, “gençlik iksiri” gibi 
sloganlarla piyasaya çıkarılmış ürünlerle önleme-
ye çalışır hale gelmiştir. Yapılan sağlık program-
ları, bu tür kozmetik ürünlere veya daha dinç ka-
labilmek için ekstra vitaminlere uzmanlara yön-
lendirilen bireyler, kendileri için bir şey yaptıkları 
ve bedenleri denetleyebildikleri düşüncesiyle her 
geçen gün bu alanın içerisine daha fazla dâhil ol-
maktadır.

Özellikle kadınları ve onların bedenini merceği 
altına alan modern toplumda, reklamlar, ürünler 
genel itibariyle güzel, zayıf ve bakımlı kadınların 
bedenlerini kullanarak mesaj vermeye çalışmak-
tadır (38). Günümüzde yaşanan bu değişim ka-

dınların annelik, iş kadınlığı gibi birçok rolünün 
yanına bakımlı olma, zayıf olma gibi rolleri de 
eklemiştir. Zamanla güzellik, estetik gibi kadına 
atfedilen bu rollerin tıpla bağdaşması, uzmanla-
rın beden üzerinde keyfi olabilecek çeşitli cerrahi 
müdahaleleri desteklemesi, tıbbın sosyal düzen 
üzerindeki denetiminin bir başka göstergesi ol-
muştur (26).

3.3. Medikalizasyon (Tıbbileştirme)
1950-1960’larda toplumsal yaşam içerisinde ken-
dini gösteren entelektüel gelişmeler ve buna para-
lel olarak gelişen sosyal eleştiri dönemi tıbbileş-
tirme kavramının ortaya çıkmasındaki iki temel 
neden olarak gösterilmektedir (39). Zola(40)’nın 
tıbbın giderek daha fazla gündelik hayatın içine 
girmesi, egemenlik kurması, etkisinin ve dene-
timinin artması olarak tanımladığı tıbbileştirme 
kavramında, asıl tema sağlıkla ilgisi olan veya 
olmayan birçok kavramın tıbbi kavramlar ve tıp 
çerçevesinde ele alınması, konunun veya proble-
min tedavi edilmesi gereken bir durum gibi göste-
rilmesidir (15). Literatürde “tıbbi yapmak” olarak 
da tanımlanan bu kavramın en önemli noktası, 
tıbba ve onun gelişimiyle birlikte ortaya çıkardığı 
tekelci yapıya getirdiği eleştiridir. Illich(41)‟in“-
tıbbi sömürgecilik” olarak da tanımladığı bu kav-
ram, yaşamın doğal yapısı içerisindeki bürokra-
tikleşmenin artmasıyla, kendi bedeni ve sağlığı 
hakkında karar veremez hale gelen bireylerin öz-
gürlüğünü tıbba teslim etmesi olarak tanımlana-
bilmektedir. Tıp hastalıkları araştırırken bulduğu 
yeni hastalıkları insanlara yükleyerek, gelecek-
teki hastalığını düşünen ve bunun için bugünden 
önlemler almaya çalışan bireyler üretmektedir. 
Örneğin; güzelliğin, tek tip fiziksel görüntüye sa-
hip olmanın normalleştiği, bunun yanı sıra yaş-
lanmanın ise anormalleştiği, anormalleştirildiği, 
günümüzde artık insanlar arasında yaygın olan 
bu tutum tıp içerisinde “Dorian Gray Sendromu” 
olarak adlandırılmış ve bir tür hastalık olarak gö-
rülmeye başlanmıştır(42).

Tıbbileştirme sürecinde eskiden sağlık alanında 
kendisini tamamen hekim kontrolüne bırakmış bi-
reylerin tedirginliğinin yok edilmeye çalışılarak, 
hayatının birçok alanında söz sahibi olamadığını 
düşünen bireylerin kendi bedenleri ve sağlıkları-
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nın kontrolüyle ilgili söz sahibi olduğu algısı oluş-
turulmakta (1) ve tıp insanların farkında olmadığı 
bir yapılanmayla insan hayatına nüfuz etmektedir. 
Modern tıbbın dönüşümü, sağlık göstergelerine 
en büyük etkiye sahip olan ülke ekonomi politi-
kaları, uzmanların görüşlerine koşulsuz itaat eden 
bireyler, ilerleyen teknoloji gibi birçok etmen de 
bugün tıbbın yaşama nüfuz edebilmesinin sebep-
leri arasında gösterilebilmektedir.

Tıbbileştirilen, tıbbi yapılan yaşamlarımızda en 
büyük sorun geçmişte toplumsal olarak günah, 
suç gibi kavramlarla tanımladığımız madde ba-
ğımlılıkları veya bedensel bir süreç olabilecek 
hiperaktivite gibi davranış biçimlerinin ve do-
ğum, ölüm, ergenlik gibi yaşamsal evrelerin bu-
gün birer hastalıkmış gibi karşımıza çıkması ve 
bizlerin bunlarla savaşmaya çalışması, her birinin 
ayrı bir tedavi yönteminin var olmasıdır (43,15). 
Geçmişten günümüze bireyin beden temizliği ve 
zihin sağlığı gibi sağlıkla ilgili ihtiyaçlarına öne-
mi vermesi gerektiğini öngören dini inançlar ve 
bu inançların gün geçtikçe zayıflaması, bilime 
olan inancın ve hümaniter bakış açısının artma-
sıyla kendisine yer bulan bu kavram, hayat rutini 
içerisindeki genel olayları birer sapma davranışı 
olarak göstermekte, daha sonra ise bunlara birer 
tıbbi çözüm, tedavi yöntemi oluşturarak insan ya-
şamı için normalleştirmektedir.

Illich (41)’in ortaya koyduğu, tıbbi sömürü, Fou-
cault(44)’un tanımladığı biyoiktidar gibi kavram-
ların bir çıktısı olan medikalizasyon kavramı, 
zamanla uygulanan neoliberal ekonomi politi-
kaları, insanların tüketimine ve özel sektöre da-
yandırılan ekonomi, arzın oluşturduğu talep gibi 
durumlarla bugün kendisine piyasa içerisinde yer 
bulan, ekonomik alanlar yaratmıştır. İnsanların en 
temel gereksinimi olan sağlık, nüfuz eden “sağ-
lıklı yaşamak” ifadesiyle birlikte insan zihninin 
önemli bir yerini doldurmaya başlamış, bu durum 
ise “sağlıklı” takısıyla üretilen ve satılan birçok 
materyalin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İn-
sanları ekonomik ve psikolojik açıdan yönetebi-
len ve yönlendirebilen bu durum, tıbbın insanları 
kontrol etmeye başladığının en önemli gösterge-
lerindendir.

3.4. Sosyal İatrojenez
Günümüzde ortaya çıkarılan tetkik ve tahlil gibi 
tanısal çabaların sayısı, karmaşıklığı, artan ilaç 
kullanımı ve nüfusun yaşlanması gibi birçok et-
men sağlığın kullanımını arttırmıştır (45). Günü-
müzde tüm bunlarla birlikte literatür içerisinde 
fazlaca karşılaşmaya başladığımız “iatrojenez” 
kavramı, Yunanca “iatros (hekim)” ve “genesis 
(meydana gelme, kaynaklama)” kelimelerinden 
türemiş olup, Yunancada “iyileştirici tarafından 
neden olunan” olarak tanımlanmıştır (41). “Tıb-
bın kendisinden, hekimlerin uygulamalarından 
ve tedavilerden kaynaklanan hastalıklar” olarak 
geniş bir çerçevede ele alınabilen iatrojenez kav-
ramının üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
Yapılan çalışmalar sonucunda, Batı eleştirmeni 
Illich tarafından eleştirel perspektiften ele alınan 
(46) bu kavram kendi içerisinde “klinik, sosyal 
ve kültürel/simgesel iatrojenez” olarak gruplandı-
rılmıştır (47). Modern tıbbın iyilikten çok zarar 
vermeye başladığını düşünen, tıbbi kuruluşların 
etkinliğini ciddi anlamda irdelemeye başlayan Il-
lich teorisini açıklamak için kullandığı iatrojenez 
kavramını gruplandırarak detaylandırmaya çalış-
mıştır.

Illich’e göre toplum gün geçtikçe sağlığa ve sağ-
lık kuruluşlarına bağımlı hale gelmektedir. Tıp 
kurumları sağlık için tehdit oluşturmaya, sağlık 
profesyonelleri ise kendi egemenliklerini kur-
maya başlamıştır. Tıbbi sistemden sınırsız fayda 
sağlama vaatleri ve kişilere sürekli olarak kendini 
sağlıklı bir bireye dönüştürme amacını benimse-
mesi, sağlık hizmetlerinin tekelini gün geçtikçe 
arttırmaktadır. Bu durumun ise açığa çıkarılması 
ve buna dair önlemlerin alınması gerekmektedir 
(41). Kategorize edilmiş, bu kavram içerisinde 
“hekimler tarafından insanlara şifa uygulaması 
sırasında ortaya çıkan fiziksel hasarlar” olarak 
tanımlanan klinik iatrojenezin varlığı tıp tarihi 
kadar eskidir (47). Yıllardır süre gelen gereksiz 
tıbbi müdahaleler, ilaçların yan etkileri, çeşitli te-
davi yöntemleri sonucunda ortaya çıkan kompli-
kasyonlar, klinik anlamda iatrojenez kavramının 
varlığının göstergesi olmuştur (48).

Klinik iatrojenez gibi tıbbın bireylere direkt et-
kisinin yanı sıra, sağlık hizmetlerinin yarattığı 
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sosyo-ekonomik dönüşümler, artan tıbbi bürok-
rasinin ortaya çıkardığı stres gibi birçok faktörün 
neden olduğu dolaylı etkiler ise sosyal iatrojenez 
olarak tanımlanmıştır. Bir süre sonra tıbbın mes-
leki özerkliği, radikal tekelci bir yapıya dönüş-
mesi, kendi çevresiyle başa çıkamayacak güçsüz 
bireylerin yaratılması sosyal iatrojenez kavramı-
nın artık tıp örgütü içerisinde bir ana ürün hali-
ne gelmesine neden olmuştur (41). Bireyin tıbba 
bağımlı hale gelmesi, tıbbi hizmetin fazla tüketil-
mesi olarak ifade edilen bu kavramda (47), sağlık 
hizmeti artık standart bir yapı haline gelmiş, ade-
ta tüketim için kalıplaştırılmış bir ürün olmuştur. 
Tıbbi literatürün toplumsal dile uzaklığı gibi et-
menlerle meta haline getirilen uzmanlar ve ken-
di bedenlerine ilişkin söz haklarının olmadığını 
düşünen bireylerin varlığıyla acı, doğum, hastalık 
gibi tüm kavramlar hastanelik olmuştur (41).

Porter’(47)ın yaptığı çalışmada artan stres, artan 
tıbbi bağımlılık, kendi kendine bakım hakkının 
kaldırılması, yeni ve acı verici ihtiyaçların uya-
nışı, tıp bürokrasinin radikal bir tekel gibi hareket 
etmesi gibi başlıklar altında incelediği sosyal iat-
rojenez kavramı tam olarak bu kavramlar altında 
yer almaktadır. Bireyin güçleşen yaşam koşulları 
altında stres düzeyinin artması, hatta artan tıbbi 
bürokratik yapının insan yaşamını etkileyerek 
hastalık yaratması, örneğin ruhani olarak sıkıntı-
ya düşmüş bir bireyin hekime başvurması, hekim 
ve tıbbın böyle insani bir duruma bir hastalık ba-
kış açısıyla bakması ve tedavi uygulaması tıbbın 
sosyal anlamda hastalık yaratması, iatrojenik ol-
ması olarak ifade edilmektedir.

Tekelleşen, kendi talebini yaratan, bunu yaparken 
sağlıklı yaşam endüstrisinin de desteğini alan tıp, 
günümüzde artık bireylerin sağlığından çok, yani 
hasta olup olmamalarından çok, bireylerin sosyal 
yaşamını denetleyici ve düzenleyici bir konuma 
geçmiştir. Kendisine bağımlı hale getirdiği, uz-
manlaşmayla tekelleştiği, sağlık ve ekonomi po-
litikalarıyla da kendisini güvence altına alarak 
ilerleyen tıp, insanları yönlendiren, şekillendiren, 
Illich’in ifadesiyle sömüren bir yapı haline gel-
miştir.

SONUÇ
Değişen toplumsal kültürün hem nedeni hem de 
sonucu olarak görülebilecek olan modernizm kav-
ramı, insan yaşamını bütün yönleriyle etkilemiş-
tir. Bireylerin yaşamlarını oluşturan birçok alana 
dâhil olan, onları yönlendiren modernizm zaman-
la temel yapı taşlarından birisi olan, insanın var 
oluşundan bu yana yaşam-ölüm döngüsünün en 
önemli noktası olan sağlık alanına ise “modern 
tıp” adıyla girmiştir. İlk çağlarda ilkel şartlarda ele 
alınan, zamanla teknolojiyle bütünleşen ve geli-
şen tıp, bugünkü modern tıp halini almıştır. Bugün 
bilgiyi ve sağlıkla ilgili gücü elinde bulunduran, 
tekelleşen, asimetrik bilgiyle birlikte bu durumu-
nu netleştiren modern tıp, kendisini kapitalizm ve 
liberalizm gibi siyasi yapılanmalarla şekillendire-
rek, sağlık hizmetlerini satın alınabilen, ticarileşti-
rilebilen bir meta gibi görmeye başlamıştır.

Değişen bu “tıp” kavramıyla, toplumsal düzen içe-
risinde devamlılığı işleyen sosyal kontrol kavra-
mının kesişen yollarını incelemek adına çıkılan bu 
çalışmada, tıbbın gelişim ve değişim süreci, kav-
ramların içeriğinin zamanla nasıl farklılaştığı ve 
tıp denilen kurumun nasıl insanları kontrol eden 
bir araç haline geldiği incelenmeye çalışılmıştır. 
Tıbbın insanları en hassas noktalarından yakala-
ması ve zamanla insanlara “sağlıklı yaşamak hak-
kınız” bakış açısıyla kendi kurallarını benimset-
meye başlamasıyla ele alınan, hatta Illıch tarafın-
dan “tıbbi sömürü” olarak adlandırılan, zamanla 
birçok düşünürün üzerinde çalışmalar yürüttüğü 
tıp ve sosyal kontrol ikilisi, bugün insan yaşamına 
birçok araçla müdahale eder hale gelmiştir. Çalış-
ma süresince insan bedenini gerek medya gerek-
se uzman yönlendirmeleriyle şekillendirerek be-
denlerin denetimini yapan tıp, Illıch’e göre kendi 
ürettiği hastalıkları insanlara empoze ederek yeni 
bir ticari alan oluşturmaktadır. Bu duruma günü-
müz dünyasında özendirilen tüketim, önemli şey-
ler için maddiyatın göz ardı edilmesi gerekliliği, 
yönlendirilen kişisel ihtiyaçlar da eşlik ettiğinde 
tıp artık sınırları çizilemeyen, yaşama nüfuz eden 
bir alan haline gelmiştir. Bu görüşler doğrultusun-
da özerkliğini ve insan yaşamına olan etkisinin 
sınırlarını kendisi belirleyen tıp, tüm bu değişen 
düzen, belirtilen araçlarla birlikte, insanı, zihnini 
ve bedenini kontrol eden bir kurum olmuştur.
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Herbal Galactogogues to Increase Breast Milk Production: 
Literature Review

Anne Sütü Üretimini Arttıran Bitkisel Galaktogoglar: 
Literatür İnceleme

DERLEME / Review

Aylin YALÇIN IRMAK1, Zeynem YILDIRIM BALKAN2, Meryem METİNOĞLU3

ABSTRACTÖZ
It is aimed to present systematically the studies in the experimental 
design type which reveal the galactogogical effects of herbal nut-
rients. The ULAKBİM-EKUAL, Science Direct, Pubmed, Scope Med 
and Google Academic and Google Academic databases have been 
scanned in English and Turkish using “galactogogue”, “galactago-
gue” or “galactogogue” keywords. 21 experimental research that fit 
the purpose of study, published between January 2000 and February 
2018, and full text reachable were included in the study. Herbal ga-
lactogogues that are effective in the nine studies of the participants 
females: fenugreek, garlic, palm dates, asparagus, silymarin, ginger 
and galega. In the 12 studies of the participants rats: silymarin, a 
plant from the family of milkworms, nigella sativa, anise, grape se-
eds, acacia, buckthorn herb, bush plant, paradisiaca flower. Furt-
hermore, it was also shown that multiple plant mixtures containing 
laktovedin plant mixture containing jivanti, shatavari, vidarikanda, 
yashtimadhu and shatapushpa; with caraway, cemen, cumin, fennel 
and dill are effective in increasing milk production in rats. Studies; 
sample structure, vegetative intervention attempts, follow-up times 
and outcome measures in terms of has a heterogeneous structure. 
Further research on herbal galactoguga that expand our knowledge 
and provide evidence for the safe use of galactogogs is recommen-
ded.

Bitkisel besinlerin galaktogog etkilerini ortaya koyan, deneysel ta-
sarım tipinde çalışmaları sistematik olarak sunmak amaçlanmıştır. 
ULAKBİM-EKUAL, Science Direct, Pubmed, Scope Med ve Google 
Akademik veri tabanları, “galactogogue”, “galactagogue” ya da 
“galaktogog” anahtar kelimeleri kullanılarak İngilizce ve Türkçe 
taranmıştır. Ocak 2000-Şubat 2018 tarihleri arasında yayımlanan, 
tam metnine ulaşılabilen ve dahil etme kriterlerine uyan 21 deneysel 
çalışma sonucuna yer verilmiştir. Örneklemini insanların oluşturdu-
ğu dokuz araştırmada anne sütü üretiminde çemen otu, sarımsak, 
hurma, kuşkonmaz, deve dikeni, keçisedefi, zencefil etkilidir. Ör-
neklemini sıçanların oluşturduğu 12 araştırmada deve dikeni, süt-
leğengiller ailesinden bir bitki, çörek otu, anason, üzüm çekirdeği, 
akasya, topalak, çalı bitkisi ve muz çiçeğinin olumlu etkisi göste-
rilmiştir. Dahası jivanti, shatavari, vidarikanda, yashtimadhu ve 
shatapushpa içeren laktovedin bitki karışımı ile kimyon, çemen otu, 
frenk kimyonu, rezene ve dereotu tozu içeren çoklu bitki karışımla-
rının da sıçanlarda süt üretiminin arttırılmasında etkili olduğu gös-
terilmiştir. Araştırmalar örneklem yapısı, girişimler, izlem süreleri 
ve sonuç ölçütleri açısından heterojen yapı göstermektedir. Bitkisel 
galaktogoglarla ilgili mevcut bilgilerimizi genişletecek ve galakto-
gogların güvenli kullanımlarına yönelik kanıtlar sunacak daha fazla 
araştırmaların yapılması önerilmektedir 
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GİRİŞ

Anne sütünün, term ve preterm doğan bebekler 
için ideal enteral beslenme içeriğine sahip oldu-
ğu kabul edilmiştir. Dahası uzun süre anne sütü 
ile beslenen çocuklar, daha kısa dönem anne 
sütü alan veya hiç anne sütü almayan çocuklara 

göre daha az enfeksiyöz morbidite ve mortalite-
ye, daha az dental maloklüzyona ve daha yüksek 
zeka gibi avantajlara sahip olurlar. Anne sütü 
alımına bağlı bu eşitsizlik, yaşamın ilerleyen 
dönemlerine kadar devam etmektedir. Öyle ki 
artan kanıtlar emzirmenin yaşamın ilerleyen dö-
nemlerinde bireyleri fazla kilo ve diyabete karşı 
koruyabileceğini göstermektedir (1). Emzirme, 
kadınlar için doğum sonrası erken iyileşme sağ-
lamakta ayrıca meme, over kanseri ve tip 2 diya-
bete karşı koruyucu özellik göstermektedir (1,2). 
Birçok epidemiyoloji ve biyoloji çalışmasından 
elde edilen bulgular, emzirmeme kararının çocu-
ğun sağlığı, beslenmesi ve gelişimi yanı sıra ka-
dının sağlığı üzerinde uzun vadeli etkileri olduğu 
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gerçeğini ortaya koymaktadır (1). Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF) her bebeğin doğumdan 
itibaren ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesini 
(su dahi vermeksizin), bundan sonra da ek besin-
lerle birlikte en az 2 yaşına kadar anne sütünün 
sürdürülmesini önermektedir (3). Emzirmenin ev-
rensel düzeye yakın yükseltilmesi, her yıl tahmini 
823.000 çocuk ölümünü ve 20.000 meme kanse-
ri nedeni ile anne ölümünü önleyebilecektir (1). 
Bu konuda ülkemizde de ulusal çaplı yoğun çaba 
sarf edilmektedir. Anne sütünün özendirilmesine 
ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru 
alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik Sağlık 
Bakanlığı tarafından ‘Bebek Dostu Hastane’ pro-
jesi başlatılmıştır. Bununla doğum hizmeti veri-
len hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik 
bir uygulama haline gelmesi amaçlanmıştır. Öte 
yandan başta birinci basamak sağlık kuruluşların-
da hizmet veren profesyoneller olmak üzere tüm 
sağlık çalışanları, hamileliğin başlangıcından iti-
baren emzirme ve anne sütünün yararları konu-
sunda kadınları bilgilendirmektedirler. Tüm fırsat 
eğitimlerinde emzirmenin özendirilmesi ve anne 
sütünün yararları öncelikli konuların başında gel-
mektedir. 

Son tahminlere göre, düşük ve orta gelirli ülkeler-
de altı aydan küçük bebeklerin yalnızca % 37’si 
sadece anne sütü ile beslenmektedir (1). Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 sonuçlarına 
göre de; sadece anne sütü ile beslenen çocukların 
ortalama 1.2 ay, anne sütü ve ek besin takviyesi 
ile beslenen çocukların ise ortalama 16.7 ay em-
zirildiği rapor edilmiştir (4). Bu bulgular, küresel 
sağlık otoritelerinin (Birleşmiş Milletler Çocuk-
lara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) önerisinin aksine toplumumuzda 
ilk 4-6 ay sadece anne sütü ile bebek beslenmesi 
konusundaki yetersizliği göz önüne sermektedir.

Annelerin neredeyse tamamının doğumdan sonra 
bebeklerini emzirdiklerini, ancak aynı zamanda 
erken dönemde ek gıdalara da başladıklarını ve 
bunda en çok sütlerinin yetersiz olduğu ve be-
beklerinin doymadığı düşüncesinin etkili olduğu 
bilinmektedir (5). Emzirme durumunu gösteren 
verilerdeki düşüklüğü sadece annelerin emzirme 
konusundaki isteksizliği ile açıklamak doğru ol-

mayacaktır. Dahası annelerin yetersiz süt üretimi 
/ hipogalactia da bu durumun ortaya çıkmasına 
eşlik etmektedir. Kaynaklarda da sıklıkla emzir-
meyi bırakmanın ana nedeni olarak yetersiz anne 
sütü üretimi bildirilmiştir (6-8).

Sütünün yetmediğini düşünen ve bebeklerini em-
zirmek isteyen annelerin geleneksel olarak bazı 
süt arttırıcı besinlerin tüketimine önem verdiği 
bilinmektedir. Süt üretiminin başlatılmasını, sür-
dürülmesini ve arttırılmasını tetiklediğine inanı-
lan maddeler galaktogog olarak isimlendirilmek-
tedir (9-12). Galaktogogların prolaktin salgısını 
arttırdığı yanı sıra psikolojik olarak rahatlama 
sağlayarak, süt üretimine marjinal bir katkı sağla-
dığı savunulmaktadır (11). Laktasyona yardımcı 
olan bu maddeler farmasötik, gıda veya bitkisel 
kaynaklı takviyeler olabilir (9,11,13). Shawahna, 
Qiblawi ve Ghanayem (14) çalışmasında sağlık 
profesyonellerinin yaklaşık %70’inin anne sütü 
veren kadınlar için bitkisel galaktogogları tav-
siye ettiğini belirtirken, kadınların da yaklaşık 
% 68’inin bunları kullanma yönünde sağlık pro-
fesyonellerinden öneri istediğini göstermektedir. 
Erkaya, Gürsoy ve Güler (15) Trabzon İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne bağlı 15 Aile Sağlığı Merkezi’nde 
yürüttükleri çalışmalarında 335 anne ile görüş-
müş ve annelerin %85,1’inin sütlerini artırmak 
için alternatif uygulama yaptıklarını bildirmişler-
dir. Süt arttırma amacı ile sıklıkla galaktogogla-
rın kullanıldığı daha birçok tanımlayıcı çalışma 
bulunmaktadır (örn. 16). Bu besinlerin gerçekten 
galactogog etkileri olup olmadığı bilinmemekte, 
kanıt temeli olmadan bireysel deneyimlere daya-
lı kulaktan dolma bilgilerle kullanımına devam 
edilmektedir. Buradan hareketle, bitkisel besinle-
rin galaktogog etkilerini değerlendirmiş deneysel 
tasarım tipindeki çalışmaların sistematik olarak 
sunulması amaçlanmıştır. Böylece annelerin ve 
bu alanda çalışan sağlık profesyonellerinin etkisi 
kanıtlanmış bitkisel galaktogoglara son yayım-
lanmış literatür kapsamında ulaşması ve yararlan-
ması hedeflenmiştir.

2. GEREÇ VE YÖNTEM
Literatürün sistematik incelenmesi sonucu elde 
edilen makaleleri ortaya koyan bu çalışmanın ta-
sarımı derleme türündedir. 
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2.1. Literatür İnceleme Süreci
Literatür inceleme; ULAKBİM- EKUAL, Science 
Direct, Pubmed, Scope Med ve Google Akademik 
veri tabanları 2000-2018 yılları arasında “galacto-

gogue”, “galactagogue” ya da “galaktogog” anah-
tar kelimeleri başlık ve özet bölümünde arama 
kriterleri kullanılarak iki araştırmacı tarafından 
eş zamanlı yapılmıştır. Literatür inceleme süreci 
Şekil 1’de gösterilmiştir.

6 
 

Şekil 1. PRISMA literatür inceleme sürecinin akış diyagramı

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6). ‘den uyarlandı.
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Beş veri tabanı tarandığında 6120 
makale bulundu.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce, yayın yılı 
2000-2018, tarama alanını: başlık, özet ve 
anahtar kelimeler olarak sınırlandırdığında 
5848 makale elendi 

 

39 duplike makale atıldıktan sonra, 
21 makalenin tam metni uygunluk 
açısından incelendi

Uygun bulunan 19 makale 
çalışmaya dahil edildi. Makalelerin 
kaynaklarında bulunan 2 makale 
de çalışmaya eklendi.

Elde edilen 272 makalenin 
249’unun tam metnine ulaşıldı ve 
özeti incelendi

 

2 çalışma hem hayvansal (ahtapot ve 
pangolin pulları) hem de bitkisel etken 
madde ele alınması nedeni ile dışlandı.

 

50 çalışma farmasötik kaynaklı,

22 çalışma veterinerlik alanında,

117 çalışma deneysel araştırma tasarımı 
dışında olması nedeni ile dışlandı. 
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2.2. Makale Dahil Etme ve Dışlama Kriterleri 
Çalışma kapsamına alınacak makalelerin seçi-
minde;
•	 Yayın dili İngilizce ve Türkçe,
•	 Deneysel çalışma tasarım tipine sahip,
•	 Emziren anne veya farelerin örneklemi oluş-
turduğu,
•	 Süt üretimi üzerinde etkili sadece bitkisel 
(farmasötik olmayan) galaktogogun etkisini orta-
ya koyma,
•	 Ocak 2000-2018 tarihleri arasında ulusal/
uluslararası hakemli bir dergide yayımlanma,
•	 Tam metnine ulaşılabilme kriterlerine sahip 
çalışmalar dikkate alınmıştır.

2.3. Verilerin Çekilmesi 
Verilerin çekilmesi için standart bir “veri çekme 
formu” oluşturularak veriler buna göre değerlen-
dirilmiştir. Bu forma göre her makaleden; 

•	 İlk yazarın adı ve çalışmanın yayımlanma yılı
•	 Çalışmanın yapıldığı yer
•	 Örneklem grubu
•	 Yapılan girişim
•	 İzlem süresi ve sıklığı
•	 Değerlendirme ölçütleri
•	 Ana sonuç
•	 Etkisi değerlendirilen bitkisel etken madde 
gibi başlıklarla veriler çekilmiştir.

3. BULGULAR
Belirlenen sınırlama kriterleri ile literatür taran-
dığında 272 makale elde edilmiştir. Tam metin 
olarak ulaşılan 249 makalenin özeti incelenmiştir. 
Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uygun olma-
dığı ve duplike yayın olması nedeniyle 228 maka-
le dışlanmıştır. Tam metni incelenen makale sayısı 
21’dir. Bu makalelerden ikisi hayvansal kaynaklı 
(ahtapot ve pangolin pulları) gıdanın galaktogog 
etkisini ortaya koyması nedeni ile çalışmadan 
dışlanmıştır. Bu sistematik derleme çalışmasın-
da dahil etme kriterlerine uyan 21 (9-13, 17-32) 
deneysel araştırma tasarım tipine sahip çalışma 
incelenmiştir. Tarama süreci şekil 1, çalışmaların 
özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir.

3.1. Çalışmaların Yürütüldüğü Ülke, Yayım-
lanma Tarihi
Çalışmaların beşi Hindistan (11,9, 21, 26, 31), iki-
si Mısır (9, 32), biri Türkiye (12), biri Peru (20), 
üçü Irak (17, 18, 27), ikisi İran (22, 23), biri Hol-
landa (24), biri Nijerya (10), üçü İtalya (13, 29, 
30) biri Tayland (28), biri Malezya (25) olmak 
üzere 11 farklı ülkede yürütülmüştür.

Çalışmaların çoğu 2014 (9, 11, 17, 22, 27)  ve 
2015 (18, 19, 29, 32) tarihlerinde yayımlanmıştır. 

3.2. Çalışmaların Örneklem Özellikleri 
Dokuz çalışmanın örneklemini kadınlar ve be-
bekleri oluştururken (9, 11-13, 20,21, 28-30), 12 
çalışmanın örneklemini sıçanlar oluşturmaktadır 
(17-19 22-27, 31, 32). Çalışmaların örneklem bü-
yüklükleri 15-118 arasında değişmektedir. 

3.3. Çalışmaların Girişim Özellikleri 
Örneklem grubunu kadınların oluşturduğu altı 
çalışmada gruplar girişim ve plasebo grubu ola-
rak ikiye ayrılmaktadır (13, 20,21, 28-30). Bu 
çalışmaların ikisinde, girişim grubuna postpartum 
3-28. günler arasında her gün 5 gr etken madde, 
plasebo grubuna ise 5 gr laktoz uygulanmıştır (13, 
30). Paritakul’un (28) çalışmasında girişim grubu-
na postpartum 1-7. günler arasında günde iki kez 
etken madde, plasebo grubuna ise mısır nişastası 
uygulanmıştır. Peila’nın (29) çalışmasında, giri-
şim grubuna postpartum 10-38. günler arasında 
günde iki kez etken madde, plasebo grubuna ise 
şekerli su uygulanmıştır. Gupta ve Shaw’ın (21) 
çalışmasında girişim grubuna 30 gün boyunca 
günde üç kez etken madde, plasebo grubuna ise 
pirinç tozu uygulanmış ve Di Pierro’ın (20) çalış-
masında girişim grubuna 63 gün boyunca günde 
bir kez etken madde, plasebo grubuna ise girişim 
grubundan ayırt edilemez bir madde uygulandığı 
belirtilmiştir.

Örneklem grubunu kadınların oluşturduğu iki ça-
lışmada örneklem, girişim bir, girişim iki ve kont-
rol grubu olarak üçe ayrılmaktadır (9, 11). Srini-
vas (11) girişim bir grubuna 200 ml etken madde, 
girişim iki grubuna sarımsak içerikli karışım uy-
gularken kontrol grubuna ise hiçbir madde ver-
memiştir. Sakka (9) girişim bir grubuna günde üç 
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bardak etken madde, girişim iki grubuna günde üç 
kez 10’ar adet hurma verirken, kontrol grubuna 
ise hiçbir madde vermemiştir. Türkyılmaz (12) ise 
kadın örneklem grubunu girişim, plesebo ve kont-
rol grubu olarak üçe ayırmış ve girişim grubuna 
günde üç fincan etken madde, plesebo grubuna 
aynı miktarda granül çay uygulamış ve kontrol 
grubuna hiçbir madde vermemiştir.

Örneklem grubunu sıçanların oluşturduğu dört 
çalışmada örneklem girişim ve kontrol grubu ola-
rak ikiye ayrılmaktadır (17, 18, 22, 23). Bu ça-
lışmaların birinde, 3.-18. günler arasında girişim 
grubuna her gün etken madde, kontrol grubuna 
ise metil sülfoksit uygulanmıştır (18). Al-Snafi  
(17) çalışmasında, 5.-14. günler arasında girişim 
grubuna her gün etken madde, kontrol grubuna 
ise kontrol diyeti uygulamıştır. Hosseinzadeh (22, 
23) ise 3.-18. günler arasında girişim grubuna her 
gün etken madde, kontrol grubuna ise 0.5 ml sali-
ne uygulamıştır. 

Üç çalışmada ise sıçanlar girişim bir, girişim iki 
ve kontrol grubu olarak üçe ayrılmaktadır (24, 
26, 27). Mohammed, (27) çalışmasında girişim 
bir grubuna etken madde, girişim iki grubuna 
oral metaclopramide, kontrol grubuna ise sadece 
su uyguladığını belirtmiştir. Manna (26) girişim 
bir grubuna 250 mg/kg etken madde, girişim iki 
grubuna 500 mg/kg etken madde, kontrol grubu-
na ise distile su uygulamıştır. Lompo-Ouedraogo 
(24) girişim bir grubuna 280 mg/kg etken mad-
de, girişim iki grubuna 560 mg/kg etken madde, 
kontrol grubuna ise % 0.9 NaCl uygulandığını 
belirtmiştir.

Üç çalışmada ise, girişim bir, girişim iki, girişim 
üç ve kontrol grubu olarak sıçan örneklem gru-
bu dörde ayrılmaktadır (19, 25, 31). Mahmood’ın 
(25) çalışmasında girişim bir, iki ve üç grupları-
na; petrol eteri, etonol ve su ile karıştırılan etken 
madde, kontrol grubuna ise distile su uygulan-
dığı belirtilmiştir. Sumanth’ın (31) çalışmasında 
girişim iki ve üç grubuna 270 mg/kg, 540 mg/
kg etken madde, girişim dört grubuna 2.7 mg/kg 
domperidon süspansiyonu, kontrol grubuna ise % 
1 selüloz glukolat uygulandığı belirtmiştir. Bad-
gujar (19) ise girişim bir ve ikinci gruplara 300 

mg/kg ve 600 mg/kg, girişim üç grubuna 2.5 mg/
kg etken madde, kontrol grubuna ise serum fizyo-
lojik uyguladığını belirtmiştir.

Sani’in (10) çalışmasında ise örneklemi oluşturan 
sıçanlar girişim B, girişim C, girişim D, girişim 
E, pozitif kontrol ve negatif kontrol grubu olarak 
altıya ayrılmaktadır. Girişim B, girişim C, girişim 
D, girişim E gruplara 50 mg/kg, 100 mg/kg, 200 
mg/kg ve 400 mg/kg etken madde,  pozitif kontrol 
grubuna 0.1 IU oksitosin ve negatif kontrol gru-
bu grubuna ise distile su uygulandığı belirtilmiştir 
Taha (32) çalışmasında sıçan örneklem grubu gi-
rişim B, girişim C, girişim D, girişim E, girişim 
F ve kontrol grubu olarak altıya ayrılmaktadır. 
Girişim B grubuna 116 mg/kg ürün bir, girişim 
C grubuna 116 mg/kg evde hazırlanmış ürün bir, 
girişim D grubuna 135 mg/kg ürün iki, girişim E 
grubuna 135 mg/kg evde hazırlanmış ürün iki, gi-
rişim D grubuna 190 mg/kg etken madde eklen-
miş ürün iki ve kontrol grubu grubuna ise serum 
fizyolojik uygulandığı belirtilmiştir.

3.4. Çalışmaların İzlem Süreleri
İzlem süresi; örneklemini kadınlar ve bebeklerin 
oluşturduğu çalışmalarda daha uzun olmakla bir-
likte örneklemini sıçanların oluşturduğu çalışma-
larda çoğunlukla izlem 0-15 gün ya da 3-18 gün 
aralığında yürütülmüştür.

3.5. Çalışmaların Değerlendirme Ölçütleri 
Değerlendirme ölçütleri olarak 17 çalışmada be-
beklerin ya da yavru sıçanların kilo artışı/antro-
pometrik ölçümleri (9-12, 17-19, 21-27, 29-31), 
altı çalışmada kadınların ya da sıçanların kilo ar-
tışı (21-24, 26, 31), 10 çalışmada serum prolaktin 
seviyesi (11, 17-19, 21, 24, 27, 28, 31, 32), 12 
çalışmada anne sütü miktarı (9, 10, 12, 13, 20, 25-
31) bir çalışmada annenin sübjektif memnuniyeti, 
bebeğin iyilik ve mutluluk hali (21) bir çalışmada 
anne sütü kalitesi (20), dört çalışmada meme ve 
bağırsak dokularının histoimmunokimyasal deği-
şimi (10, 17, 19, 26), üç çalışmada anne sıçanların 
kan glikojen, total protein, kortizol, progesteron 
ve östrodiol hormon seviyeleri (19, 31, 32) ele 
alınmıştır.
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3.6. Çalışmalarda Galaktogog Etkisi Değerlen-
dirilen Bitkisel Etken Maddeler
Çalışmaların üçünde çemen otu (Trigonella foe-
num-graecum) (9, 11, 12), bir çalışmada Sarım-
sak (Allium sativum) (11) bir çalışmada hurma 
(Phoenix dactylifera) (9), bir çalışmada kuşkon-
maz (Asparagus racemosus) (21), bir çalışmada 
Hindistan’da yetiştirilen sütleğengiller ailesinden 
bir bitki (euphorbia fusiformis kökü) (26), iki ça-
lışmada çörek otu (N.Sativa) (17, 23), bir çalış-
mada anason (Pinpinella  Anisum) (22), bir ça-
lışmada üzüm çekirdeği (Vitis vinifera) (18), bir 
çalışmada akasya (Acacia nilotica ssp adansonii) 
(24), bir çalışmada Nijerya’da yetiştirilen ve ge-
leneksel kullanımı olan çalı bitkisi (guiera sene-
galensis) (10),  iki çalışmada keçisedefi (galega) 
(13, 30) bir çalışmada zencefil (28), bir çalışmada 
muz çiçeği (Musa x paradise) (25), bir çalışmada 
topalak (Cyperus rotundus Linn) (19) sonuç de-
ğişkenleri üzerinde anlamlı fark yaratarak galak-
togog etki göstermiştir. İki çalışmada ise birçok 
bitki karışımının galaktogog etkisi ortaya konul-
muştur (31, 32). Sumanth; (31) Jivanti, Shatavari, 
Vidarikanda, Yashtimadhu ve Shatapushpa içeren 
Laktovedin adını verdiği karışımın galaktogog et-
kisini test etmiştir. Taha (32) ise ticari formu bulu-
nan ürüne karşı, evde hazırlanan ve kimyon tozu 
eklenmiş, içeriğinde çemen otu, frenk kimyonu, 
rezene ve dereotu tozu içeren ürünün etkisini de-
ğerlendirmiştir. Dört çalışmada deve dikeni (Sil-
ybum Marianum) (13, 20, 27, 30) galactogog etki 
gösterirken, Peila (29)’nın çalışmasında girişim 
ve plasebo grubu arasında süt üretimi açısından 
önemli bir farklılık bulunmamıştır. 

4. TARTIŞMA
Birçok ülkede metoklopramid ve domperidon en 
sık reçete edilen farmakolojik galaktogoglardır 
(33). Ancak, farmasötik galaktogoglar anne sütü 
ile de vücuttan atılırlar ve uzun süre kullanımın-
da anne ve bebeklere potansiyel yan etkileri ve 
zararları bulunmaktadır. Bu nedenle herhangi bir 
sağlık otoritesi tarafından güvenli ve etkili galak-
togoglar olarak onaylanmamışlardır ve şu anda 
“off-label (onaylanmış kullanılabilirlik alanı dı-
şında kullanım)” olarak kullanılmaktadır (34). 
Farmasötik ajanlar kullanarak anne sütü üretimi-
ni arttırmaya yönelik müdahaleler, annelere ve 

bebeklere yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle 
tartışmalıdır. Bu nedenle farmasötik ajanlar ile 
ilgili endişeler ve belirsizlikler sürerken gelenek-
sel olarak kullanımlarına sık rastlanan bitkisel te-
rapötik besinler, anne sütünü arttırmada daha iyi 
alternatif olarak görülmektedir. Emziren kadınlar 
tarafından, genellikle reçeteli ilaçlara göre daha 
güvenli varsayılması, kültürel olarak kabul edi-
lebilir olması, erişiminin kolay olması ve daha 
uygun maliyetli olması nedeniyle bitkisel galak-
togogların popülaritesi ve kullanımı artmaktadır 
(35, 36). Bu yönelim bitkisel galaktogogların 
özellikleri, etkileşimi ve istenmeyen etkileri hak-
kında sağlık profesyonellerinin daha fazla bilgi 
sahibi olmalarını gerekli kılmaktadır. Sağlık pro-
fesyonelleri, emzirme dönemindeki kadınların 
anne sütünü arttırmaya yönelik uygulamalarını ve 
fayda arayışlarını değerlendirmelidir. Bu konuda 
bilgi almak isteyen annelere, etkisi kanıtlarla orta-
ya konulmuş galaktogoglar konusunda danışman-
lık sağlamaları anne ve bebeklerine yarar sağla-
yacaktır. Bu derleme makalesi, alanda çalışan 
sağlık profesyonelleri ve annelerin etkili bitkisel 
galaktogogları geniş bir çerçevede görmeleri ve 
farkında olmaları açısından önemlidir.

Farmasötik ve bitkisel kaynaklı destek gıdaların 
emziren anneler üzerindeki etkisini değerlendiren 
dört sistematik inceleme makalesi yayınlanmıştır. 
Mortel ve Mehta (37), bitkisel galaktogogların 
etkisinin değerlendirildiği altı deneysel çalışma-
yı incelemiştir. Yazarlar, inceledikleri deneysel 
çalışmaların; küçük örneklem büyüklüğü, yeter-
siz randomizasyon yöntemleri, kötü tanımlanmış 
uygunluk kriterleri, çoklu bitkisel müdahalelerin 
kullanımı ve değişken emzirme uygulamaları açı-
sından sınırlılıklarının olduğunu bildirmiştir (37). 
Budzynska ve arkadaşları (38) tarafından yapılan 
ikinci sistematik derleme makalesinde laktasyon 
sırasında çeşitli bitkisel maddelerin güvenliği ve 
etkinliğini değerlendiren çalışmalar incelenmiştir. 
Bu derlemede yer alan klinik çalışmalar üç ka-
tegoriye ayrılmıştır: anket çalışmaları, güvenlik 
çalışmaları ve etkinlik çalışmaları. Çalışmalar, 
tasarım, bitkisel müdahale ve sonuç ölçütleri açı-
sından çok heterojen bulunmuş ve zayıf metodo-
lojik kalitenin baskın olduğu ifade edilmiştir (38). 
Amer ve arkadaşları (39) ABD’de dokuz popüler 
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bitkisel ürünün güvenliğini ve etkinliğini değer-
lendiren 55 çalışmayı sistematik olarak incele-
miştir. Bu derlemede de incelenen çalışmaların 
çoğunda heterojen müdahaleler, çalışma tasarım-
ları ve sonuç ölçütlerinin olduğu bildirilmiştir. 
Bazzano ve arkadaşlarının (40) makalesinde bit-
kisel galaktogogların etkisini değerlendiren sekiz 
çalışma incelenmiştir. Yazarlar metodolojideki 
tutarsızlıklar, örneklemi oluşturan katılımcılar, 
etken maddenin dozajı ve sonuç değişkenlerinin 
farklılığı yönünde fikir bildirmişlerdir. Sunulan 
bu derleme çalışmasında, deneysel tasarım tipine 
sahip makalelerin metodolojik yönleri değerlen-
dirilmemiştir. Daha önceki sistematik inceleme 
makaleleri ile uyumlu olarak, incelenen deneysel 
tasarım tipindeki çalışmalar örneklem yapıları, 
bitkisel müdahale girişimleri, izlem süreleri ve 
sonuç ölçütleri açısından heterojen yapıdadır. Bu 
farklılık, çalışmaların kanıtlarının karşılaştırılma-
sını ve yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. 

Örneklemini insanların/kadınların oluşturduğu 
araştırmalarda anne sütü üretiminde etkili bitki-
sel galaktogoglar: çemen otu, sarımsak, hurma, 
kuşkonmaz, deve dikeni, keçisedefi, zencefil’dir. 
Örneklemini sıçanların oluşturduğu araştırmalar-
da deve dikeni, Hindistan’da yetiştirilen sütleğen-
giller ailesinden bir bitki (euphorbia fusiformis 
kökü) çörek otu, anason, üzüm çekirdeği, akasya, 
topalak, Nijerya’da yetiştirilen ve geleneksel kul-
lanımı olan çalı bitkisi (guiera senegalensis), muz 
çiçeği’nin süt üretimi üzerindeki olumlu etkisi 
gösterilmiştir. Gökduman ve Akdolun Balkaya 
(41)’ın çalışmalarında da bildirdikleri gibi kadın-
ların %30.1’i anne sütünü artırmak için bitkisel 
çay (genellikle rezene çayı, %76.9) kullanmışlar 
ve bunların %57’si kullandıkları çayın sütlerini 
artırdığını belirtmişlerdir. Erkaya, Gürsoy ve Gü-
ler (15) Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 15 
Aile Sağlığı Merkezi’nde yürüttükleri çalışmala-
rında 335 kadın ile görüşerek bunların %85,1’inin 
sütlerini artırmak için alternatif uygulama yaptık-
larını bildirmişlerdir. Kadınların anne sütünü en 
çok; su (%93,0), sebze-yeşillik (%87,7), çorba 
(%69,1), komposto (%48,1), meyve (%39,2), 
rezene çayı (%34,7), Humana Stil Tea isimli 
bitkisel içerikli ticari çay (%27,4), sütlü tatlılar 
(%26,6) ve bulgur pilavının (%24,2) artırdığına 

inandıkları rapor edilmiştir. Othman, Lamin ve 
Othman (42) Malezya’da 84 emziren kadın ile 
yürüttükleri çalışmada en fazla yonca, çörek otu 
ve çemen otunu galaktogog amaçla kullandıkları-
nı rapor etmişlerdir. Buntuchai ve arkadaşları (43) 
Tayland’da sadece anne sütü ile bebeğini besle-
yen 36 kadın ile geleneksel galaktogog tüketimi 
hakkında görüşmüştür. Bu amaçla fesleğen, zen-
cefil, muz çiçeği, papaya, kişniş, yaprak soğanı/
frenk soğanı, jak meyvesi (jackfruit) ve moringa 
tüketiminin fazla olduğunu belirlemiştir. Ulusal 
ve uluslararası yürütülen daha birçok çalışmada 
anne sütünü arttırmak amacı ile geleneksel olarak 
kullanılan gıdaların farklılık gösterdiğini görmek 
mümkündür (örnek, 16). 

Öte yandan hali hazırda piyasada anne sütünü 
arttırıcı etkisi olduğu iddia edilen birçok farma-
sötik, bitki ve gıda kaynaklı maddelerin satışı bu-
lunmaktadır. Dahası emziren anneler sosyal med-
yada, pek çok forum ve paylaşım sitelerinde bir-
birlerine bu ürünlerin süt arttırıcı etkilerinin olup 
olmadığını sormakta ya da bireysel deneyimlere 
dayalı tavsiyelerde bulunmaktadır. Burada popü-
ler yönelimin bilimsel bir temelinin olup olma-
dığı sorusu önem kazanmaktadır. Kanıt temelli 
olmayan bu bilgilerin sosyal hayatta çokça pay-
laşılması, anne ve bebek sağlığı üzerindeki etki-
lerinin araştırılmasını gerektirmektedir. Yanı sıra 
etik kaygılar, emziren kadınlarda deneysel çalış-
maların yürütülmesini kısıtladığından elde edi-
len veriler genellikle hayvan modelleri ile sınırlı 
kalmıştır. Hayvan deneylerinde etkisi kanıtlanan 
birçok bitkisel galaktagog için kadınlarda güvenli 
kullanımına yönelik güçlü tavsiyelerde bulunmak 
doğru değildir. Sıçanlarda etkisi ortaya konulmuş 
bitkisel galaktogogların insan modelli çalışmalar 
ile etkilerinin doğrulanmasına ihtiyaç vardır. 

5.SONUÇ ve ÖNERİLER
Bitkisel besinlerin galaktogog etkilerini ortaya 
koyan, deneysel tasarım tipinde çalışmaları siste-
matik olarak derlemek amacıyla gerçekleştirilen 
çalışma sonucunda;
- Yapılan deneysel çalışmalarla yaygın olarak kul-
lanılan özellikle çörekotu, çemen otu, zencefil ve 
muz çiçeği gibi ajanların etkisinin olduğu, 
-Anne sütü üretimine etkilerin araştırıldığı çalış-
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maların genellikle hayvan modelli çalışmalar ol-
duğu,
-Anne sütünü arttırmak amacı ile geleneksel ola-
rak kullanılan gıdaların coğrafik açıdan farklılık 
gösterdiği saptanmıştır.
Bu alandaki tavsiyelere rehberlik edecek, bitkisel 
galaktogoglarla ilgili mevcut bilgilerimizi geniş-
letecek ve galaktogogların güvenli kullanımlarına 
yönelik kanıtlar sunacak araştırmaların sayısı-
nın arttırılması ve desteklenmesi önerilmektedir. 
Özellikle, literatürde Türk kültürüne özgü gele-
neksel süt arttırıcı uygulamaların etkisini güçlü 
kanıtlarla ortaya koyan sadece bir çalışmaya ula-
şılmış olması bu alandaki çalışmalara olan ihtiya-
cı ortaya koymaktadır.
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Anthrax Disease and its Importance

Şarbon Hastalığı ve Önemi
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ABSTRACTÖZ
Anthrax is a disease caused by gram-positive, rod-shaped Bacillus 
anthracis bacteria, which directly or indirectly affects people from 
animals and / or products of animal origin. It is thought that anthrax 
is not a human onset disease but cutaneous anthrax has been pre-
viously reported to have human-to-human transmission. Although 
Anthrax is serious public health problem due to its highly infectious 
and deadly nature, it can be treated with early diagnosis and ap-
propriate antibiotics treatment. Besides that, public education, re-
gular infection control and examination activities may keep anthrax 
under control in populations.

Şarbon doğrudan ya da dolaylı olarak hayvanlardan ve/veya hay-
vansal kaynaklı ürünlerden bulaşarak insanları etkileyen; gram po-
zitif, çubuk şeklindeki Bacillus anthracis bakterisinden kaynaklanan 
bir hastalıktır. İnsandan insan geçmediği düşünülmektedir, ancak, 
akıntılı deri lezyonu görülen kutanöz şarbon vakalarında insandan 
insana bulaş olduğuna dair yazılar vardır.  Son derece bulaşıcı ve 
ölümcül olması sebebi ile ciddi bir halk sağlığı sorunu olan şarbo-
nun erken teşhis edildiği ve uygun antibiyotik kullanıldığı taktirde 
tedavi edilebilmesinin yanı sıra eğitim, düzenli enfeksiyon kontrolü 
ve denetimler ile şarbon hastalığı toplumda kontrol altında tutula-
bilmektedir.
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GİRİŞ

İnsanlık tarihi ile uzun ilişkisi olan şarbon M.Ö. 
1190-1491’de Avrupa, M.Ö. 3000’de Çin tara-
fından bilinmekteydi. Şarbon; Yunan, Roman ve 
Hint toplumlarının ilk literatürlerinde tanımlan-
mıştır. Şarbon ismi Yunanca kömür anlamına ge-
len “anthrakis” kelimesinden elde edilmiştir. Bu 
isimle anılmasının sebebi şarbonun kutanöz for-
munda kömür rengi deri lezyonları görülmesidir. 
Şarbon ile ilgili çalışmalar özellikle 19 yy’da hız 
kazanmış olup, 1876’da Robert Koch tarafından 
şarbonun etiyolojik ajanının Bacillius antracis ol-
duğunu bulunmuştur. Dünyanın en büyük şarbon 
salgını 1979-1980 yılları arasında Zimbabve’de 
meydana gelmiştir. Bu tarihlerde iç savaş içinde 
olan Zimbabve’de savaş öncesi şarbon endemik 
olup sadece birkaç şarbon vakası görülmüştür. 
Ancak savaş sebebi ile besin eksikliği yaşanması 
sonucu insanlar şarbon bulaşmış etleri tüketmek 

zorunda kalmışlardır. Bu durum 182 kişinin şar-
bondan ölmesi, 942’den fazla deri şarbonu vakası 
görülmesine sebep olmuştur (1).

Şarbon Etiyolojisi ve İnsidansı
Esasen koyun, keçi, sığır gibi ot yiyen hayvanla-
rın hastalığı olan şarbon Bacillus anthracis bak-
terisi tarafından gelişir ve insanlara, enfekte hay-
vanlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak insana 
bulaşabilir (2). Enfekte olan konak vegetatif basili 
toprağa ve havaya taşır. Sporlar, başka bir konak 
tarafından alınıp, çimlenip çoğalana kadar, top-
rakta on yıllar boyunca inatla canlı kalabilir (3).

Bacillus anthracis sporları pratikte kullanılan de-
zenfektanlara karşı dirençli olup sporları 1400C’de 
30 dakikada, 1800C’de ise 2 dakikada inaktif 
olurken, yüksek konsantrasyonlarda formaldehid, 
gluteraldehid, hidrojen peroksid ve perasetik asit 
kullanıldığında da sporlarla mücadelede etkili so-
nuç gözlenir (4). 
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Endemik bölgelerde sinekler, büyük salgın oluş-
masında önemli rol oynar. Enfeksiyon döngüsünü 
etkileyen faktörler şu şekildedir: 
1) pH, sıcaklık, su aktivitesi ve katyon düzeyleri  
ibi sporlanma ve çimlenmeye etki eden faktörler
2) Otlama, konağın sağlık durumu, böcek popü-
lasyonu ve insan aktiviteleri gibi mevsim ile iliş-
kili faktörler (3)

Hayvanlar arasında enfekte ot, kök ve hayvan 
yemlerinin tüketilmesi, çevrenin sinekler aracılığı 
ile kontamine olması, et obur hayvanların ölmüş 
şarbonlu hayvanların etini tüketmesi ve bu hay-
vanların dışkı ve atıkları ile toprağı kontamine 
etmesi, kontamine et ürünleri ile hazırlanan yem 
vb. ürünlerle hayvanların beslenmesi aracılığı ile 
insanlara geçen şarbon sporların solunması, spor-
larla kontamine olan içme suyu ya da besinlerin 
tüketilmesi, şarbonlu hayvanların kesilmesi ve 
yüzülmesi işlemleri sırasında hayvanla (kıl, toy-
nak, organ, deri vb.) doğrudan temasta bulunul-
ması, bu hayvanların etlerinin tüketilmesi yoluyla 
hastalık insanlara bulaşır (5,6). Şarbonlu hayvan-
lar genellikle ölmeden önce enfekte olan mikro-
organizmaları sütlerine aktarmazlar. Bu sebeple 
şarbonun süt tüketimi ile bulaşma riski düşüktür. 
Ancak bazı vakalarda şarbonun vejetatif formları-
nın süte aktarıldığı görülmüştür. Bu tip durumlar-
da pastörizasyon (16 saniye, 72-730C ya da 19-20 
saniye 80-820C) ve UHT (Ultra High Temperatu-
re, 1-2 sn, 1350C) gibi uygun sterilizasyon yön-
temlerinin kullanılması ile sporlar hızlı bir şekilde 
öldürülebilir (5).

İnsanlarda oluşan şarbonun dört farklı formu gö-
rülebilir:
1) Kutanöz şarbon: Sporların vücuda deri aracılı-
ğı ile girmesi sonucu oluşan bu form enfeksiyon 
noktasında siyah kabukla çevrili olan ağrısız bir 
ülser gelişimi ile karakterizedir. Kutanöz şarbon, 
rapor edilen insan şarbon vakalarının yaklaşık 
%95’ini oluşturmakta olup, aerosol atağı sonucu 
da gelişebilir (2). Tanımlanan şarbon vakaları sık-
lıkla ortası çökük, içi sıvı ile dolu tipik hafif şid-
dette kutanöz şarbon oluşumu ya da bül oluşumu 
ile karakterize şiddetli kutanöz şarbon oluşumu 
şeklindedir (4, 7). 

2) Gastrointestinal şarbon: Bireyler çiğ ya da 
az pişmiş şarbon enfekte hayvan eti tükettikleri 
zaman gastrointestinal şarbon gelişmektedir. İlk 
temas ile şarbon sporları üst gastrointestinal yol 
(boğaz ve ösefagus), mide ve bağırsaklara etki 
edebilir. Şarbonlu et tüketimini takiben 1 ile 7 
gün içinde enfeksiyon gelişmektedir ve tedavi 
edilmediği takdirde mortalite oranı %50 iken,  
uygun tedavi edildiğinde hastaların %60’ı hayatta 
kalmaktadır (5).

3) İnhalasyonel şarbon: Şarbon sporlarının solun-
ması ile oluşur. Spesifik semptomları olmaması 
ile birlikte semptomlar yavaş yavaş gelişebilir. 
Erken dönem belirsiz semptomlarla ateş, titreme, 
yorgunluk ve keyifsizlik yer alırken, bazı vaka-
larda belirsiz öksürük ve orta şiddette göğüs ağ-
rısı tanımlanmıştır. Bu semptomlar birkaç saat ile 
birkaç gün arasında gelişebilir. Ancak ilerleyen 
evrede akut şiddetli solunum sıkıntısı, taşikardi, 
siyanöz, diyaforez ve stridor görülürken bu semp-
tomları takiben bir ya da iki gün sonrasında ölüm-
cül sepsis ve şok gelişmektedir (8). 

4) Enjeksiyon ilişkili şarbon: B.anthracis’in sub-
kutan enjeksiyon sonucu gelişen enjeksiyon iliş-
kili şarbon genel olarak kontamine eroini enjekte 
eden uyuşturucu kullanıcılarında rapor edilmesi 
sonucu ortaya çıkmıştır. Genel olarak 1-10 gün 
içinde görülebildiği gibi çoğu vakada esas olarak 
enjeksiyonun hemen ardında gelişmiş olduğu ra-
porlanmıştır (8). Şarbonun bu tipi Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde hiç görülmemiş olup son za-
manlarda İngiltere, Norveç, İskoçya ve Almanya 
gibi bazı Avrupa ülkelerinde enjeksiyon ile ilişkili 
şarbon vakaları olduğu bilinmektedir (2,9). Va-
kaların %30’unun agresif medikal tedavi sebebi 
ile öldüğü rapor edilmiştir (2). Şarbonun eroin ile 
kontaminasyonunun, Afganistan, İran gibi şarbo-
nun enzootik olduğu bölgelerden transfer edilme-
sine bağlı olduğu düşünülmektedir (9).

Şarbon sepsisi: B. anthrax bakterisinin iç organ-
lara yerleşmesi sonucu gelişen ağır bir klinik tab-
lodur. Sepsisin diğer oluşum etkenlerinden ayırt 
edilmesinin zor olmasının yanında hastanın öykü-
sü, primer enfeksiyon odağının belirlenmesi tanı 
koymayı kolaylaştırabilir. Sepsis durumu deri 
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şarbonunda nadir görülür ancak inhalasyonel ve 
gastrointestinal şarbon tipleri daha sıktır. Şarbon 
sepsisi başlangıçta bulgu vermeyen hafif şiddet-
te görülürken ileri evresinde ani ateş yükselmesi, 
toksemi ve şok; akabinde şuur bulanıklığı, siya-
noz, dispne ve koma sonucu en son evre ölüm ile 
sonuçlanır (7).

Şarbon vakaları dünyada ve ülkemizde zamanla 
azalmakta iken, Orta ve Güney Amerika, Sah-
ra altı Afrika, orta ve güneybatı Asya, güney ve 
doğu Avrupa ve Karayipler’in tarım bölgelerinde 
halen yaygın olarak görülmektedir. Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde nadir olarak görülse de geç-
mişte sığır ya da geyik gibi yabani ve evcil otlak 
hayvanlarında sporadik salgınlar görülmüştür. 
Şarbon hastalığının gelişmekte olan ve özellikle 
de hayvanları şarbona karşı rutin olarak aşılayan 
veteriner halk sağlığı programı bulunmayan ülke-
lerde daha yaygın olduğu saptanmıştır (5).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre şar-
bon vakası görülmesi yıllık 2000-20000 arası de-
ğişmektedir. İnsidansı ise maruz kalınan hayvan 
sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dünya 
çapında yapılan araştırmaların epidemiyolojik 
verilerinin analizine göre 10 şarbon enfekte çift-
lik hayvanı karkasına karşılık bir insan kutanöz 
şarbon vakası; 30-60 şarbon enfekte hayvan tüke-
tilmesine karşılık bir insan enterik şarbon vakası; 
her bir enterik vaka oluşumu için 100-200 kuta-
nöz vaka gelişimi görülmektedir (10). En büyük 
çaplı insan şarbon salgını 1979-1985 yıllarında 
Zimbabve’de gerçekleşmiştir. Avrupa’da birçok 
ülkede, Kuzey Amerika’da şarbon sporadik ola-
rak insan ve hayvanlarda tespit edilmiştir. Güney 
Afrika’da 30000-60000 hayvanın 1923 yılında 
şarbon enfeksiyonundan ölmüştür (7). 

Türkiye’de ile şarbon prevelansı zamanla azalmış 
olmakla birlikte hala endemik bir hastalık olup, 
olguların tarımsal kaynaklı olduğu görülmektedir. 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge-
lerinde vakaların yaygın görülmesinin yanı sıra 
vaka sayısı 2009 yılında 148’e 2010 yılında 93’e 
indiği saptanmıştır (11).  

Şarbon Patogenezi
Bacilius anthracis’in şarbon toksinleri ve poli-dig-
lutamik asit olmak üzere iki majör virülans fak-
törü olup başlıca virülans faktörü şarbon toksin-
leridir. Şarbon toksinleri üç proteini içerir: Letal 
faktör (LF), protektif antijen (PA) ve ödem faktör 
(EF) (12,13). B.anthracis’in pXO1 ve pXO2 ol-
mak üzere iki büyük plazmidi vardır. pXO1 plaz-
midi PA, LF ve EF’yi kodlarken pXO2 ise kapsül 
oluşumunu sağlayan genleri taşır (14).

Şarbon toksinleri tek başlarına etkili olmayıp bir 
araya geldiklerinde zararlı etkiler oluştururlar. 
Enfeksiyon sırasında PA, konağın tümör endotel-
yal marker 8 geni tarafından kodlanan şarbon tü-
mör reseptörüne (ATR) ve/veya kılcal morfojenez 
geni 2 tarafından kodlanan başka bir reseptöre 
(CMG2) bağlanır. Bu şekilde hücreye giriş yolu 
açılarak EF ve LF’nin hücre içine girişi sağlanır 
(9). Hücre içine giren LF mitojenle aktive olmuş 
protein kinaz (MAPK) yolağını bozar, makrofaj 
ve dendritik hücrelerin sitokin salgılanmasını ön-
lerken EF, ATP’yi cAMP’ye çevirerek cAMP’nin 
artarak dokularda sıvı birikmesi ve ödem oluştur-
masına neden olur (13).

Şarbon Tanı ve Tedavisi
İnsan ve hayvan hayatının kurtarılabilmesi adına, 
diğer salgınlarda olduğu gibi şarbon hastalığında 
da erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Özel-
likle de B.anthracis’in biyoterör olaylarında kul-
lanılması ile tanı sistemlerinin geliştirilmesi üstü-
ne çok çalışmalar yapılmıştır (15).

Şarbon tanısında, hayvanlarda olduğu gibi, gram 
boyaması, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) 
analizi, gümüşlü boyalar, immünohistolojik yön-
temler ve B. Anthracis kültür yöntemleri kulla-
nılabilir (7,8). Hastalığın formuna bağlı olarak 
kan, deri lezyonuna ait sıvı, lenf nodülleri ve/
veya dalaktan alınan aspiratlar, asit sıvış, solunum 
sekresyonu, plevral sıvı, menenjit durumunda se-
rebrospinal sıvı, kusma ve feçes gibi çeşitli klinik 
örnekler toplanabilir (8).

Hastalığın geç döneminde antikorlar oluşur. Ret-
rospektif tanılar için sadece ELISA testi vb. sero-
lojik testler uygundur. Hem akut hem de iyileşmiş 
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serum örnekleri alınmalıdır. Ancak bu gibi du-
rumlar için spesifik antijen kullanımının maliyeti 
pahalıdır. Kutanöz şarbonu olan bazı hastalarda 
seropozitif olmayabilir. Bazı ülkelerde anthraxin 
kullsnılarak hipersensitivite tesi şarbon tanısı 
koymada kullanılmaktadır. Bu yöntem retrospek-
tif tanılar için kullanılabilir olup vakada bakteri-
yolojik ve/veya serolojik test ile tanı konulamadı-
ğı durumlar için de uygundur (3,8).

Şarbon tedavisinde, tanı doğrultusunda, antibi-
yotik kullanımı hayati önem taşır (5). B.anthracis 
bakterisi penisilin, tetrasiklin, eritromisin, strep-
tomisin, florokinolon ve sefazolin, kloramfenikol 
ve diğer ilk nesil sefalosporinler gibi çeşitli anti-
biyotiklere duyarlıdır. Ancak seforksim, sefotak-
sim, seftazidim, aztreonam ve trimetoprim-sul-
famethoksazole gibi son dönem sefaloporinlere 
dirençlidir (9). Şarbon tedavisinde ilk akla gelen 
özellikle penicilin tedavisidir. Ancak özellikle bi-
yoterör olayları için kullanılan şarbon suşları pe-
nisiline duyarlılığı azalmış olabilir ve birden fazla 
antibiyotiğe dirençli hale gelebilir (16). 

Deri şarbonu vakalarında penisilin veya alternatif 
antibiyotik tedavisi tek başına kullanılması öne-
rilse de DSÖ verilerine göre ölüm tehlikesi olan 
şarbonun diğer formlarında ve ciddi deri şarbonu 
vakalarında sistemik komplikasyonlar geliştiyse 
intravasküler penisilin bir veya iki etkili antibi-
yotik ile kombine önerilmektedir. Semptomların 
artmasına ve lezyonun genişlemesine yol açabi-
leceği için akut inflamasyon varlığında cerrahi 
müdahale önerilmediği gibi antibiyotik içeren lo-
kal merhemler etkisizdir. Çevre ve sağlık profes-
yonelinin gerekli korunmaları sağlandıktan sonra 
lezyonlu deriye lokal pansuman yapılmasının ar-
dından bölge steril ıslak gazlı bez ile kapatılma-
lıdır (7). 

Başlangıç dönemindeki inhalasyonel şarbonun 
bulguları grip benzeri olduğu için ayrımını yap-
mak oldukça zordur. Bu gibi durumlarda şarbon 
hastalığı netleşene kadar 2-3 günlük ampirik an-
tibiyotik tedavisi önerilir. Sistemik şarbon vaka-
sında ise agresif antibiyotik tedavisi intravasküler 
yoldan verilir. Hastaya yoğun bakım desteği, ge-
rekli olduğu durumlarda entübasyon, trakeostomi 
veya solunum desteği sağlanmalıdır. Şarbon me-

nejiti gelişmiş vakalarda serebral ödem ve artan 
kafa içi basıncın azaltılmasında, ödem toksini ve 
inflamasyon durumlarında steroidlerin kullanımı 
uygun görülmektedir (3,7).

Şarbon ve Biyoterorizm
 Biyoterörizm 21.yy’ın başlarında çok dikkat çe-
ken bir konu olmuş; anthrax elde edilmesi kolay 
olması ve daha ucuz olmasının yanı sıra geniş 
çapta panik ve fiziksel hasar oluşturması sebe-
bi ile de biyoterörizm için cazip bir silah haline 
dönüşmüştür. İnsanlık tarihinde çok uzun süre 
ilişkili bulunan şarbonun özellikle 2001 yılında 
Amerika Birleşik Devletlerinde biyosilah olarak 
kullanılması tekrar popüler olmasına sebep ol-
muştur (1). 

Sporlarının uzun süre doğal koşullara dirençli ol-
ması ve uzun yıllar doğada yaşayabilmesi, vücu-
da alındığı taktirde ağır hasarlar verebilmesi hatta 
ölümle sonuçlanması sebebi ile Bacillius anthra-
cis etkili bir biyosilah konumundadır (1). Özellik-
le biyoterör olaylarında kullanılan şarbon suşla-
rının antiboyitik tedavisine daha dirençli olması 
sebebi ile bu durumlarda hasar daha ağır seyredil-
mektedir (16). Doğal gelişen inhalasyonel şarbon 
vakası normalde az görülürken biyosilah olarak 
kullanımında sıklığı artmaktadır (2). İnhalasyonel 
şarbon vakalarında ölüm oranı %45 olarak bildi-
rilmiştir. Ancak ani oluşan ve hızlı gelişen vaka-
larda ölüm riskinin %90’ın üstünde olabileceği 
belirtilmiştir (8).

Korunma ve Kontrol
Şarbon ile karşılaşan ya da hastalık şüphesi ol-
duğunu düşünen veterinerler hastalığın raporla-
masında kendi ulusal ve/veya yerel kılavuzlarını 
kullanmalılardır. Amerika’da veterinerler şüpheli 
tüm durumları bildirmek ile yükümlüdür (8).

Türkiye’de ise süreç, 23.11.2011 tarihinde resmi 
gazetede yayınlanan Şarbon Hastalığına Karşı 
Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında 
hastalığın teşhisinden, mücadelesinden ve gö-
zetim programlarından sorumlu olan Veteriner 
Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilen 
veteriner hekim tarafından yürütülmektedir. Şar-
bon şüphesi olan işletmelerde şüpheli ve sağlıklı 



31

Sağlık ve Toplum    Yıl:29 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2019

hayvanlar birbirinden ayrılarak, hastalığa duyarlı 
türden hiçbir hayvanın işletmeye girip çıkmasına 
izin verilmez. Yönetmelik gereği alınan önlemler 
hastalığın varlığının resmi olarak tespit edilmesi-
ne kadar devam eder. Hastalığın tespit edilmesi 
durumunda şarbonlu hayvanlar öldürülür ve imha 
edilir. Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların 
kesilmesi ve etlerinin tüketilmesi yasak olup deri, 
kıl, süt, boynuz, tırnak ve yapağılarına el konula-
rak yakışır ve gömülür. Şarbon hastalığı olan ölen 
ve imha edilen hayvanlar en az iki metre derinli-
ğindeki çukurlara derileri ile birlikte gömülerek 
üzerine sönmemiş kireç dökülür (17). İmha edi-
len hayvanların toprağın derinlerine gömülmesi 
önemlidir. Aksi takdirde şarbon sporları toprak 
solucanlarının tarafından taşınarak toprak üstüne 
çıkabilir ve B.anthracis’in tekrar çoğalıp şarbon 
hastalığının yayılma riskini arttırabilir (1). Gö-
revli veteriner hekim tarafından hastalık tespit 
edilmemiş hayvanlar kapalı vasıtalar ile en yakın 
mezbahaya kesilmek üzere gönderilir. Hayvan 
yemleri laboratuvar bulgularına göre anthrax ile 
kontamine olmuş ise derhal imha edilirken, hasta 
hayvanların bakım ve beslenmesinde kullanılan 
malzemeler de gerekli temizlik ve dezenfeksiyon-
ları yapılmadan tekrar kullanılamaz (17).

Şarbon hastalığı enfekte hayvanlardan ve doku-
larından insanlara bulaştığı için bireylerin kendi-
lerini bu hayvanlardan korumaları gerekmektedir. 
Özellikle hastalıklı hayvanların imha edilmesinde 
görevli olan kişilerin ek korunma önlemleri al-
ması oldukça önemlidir. Endüstrideki gelişmeler 
ile bireylerin yün, kemik, et ve diğer hayvansal 
ürünlere maruziy kalım azalmış olsa da, şarbo-
nun endemik olmadığı bazı bölgelerde hala düşük 
seviyelerde kontaminasyon raporları oluşturul-
duğu bilinmektedir. Hayvan imha ve laboratuar 
süreçlerinde gerekli maske, koruyucu kıyafet ve 
ekipmanların kullanılması hayati önem taşır. Ek 
olarak, enfeksiyon riski yüksek olan bireyler için 
aşılama kullanılabilir (8).

Hava yolu ile şarbon sporlarına maruz kalmış bi-
reylere, temas sonrası en az 60 gün süreyle an-
tibiyotik profilaksisi ve aşılama önerilmektedir. 
Bireyler antibiyotik alırken aşılama yapılabilir 
ancak canlı aşılama antibiyotik ile eş zamanlı ve-
rilemeyeceği için ölü aşı ile aşılama yapılmalıdır. 

Kontamine et tükmiş bireyler için de temas sonra-
sı antibiyotik profilaksisi kısa bir süre ile kullanı-
labilir ancak kutanöz maruziyetinde genel olarak 
önerilmemektedir (8). 
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Difficulties Experienced by Patients Who Receive Hemodialysis Treatment 
Due to Chronic Renal Failure

Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısıyla Hemodiyaliz Tedavisi 
Uygulanan Hastaların Yaşadıkları Güçlükler

ARAŞTIRMA / Research Articles

Alev YILDIRIM KESKİN1, Funda ÖZPULAT2

ABSTRACTÖZ
This study was conducted to determine the emotions and thoughts 
of patients who were receiving hemodialysis treatment about their 
diseases and hemodialysis treatment.
The research was a qualitative study. Focus group discussions were 
conducted with six individuals (n=6) among the patients who were 
receiving hemodialysis treatment at a private hemodialysis center. 
The data were collected using a patient introduction form and a se-
mi-structured interview form. The interviews were conducted using 
the focus group discussion technique and recorded using a voice re-
corder. Experiences, emotions, and thoughts of the participants were 
presented with their own expressions. The data were analyzed using 
the content analysis method, coded and the themes were created. 
The participants stated that they experienced shock, denial, loss, 
and sadness when they were diagnosed with renal failure and that 
they felt fear, self-inadequacy, anger, and guilt when they first started 
treatment. They reported that their work life was negatively affe-
cted, that they were ostracized, and that they felt loneliness. They 
expressed that they complied to treatment subsequently and that he-
modialysis let them hold on life. The most frequently experienced 
problems were fatigue, cramps, nausea-vomiting, thirst, itching, and 
hypo/hypertension. They expressed that they experienced pain, mi-
sery and difficulty in expression, sadness, discomfort, and insomnia 
due to these problems. Patients did not address any attempts rela-
ted to mental issues. They reported that they received support from 
nurses for physical problems. In line with these results, it is very 
important to support patients physically, mentally and socially by 
nurses. For patients undergoing hemodialysis treatment, compliance 
programs for disease and treatment are recommended.

Bu araştırma hemodiyaliz tedavisi gören hastaların hastalıkları ve 
hemodiyaliz tedavisi hakkındaki duyguları ve düşüncelerini belirle-
mek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Kalitatif bir çalışma olarak yürütülmüştür. Özel bir diyaliz merke-
zinde hemodiyaliz tedavisi gören hastalardan çalışmaya katılan altı 
kişi (n=6) ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Veriler, hasta tanıtım 
formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Gö-
rüşmeler odak grup görüşme tekniği ve ses kaydı kullanılarak kayıt 
altına alınmıştır. Katılımcıların deneyimleri, duyguları ve düşünce-
leri, kendi anlatımlarıyla ortaya konulmuştur. Veriler, içerik analiz 
yöntemiyle incelenmiş, kodlanmış ve temalar oluşturulmuştur.
Katılımcılar, böbrek yetersizliği tanısını aldıklarında; şok, inkâr, 
kayıp, üzüntü yaşadıklarını, tedaviye ilk başladıklarında; korku, 
öz-yetersizlik, öfke, suçluluk duygusu hissettiklerini belirtmişler-
dir. Çalışma yaşamlarının olumsuz etkilendiğini, dışlandıklarını ve 
yalnızlık yaşadıklarını bildirmişlerdir. Sonraki dönemlerde tedaviye 
uyum sağladıklarını ve hemodiyalizin onları yaşama bağladığını 
ifade etmişlerdir. Hastalar tarafından en sık yaşanılan sorunlar hal-
sizlik, kramp, bulantı-kusma, susuzluk, kaşıntı ve hipo/hipertansiyon 
olarak bildirilmiştir. Bu sorunlar nedeniyle acı, ızdırap, kendini ifa-
de etmede güçlük, üzüntü, huzursuzluk ve uykusuzluk yaşadıklarını 
ifade etmişlerdir. Hastalar, ruhsal sorunlara yönelik girişim bildir-
memişlerdir. Fiziksel sorunlarda hemşirelerden destek aldıklarını 
belirtmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda hastaların hemşireler 
tarafından fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden desteklenmesi oldukça 
önemlidir. Hemodiyaliz tedavisi gören hastalar için hastalık ve teda-
vi konusunda uyum programları düzenlenmesi önerilmektedir.

Keywords: Chronic renal failure, hemodialysis, difficulties.Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, güçlükler.
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GİRİŞ 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY), kronik hasta-
lıklar arasında yer alan dünyada görülme oranı 

fazla olan bir hastalıktır (1-3). Türkiye’de KBY 
prevalansı araştırması (Chronic Renal Disease in 
Turkey- CREDIT) sonuçlarına göre, KBY olan 
hasta sayısının 2,5 milyon olduğu bilinmektedir 
(4). Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemo-
diyaliz tedavisi gören hasta sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Buna göre Türkiye’de her 6-7 yetiş-
kinden birinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığına 
rastlanmaktadır (5). KBY hasta sayısının artması, 
diyaliz tedavisi ve bakımı için gereken bütçe yü-
künü de artırmaktadır (6). Literatür incelendiğin-
de 2020 yılına kadar diyaliz hasta sayısının 100 
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bini aşacağı ve bu durumun da ekonomiye mali-
yetinin 2 milyar doları geçebileceği belirtilmekte-
dir (7). Serdengeçti (6) ve Utaş  (8) KBY’li hasta 
sayısının gün geçtikçe arttığını ifade ederken ek 
olarak renal replasman tedavilerinin de  (RRT) 
ülke ekonomisine aşırı yük getirdiğine dikkat 
çekmektedir. 

Erişkin bir bireyde serum kreatinin değerinin 3 
mg/dL’ye ulaşması ve böbrek hastalık patogene-
zinde geriye döndürülebilir bir faktör olmaması 
durumunda, böbrek hastalığının son dönem böb-
rek yetmezliğine (SDBY) ilerlemesi çok yüksek 
bir olasılıktır (9). Gelişmiş ülkelerde SDBY’nin 
en önemli nedeni, diyabetik nefropatidir (10,11). 
Diyabetik hastalarda böbrek yetmezliği gelişme 
riski diyabetik olmayan hastalara göre 2,5 kat daha 
fazladır (11). Kronik böbrek yetmezliği, SDBY 
ve kardiyovasküler komplikasyonlara neden olan 
dünya çapında büyüyen bir sağlık problemidir. 
Sağlık harcamalarının büyük bir bölümünü SDBY 
olan hastalar kullanmaktadır. Yüksek ekonomik 
yüke rağmen morbidite ve mortalite oldukça yük-
sek orandadır (12,13). Türk Nefroloji Derneği’nin 
(TND) 2017 yılı verilerine göre, Türkiye’de renal 
replasman tedavisi gerektiren SDBY nokta preva-
lansı milyon nüfus başına 957 olarak saptanmıştır 
(14). Türk Nefroloji Derneği’nn 2017 yılı verile-
rine göre kronik böbrek yetmezliği olan bireylere, 
hemodiyaliz (HD) (%76) en sık kullanılan RRT 
yöntemidir. Bu tedavi yöntemini, periton diyaliz 
(PD) (%4), transplantasyon (%20) gibi RRT’ler 
izlemektedir (14). Türkiye’de 2017 yılı RRT te-
davi insidansı 1 milyon nüfus başına 146 olarak 
hesaplanmıştır (14). Gelişen teknoloji ile birlikte 
HD uygulamasındaki ilerlemeler diyaliz tedavisi 
alan bireylerin yaşam sürelerini uzatmıştır. Uzun 
süreli HD uygulaması, hastanın yaşamına getirdi-
ği kısıtlamalar nedeniyle kabullenilmesi güç bir 
tedavidir. 

Hemodiyalizin komplikasyonlarını ve tedavinin 
yan etkilerini azaltmak, günlük yaşam aktivitele-
rini sürdürmelerine yardımcı olmak ve hastaların 
yaşam kalitelerini iyileştirmek için sağlık ekibi-
nin üyesi olan hemşirelere önemli sorumluluklar 
düşmektedir (15). 

Hastaların yaşadıkları semptomlar ile baş edebil-
meleri için nonfarmakolojik ve farmakolojik yön-
temler kullanılmaktadır. Hemodiyalizdeki tekno-
lojik gelişmelere rağmen hastalarda hipotansiyon, 
kaşıntı, baş ağrısı, bulantı, kusma, susuzluk ve 
sıvı-elektrolit dengesizlikleri gibi sorunlar görül-
mektedir. Bu sorunlar hastaların yaşam kalitesini 
olumsuz etkilemektedir (16,17). Hastalar belirli 
günlerde diyalize girmelerine rağmen iki diyaliz 
seansı arasında fazla sıvı almakta, ilaç ve diyetle-
rine uymakta güçlük çekmektedirler (18). Diya-
liz ile ilişkili olan bu faktörler konusunda gerekli 
önlemlerin alınmasının uygulamaya ait kompli-
kasyonları azaltacağı düşünülmektedir. Literatür 
incelendiğinde diyaliz hastalarına hastalık, tedavi 
ve bakım süreci ile ilgili verilen eğitimin, diyete 
uyumu olumlu yönde etkilediği, bireylerin yaşa-
dığı semptomları daha etkili olarak yönetebildiği-
ni ve yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilediğini 
gösteren çalışmalar mevcuttur (19,20). Acaray ve 
Pınar (2004) kronik hemodiyaliz hastalarının ya-
şam kalitesini değerlendirdikleri çalışmalarında; 
ilaç tedavisine uyum durumlarının, yaşam kalite-
sini anlamlı farklılık yaratacak oranda etkilediği-
ni saptamışlardır (18). Benzer sonuçları olan Taş-
çı’nın (1998) çalışmasında; ilaç tedavisine uyan 
hastaların genel sağlık anlayışı yaşam kalitesi 
boyut puanlarının istatistiksel olarak anlamlı de-
recede yüksek olduğu belirtilmektedir (21). İlaç 
tedavisine uyumun, hastaya semptomların verdiği 
sıkıntının daha az algılanmasına neden olduğu ve 
dolayısıyla yaşam kalitelerinin yükseldiği görül-
mektedir (18,21). Öztürk ve ark.’nın (2009) he-
modiyaliz tedavisi alan kronik böbrek yetmezliği 
olgularının hastalıkları ve hemodiyaliz hakkında-
ki bilgi, tutum ve davranışlarını inceledikleri ça-
lışmada hastaların yaklaşık yarısının KBY neden-
lerinin hipertansiyon ve Diabetes Mellitus oldu-
ğunu, hemodiyalize giriş sürelerinin uzamasının 
hastaların diyet uyumlarına olumsuz etki ettiğini, 
hastaların büyük çoğunluğunun KBY ve HD’den 
psikolojik olarak etkilendiklerini ancak çok az sa-
yıda hastanın psikolojik destek aldığını belirtmiş-
lerdir (22). Boothby ve Salmon (2013) diyet ve 
sıvı kısıtlamasına bağlı olarak hastaların zorluklar 
yaşadığını, bu zorlukların arasında sosyal ortam-
larda bulunma, hemodiyalizi diyete uymamanın 
telafisi olarak görme, tedaviden sıkılma, rahatsız-
lık hissi ve duygusal sıkıntı gibi problemler görül-
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düğünü belirtmişlerdir (23). Reid ve ark.’ı (2016) 
KBY hastalarının özellikle diyet ve sıvı kısıtlama-
sı, tedaviye ayrılan süre ve yorgunluk gibi neden-
lerle yaptıkları etkinliklerin devam ettirilmesinde 
ve sosyal bağlantıların korunmasında güçlükler 
yaşadıklarını ifade etmişlerdir (24). 

Hastaların yaşadıkları fiziksel, ruhsal ve sosyal sı-
kıntılar gün boyu devam ettiği için evdeki günlük 
hayatlarının da olumsuz etkilendiği belirtilmek-
tedir (25-28). Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan 
sorun yaşayan hastaların, sıvı-elektrolit metabo-
lizması bozukluğuna bağlı yaşadıkları deneyim-
lerin incelenmesi, hastalık ve tedavinin hastaları 
nasıl etkilediğinin farkına varılması, çözüm öne-
rileri getirilmesi, diyaliz seanslarını sorunsuz ge-
çirebilmeleri için etkili hemşirelik hizmetlerinin 
planlanmasında kanıt oluşturabileceği ve tedavi 
sürecine olumlu yönde katkı sağlayabileceği dü-
şünülmektedir.

Bu araştırma hemodiyaliz tedavisi gören kronik 
böbrek yetmezliği olan hastaların hastalık ve he-
modiyaliz tedavisi hakkındaki duygu ve düşünce-
lerini belirlemek amacıyla kalitatif bir araştırma 
olarak gerçekleştirilmiştir. 

Kronik böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyaliz 
tedavisi uygulanan hastaların yaşadıkları güçlük-
leri belirlemek, bu güçlüklerin ortadan kaldırıl-
masına yönelik etkin girişimlerin planlanmasını 
ve hastaların yaşam kalitelerinin artırılmasına 
katkı sağlayabilir.

Problem Cümlesi
Yaşadıkları Güçlükler
Kronik böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyaliz 
tedavisi gören hastaların hastalıkları ve tedaviye 
ilişkin görüşleri nelerdir?

Araştırma Soruları:
1. Hemodiyaliz tedavisi gören hastaların hastalık-
ları hakkındaki görüşleri nelerdir?
2. Hemodiyaliz tedavisi gören hastaların hemodi-
yaliz hakkındaki görüşleri nelerdir?
3. Hemodiyaliz tedavisi gören hastaların hemodi-
yalize ilişkin sorunlarla baş etme yöntemleri ne-
lerdir?

MATERYAL VE METOT
Araştırmanın Tasarımı
Bu araştırma, kalitatif bir çalışma olarak tasarlan-
mıştır.

Araştırmanın Yeri
Araştırma, özel diyaliz merkezinin toplantı salo-
nu ve yüksekokul toplantı salonunda gerçekleşti-
rilmiştir.

Araştırma Evreni ve Örneklemi
Özel bir diyaliz merkezinde izlenen 18 yaş üze-
ri, KBY tanısı almış hastaların çalışma kapsamı-
na alınması planlanmıştır. Özel diyaliz merkezi 
100 hasta kapasitelidir. Kalitatif çalışmalarda 
birincil amaç genelleme yapmak değil, olguları 
derinlemesine anlamaktır (29). Literatürde kali-
tatif araştırmalarda odak grup görüşmeleri 4-10 
kişi olarak belirtilmiştir (30). Bu çalışmada HD 
tedavisi alan, araştırmaya dâhil edilme ölçütlerine 
uyan ve araştırmaya katılmayı isteyen 6 hasta ile 
odak grup görüşmesi yöntemi kullanılarak veriler 
toplanmıştır. Gerekli kurum izinleri ve sözel hasta 
onamları alınarak çalışmaya başlanmıştır.

Örneklem ölçütleri:
1.Özel diyaliz merkezinde hemodiyaliz tedavisi 
gören kronik böbrek yetmezliği hastaları.
2. Çalışmaya katılmayı kabul etme

Araştırmaya dâhil edilme kriterleri: 18 yaş ve 
üzerinde, okur-yazar olan, soruların tamamını ya-
nıtlayabilecek yeterlilikte olan, iletişim kurulabi-
len, KBY tanısı almış, en az 6 aydır hemodiyalize 
giren, psikiyatrik hastalığı olmayıp bilinci açık 
olanlardan, araştırmaya katılmayı kabul eden has-
talar araştırmaya dâhil edilmiştir.

Araştırmada dışlanma ölçütleri: 18 yaşın altın-
da olan 2 hasta, iletişim kurulamayan 4 hasta, ge-
nel durumu kötü olan 5 hasta ve 6 aydan daha kısa 
süredir hemodiyaliz tedavisi gören 3 hasta olmak 
üzere toplamda 14 hasta çalışma dışı bırakılmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü 
Bu araştırma için B.30.2.SEL.0.Y2.05.135-383 
sayılı yüksekokul yönetim kulu ka-
rarı ve Sağlık Grup Başkanlığından 
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B.10.4.ISM.4.42.26.18-020/858 sayılı izin ve 
özel diyaliz merkezi B.10.4.ISM.4.42.26.18-851 
sayılı izin alınmıştır. Bu araştırma, Helsinki Bil-
dirgesi İyi Klinik Uygulamaları gözetilerek yapıl-
mıştır.

Verilerin Toplanması
Çalışmada veri toplamak için odak grup görüş-
mesi yöntemi kullanılmıştır. Özel diyaliz merke-
zinde hemodiyaliz tedavisi gören kronik böbrek 
yetmezliği hastalarından, araştırmaya katılmaya 
istekli, dâhil edilme kriterlerine uyan 6 hasta ile 
odak grup görüşmesi yapılmıştır. İlk görüşme, he-
modiyaliz merkezinde, tüm katılımcılar birbirini 
görecek şekilde düzenlenen kapalı, sessiz bir oda-
da gerçekleştirilmiştir. Görüşme sırasında literatür 
doğrultusunda hazırlanan yapılandırılmış anket 
formu kullanılmıştır. Veriler, hastalara ait bilgile-
rin olduğu hasta tanıtım formu ve yapılandırılmış 
görüşme formuyla toplanmıştır. Hastaların soru-
lara verdikleri yanıtlar, görüşme esnasında ikin-
ci araştırmacı tarafından yazılarak not edilmiştir. 
Tüm görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak ka-
yıt altına alınmıştır. İkinci görüşme, yüksekokul 
toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Görüşme 
esnasında hastaların yapılandırılmış sorulara ver-
diği yanıtlar, diğer araştırmacı tarafından yazılı 
hale getirilmiştir. Her iki görüşmeden sonra ses 
kayıtları dinlenip, görüşme sırasında alınan notlar 
karşılaştırılmıştır. Hastaların sorulara verdikleri 
cevaplar yazılı hale getirildikten sonra sosyoloji 
bölümünden bir öğretim üyesinin görüşü alınarak 
ana temalar, alt temalar ve kodlar oluşturulmuştur. 
Veriler arasında yer alan anlamlı bölümlere isim-
ler verilerek kodlama yapılması ve verilerin bir-
birleriyle belirli bir tema altında sınıflandırılması 
istenmiştir. Araştırma sorularının ortaya koyduğu 
temalara göre veriler düzenlenmiştir. Oluşturulan 
ana temalar, alt temalar ve kodların doğruluğu öğ-
retim üyesi ile birlikte değerlendirilmiştir. 

Veri Toplama Araçları
Veriler, iki araştırmacı tarafından ilgili litera-
tür  (16-19,21-23,25-28) taranarak hazırlanan 40 
soruluk anket formu ile toplanmıştır. Anket, de-
mografik soru (6 adet), bilgi sorusu (10 adet), du-
yumsal soru (19 adet), deneyim/davranış (5 adet) 
sorularından oluşmaktadır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları
Hemodiyaliz hastalarının gerek tedavi gerekse 
hemodiyaliz seansı sırasında yaşadıkları semp-
tomlar sebebiyle hemodiyaliz ünitesinde ortam 
koşullarını sağlamada ve hemodiyaliz sonrası 
toplantı yapmada güçlükler ile karşılaşılmıştır.

Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan veriler kalitatif veriler ol-
dukları için analiz sürecinde de kalitatif yöntem-
lerden olan “İçerik analizi” yöntemi kullanılmış-
tır. Bunun için verilerin kodlaması yapılmıştır. 
Kodlama, verilerin içerik analizine tabi tutulma-
sından sonra veriler arasında yer alan bölümlere 
(bir sözcük, cümle, paragraf gibi) isim verilerek 
yapılmıştır.

Hemodiyaliz tedavisi gören kronik böbrek yet-
mezliği hastalarının hastalıkları ve tedaviye iliş-
kin görüşlerine göre, alt problemler çerçevesinde 
sınıflamalar yapılmıştır. Hastaların her birinin 
aynı soruya verdiği cevaplar ana tema, alt tema 
ve kodlamalar şeklinde sınıflandırılmıştır. Elde 
edilen veriler öncelikle bilgisayar ortamına ak-
tarılmıştır. Sosyoloji bölümünden bir öğretim 
üyesinin görüşü alınmıştır. Katılımcıların verileri 
ana temalar, bu ana temalara yönelik hemodiyaliz 
tedavisi gören kronik böbrek yetmezliği hastala-
rının hastalıkları ve tedaviye ilişkin görüşleri alt 
temalar olarak kodlanmış ve kategoriler oluşturu-
larak çözümlemeler yapılmıştır. 

Çalışmanın Geçerlik ve Güvenirliği
Kalitatif araştırmada “geçerlik” bilimsel bulgula-
rın doğruluğu, “güvenirlik” ise bilimsel bulguların 
tekrarlanabilirliği ile ilgilidir (29). Bu doğrultuda 
araştırmanın geçerliği ve güvenirliğini artırmak 
için aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmiştir:
a) Araştırmanın iç geçerliğini artırmak için içerik 
analizinde temalar ve temaları oluşturan alt tema-
ların kendi aralarındaki ilişkisi ile her bir temanın 
diğerleriyle ilişkisi kontrol edilerek bütünlük sağ-
lanmıştır. 
b) Araştırmanın dış geçerliğini artırmak için araş-
tırma süreci ve bu süreçte yapılanlar ayrıntılı bir 
şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, 
araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama 
aracı, veri toplama süreci, verilerin çözümlenmesi 
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ve analitik genelleme yöntemiyle yapılmış konu 
ile ilgili yapılan araştırmalar  (29,31,32) ve kar-
şılaştırmalarla araştırma sorusuna genelleme ya-
parak yorumlanması ayrıntılı bir biçimde tanım-
lanmıştır. Ayrıca olay ve olguların değişkenlik 
gösteren özelliklerini ortaya koyma amacıyla gö-
nüllülük esasına dayalı olarak yapılan odak grup 
görüşmelerinin analizi yapılmıştır. 

c) Araştırmanın iç güvenirliğini artırmak için 
bulguların tamamı hastaların söylemleri ile doğ-
rudan verilmiştir. Ayrıca görüşmede elde edilen 
veriler üzerinde araştırmacı ile kalitatif araştırma 
konusunda deneyimli bir öğretim üyesi ayrı ayrı 
kodlamalar yaparak ve kodlamalar karşılaştırı-
larak güvenirlik oranı (Kappa değerleri) hesap-
lanmıştır. Bu sayede araştırmada değerlendiri-
ciler arasında mükemmel bir uyum olduğuna ve 
kodlamanın güvenilir olduğuna karar verilmiştir. 
Güvenirlik oranı hesaplaması sonucu Kohen kap-
pa katsayısının aritmetik ortalaması 0,913 olarak 
saptanmıştır (p=0,000). Kappa katsayısının 0,00 
ile 0,20 arasında olması, uyumun olmadığı; 0,21 
ile 0,40 arasında olması, orta düzeyde bir uyumun 
olduğu; 0,41 ile 0,60 arasında olması, çoğunluk-
la uyumun olduğu; 0,61 ile 0,80 arasında olması, 
önemli düzeyde bir uyumun olduğu; 0,81 ile 1,00 
arasında olması ise mükemmel bir uyumun oldu-
ğu şeklinde yorumlanmaktadır (14). Bu şekilde 
araştırmada değerlendiriciler arasında mükemmel 
bir uyum olduğu ve kodlamanın güvenilir olduğu 
belirlenmiştir. 

d) Araştırmanın dış güvenirliğini artırmak için 
araştırmacının tüm veri toplama araçlarını, ham 
verilerini, analiz aşamasında yaptığı kodlamaları 
ve rapora temel oluşturan algıları, notları, yazıları 
ve çıkarımları Sosyoloji bölümünden bir öğretim 
üyesinin incelemesine sunularak teyit edilmiştir.

BULGULAR
Örneklemin Kişisel Özellikleri
Çalışmaya katılan hastaların yaşları 30 ile 66 
arasında değişmekte olup biri kadın, diğerleri er-
kektir.  Üç hasta ilkokul, bir hasta ortaokul, iki 
hasta ise lise mezunudur. Hastalardan biri hariç 
hepsi Akşehir’de ikamet etmekte ve hepsi evlidir. 
Çalışmaya katılan hastaların meslekleri incelen-

diğinde; dördünün emekli, birinin çiftçi, birinin 
de ev hanımı olduğu saptanmıştır. Hastalardan 
birinde daha önce başlayan hipertansiyon, birinde 
diyabet, üç hastada hem diyabet hem de hipertan-
siyon hastalıkları bulunmakta, birinde ise daha 
önce başlayan kronik hastalık bulunmamaktadır. 
Tanıdan diyaliz tedavisinin başlangıcına kadar 
geçen süre bir günle üç yıl arasında, diyaliz te-
davisi alma süreleri ise 8 ay ile 10 yıl arasında 
değişmektedir. Tüm hastalar, tanı konulmadan 
önce hastalık hakkında bilgi sahibi değilken tanı 
konduktan sonra bir hasta kitap-broşür okuyarak, 
bir hasta hem doktoru hem de hemşiresinden, di-
ğer hastalar ise doktorlarından bilgi almışlardır 
(Tablo 1).

Tablo 1: Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik 
Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Tanıtıcı 
Özellikleri (Akşehir, 2012)

Tanıtıcı Özellikler                                                      Sayı       
Yaş  
30-49 2

50 ve üzeri 4

Cinsiyet

Kadın 1

Erkek 5

Öğrenim durumu  

İlkokul 3

Ortaokul 1

Lise 2

Meslek  

Çiftçi 1

Ev hanımı 1

Emekli 4
KBY dışında daha önce kronik 
hastalık bulunması durumu
Yok 1

Diyabet 1

Hipertansiyon 1

Diyabet+Hipertansiyon 3
Tanı konulduktan sonra diyalize kadar geçen 
süre  

1-10 yıl 3

2-3 yıl 3



37

Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısıyla Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastaların Yaşadıkları Güçlükler

Diyaliz tedavisi alma süresi 

8-18 ay 2

5-6 yıl 3

10 yıl 1

Hastalığı hakkında bilgi kaynağı 

Kitap-broşürler 1

Hemşire 1

Doktor 3

Hemşire+Doktor 1

Çalışmada üç kişi, bazen fistül kaynaklı kanama 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. İki hasta ise fistül ye-
rinde enfeksiyondan şikâyet etmiştir. Hastalardan 
biri, ilaçlarını düzenli kullanmamakta, diğerleri 
düzenli olarak almaktadır. Tüm hastaların, hasta-
lıklarına özel beslenme programları bulunmakta, 
hastalardan sadece birisi programa uymamakta, 
ikisi uymakta, üçü de bazen uymaktadır.

Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastaların Hasta-
lıkları Hakkındaki Görüşleri
Hemodiyaliz hastaları tanılarını ilk duydukların-
da şok, inkâr, kayıp, üzüntü gibi duyguları yaşa-
dıkları belirlenmiştir. Hastalar duygu ve düşünce-
lerini;
	“Hastalığımı ilk duyduğumda çok şaşırdım. 
Duygularım alt üst oldu ve şok oldum. Dondum 
kaldım. Bu durumum bir hafta sürdü. Sadece üre 
yüksekliğinden dolayı baş ağrısı oluyordu. Hasta-
lığımı önceleri inkâr ettim. Tam algılayamadım. 
Hayatımı etkilemeye başlayınca ciddiye almaya 
başladım hastalığı...” (30 yaşında, daha önce kro-
nik bir hastalığı olmayan hasta)
	“Bu hastalıkla birlikte elimden her şeyin alın-
dığını hissettim…” (43 yaşında çiftçi olan hasta)
	“Önceleri hastalığımı kabullenmek isteme-
dim…” (58 yaşında kadın hasta) 
şeklinde ifade etmişlerdir.

Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastaların Hemo-
diyaliz Tedavisi Hakkındaki Görüşleri
Çalışmaya katılan hastalar, hemodiyaliz tedavi-
sine ilk başladıklarındaki duygu ve düşüncelerini 
“ölüm gibi” diye tanımlamış; korku, öz-yetersiz-
lik, öfke, suçluluk duygusu hissetmişlerdir. He-
modiyaliz tedavisini bir hasta olumlu karşılamış-

tır. Bu konuda hastaların duygu ve düşünceleri;
	“Bana göre diyalize girmek; ölümdü. Doktor-
lar zebellah gibiydiler. Öldürecek gibiydiler. İğne 
korkusu vardı bende. O iğneleri gördükten sonra 
kesin beni öldürürler dedim...” (30 yaşında, daha 
önce kronik bir hastalığı olmayan hasta)
	“Diyalize ilk başladığımda kendimi korkmuş, 
bitmiş hissettim. Diyaliz ile yaşamaya alıştım 
ama her diyalize bağlanışımda ölüm korkusu ge-
liyor…”  (63 yaşında, emekli hasta)
	“Diyalize ilk başladığımda hak ettin sen bunu 
kendine iyi bakmadın sonun bu olacaktı dedim. 
Oldun kurtuldun dedim… İlk diyalizimde yanım-
daki hasta öldü. Ben de öyle olacağım sandım. 
Çok üzüldüm. Ertesi gün maça gitmek istedim fa-
kat doktor maça gitmeme engel oldu. Bana senin 
maçın diyalize girmek diyerek cevap verdi. Ben o 
sözün üzerine bittim ve her şeyim buna bağlı diye 
düşündüm. Hamdolsun demek gerekiyormuş… ” 
(43 yaşında, çiftçi olan hasta) 
	“Diyalize ilk olarak gülerek gittim. Tanıdık 
hemşirelerle sohbet ettim. Olumsuz düşüncelere 
kapılmadım. İlk gün hemşirelerle şaka şamata 
içinde geçti. Diyaliz ile yaşamaya alıştım ve sev-
dim. Doktorum bana alışmazsan mutlu olamazsın 
dedi. HD’ye girdiğim gün çok rahatlıyorum. Di-
yalize girmeyi dört gözle bekliyorum…” (52 ya-
şında, emekli kasap)
	“Sinirsel rahatsızlığım başladı. Daha önce ha-
reketli bir yaşantım vardı. Diyalize başladıktan 
sonra içime kapandım… Diyalize ilk bağlandı-
ğımda moralim bozuldu. Bir şey düşünemedim. 
Hiçbir işe yaramadığımı düşündüm…” (66 yaşın-
da, emekli memur olan hasta) 
	“Diyalize ilk girmeye başladığımda öldüm de-
dim. Hiçbir işe yaramaz oldum…” (58 yaşında, 
kadın hasta) şeklinde ifade etmişlerdir.

Sonraki dönemlerde tüm hastalar zorlanmaya de-
vam ettiklerini ancak yine de diyaliz tedavisine 
uyum sağladıklarını, diyalizin onları yaşama bağ-
ladığını;
	“Hastalığımı ilk öğrendiğimde yaşama sevinci-
mi yitirdim. Diyaliz öncesi eziyet gibi geliyor ama 
diyalize girmek iyi geliyor. Diyalizi seviyorum…”  
(30 yaşında, daha önce kronik bir hastalığı olma-
yan hasta)
	“Diyalizi sevdim ben de. Hastalığımı ilk öğ-
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rendiğimde duygu değişimim olmadı. Diyalize 
sevinerek giriyorum. Çünkü diyalize girip çıkınca 
hafifliyorum…”  (52 yaşında, emekli kasap)
	“Diyalize her gidişimde isteksiz oluyorum. Ama 
diyalizi yararlı buluyorum. Diyaliz bizi normal-
leştiriyor…”  (63 yaşında, emekli hasta)
	“Diyalize girdikten sonra yaşam kalitem arttı. 
Diyaliz olmazsa ölürüm. Diyaliz yaşamaya des-
tek…” (43 yaşında, çiftçi olan hasta) 
şeklinde belirtmişlerdir.

Hemodiyalizin çalışma yaşamına etkisi
	Görüşmede hastalar, diyaliz tedavisinin çalışma 
yaşamlarını ve iş yapma becerilerini ciddi oranda 
olumsuz biçimde etkilediğini ve kendilerini yeter-
siz hissettiklerini;
	“Hastalıkla birlikte çalışma hayatım da bitti…” 
(30 yaşında, daha önce kronik bir hastalığı olma-
yan hasta)
	“Ben evde hiçbir iş yapmam. Ben emekli bir 
adamım. Beyin olarak zaten iş yapıyorum daha 
ne yapayım…” (43 yaşında, çiftçi olan hasta)
	“Diyalize girmeye başladıktan sonra çoğu işi 
eşim yapınca kendimi işe yaramaz gibi hissetmeye 
başladım. İşleri yapamamak moralimi bozuyordu. 
Bu durum bana rahatsızlık veriyordu. Eşim fistüle 
zarar vermemek için giyinirken yardım ediyor. İş-
leri çoğunlukla eşim yapıyor ben de yapabildiğim 
kadarını yapıyorum…”  (58 yaşında, kadın hasta) 
şeklinde belirtmişlerdir.

Hemodiyalizin sosyal yaşama etkisi
Çalışmamızda hastaların üçü hemodiyaliz tedavi-
sine başladıktan sonra, sosyal yaşamlarında ciddi 
bir değişim olmadığını; diğerleri ise dışlandıkla-
rını ve sosyal bir yalnızlık yaşadıklarını bildir-
miştir. Bu konuda sıkıntı yaşayan hastalar şunları 
belirtmiştir:
	“Çevremdeki herkes bulaşıcı hastalık varmış 
gibi davranmaya başladı… Dışlanma yaşadım…” 
(30 yaşında, daha önce kronik bir hastalığı olma-
yan hasta)
	“Sosyal ortamlarda konusu açıldı mı moral bo-
zukluğum oluyor...” (43 yaşında, çiftçi olan hasta)
	“Diyalize girmeye başladıktan sonra akraba-
larla olan ilişkilerim değişti. Akrabalarım benden 
ve ailemden uzaklaştılar…” (52 yaşında, emekli 
kasap)

	“Sosyal ortamlarda konusu açıldığında daha 
çok moral bozukluğum oluyor. En iyisi evde otu-
rayım diyorum…”  (58 yaşında, kadın hasta)

Hemodiyalizin aile ilişkilerine etkisi
Görüşme yapılan hastaların hepsi, hastalık ve te-
davi sürecinde ailesinden destek aldığını, aile bi-
reylerinin ilgisinin arttığını ifade etmişlerdir. 
	“Diyalize girmeye başladıktan sonra ailemle 
ilişkilerimde sıkıntı yaşamadım... Aile de en kü-
çük olduğum için beni çok severlerdi… Diyalize 
girmeye başladıktan sonra bana çocuk gibi dav-
ranmaya başladılar. Ailem hasta olduktan sonra 
daha hassas davranmaya başladı. Diyalize ilk 
başlandığında; ailem ile diyalize girdim (bir elim-
den babam tutuyor diğer elimden eşim tutuyor-
du), ailem başımdaydı... Onlar olmasa kesinlikle 
ben diyalize girmezdim.”   (30 yaşında, daha önce 
kronik bir hastalığı olmayan hasta)
	“Ailem benim durumuma üzüldü ve daha fazla 
ilgilenmeye başladılar. Sevdiğim şeyleri yapmaya 
özen gösterdiler…” (52 yaşında, emekli kasap)
	“Diyalize girmeye başladıktan sonra ailemle 
ilişkilerimde bana olan ilgi arttı... Çocuklarım ve 
eşimin ilgisi arttı.”  (63 yaşında, emekli hasta)

Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastaların Hemo-
diyalize İlişkin Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri
Hastalar halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kramp, 
sırt ağrısı, bulantı-kusma, terleme, susuzluk, ka-
şıntı, hipo/hipertansiyon, sosyal ortamda bulun-
ma nedeniyle gaz çıkaramama, karın ağrısı gibi 
hastalık ve tedaviye bağlı sorunlar yaşadıklarını 
ifade etmişlerdir. Bu fiziksel sorunlar nedeniyle 
acı, ızdırap, kendini ifade etmede güçlük, üzüntü, 
huzursuzluk, uykusuzluk yaşadıklarını ve yaşam-
dan bezdiklerini belirtmişlerdir. Hastaların en sık 
kullandıkları ifade “ızdırap” olmuştur.
Kronik böbrek yetmezliği ve hemodiyalize bağ-
lı olarak hastaların yaşadıkları sağlık sorunlarına 
yönelik baş etme yöntemlerini şöyle belirtmişler-
dir:  
	“Hemşireleri çağırdıklarını, çok sıvı almaktan 
kaynaklı krampların oluştuğunu, ayağa kalkarak 
rahatladıklarını“ (30 yaşında, daha önce kronik 
bir hastalığı olmayan hasta, 66 yaşında emekli 
memur)
	“Bulantı ve kusma olunca buz gibi terleme ya-
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şadığını ve kusmayla ilgili olarak da hemşireler-
den poşet istediğini“ (52 yaşında, emekli kasap)
	“Tansiyonu düştüğünde ayaklarını kaldırdığı-
nı” (63 yaşında, emekli hasta)
	“Tansiyonunun düştüğünü anlayamadığını, 
sesini çıkaramadığını ve kramp oluştuğunda ise 
bacağına masaj yaptığını ifade etmektedir” (43 
yaşında, çiftçi olan hasta)

TARTIŞMA 
Kronik hastalık tanısı yalnızca hasta bireyi değil 
ailesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Kronik 
hastalıklar arasında yer alan kronik böbrek yet-
mezliği önemli bir sağlık sorunudur (33). Hemo-
diyaliz tedavisinin maddi giderlerinin artması, 
tedavi sürecinin neden olduğu stres, sosyal des-
teğin azalması ve iletişim zorlukları gibi olum-
suzluklarla karşılaşılabilmektedir (31,34). Kronik 
hastalıklar ile mücadele birey ve ailesinin yaşam 
tarzına yeni bir yön vermektedir (35). Hastalık 
tanısı bireyin yaşadığı fiziksel kayıpların yanın-
da ailenin umutlarının, geleceğe dair hayallerinin, 
rol tanımlarının ve aile kimliklerinin kaybıdır. 
Bununla birlikte, kronik hastalık tanısı almak, aile 
yaşantısının merkezi haline gelmekte ve aile içi 
çatışmalara yol açmaktadır.  Yapılan çalışmalar 
incelendiğinde; kronik hastalığa sahip birey ve ai-
lelerin yaşadıkları sorunlara yönelik çok az sayıda 
kalitatif çalışmaya rastlanmıştır (29,31). Kronik 
böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyaliz teda-
visi uygulanan hastaların ve ailelerinin hastalık 
ve tedavi sürecine ilişkin yaşadıkları güçlükleri 
belirlemek, güçlükleri azaltmaya yönelik çözüm 
önerileri sunmak önemlidir.

Evgin ve ark.’nın (2013) diyalize giren çocukla-
rın ve annelerinin yaşadıkları güçlükleri saptamak 
amacıyla yaptıkları çalışmada, çalışmaya katılan 
annelerin tanıyı ilk duyduklarında ve diyaliz teda-
visine ilk başlandığında şok, üzüntü ve çaresizlik 
duygularını yaşadıkları saptanmıştır (31). Çocuk-
ların okul başarılarının etkilendiği, okullarını bı-
rakmak zorunda kaldıkları, spor ve sosyal aktivi-
telerine devam edemedikleri, arkadaş ilişkilerinin 
bozulduğu, diğer çocuklarla bir arada oldukla-
rında diyete uymaya çalışmak gibi bazı zorlayıcı 
faktörlerle karşılaştıkları belirlenmiştir. Çocuklar 
bu aktiviteleri yapamadıklarında üzüntü yaşadık-

larını, kendilerini aciz hissettiklerini ve öfke ya-
şadıklarını belirtmişlerdir. Literatürde bu çalışma 
sonuçlarını destekleyen benzer çalışma sonuçları 
yer almaktadır (31,34). 

Kronik hastalıkla yaşam, birey ve yakınları için 
yaşama yönelik bakışın umut ve umutsuzluk ara-
sında değiştiği, yetkinlik ve kayıp duygularının 
sürekli olarak yer değiştirdiği, ortaya çıkan belir-
sizlik, kaygı, engellenmişlik, üzüntü, öfke, çare-
sizlik, ümitsizlik, endişe, rol kaybı, içe kapanma, 
ölüm korkusu, günlük yaşantıya ilişkin seçimler 
yapma ve karar almada güçlükleri içeren bir de-
neyimdir (36). Kronik hastalık tanısını öğrenen 
bir birey, duygusal aşamaların olduğu değişik ev-
relerden geçer. Hastalığa verilen duygusal tepki-
ler; şok, inkâr, korku, öfke, suçluluk, yetersizlik, 
gerginlik, üzüntü, depresyon ve kabullenememe-
dir (32). Evgin ve ark.’nın (2013) çalışmasında 
diyalize giren çocukların tanılarını öğrendikle-
rinde ve diyaliz tedavileri başladığında üzüntü ve 
korku yaşadıkları, ağladıkları belirlenmiştir (31). 

Krespi ve ark.’nın (2008) hemodiyaliz hastaları 
ile yaptıkları benzer çalışmada hastalar, hasta-
lık ve tedavi ile birlikte kendilerine güvenlerini 
kaybettiklerini, gelecek ile ilgili korkularının 
arttığını, karamsar düşündüklerini, ileriye bak-
tıkça her şeyin kötüleştiğini ifade etmişler. Yine 
bu çalışmada hastalar, kendilerini “kızgın, kolay 
sinirlenen, bıkkın, aşırı duyarlı, hırçın, üzgün 
ve depresif” olarak tanımlamışlardır (37). Rojas 
(2017) çalışmasında depresyon, zihinsel ızdırap 
ve hemodiyaliz makinesine bağımlılığı içeren 
psiko-duygusal zorluklar gibi ortaya çıkan tema-
lar elde etmiştir (38). Hastalar ve aileleri için mali 
yük, fiziksel kısıtlamaların yanı sıra fiziksel ye-
teneklerdeki azalmayı içeren zorluklar ile karşı-
laştıkları tespit edilmiştir. Hemodiyaliz hastaları, 
haftalık hemodiyaliz seanslarında daha uzun za-
man geçirdiklerinden dolayı arkadaş ve akrabala-
rıyla dışarı çıkamadıkları için zayıf sosyal ilişkiler 
yaşadıklarını da belirtmiştir (38). Brownbridge ve 
ark.’nın (1994) diyalize giren çocuklarla yaptıkla-
rı çalışmada, hastaların tanıyı duyduklarında aşırı 
tepki gösterdikleri, diyaliz nedeniyle stres ve so-
run yaşadıkları ve bu durumun da hastalığa uyum 
sürecini olumsuz etkilediğini vurgulamışlardır 
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(39). Bu araştırmada çalışmaya katılan hastaların, 
tanıyı ilk duyduklarında şok, inkâr, kayıp, üzüntü, 
suçluluk, öfke, kabullenmeme gibi duygular yaşa-
dıkları belirlenmiştir. Hastalık ve tedavi süreci ile 
birlikte yaşanan duygusal ve kişisel değişimlerin 
hastaların deneyimlerinin önemli bir parçası oldu-
ğu ve onların yaşam kalitelerini olumsuz yönde 
etkilediği görülmektedir. 

Keçecioğlu ve ark.’nın (2008) yaptığı çalışmada 
hemodiyaliz cihazı ya da periton diyalizine bağlı 
yaşamanın bireylerde bağımlılık, ailevi, mesleki 
ve toplumsal işlevsellikte azalmalara neden ol-
duğu ve bu durumun da anksiyete ve depresyona 
yatkınlığı arttırdığı vurgulanmaktadır (40).

Ford’un (2013) çalışmasında ise HD hastaları 
arasında en çok görülen patolojik reaksiyonun 
depresyon olduğu belirtilmektedir (41). Literatür 
incelendiğinde bu çalışma sonuçları ile benzer so-
nuçları içeren çalışmaların olduğu görülmektedir 
(31,37). Bu çalışmada ise; diyaliz tedavisinin ça-
lışma yaşamlarını ve iş yapma becerilerini ciddi 
oranda olumsuz biçimde etkilediğini, kendilerini 
yetersiz hissettiklerini ifade etmişlerdir. Çalış-
maya katılan hastaların hepsi, hastalık ve tedavi 
sürecinde ailesinden destek aldığını, aile bireyle-
rinin ilgisinin arttığını belirtmişlerdir. Hastaların 
üçü ise; hemodiyaliz tedavisine başladıktan sonra, 
sosyal yaşamlarında ciddi bir değişim olmadığını; 
diğerleri ise dışlandıklarını, moral bozukluğu ve 
sosyal bir yalnızlık yaşadıklarını bildirmişlerdir. 
Hasta ve ailesinin hastalık ve hemodiyaliz teda-
vi sürecinden olumsuz etkilendiği görülmektedir. 
Bu nedenle tedavi sürecine uyum sağlanabilme-
si için hasta, ailesi, arkadaşları, sağlık personeli, 
komşuları gibi sosyal destek grupları birlikte ele 
alınmalıdır. 

Bu araştırmada hastalar hemodiyalize ilk başla-
dığında; “aileleri ile birlikte hemodiyalize girdik-
lerini (bir elimden babam tutuyor diğer elimden 
eşim tutuyordu), ailem başımdaydı”... “Aileleri-
nin onların durumlarına üzüldüklerini ve onlarla 
daha fazla ilgilenmeye başladıklarını ifade etmiş-
lerdir”. Çalışma bulgumuzla benzer sonuçları içe-
ren Evgin ve ark’nın (2013) yaptıkları çalışmada 
da diyalize giren çocukların ebeveynlerinin, has-

ta çocuklarına karşı aşırı hoşgörülü ve koruyucu 
davrandıkları saptanmıştır (31). Sarıkaya (2008) 
diyaliz tedavisi alan çocuklarla ilgili yaptığı ben-
zer bir çalışmada da sağlıklı çocukların, hasta kar-
deşlerine daha fazla ilgi ve tolerans gösterdiğini 
ifade etmiştir (34). 

Akgül’ün (2005) çalışmasında son dönem böbrek 
yetmezliği olan adölesanların, hastalık ve hemo-
diyaliz sırasında pasif aktivitelere yöneldiklerini, 
çabuk yorulduklarını, daha önceden yaptıkları 
aktiviteleri yapamadıklarını, bu durumun da on-
ları üzdüğünü, kendilerini aciz hissettiklerini ve 
öfke yaşamalarına neden olduğunu belirtmiştir 
(42).  Bu araştırmada hastalar diyaliz tedavisinin 
çalışma yaşamlarını ve iş yapma becerilerini ciddi 
oranda, olumsuz biçimde etkilediğini, iş yapama-
dıkları için morallerinin bozulduğunu, kendilerini 
yetersiz hissettiklerini, hayatlarının bittiğini dü-
şündüklerini ifade etmişlerdir. Hastaların, hastalık 
ve tedavileri nedeniyle kısıtlamalarının farkında 
olmaları önemli bir deneyimdir. Ancak hastaların 
psikolojik, sosyolojik olarak desteklenmesi ge-
rekmektedir. Yapılan çalışmalarda, hemodiyalize 
girmek, hasta bireylerde ekonomik sorunlara, fi-
ziksel, ruhsal ve sosyal sıkıntılara, ölüm korku-
suna, aile içi ilişkilerin bozulmasına, sosyal akti-
vitelerde kısıtlama ve sosyal ilişkilerde azalmak 
gibi  hemodiyalize bağımlılıktan kaynaklanan 
problemlere yol açtığı belirtilmektedir (43,44). 

Bu çalışmada ise bazı hastalar hemodiyalize gir-
meyi “ölüm gibi” tanımlamışlar; ölüm korkusu, 
öz-yetersizlik, öfke, suçluluk duygusu hissetmiş-
lerdir. Akrabalık ve aile içi ilişkilerde bozulmalar 
ve sosyal ilişkilerde azalma olduğu bulunmuştur. 
Sadece bir hasta hemodiyalizi olumlu karşıladığı-
nı ifade etmiştir. Rohini ve ark.’nın  (2016) yedi 
hemodiyaliz hastasının yaşam deneyimlerini in-
celedikleri kalitatif çalışmada iki hastanın eşinin 
hastalık ve tedavi sürecinde en büyük destekçi-
leri olduklarını, onların desteği ile süreci olumlu 
atlattıklarını ve yaşama tutunduklarını bildirmiş-
lerdir (45). Valsaraj ve ark. (2014) hemodiyalize 
giren 10 hasta ile yaptıkları nitel bir çalışmada 
hastaların yaşadıkları deneyimler arasında ölüm 
temasının olduğunu belirtmişlerdir (46). Rohini 
ve ark.’nın  (2016) yedi hemodiyaliz hastasının 
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yaşam deneyimlerini inceledikleri kalitatif ça-
lışmasında hastaların baskılanmış ve üzgün bir 
hayat sürdükleri, iş ve rol kayıpları yaşadıkları, 
yaşantılarını kimsesiz yaşam olarak nitelendirdik-
leri, hastalıklarına ölüm korkusunun eşlik ettiğini, 
yerine getirilememiş arzu ve isteklerinin oldukları 
sonucuna ulaşılmıştır (45). 

SONUÇ 
Bireylerin tanılarını öğrendiklerinde ve diyaliz te-
davisine başlandığında hastalığı ve tedaviyi kabul 
etmek istemedikleri, inkâr ettikleri, üzüntü, korku 
yaşadıkları (özellikle iğne ve ölüm korkusu), acı 
çektikleri, ağladıkları, suçluluk duygusu yaşa-
dıkları, cezalandırıldıkları, yaşama sevinçlerini 
kaybettikleri, içe kapandıkları, sosyal ortamlar-
da hastalık konusu açıldığında kendilerini kötü 
hissettikleri, sosyal hayatlarının bittiği (futbol 
maçına gidemediklerini, sevdikleri aktivitelere 
dâhil olamadıklarını),  aile ilişkilerinin bozulduğu 
(özellikle kardeş ilişkilerinin) ve aile içindeki rol-
lerini yerine getirmekte zorlandıkları saptanmış-
tır. Hastalık ve tedavi nedeniyle iş durumlarının 
olumsuz etkilendiği ve iş yaşantılarının bittiği de 
görülmüştür. Bu olumsuz sonuçların tersine bi-
reylerin tanılarını öğrendiklerinde ve hemodiyaliz 
tedavisine başlandığında eş ve çocuklarının ken-
dilerine ilgilerinin arttığı, hastalık ve tedavilerini 
zorda olsa kabullendikleri sonucuna ulaşılmıştır.

ÖNERİLER
Kronik böbrek yetmezliği hastalarının hastalık ve 
hemodiyaliz tedavisinin semptomları ile baş et-
meleri, diyet ve ilaç tedavi programına uyumun 
arttırılması konusunda eğitim ve danışmanlık ve-
rilmelidir. Hemodiyaliz hastalarının yaşam kalite-
sini düşüren ve günlük yaşam aktivitelerini ger-
çekleştirmelerini engelleyen yorgunluk, halsizlik, 
uyku sorunu, ölüm korkusu, baskılanmış hayat, 
iş ve refahta fiziksel kayıp yaşama, kendini terk 
edilmiş hissetme gibi semptomlar ile baş etme 
yöntemleri hakkında bilgi verilmeli ve az enerji 
sarf ederek işlerini yapabilecekleri teknikler öğ-
retilmelidir. Hastaların diğer hastalarla birlikte 
vakit geçirebilecekleri hobi salonları gibi sosyal 
alanlar oluşturulmalıdır. Hastaların aile ve eşleri 
ile görüşülerek hastanın hastalık süresince yaşa-
yacağı sıkıntıları ve bunlar ile nasıl baş etmesi 

gerektiği konusu anlatılmalı, bu konuda hastalara 
ve yakınlarına psikolojik destek programları dü-
zenlenmelidir.
Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyali-
ze giren hastalara bakım veren hemşireler hastalık 
sürecini etkileyen faktörler konusunda eğitilmeli 
ve güncel literatür bilgilerini takip etmeleri sağ-
lanmalıdır. 
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The Determination of Occupational Professional Attitude of Nurses in 
Different Generations

Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin Mesleki Profesyonel 
Tutumlarının Belirlenmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Fatma ŞENOL1,  Ziyafet UĞURLU2

ABSTRACTÖZ
AIM: The study was conducted to determine the occupational professi-
onal attitudes and influencing factors of nurses in different generations. 
METHODS: The study is descriptive. The study included 654 nurses 
working in health centers in 6 different provinces connected to a founda-
tion university hospital. In this research, personal information form and 
Professional Attitude Inventory in the Profession (PAIP) was used. The 
PAIP scores of the nurses are the dependent variable of the study. Age 
(X and Y generation), gender, marital status, having a child, education 
status, income level, choosing profession with its own request working 
time in the profession, unit / title of work, working style, finding adequa-
te education, in-service, internal and external trainings are independent 
variables. In the analysis of data; descriptive statistics, t test and multiple 
regression analysis (stepwise) were used.
RESULTS: It’s found that the nurses’ PAIP points were 140±15,4 (PAIP 
max.-min. values:32- 160) It’s determined that 13,9% of the nurses, who 
attended research, were X generation, 86,1% of them were Y generation; 
X generation nurses’ average PAIP points (143.9±14.1) were higher than 
Y generation nurses’ average PAIP points (139.4±15.5) which is statisti-
cally meaningful (t= -2.805; p=.006). A significant positive relationship 
between Y generation nurses’ MPTE scores and gender (being female), 
having a child, choosing the profession with their own desire, having 
less than 1 year in the profession, finding sufficient vocational education, 
participating in internal scientific activities and in-service training (R 
=.393; R2 =.154; Adjusted R2 =.144; F = 4,805; P (.05).
 It is found that Y generation nurses attend more to educational and 
scientific activities that they believe this improves professional behavior. 
CONCLUSION: It was determined that the mean score of the occupa-
tional professional attitude inventory of nurses was above the inventory 
average. It was determined that the Professional behaviors of the nurses 
in the X and Y generation differed and the Professional attitude scores 
of the nurses in the generation X were higher. It was determined that Y 
generation of nurses had a positive relationship with MPTE scores, espe-
cially participation in education and scientific activities. In accordance 
with this finding; It can be suggested to increase the participation of  Y 
generation nurses in education and scientific activities, and to take into 
consideration to generational characteristics in humanpower planning. 

AMAÇ: Araştırma, farklı kuşaklardaki hemşirelerin mesleki profes-
yonel tutumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla ya-
pılmıştır.
YÖNTEM: Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma kapsamına bir 
vakıf üniversite hastanesine bağlı 6 farklı ildeki sağlık merkezlerinde 
çalışan 654 hemşire alınmıştır. Araştırmada; Kişisel Bilgi Formu ve 
Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTE) kullanılmıştır. Hemşi-
relerin MPTE puanları araştırmanın bağımlı değişkenidir.  Yaş (X ve 
Y kuşağı), cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, eğitim durumu, 
gelir düzeyi, mesleği kendi isteği ile seçme durumu, meslekte çalışma 
süresi, çalıştığı birim/unvan, çalışma şekli, aldığı eğitimi yeterli bul-
ma, hizmet içi, kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılma durumları 
bağımsız değişkenlerdir. Verilerin analizlerinde; tanımlayıcı istatistik-
ler, t testi ve çoklu regresyon analizi (stepwise)  kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin mesleki profesyonel tutumlarını belir-
lemeye yönelik kullanılan envanterden aldıkları puan ortalamasının 
140±15,4 olduğu (MPTE -En küçük ve en büyük değeri=32-160) ol-
duğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin %13,9’unun X 
kuşağında, %86,1’inin Y kuşağında olduğu; X kuşağı hemşirelerin 
MPTE puan ortalamalarının (143,9±14,1), Y kuşağı hemşirelerin 
puan ortalamalarına (139,4±15,5) göre daha yüksek olduğu saptan-
mıştır (t= -2,805; p=0,006). Y kuşağı hemşirelerin MPTE puanları 
ile cinsiyet (kadın olma), çocuk sahibi olma, mesleği kendi isteği ile 
seçmiş olma, meslekte 1 yıldan az çalışma, aldığı mesleki eğitimi ye-
terli bulma, kurum içi bilimsel faaliyetlere ve hizmet içi eğitimlere ka-
tılma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir 
(R=,393; R2 =,154; Adjusted R2=,144; F=4,805; P˂ ,05).  
SONUÇ: Hemşirelerin MPTE puan ortalamasının envanter ortalama-
sının üstünde olduğu belirlenmiştir. X ve Y kuşağındaki hemşirelerin 
profesyonel tutumlarının farklılık gösterdiği ve X kuşağındaki hemşi-
relerin profesyonel tutum puanlarının daha yüksek olduğu belirlen-
miştir. Y kuşağı hemşirelerin MPTE puanları ile özellikle eğitim ve 
bilimsel faaliyetlere katılmanın pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi ol-
duğu belirlenmiştir. Bu bulgu doğrultusunda; Y kuşağı hemşirelerin 
eğitimlere ve bilimsel faaliyetlere katılımlarının artırılması, insan 
gücü planlamasında kuşak özelliklerinin dikkate alınması önerilebilir.

Keywords: Nursing, professional attitude, generation, generation 
gap
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GİRİŞ
Artan nüfus, teknolojik değişimler ve toplumsal 
gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan beklentilerin 
karşılanması tüm meslek kollarında özel uzman-
lık dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır (1). 
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Uzmanlaşma sayesinde bir görev, iş ya da meslek 
profesyonel seviyeye ulaşabilir (2).  Her meslek 
kolunda, meslek üyelerinin profesyonel davranış 
sergilemesi beklenir. Bu doğrultuda profesyonel-
lik, toplumda bir mesleğin rol ve sorumluluklarını 
yerine getiren ve bir işi gerçekleştiren her bireyin 
edinmesi gereken davranış biçimi olarak ifade edi-
lebilir (3). 

“Mesleki profesyonellik”; bireyin mesleğe karşı 
tutum, bakış açısı ve davranış biçimini belirleyen 
yetkinliklere sahip olmaktır (4). Mesleki profes-
yonellik, mesleğe yönelik standartların oluşturul-
ması, mesleki birliğin sağlanması ve mesleki sta-
tünün artmasının yanında bireyin iş doyumunu ve 
kurumun hizmet kalitesini de artırmada son derece 
önemlidir. Bu nedenle meslek üyelerinin profes-
yonel kimlik kazanmaları ve mesleki profesyonel 
tutum sergilemeleri oldukça önemlidir (5). 

Modern hemşireliğe geçişle birlikte yıllar içerisin-
de mesleki profesyonellik kavramı gündeme gel-
miş ve profesyonel uygulamaya temel oluşturan 
bilgi, bilginin mesleğe özgü eğitim ile iletilmesi, 
eleştirel düşünme yoluyla bilginin kullanımı gibi 
profesyonellik kriterleri, hemşirelik mesleği içinde 
öncelikli ana hedefleri oluşturmuştur (2,6). 

Hemşirelerin profesyonellik düzeylerinin ve pro-
fesyonel tutumlarının belirlenmesiyle, hem mes-
leğin ileriye dönük iyileştirilmesine, hem de mes-
leğe verilen önemin yükseltilmesine yardımcı 
olacağı düşünülmektedir. Hemşirelikte profesyo-
nelliği etkileyen faktörlere ilişkin çalışmalar ince-
lendiğinde;  Reyhanoğlu (2011) tarafından yapılan 
çalışmada, mesleğini severek yapan, bağımsız 
hemşirelik uygulamalarını yerine getiren ve bilim-
sel etkinliklere katılan hemşirelerin profesyonellik 
puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (7). 
Dikmen ve arkadaşları (2014) hemşirelerin pro-
fesyonel tutumları ile bunu etkileyen faktörlerin 
incelenmesine yönelik yaptıkları çalışmada ise; 
eğitim düzeyi düşük, mesleki deneyim süresi fazla, 
mesleğini yapmaktan memnun olmayan, bilimsel 
etkinliklere katılmayan ve nöbet tutan hemşirele-
rin profesyonel davranışlara yönelik tutumlarının 
daha düşük olduğu bildirilmiştir (8). 

Profesyonel tutum, mesleki bir kimliği oluşturan 
bir deneyim tecrübesidir. Hemşirelik mesleğinin 
de profesyonel tutumunu etkilediği düşünülen ana 
faktörler arasında “tecrübe ile ilgili faktörler” yer 
almaktadır. Bu nedenle hemşirelerin profesyonel-
leşmesinde etkili faktörlerden biri de yaştır (9). 
Günümüzde hemşirelik mesleğini aynı ekip içe-
risinde farklı yaşlarda hemşireler yürütmektedir. 
Ancak çalışan hemşireler arasındaki bu yaş aralığı 
giderek artmakta ve yalnızca yaş değil, kuşak fark-
lılığı da oluşmaktadır (10). 

“Kuşak”, Türk Dil Kurumu’nun Felsefe Terimleri 
Sözlüğünde; hemen hemen aynı zaman dilimin-
de doğmuş, dolayısıyla aynı sıkıntıları ve kaderi 
yaşamış, benzer vazifelerden sorumlu bireylerin 
topluluğu olarak tanımlanmıştır (11). Farklı tarih-
sel ve sosyolojik dönemlerde yaşayan kuşaklarda 
yetişme tarzları ve yaşadıkları toplumda meydana 
gelen değişikliklerden dolayı farklılıklar olabile-
ceğinden bahsedilmektedir (12). Bu doğrultuda 
kuşaklar farklılık ve özelliklerine göre sınıflandı-
rılmıştır. Bu sınıflandırma literatürde genel olarak; 
Sessiz Kuşak (1925-1945), Bebek Patlaması Kuşa-
ğı (1946-1964), X Kuşağı (1965-1979), Y Kuşağı 
(1980-1999) ve yeni gündeme gelmeye başlayacak 
olan Z kuşağını (2000 ve sonrası) içine alarak ya-
pılmıştır (13-17). 

Mevcut sağlık hizmet sunumunda görev yapan 
hemşirelere baktığımızda; farklı kuşaklardaki 
hemşirelerin iş yaşamında birlikte çalıştıkları gö-
rülmektedir. Farklı kuşaklardaki hemşirelerin ken-
dine ait algı düzeyleri, tutum ve inançları kuşaklar 
arasında farklılıklara ve çatışmalara neden olabil-
mektedir (14). Her kuşak bir önceki kuşaktan de-
ğer yargıları, inançları, düşünceleri ve beğenileri 
ile ayrılmaktadır (18). Sosyal, politik ve toplum 
özellikler ve yetişme tarzlarına bağlı olarak kuşak-
lar arasında kişilik, çalışma tarzları ve iş yerinden 
beklentilerde önemli farklılıklar gözlenmektedir 
(14,19). Kuşaklar arasındaki farklılıklardan kay-
naklanabilecek, algı, yöntem ve uygulamanın yanı 
sıra karşılaşılan çatışma ve iletişim sorunları, ku-
rum ve yöneticiler için önemli bir problemdir (14). 
Bu nedenle hemşirelerin kuşak farklılığına bağlı 
çalışma yaşamına ilişkin özelliklerinin ve beklen-
tilerinin bilinmesi, kurum ve yöneticilere, kişiler 
arası iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesi ile hemşi-
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relerin kuruma bağlılığını artırmada rehber olacak-
tır. Geliştirilmiş kurumsal bağlılık ise, çalışanları 
daha mutlu ve üretken bir iş gücüne yöneltecektir 
(9). 

Literatürde hemşirelerin mesleki profesyonel tu-
tumlarının incelendiği birçok araştırmada yaş de-
ğişkeni demografik bir özellik olarak ele alınmış 
olmasına rağmen, kuşak ve kuşak farklılıklarının 
dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırma-
nın amacı, farklı kuşaklardaki hemşirelerin mesleki 
profesyonel tutumlarını ve etkileyen faktörleri be-
lirlemektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Araştırma, tanımlayıcı bir araştırmadır.  

Araştırmanın Yeri
Araştırma, bir Vakıf Üniversitesi hastanesine bağlı 
6 farklı ildeki sağlık merkezlerinde yapılmıştır.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, bir vakıf üniversite hastane-
sine bağlı 6 farklı ildeki sağlık merkezlerinde görev 
yapan 836 hemşire oluşturmuştur. Evrenin tümüne 
ulaşılması hedeflendiğinden örneklem seçimine 
gidilmemiştir. Çalışma, Ağustos- Ekim 2017 tarih-
leri arasında ulaşılabilen ve çalışmayı kabul eden, 
toplam 654 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmaya 
katılma oranı %78,2’dir. Araştırmada, 1965-1980 
yılları arasında doğanlar X kuşağı, 1981-1999 yıl-
ları arasında doğanlar Y kuşağı olarak tanımlandı. 

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi 
Formu ve Meslekte Profesyonel Tutum Envante-
ri’nden oluşan anket formu kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Literatür ışığında araştırmacı 
tarafından geliştirilen (12,17,20) kişisel bilgi for-
mu kullanılmıştır. Formda hemşirelerin yaş (X ve 
Y kuşağı), cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi 
olma, eğitim durumu, gelir düzeyi, mesleği kendi 
isteği ile seçme durumu, meslekte çalışma süresi, 
çalıştığı birim/unvan, çalışma şekli, aldığı eğitimi 
yeterli bulma durumu, hizmet içi, kurum içi ve ku-
rum dışı eğitimlere katılma durumlarına ilişkin so-
rular yer almıştır. 

Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTE): 
Hemşirelerin mesleki profesyonel tutumlarını be-
lirlemeye yönelik Meslekte Profesyonel Tutum 
Envanteri (MPTE) kullanılmıştır. MPTE, Erbil ve 
Bakır tarafından ebe ve hemşirelerin profesyonel 
tutumlarını belirlemek için 2009 yılında geliştiril-
miştir. MPTE, mesleki eğitim ve gelişme, kişile-
rarası ilişkiler, sorunlara yaklaşım gibi konularda 
ebe ve hemşirelerin tutumunu içeren sorulardan 
oluşan tek boyutlu olup, uygulanma süresi ortala-
ma 8-10 dakikadır. Likert tipi envanterde her bir 
ifade 5’den 1’e kadar puanlanmıştır. Her maddede 
“bana tamamen uyuyor” yanıtına “5”, “bana biraz 
uyuyor” yanıtına “4”, “kararsızım” yanıtına “3”, 
“bana uymuyor” yanıtına “2” ve “bana hiç uymu-
yor yanıtına “1” puan verilir. MPTE’ den alınacak 
en düşük puan 32, en yüksek puan ise 160’dır. 
Envanterin toplam puanı meslekte profesyonel tu-
tum puanını vermektedir. Envanterden alınan puan 
yükseldikçe profesyonellik düzeyinin yükseldiği 
şeklinde değerlendirilmektedir. Geliştirilen envan-
terin Cronbach Alpha katsayısı α=0,89 ve envan-
terin puan ortalaması 128,46±13,16 olarak belir-
tilmiştir. Envanterin yapı geçerliliği incelenmiş 
ve KMO analizi sonucu p=0,000 önem düzeyinde 
anlamlı bulunduğu ve test-tekrar korelasyon kat-
sayısının r=0.97 olduğu bildirilmiştir (21). Araş-
tırmamızda envanterin Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı α=0.93 olarak bulunmuştur.

Verilerin Toplanması
Veri toplama formunun anlaşılırlığı ve uygulana-
bilirliğini saptamak için 20 hemşireye 25-30 Tem-
muz 2017 tarihleri arasında ön uygulama yapılmış-
tır. Ön uygulamaya katılan hemşirelerin verileri 
çalışma kapsamına alınmamıştır. Araştırmanın ve-
rileri, Ağustos 2017- Ekim 2017 tarihleri arasında 
Başkent Üniversitesine bağlı hastane, araştırma ve 
uygulama merkezlerinde çalışan hemşirelere pos-
ta yoluyla gönderilerek toplanmıştır. Veri toplama 
aşamasında hemşirelere araştırmanın amacı, kap-
samı vb. konularda bilgi verilerek aydınlatılmış 
yazılı onamları alınmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS 
20.0 istatistik programı kullanılarak değerlendiril-
miştir. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler 
(sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma), t testi ve 
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çoklu doğrusal regresyon analizi (stepwise) yapıl-
mıştır.  İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 ola-
rak kabul edilmiştir.

Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce 
araştırmanın yürütüldüğü kurumdan (Tıp ve Sağ-
lık Bilimleri Araştırma Kurulu: 08.08.2017, No:-
KA17/213) etik kurul onayı ve araştırma verile-
rinin toplandığı kurumlardan yazılı resmi izinler 
alınmıştır. 

BULGULAR
Hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerine iliş-
kin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.  Hemşirelerin sosyo demografik özel-
likleri (Ankara, 2017)
Sosyo demografik Özellikler (n=654) n %

Yaş

X kuşağı (1965-1979 yılında doğanlar) 91 13,9

Y kuşağı (1980- 1999 yılında doğanlar) 563 86,1

Cinsiyet

Kadın 571 87,3

Erkek 83 12,7

Medeni Durumu

Bekâr 467 71,4

Evli 187 28,6

Çocuk Sayısı

Yok 507 77,5

1 Çocuklu 68 10,4

2 ve üzeri çocuklu 79 12,1

Eğitim Durumu

Sağlık meslek lisesi 258 39,4

Ön lisans - lisans 379 58,0

Yüksek lisans - doktora 17 2,6

Gelir Düzeyi

Gelir giderden az 331 50,6

Gelir gidere eşit 286 43,7

Gelir giderden fazla 37 5,7
Hemşirelerin yaş gruplarına göre dağılımı kuşak-

lara göre yapılmış olup, %13,9’unun X kuşağın-
da, %86,1’inin ise Y kuşağında olduğu belirlen-
miştir.  Hemşirelerin %87,3’ü kadın, %71,4’ ü 
bekâr ve %77,5’inin çocuk sahibi olmadığı sap-
tanmıştır. Hemşirelerin %39,4’nün sağlık meslek 
lisesi,  %58’i ön lisans-lisans mezunu ve %2,6’sı-
nın yüksek lisans-doktora mezunu olduğu belir-
lenmiştir. Gelir düzeylerine bakıldığında; hemşi-
relerin %50,6’sı gelir düzeyini “gelir giderden az” 
olarak belirtmiştir (Tablo 1).

Tablo 2.  Hemşirelerin mesleki özellikleri  
(Ankara, 2017)
Mesleki Özellikler (n=654) s %
Mesleği kendi isteği ile seçme
Evet 405 61,9
Hayır 249 38,1
Meslekte Çalışma Süresi (Yıl)
1 yıldan az 168 25,7
1-5 Yıl 271 41,4
6-10 Yıl 79 12,1
11-15 Yıl 69 10,6
16 Yıl ve üzeri 67 10,2
Çalıştığı birim/Unvan
Servis hemşiresi 495 75,7
Ameliyathane-yoğun bakım hemşiresi 61 9,3
Poliklinik hemşiresi 28 4,3
Servis sorumlu hemşiresi 45 6,9
Yönetici hemşire 25 3,8
Çalışma Şekli
Sürekli gündüz 229 35,0
Gündüz- gece 425 65,0

Hemşirelerin mesleki özelliklerine bakıldığında;  
hemşirelerin %61,9’unun mesleği kendi isteği ile 
seçtiği,  %25,7’sinin meslekte çalışma sürelerinin 
bir yılın altında olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin 
%75,7’sinin servis hemşiresi olarak ve %65’inin 
vardiyalı (gündüz-gece) olarak çalıştığı belirlen-
miştir (Tablo 2).
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Tablo 3.  Hemşirelerin mesleğe ilişkin eğitim-
lerini yeterli bulma ve eğitimlere katılma du-
rumları (Ankara, 2017)
Mesleğe İlişkin Görüşler 
(n=654) s %

Aldığı Mesleki Eğitimi Yeterli Bulma Durumu

Evet 372 56,9

Hayır 70 10,7

Kısmen 212 32,4

Hizmet İçi Eğitimlere Katılma

Evet 497 76,0

Hayır 16 2,4

Bazen 141 21,6

Kurum İçi Bilimsel Faaliyetlere Katılma

Evet 375 57,4

Hayır 97 14,8

Bazen 182 27,8

Kurum Dışı Bilimsel Faaliyetlere Katılma

Evet 211 32,3

Hayır 238 36,4

Bazen 205 31,3

Araştırmada hemşirelerin %56,9’unun aldığı 
mesleki eğitimi yeterli bulduğu belirlendi. 
Hemşirelerin mesleki eğitimlere katılma 
durumlarına bakıldığında; %76’sının hizmet 
içi eğitimlere katıldığı, %57,3’ünün kurum içi, 
%32,3’ünün kurum dışı bilimsel faaliyetlere 
katıldığı saptanmıştır.(Tablo 3).

Mesleki profesyonel tutum envanterinden alınacak 
en düşük puan 32, en yüksek puan ise 160’dır. 
Envanterin toplam puanı meslekte profesyonel 
tutum puanını vermektedir (18). Araştırmaya 
katılan hemşirelerin meslekte profesyonel tutum 
envanterinden aldıkları puanların dağılımlarına 
bakıldığında; hemşirelerin en düşük 64, en yüksek 
160 puan aldığı ve envanterin puan ortalamasının 
140±15,4 olduğu ve araştırma kapsamındaki 

hemşirelerin mesleki profesyonel tutumlarının 
envanter ortalamasının üstünde olduğu 
saptanmıştır. Hemşirelerin kuşaklara göre MPTE 
puanları incelendiğinde; X kuşağı hemşirelerin 
puan ortalamalarının 143,9±14,1, Y kuşağı 
hemşirelerin puan ortalamalarının ise 139,4±15,5 
olduğu belirlenmiştir. Bu farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (t=  -2,805; 
p=0,006) (Tablo 4). X kuşağı hemşirelerin MPTE 
puan ortalamalarının, Y kuşağı hemşirelerin puan 
ortalamalarından yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo 4.  Hemşirelerin Mesleki Profesyonel 
Tutum Envanter Puan Ortalamaları ve 
Kuşaklara Göre Dağılımı (Ankara, 2017)

Ölçek n
En 

Düşük 
Puan

En 
Yüksek 
Puan

X 
±SS

Mesleki Profesyonel 
Tutum Envanteri 654 64 160 140,3 

±15,4

X kuşağı (39-53 yaş) 91 64 160 143,9 
±14,1

Y kuşağı (19-38 yaş)  563 70 160 139,4 
±15,5

Çalışmada bağımsız değişkenler ile hemşirelerin 
MPTE puanları arasındaki ilişkinin incelenmesin-
de çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. 
Hemşirelerin MPTE puanları ile aldığı mesleki 
eğitimi yeterli bulması, kurum içi bilimsel faa-
liyetlere katılması, çocuğunun olması, meslekte 
çalışma süresi 1 yıldan az olması, hizmet içi eği-
timlere katılması, mesleği kendi isteği ile seçmiş 
olması, çalıştığı birim/unvan (poliklinik hemşire-
si/servis sorumlu hemşiresi/yönetici hemşire ol-
ması) arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki 
olduğu saptanmıştır (R=.390; R2 =,152; Adjusted 
R2=,143; F=4,823; P˂ ,05).  Bu değişkenlerin top-
lam varyansın %15,2’sini açıkladığı belirlenmiş-
tir (Tablo 5). 
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 Tablo 5.  Hemşirelerin MPTE Puanları ile Bağımsız Değişkenler Arasındaki Çoklu Regresyon 
Analizine İlişkin Bulgular (Ankara, 2017)
Model B SE β t P
Sabit 110,532 4,043 27,337 ,000
Aldığı Mesleki Eğitimi Yeterli 
Bulma Durumu 10,448 1,821 ,210 5,736 ,000

Kurum İçi Bilimsel Faaliyetlere 
Katılma 5,822 1,608 ,134 3,620 ,000

Çocuk Sayısı 6,300 1,479 ,169 4,260 ,000
Meslekte Çalışma Süresi(Yıl) 5,470 1,383 ,154 3,956 ,000
Hizmet İçi Eğitimlere Katılma 10,359 3,664 ,104 2,827 ,005
Mesleğini kendi isteği ile seçme 2,893 1,182 ,091 2,448 ,015
Çalıştığı birim/unvan 3,686 1,678 ,085 2,196 ,028

MPTE= Mesleki Profosyonel Tutum Envanteri. Model R=.390; R2 =,152; Adjusted R2=,143; F=4,823; P˂ ,028. Bağımlı 
değişken: MPTE puanı. Aldığı mesleki eğitimi yeterli bulma durumu (evet/bazen=1; hayır=0); kurum içi bilimsel faaliyetlere 
katılma (evet/bazen=1; hayır=0); çocuk sayısı (var=1; yok=0); meslekte çalışma süresi (1 yıldan az=1, 1 yıl ve üzeri=0); 
hizmet içi eğitimlere katılma (evet/bazen=1; hayır=0); mesleği kendi isteği ile seçme (evet=1: hayır=0); çalıştığı birim/
unvan (poliklinik hemşiresi/servis sorumlu hemşiresi/yönetici hemşire=1; servis/yoğun bakım/ameliyathane hemşiresi=0) 

X kuşağı hemşirelerin MPTE puanları ile 
bağımsız değişkenler arasındaki çoklu regresyon 
analizine ilişkin bulgular incelendiğinde; 
modelde X kuşağı hemşirelerin MPTE puanı 
ile sadece çocuk sahibi olma değişkeni arasında 
ilişki saptanmıştır (R=,265; R2 =,070; Adjusted 
R2=,060; F=6,741; P˂ ,05).  Çoklu regresyon 
sonucuna göre X kuşağındaki hemşirelerin MPTE 
puanındaki değişkenliğin %0,7’si modeldeki 
bağımsız değişken tarafından açıklanmaktadır 
(Tablo 6 ). X kuşağı hemşirelerin MPTE puanı 
ile diğer değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. 

Tablo 6.  X Kuşağı Hemşirelerin MPTE 
Puanları ile Bağımsız Değişkenler Arasındaki 
Çoklu Regresyon Analizine İlişkin Bulgular  
(Ankara, 2017)
Model B SE β t P
Sabit 136,684 3,139 43,542 ,000
Çocuk Sayısı 9,163 3,529 ,265 2,596 ,011

MPTE= Mesleki Profosyonel Tutum Envanteri. Model R=, 
265; R2 =,070; Adjusted R2=,060; F=6,741; P˂ ,011. Bağımlı 
değişken: MPTE puanı. Çocuk sayısı (var=1; yok=0) 

Y kuşağı hemşirelerin MPTE puanları ile bağım-
sız değişkenler arasındaki çoklu regresyon anali-
zine ilişkin bulgular incelendiğinde; modelde Y 
kuşağı hemşirelerin MPTE puanı ile hemşirelerin 
aldığı mesleki eğitimi yeterli bulma, kurum içi 
bilimsel faaliyetlere katılma, mesleği kendi isteği 
ile seçmiş olma, çocuk sahibi olma,  meslekte 1 
yıldan az çalışıyor olma, hizmet içi eğitimlere ka-
tılma ve cinsiyet (kadın) arasında anlamlı bir iliş-
ki olduğu saptanmıştır (R=,393; R2 =,154; Adjus-
ted R2=,144; F=4,805; P˂ ,05).  Çoklu regresyon 
sonucuna göre Y kuşağı hemşirelerin MPTE pua-
nındaki değişkenliğin %15,4’ü modeldeki bağım-
sız değişkenler tarafından açıklanmak (Tablo7).
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Tablo 7.  Y Kuşağı Hemşirelerin MPTE Puanları ile Bağımsız Değişkenler Arasındaki Çoklu 
Regresyon Analizine İlişkin Bulgular  (Ankara, 2017)
Model B SE β t P
Sabit 103,073 5,178856 19,904 ,000
Aldığı Mesleki Eğitimi Yeterli 
Bulma Durumu

10,825 1,894 ,225 5,715 ,000

Kurum İçi Bilimsel Faaliyetlere 
Katılma

6,005 1,733 ,139 3,466 ,001

Mesleğini kendi isteği ile seçme 3,819 1,290 ,119 2,960 ,003
Çocuk Sayısı 6,941 1,888 ,149 3,676 ,000
Meslekte Çalışma Süresi(Yıl) 4,615 1,399 ,135 3,298 ,001
Hizmet İçi Eğitimlere Katılma 10,170 3,834 ,106 2,653 ,008
Cinsiyet 3,856 1,759 ,086 2,192 ,029

MPTE= Mesleki Profosyonel Tutum Envanteri. Model R=,393; R2 =,154; Adjusted R2=,144; F=4,805; P˂ ,029. Bağımlı 
değişken: MPTE puanı. Aldığı mesleki eğitimi yeterli bulma durumu (evet/bazen=1; hayır=0); kurum içi bilimsel faaliyetlere 
katılma (evet/bazen=1; hayır=0); mesleği kendi isteği ile seçme (evet=1: hayır=0); çocuk sayısı (var=1; yok=0); meslekte 
çalışma süresi (1 yıldan az=1, 1 yıl ve üzeri=0); hizmet içi eğitimlere katılma (evet/bazen=1; hayır=0); cinsiyet (kadın=1; 
erkek=0)

TARTIŞMA
Araştırmaya katılan tüm hemşirelerin meslekte 
profesyonel tutum envanterinden aldıkları puan 
ortalaması 140±15,4 olarak (en düşük puan 64, en 
yüksek puan 160) saptanmıştır. Verilerin toplan-
masında kullanılan envanterin belirli bir kesme 
noktası olmaması ve sonucun üst sınıra daha ya-
kın olması, hemşirelerin meslekte profesyonel tu-
tumlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ya-
pılan birçok araştırmada da bu araştırmaya benzer 
sonuçlar bulunmuştur (6-8,21-26). 

Araştırma kapsamındaki hemşireleri MPTE pu-
anlarına göre yapılan çoklu doğrusal regresyon 
analizine göre, yedi bağımsız değişkenin (hem-
şirelerin aldığı mesleki eğitimi yeterli bulması, 
kurum içi bilimsel faaliyetlere katılması, çocuk 
sahibi olması, meslekte çalışma süresi 1 yıldan az 
olması, hizmet içi eğitimlere katılması, mesleği 
kendi isteği ile seçmiş olması, poliklinik hemşi-
resi/servis sorumlu hemşiresi/yönetici hemşire 
olması) MPTE puanındaki varyansın %15,2’sini 
açıkladığı saptanmıştır. Hemşirelerin mesleki pro-
fesyonel tutum geliştirmesinde özellikle alınan 
mesleki eğitimin yeterli olması, hizmet içi eği-
timlere katılma ve kurum içi bilimsel faaliyetlere 
katılmanın önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir. 
Hemşirelikte araştırma ve yayın yapma oranları-
nın artması ve mesleki gelişime katkı amacıyla 

bilimsel faaliyetlere katılımın desteklenmesi, te-
orik bilginin artırılması gibi gelişme ve iyileştir-
melerin hemşirelerin mesleki profesyonel tutum-
larına olumlu katkı sağladığını düşündürmektedir. 
Dikmen ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında bi-
limsel etkinliklere katılan hemşirelerin profesyo-
nel tutumlarını, katılmayanlara göre daha yüksek 
bulunmuştur (8). Göriş ve arkadaşları (2014) tara-
fından yapılan çalışmada da bilimsel toplantılara 
katılan ve profesyonellikle ilgili konularda eğitim 
alan hemşirelerin profesyonel değer puanlarının 
daha yüksek olduğu bildirilmiştir (26). 

Sabancıoğulları ve Doğan’ın (2014) çalışmasın-
da da, mesleğini isteyerek seçen hemşirelerin 
profesyonel benlik anlayışlarının yüksek olduğu 
bildirmiştir (27). Yapılan çalışmalarda sorumlu 
hemşire olarak çalışan hemşirelerin profesyonel 
davranış ve tutum puanlarının yüksek olduğunu 
gösteren çalışmalar, bu araştırmanın bulgularını 
desteklemektedir (8, 28). 

Çalışma bulgularından farklı olarak Toker’in 
(2016) ebelerin profesyonel tutumlarını belirle-
meye yönelik araştırmasında, çocuk sahibi olma-
nın profesyonel tutumu etkilemediği belirtilmiştir 
(24). 
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Meslekte çalışma süresi 1 yıldan az olma ile pro-
fesyonel tutum arasında pozitif yönde bir ilişki 
saptanmıştır. Genel olarak mesleki profesyonel-
leşme, beceri odaklı ve deneyimsel bir nitelik ta-
şımakta olup, meslekte çalışma süresinin arttıkça 
profesyonel tutum puanlarının arttığı belirtilmek-
tedir (27,29). Yapılan bazı çalışmalarda ise hem-
şirelerin çalışma süresi arttıkça profesyonellik 
düzeylerinin azaldığına ilişkin sonuçlar bildiril-
miştir (26,30). 

Araştırmada hemşirelerin büyük çoğunluğunu 
(%86,1) Y kuşağı hemşirelerin oluşturduğu,  X 
Kuşağı hemşirelerin MPTE puanlarının, Y Kuşa-
ğı hemşirelerinin puanlarından daha yüksek oldu-
ğu saptanmıştır. X kuşağının (çalışkan, disiplinli, 
yaratıcı, açık fikirli, kendi sorumluluğunu almak 
ve kariyerini yükseltmek gibi) kişisel özellikleri 
ve iş beklentileri, profesyonel hemşirenin nitelik-
leriyle de (iletişim, sorumluluk, esneklik, yaratı-
cılık, meslekten memnuniyet, liderlik, profesyonel 
uygulama) örtüşmektedir. X kuşağının aynı za-
manda; çok stresli işlerden uzak durmaya çalışan, 
işi sadeleştiren ve yaşamak için yaptığı işten keyif 
alan ancak değişen dünya kurallarına uymak için 
büyük bir çaba harcama gibi özellikleri de vardır 
(19). Bu özellikler, profesyonel tutum geliştir-
meyle uyumlu olup, araştırmada elde edilen “X 
kuşağı hemşirelerin mesleki profesyonel tutumla-
rının yüksek olması” bulgusunu da desteklemek-
tedir. Asılbay ve arkadaşlarının (2017) yaptıkları 
çalışmada da benzer olarak, X kuşağı hemşirelerin 
profesyonellik düzeylerinin Y kuşağı hemşirelere 
göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir (31).  Gha-
dirian ve arkadaşlarının (2014) yaptığı çalışmada, 
yaş değişkeninin profesyonel tutumu etkileyen bir 
faktör olduğu belirtilmiştir (9).

X kuşağı hemşirelerin MPTE puanları ile bağım-
sız değişkenler arasındaki çoklu regresyon anali-
zine göre, MPTE puanı ile sadece çocuk sahibi 
olma değişkeni ile ilişki saptanmış ve X kuşağın-
daki hemşirelerin MPTE puanındaki değişken-
liğin %0,7’sini açıklamaktadır. Bu bulgu çocuk 
sahibi olmanın yaşın ilerlemesine paralel olması 
nedeniyle karıştırıcı bir faktör olarak değerlendi-
rilmiştir. X kuşağındaki hemşirelerin profesyonel 
tutumları ile diğer değişkenler arasında ilişki sap-
tanmamıştır. 

Araştırmada X kuşağı hemşirelerin mesleki pro-
fesyonel tutum puanları Y kuşağındakilerden 
daha yüksek saptanmış olmasına rağmen; Y ku-
şağı hemşirelerin profesyonel tutumları ile aldığı 
mesleki eğitimi yeterli bulması, kurum içi bilim-
sel faaliyetlere katılması, mesleği kendi isteği ile 
seçmiş olması, çocuğunun olması, meslekte çalış-
ma süresi 1 yıldan az olması, hizmet içi eğitimle-
re katılması ve cinsiyet (kadın) arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Çoklu regresyon 
sonucuna göre Y kuşağı hemşirelerin MPTE pu-
anındaki değişkenliğin %15,4’ü modeldeki ba-
ğımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. 
Bu bulgu çalışma kapsamındaki tüm hemşireler 
için yapılan regresyon bulguları ile benzerlik 
göstermektedir. Eğitimin ve bilimsel faaliyetlere 
katılmanın modelde önemli bir yordayıcı olması, 
Y kuşağının kendine güvenen, başarı ve kariyer 
odaklı, edindiği işin stratejilerine uygun davran-
ma, eğitime, kişisel ve mesleki gelişime önem 
veren özelliklere sahip olmaktan kaynaklandığı 
söylenebilir(14,32). Leonea ve arkadaşları (2015) 
farklı kuşak hemşirelerde yaptıkları çalışmada, X 
kuşağı hemşirelerinin kariyer gelişimi ve fırsat-
ları ile yönetime katılma konusunda en az mem-
nun olan grup olduğunu belirlemiştir (33). Keleş 
(2011) yaptığı çalışmada, Y kuşağının gelecek 
beklentileri hakkında konuşma, kariyer geliştir-
me olanaklarını değerlendirme ve kariyerlerini 
planlamalarına yardımcı olmanın onların moti-
vasyonu üzerinde oldukça önemli katkıları oldu-
ğunu bildirmiştir (34). Kuşaklar ile ilgili yapılan 
çalışmalarda; Y kuşağının kariyer odaklı bireyler 
oldukları, işlerinde takım ruhuna önem verdikle-
ri, işlerinin anlamlı olmasını ve büyük bir amaca 
katkıda bulunmasını istedikleri belirtilmektedir 
(35). X kuşağındaki hemşireler için profesyonel 
tutumda eğitime katılıp katılmamanın farklılık 
yaratmadığı ancak, Y kuşağı hemşireler için eği-
time katılmanın mesleki profesyonel tutum geliş-
tirmede motivasyon sağlayan bir faktör olduğunu 
göstermektedir. Literatürde de eğitime katılma ve 
gelişim fırsatı yaratılması, Y kuşağındaki genç bi-
reyler için işe bağlılığı artıran etmenlerin başında 
geldiği vurgulanmaktadır. Y kuşağı iş tercihinde 
şirketin örgütsel kimliği ve iklimi, etik ilkeleri, 
esnek çalışma anlayışları, kariyer ve eğitim im-
kânlarının neler olduğuna dikkat etmektedir (12). 
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Çelik (2010) hemşirelerin iş doyumlarını arttır-
maya yönelik önerilerinin neler olduğunu belirle-
meye yönelik yaptığı çalışmada da; hemşirelerin 
hizmet içi eğitimlere katılabilmek, eğitim imkân-
ları ile profesyonelliğinin gelişmesinin sağlanma-
sı, takdir ve terfi imkânlarının sunulması, özerk 
olmanın iş doyumlarını arttırdıkları yönünde gö-
rüş belirttiklerini bildirmiştir (36). 

Araştırma bir vakıf üniversite hastanesine bağlı 6 
farklı ildeki sağlık merkezlerinde çalışan hemşire-
lerden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiş olup, 
örneklemi ile sınırlıdır. Araştırma sonucunda elde 
edilen bulguların hemşirelerin kendi ifadelerine 
dayalı olması araştırmanın bir diğer sınırlılığıdır. 
Araştırma farklı kuşakların profesyonel tutumla-
rını belirlemeye yönelik olarak planlanmış, ancak 
Bebek Patlaması kuşağındaki hemşirelerin emek-
li olması, Z kuşağı üyelerin ise henüz iş hayatına 
başlamamış olması nedeniyle, araştırma X ve Y 
kuşağı hemşirelerle yürütülmüştür.
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Hemşirelerin genel MPTE puanlarının ortalama-
nın üstünde olduğu, X kuşağındaki hemşirelerin 
MPTE puanlarının Y kuşağındakilere göre daha 
yüksek olduğu;  alınan mesleki eğitimin yeterli 
olması, hizmet içi eğitimlere katılma ve kurum içi 
bilimsel faaliyetlere katılmanın özellikle Y kuşa-
ğı hemşireler için mesleki profesyonel tutum ge-
liştirmede önemli etkenler olduğu belirlenmiştir.  
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 
hemşirelerin profesyonel tutumlarının kuşaklara 
göre farklılık göstermesi ve çalışma yaşamında 
görev alan hemşirelerin büyük çoğunluğunun Y 
kuşağı hemşirelerden oluşması nedeniyle çalışma 
ortamlarının bu kuşaktaki hemşirelerin beklentile-
rine uygun planlanması öngörülmektedir. Mesleki 
profesyonel tutum geliştirmeye yönelik özellikle 
çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan hemşirelerin 
mesleklerine uyum sağlama ve profesyonel so-
rumluluk almaya yönelik desteklenmesi sağlan-
malıdır. Eğitim ve bilimsel faaliyetlere katılma-
nın profesyonel tutum geliştirmede olumlu katkısı 
dikkate alınarak eğitim aktivitelerinin oluşturul-
ması ve katılımın sağlanması; hemşire insan gücü 
planlamalarında kuşakların özelliklerinin ve bek-
lentilerinin dikkate alınması önerilebilir. 
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Evaluation of Basic Nursing Activities During Clinical Practice of 
Fundamentals of Nursing: A Retrospective Study

Hemşirelik Esasları Dersi Klinik Uygulaması Sırasında 
Gerçekleştirilen Temel Hemşirelik Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

ARAŞTIRMA / Research Articles

Şenay GÜL1, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK2, Sevda ARSLAN3, Gülden BASİT2 

ABSTRACTÖZ
Aim: This study was carried out to determine the level and frequency 
of basic nursing practices in the curriculum of the Fundamentals 
of Nursing curriculum of first grade students practicing in different 
clinics.
Methods: The study was conducted by evaluating the “Clinical Skill 
Monitoring Form” of 115 students enrolled in the 2013-2014 acade-
mic year during their clinical training. Analyzes were given in num-
bers and percentages.
Results: “Follow-up of Vital Signs”, “Preparation of Drugs”, 
“Intravenous Fluid Therapy”, “Patient Education”, “Blood Col-
lection”, “Blood Glucose Assessment”, “Subcutaneous Injection” 
and “Deep Breathing and Coughing Exercise” were found to be 
the most common basic nursing practices. The students did not find 
the opportunity to perform basic nursing practices such as “Local 
Hot Compress Application”, “Sitz Bath”, “Head Bath”, “Orophar-
yngeal/ Nasopharyngeal Aspiration”, “Tracheostomy Aspiration”, 
“Stoma Care of Patient with Tracheostomy”, “Determination of 
Residual Volum” and “Stoma Care of Patient with Gastrostomy”.
Conclusions: The students are limited in developing skills during 
the clinical practice of Fundamentals of Nursing course. So the stu-
dents should be given opportunities to perform the practices that 
they are limited in developing skills in the teaching of other voca-
tional courses.

Amaç: Bu çalışma, farklı kliniklerde uygulama yapan birinci sınıf 
öğrencilerinin, Hemşirelik Esasları dersi müfredatında yer alan te-
mel hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirme düzeylerini ve sıklık-
larını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma 2013–2014 Öğretim yılı Hemşirelik Esasları Der-
si’ne kayıtlı 115 öğrencinin klinik eğitimleri boyunca doldurdukları 
“Klinik Beceri İzlem Formu”nun değerlendirilmesi ile elde edilmiş-
tir. Analizler sayı ve yüzdelik olarak verilmiştir.
Bulgular: “Yaşamsal Bulguların Takibi”, “İlaçların Hazırlanma-
sı”, “Hasta Eğitimi” , “Kan Alma”, “Kan Şekeri Takibi”, “İntra-
venöz Sıvı Tedavisini Başlatma”, “Aldığı Çıkardığı İzlemi Yapma”, 
“Deri Altı Enjeksiyon” ve “Derin Soluk Alma ve Öksürük Egzer-
sizi”nin en sık gerçekleştirilen temel hemşirelik uygulamaları ol-
duğu bulunmuştur. Öğrenciler “Lokal Sıcak Kompres Uygulama”, 
“Oturma Banyosu”, “Baş Banyosu”, “Orofarengeal/Nazofarengeal 
Aspirasyon”, “Trakeostomi Aspirasyonu”, Trakeostomili Hastada 
Stoma Bakımı”, “Rezidüel Miktarı Belirleme” ve “Gastrostomili 
Hastada Stoma Bakımı” gibi temel hemşirelik uygulamalarını yap-
ma fırsatı bulamamıştır.
Sonuç: Öğrencilere, Hemşirelik Esasları dersinin klinik uygulaması 
süresince beceri geliştirmede sınırlı kaldıkları uygulamaları diğer 
meslek derslerinin öğretiminde gerçekleştirme fırsatları sunulmalı-
dır.

Keywords: Nursing education, clinical education, nursing studentAnahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, klinik öğretim, öğrenci hem-
şire
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GİRİŞ

Hemşirelik eğitiminin amacı, öğrenciye, hemşire 
olmak için gerekli bilgi, beceri, tutum ve değer-
leri kazandırarak, hemşirelik bakımını planlayan, 
uygulayan ve değerlendiren profesyonel özellik-
lere sahip bireyler yetiştirmektir (1-6). Bu neden-

le eğitim süreci, öğrencilerin kendi disiplinlerine 
ilişkin bilgi, beceri, tutum ve etik standartları iç-
selleştirmesine ve bunları davranışlarının bir par-
çası haline getirmesine katkı sağlamalıdır (7). 

Hemşirelik eğitimi en az dört yıl veya 4600 saat-
lik teorik ve klinik eğitimi kapsar. Teorik eğitimin 
süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğiti-
min süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır (8). 
Hemşirelik öğrencilerinin klinik öğretimleri mes-
lek dersleri doğrultusunda yürütülmektedir. Hem-
şirelik meslek dersleri arasında “Hemşirelik Esas-
ları” dersi, hemşirelik eğitimi için “Temel Bilim” 
niteliği taşıyan bir derstir. Bu ders temel tıp, fen, 
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sosyal ve davranış bilimlerinin ilke ve yöntemle-
rinden yararlanarak hemşireliğe özgü temel bilgi, 
beceri ve davranışları biçimlendirir. Ders, bütün 
hemşirelik meslek derslerine temel oluşturan ana 
ilkeleri ve başlıca yöntemleri öğretir (9).

Hemşirelik eğitimi özellikle de Hemşirelik Esas-
ları dersi bir bakıma aşamalı olarak gerçekleşir; 
derslerde teorik bilgiler demonstrasyon yöntemi 
kullanılarak anlatılır, daha sonra öğretim eleman-
larının rehberliğinde simülasyon laboratuvarla-
rında öğrenciler küçük gruplara ayrılarak maket-
ler üzerinde uygulamaları gerçekleştirirler  (10). 
Dershane ve laboratuvar ortamında teorik ve 
beceri eğitimi ile öğrenciler hazırlandıktan sonra 
klinik ortamlarda öğretime geçilir.

Hemşireliğin uygulamaya dayalı bir meslek oldu-
ğu göz önüne alındığında, klinik öğretimin hemşi-
relik eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturduğu 
ve teorik eğitimin tamamlayıcısı niteliğinde oldu-
ğu bilinmektedir (11-13). Hemşirelik eğitiminde 
klinik öğretimin en temel amaçları; öğrencide 
mesleki bilgi ve beceriyi, yaşam boyu öğrenme 
ve kritik düşünmeyi geliştirmek, problem çözme 
becerisini kazandırmaktır (14-21).

Klinik öğretimin hedefi; bilişsel, duyuşsal ve psi-
komotor alanlardaki farklı düzeylerdeki yeterli-
likleri ortaya koymaktır. Bilişsel alan; bilgi ve en-
telektüel becerilerle ilgilidir. Bu alanda öğrenme, 
hemşirelik uygulamasının altında yatan, gerçek-
lerin ve spesifik bilginin kazanılmasını içerir. Bu 
alanla ilgili olarak, kavramlar, teoriler, ilkeler ve 
karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünme 
gibi bilişsel beceriler değerlendirilir. Bilişsel dü-
zey aşamalı olarak; bilgi ve anlama düzeyi, uygu-
lama düzeyi, analiz düzeyi, sentez düzeyi, değer-
lendirme düzeyi olarak derecelendirilir. Duyuşsal 
alan, hemşirelik uygulama standartları ile uyumlu 
değer, tutum ve inançların gelişimi ile ilgilidir. 
Bu alanın değerlendirilmesinde iki yön önemlidir. 
Bunlardan birisi; öğrencinin değerlerle ilgili bil-
gisi, ikinci yön ise; öğrencinin bu değerleri kabul 
etme ve kendi kararları ve davranışları için içsel-
leştirmesidir. Bu yönü değerlendirmek daha zor-
dur. Psikomotor öğrenme, teknoloji kullanımında 
uzmanlık ve beceri gelişimini içermekle birlikte, 

teknik uzmanlıktan daha fazlasını kapsar. Psiko-
motor beceriler aynı zamanda bilişsel ve duyuş-
sal bileşenlere de sahiptir çünkü becerinin altında 
yatan ilkeler, değerler ve tutumlar beceriyi hayata 
geçirmede son derece önemlidir (5,22). 

Hemşirelik eğitiminin kalitesi öğrencilerin klinik 
deneyimlerinin kalitesine bağlıdır. Klinik ortam-
lar öğrencinin hemşirelik uygulama becerileri 
kazanması için temeldir. Klinik uygulama bo-
yunca öğrencilerin hemşirelik mesleğinin özünde 
var olan bilgi, beceri, tutum ve değerleri uygula-
maları konusunda yeterli olmaları beklenir (10). 
Ancak bu yeterliliğin sağlanması için klinik orta-
mın, dersin hedeflerini de içerecek şekilde, hem 
fiziksel hem de diğer faktörler açısından eğitime 
uygun bir biçimde düzenlenmiş olması gerekir. 
Kapucu ve Bulut (2011) ideal klinik ortamın fi-
ziksel olarak uygun düzenlenmiş (giyinme odası, 
toplantı salonu ve kütüphanesi olan), öğrenci sa-
yısı az, malzeme ve eğitimci sayısı bakımından 
yeterli olması gerektiğini belirtmiştir (23). Benzer 
bir biçimde literatürde klinik öğretimin beklenen 
katkıları sağlaması için klinik ortamın öğrenci 
yararına düzenlenmiş olması gerektiğinin önemi-
ne dikkat çekilmektedir (7, 10, 12, 19). Aydın ve 
Argun’un (2010) öğrencilerin hastane uygulama-
larından beklentilerini ve karşılaştıkları sorunla-
rı belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında 
hastanenin fiziki şartlarının yetersiz olmasını ve 
malzemelerden kolaylıkla yararlanamamalarını 
bir sorun olarak ifade etmişlerdir (24). Başka bir 
çalışmada ise öğrencilere öğretilen ile gerçek or-
tam arasında farklılıkların bulunması öğrencilerin 
teorik bilgiyi uygulamaya yeterince aktaramama-
sının nedenleri arasında gösterilmiştir (7).  Ayrı-
ca klinik ortamla ilgili olarak, alanında eğitimli/
kültürlü hemşirelerin bulunduğu, ekip üyelerinin 
öğrencilere saygılı olduğu, hastaların öğrencinin 
bakıma katılmasını kabul ettiği ve öğrencilerin 
her bir uygulama ve karara dahil edildiği sosyal 
bir ortamın gerekliliği de ifade edilmiştir (19, 23). 
Dunn ve Burnett (1995) uygulama alanlarının, 
hemşirelik öğrencilerinin gerekli becerileri sağla-
mada, yeterli ve etkili profesyonel hemşire olarak 
yetişmelerinde önemli olduğunu ileri sürmüştür 
(25). 
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Klinik ortamlar, birçok nedenden dolayı öğrenci-
nin bütün psikomotor becerileri uygulayabileceği 
nitelikte olamamaktadır. Öğrenci sayısının fazla 
olması, öğretim elemanının yetersiz olması, öğ-
renci başına düşen hasta sayısının yetersiz olması 
ve hastaların kendileri ile ilgili bakım ve uygu-
lamalarda öğrencileri istememeleri bu nedenler 
arasında gösterilebilir. Bazı uygulamaların ise 
doğrudan gerçek hasta üzerinde uygulanması hem 
hasta güvenliği açısından risk oluşturması hem de 
mahremiyet ihlaline yol açması nedeniyle müm-
kün olmayabilmektedir. Öğrenci hemşireler bir 
taraftan hasta güvenliğini sağlamaya çalışırken 
diğer taraftan uygulama becerilerini geliştirmeye 
çalışmakta, bu durum da onların öğrenmede güç-
lük yaşamasına neden olmaktadır. 

Hemşirelik eğitiminde yaşanan bu güçlükler, 
öğrencilerin hangi temel becerilerle donatılmış 
olduklarını net olarak ortaya koyamamaktadır. 
Öğrencilerin kliniklerde hangi becerileri ne sık-
lıkla gerçekleştirdiklerine dair sınırlı sayıda çalış-
ma bulunmaktadır (17, 20). Öğrencilerin; klinik 
ortamda en sık gerçekleştirdikleri, en az sıklıkla 
gerçekleştirdikleri ve hiç gerçekleştirme fırsatı 
bulamadıkları becerileri ortaya koyan bu çalışma 
öğretim elemanlarına öğretim yöntemlerini tekrar 
değerlendirmelerine yol gösterecektir. Ayrıca öğ-
retim elemanlarına klinik uygulama alanları be-
lirlerken hangi kliniklerin öğrencinin beceri eği-
timine katkı sağlayacağını belirlemelerinde yol 
gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışma, farklı kliniklerde uygulama yapan bi-
rinci sınıf öğrencilerinin, hemşirelik esasları dersi 
müfredatında yer alan temel hemşirelik uygula-
malarını gerçekleştirme düzeylerini ve sıklıkları-
nı belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem
Çalışma 2013–2014 Öğretim Yılı Bahar Döne-
mi’nde Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakül-
tesi Hemşirelik Esasları Dersi’ne kayıtlı öğren-
cilerin klinik eğitimleri boyunca doldurdukları 
“Klinik Beceri İzlem Formu”nun değerlendiril-
mesi amacıyla retrospektif tanımlayıcı olarak ya-
pılmıştır. 

Öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hasta-
nesi ve Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastane-
si’nde 16 Nisan 2014-15 Mayıs 2014 tarihleri ara-
sında toplam 7 öğretim elemanı ile birlikte klinik 
uygulamalarını gerçekleştirmişlerdir. Klinik uy-
gulama her iki hastanede birinci sınıf öğrencileri 
için uygun olan 7 cerrahi, 3 dahiliye olmak üzere 
toplam 10 klinikte yürütülmüştür. Kliniklerde or-
talama 20-30 hasta yatmakla birlikte gündüz saat-
lerinde ortalama 3 hemşire çalışmaktadır. Öğren-
ciler klinik uygulama sırasında klinik rotasyona 
tabi tutulmamış, her öğrenci uygulamaya ya bir 
dahiliye kliniğinde ya da cerrahi kliniğinde de-
vam etmiştir. Hemşirelik Esasları Dersi’ne kayıtlı 
tüm öğrencilerin klinik uygulama boyunca dol-
durdukları Klinik Beceri İzlem Formları (n=134) 
incelenerek değerlendirilmiş, eksik veya hatalı 
doldurulan 19 form çalışmaya dahil edilmemiş ve 
115 form çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üye 
ve Elemanları tarafından geliştirilen Klinik Bece-
ri İzlem Formu’nda, enfeksiyon kontrolü, hareket 
gereksinimi, sıcak-soğuk uygulamalar, hijyen ge-
reksinimi, solunum gereksinimi, ilaçların uygu-
lanması, sıvı elektrolit dengesi, beslenme gerek-
sinimi, boşaltım gereksinimi, doku bütünlüğünün 
sağlanması olmak üzere toplam 11 ünite, 1 hasta 
eğitimi ve 1 diğer uygulamalar yer almaktadırlar. 
Ünitelerin içerisinde steril eldiven giyme, kas-is-
kelet sistemi aktif egzersizleri yaptırma, buz ke-
sesi uygulama, ağız bakımı, masaj yapma, derin 
soluk alma ve öksürme egzersizleri, orofarengeal/
nazofarengeal aspirasyon, ilaçların hazırlanması, 
kas içi enjeksiyon, yerel ilaç uygulamaları, aldı-
ğı çıkardığı sıvı izlemi yapma, intravenöz katater 
yerleştirme, kan ve kan ürünleri transfüzyonunu 
başlatma, gavaj uygulaması, bağırsak sesi dinle-
me, boşaltıcı lavman yapma, mesane kateterizas-
yonu uygulama, yara bakımı gibi becerilerin yer 
aldığı toplam 60 beceri yer almaktadır.

Formda yer alan beceriler Hemşirelik Esasları 
Dersi kapsamında yer alan ders konularına iliş-
kin tüm başlıkları içermekle birlikte öğrencilerin 
mümkün olan tüm becerileri öncelikle gözlem-
lemesi devamında öğretim elemanı veya servis 



57

Hemşirelik Esasları Dersi Klinik Uygulaması Sırasında Gerçekleştirilen Temel Hemşirelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi: 
Retrospektif Bir Çalışma

hemşiresi ile yapması ve en son olarak da öğretim 
elemanı/ servis hemşiresi gözetiminde arkadaşı 
ile veya yardımsız yapması beklenmektedir. 

Formda öğrencilerin formu nasıl doldurulacağına 
ilişkin bir yönerge yer almaktadır. Öğrenciler uy-
gulamaları kaç kez yaptıklarını uygulamayı yap-
ma durumu ile birlikte (yardımsız yapma, öğretim 
elemanı ile yapma, servis hemşiresi ile yapma, ar-
kadaşı ile yapma ve gözlem yapma) formdaki il-
gili kutucuğa yazmıştır. Uygulamayı birden fazla 
gerçekleştirdiklerinde bunu “uygulama sıklığı x 
uygulama yapma durumu” şeklinde yazmışlardır 
(Örneğin:  3 x a, a=Yardımsız Yapma). 

Öğrenciler tarafından doldurulan ve sonrasında 
sorumlu öğretim elemanına teslim edilen Klinik 
Beceri İzlem Formları, araştırmacılar tarafından 
Haziran 2014 tarihinde incelenmiş ve veri girişi 
excel programına yapılmıştır. Analizler sayı ve 
yüzdelik olarak verilmiştir.

Çalışma; eğitimsel bir etkinliğin içinde yer al-
ması, dersin öğretim sürecinin bir parçası olması 
ve sonuçları dersin öğretimi ile ilgili yöntem ve 
tekniklerin yeniden gözden geçirilmesi ve düzen-
lemesine katkı sağlayacağı için düzenlenmiştir. 
Çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sunulması 
ve yayınlanması aşamasında temel etik ilke ve 
standartlara ve Helsinki Deklarasyonu prensiple-
rine uygun olarak davranılmış, araştırma ve yayın 
etiği ilkelerine sadık kalınmıştır.

Bulgular
Çalışmada Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı 
tarafından klinik uygulamada kullanılan Klinik 
Beceri İzlem Formu esas alınarak öğrencilerin 
sıklıkla yaptığı/gözlemlediği ve hiç uygulama ya-
pamadıkları/gözlemleyemedikleri beceri uygula-
maları belirlenmiştir. 

Tablo 1’de öğrenci hemşirelerin dahiliye ve cerra-
hi kliniklerinde ünite başlıklarına göre temel hem-
şirelik uygulamalarını gözlemleme ve yardımsız/
rehberle/akranla yapma durumları görülmektedir. 
Dahiliye kliniklerinde “Kan Alma” (%71,9), cer-
rahi kliniklerinde ise “IV Kateter Yerleştirme” 
(%61,4) öğrenci hemşireler tarafından gözlem-
lenme oranı en yüksek olan temel hemşirelik uy-

gulamalarıdır. “IV kateter Yerleştirme” (%68,8), 
“Port/Kateter Bakımı” (%68,8), “IV Sıvı Teda-
visini Başlatma” (%65,6), “Oksijen Tedavisi” 
(%59,4) ve “İlaçların Hazırlanması” (%59,4) uy-
gulamaları dahiliye kliniklerde öğrenci hemşire-
lerin yarısından fazlası tarafından gözlem yapılan 
uygulamalardır. “Kan Alma” (%60,2), “IV Sıvı 
Tedavisini Başlatma” (%48,2), ve “İlaçların Ha-
zırlanması” (%47,0) uygulamaları ise cerrahi kli-
niklerinde bulunan öğrenci hemşireler tarafından 
gözlem yapılma oranı yüksek olan temel hemşire-
lik uygulamalarıdır (Tablo 1).

Öğrenci hemşirelerin uygulamaları yardımsız 
yapma durumlarını incelediğimizde her iki klinik-
te “Yaşamsal Bulguların Takibi” uygulamasının 
öğrencilerin tamamı (%100,0) tarafından yapıl-
dığı görülmektedir. Dahiliye kliniğinde uygulama 
yapan öğrencilerin yarısından biraz fazlası “Aldığı 
Çıkardığı İzlemi Yapma” (%56,3) ve “Hasta Eği-
timi” (%53,1) uygulamalarını yardımsız yaparken 
cerrahi kliniklerde “Hasta Eğitimi” (%73,5), “IV 
Sıvı Tedavisinin/Kan ve Kan Ürünleri Transfüz-
yonunun Sonlandırılması” (%55,4), “Aldığı Çı-
kardığı İzlemi Yapma” (%53,0) ve “Derin Soluk 
Alma ve Öksürme Egzersizi” (%48,2) uygulama-
ları öğrenciler tarafından yapılma yüzdesi yüksek 
olan diğer temel hemşirelik uygulamalarıdır
(Tablo 1).

“Yaşamsal Bulguların Takibi” uygulaması her 
iki klinik grubunda, “Deri Altı Enjeksiyon” uy-
gulaması ise sadece dahiliye grubunda yer alan 
öğrenci hemşirelerin tamamı (%100,0) tarafından 
rehberle yapılan temel hemşirelik uygulamaları 
arasında yer almaktadır. “İlaçların Hazırlanması” 
ve “IV Sıvı Tedavisini Başlatma”  uygulamala-
rı ise benzer şekilde her iki klinik grubunda da 
öğrenciler tarafından gerçekleştirilme yüzdeleri 
(rehberle) yüksek uygulamalar arasında yer al-
maktadır (Tablo 1).

Akran ile yapılan temel hemşirelik uygulamaları-
na baktığımızda; dahiliye kliniklerinde “Ağız Ba-
kımı” (%9,4) ve “Masaj Yapma” (%9,4), cerrahi 
kliniklerinde ise “Kan Şekeri Takibi” (%14,5) ve 
“Port/Katater Bakımı” (%12,0) uygulamalarının 
en fazla yapılan uygulamalar olduğu görülmekte-
dir (Tablo 1).
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Tablo 1. Öğrencilerin Temel Hemşirelik Uygulamalarını Yapma Durumları* (Ankara, 2014)

Temel Hemşirelik 
Uygulamaları

Dahiliye Klinikleri (n=32) Cerrahi Klinikleri (n=83)
Gözlem 
Yapan

Yardımsız 
Yapan

Rehber ile 
Yapan

Akran 
ile Yapan

Gözlem 
Yapan

Yardımsız 
Yapan

Rehber 
ile Yapan

Akran 
ile Yapan

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
1. Enfeksiyon Kontrolü
Seril Eldiven Giyme 11 34,4 0 0,0 2 6,3 1 3,1 7 8,4 1 1,2 0 0,0 0 0,0
2. Hareket Gereksinimi
Yatağa Bağımlı Hastanın 
Ayağa Kaldırılması

2 6,3 4 12,5 2 6,3 2 6,3 10 12,0 13 15,7 3 3,6 4 4,8

Yatağa Bağımlı Hastanın 
Yatakta Çevrilmesi

7 21,9 2 6,3 7 21,9 2 6,3 9 10,8 6 7,2 7 8,4 4 4,8

Yatağa Bağımlı Hastaya 
Koruyucu Yatış Pozisyonu 
Verme

4 12,5 0 0,0 5 15,6 1 3,1 10 12,0 5 6,0 3 3,6 4 4,8

Kas-iskelet Sistemi Aktif 
Egzersizleri Yaptırma

3 9,4 4 12,5 0 0,0 2 6,3 11 13,3 26 31,3 1 1,2 3 3,6

Post-op Hastanın 
Ambulasyonu ve 
Mobilizasyonu

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 26,5 29 34,9 8 9,6 5 6,0

3. Sıcak Soğuk 
Uygulamalar
Lokal Yaş Soğuk Kompres 
Uygulama

2 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 7,2 8 9,6 1 1,2 3 3,6

Lamba Uygulama 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 16,9 4 4,8 1 1,2 0 0,0
Lokal Yaş Sıcak Kompres 
Uygulama

1 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Buz Kesesi Uygulama 1 3,1 1 3,1 1 3,1 0 0,0 14 16,9 21 25,3 3 3,6 2 2,4
Termofor Uygulama 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 4,8 3 3,6 0 0,0 1 1,2
Oturma Banyosu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
4. Hijyen Gereksinimi
Ağız Bakımı 9 28,1 8 25,0 1 3,1 3 9,4 7 8,4 17 20,5 2 2,4 1 1,3
El Yüz Bakımı 0 0,0 1 3,1 1 3,1 1 3,1 3 3,6 12 14,5 2 2,4 0 0,0
Perine Bakımı 1 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,4 2 2,4 1 1,2 0 0,0
Masaj Yapma 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 9,4 0 0,0 3 3,6 0 0,0 0 0,0
Ayak Bakımı 0 0,0 1 3,1 0 0,0 0 0,0 1 1,2 5 6,0 0 0,0 0 0,0
Baş Banyosu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Yatak Banyosu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 1 1,2 0 0,0
5. Solunum Gereksinimi
Derin Soluk Alma ve 
Öksürme Egzersizi

3 9,4 6 18,8 1 3,1 1 3,1 10 12,0 40 48,2 2 2,4 2 2,4

Oksijen Tedavisi 19 59,4 1 3,1 7 21,9 0 0,0 24 28,9 6 7,2 6 7,2 2 2,4
Oksijen Satürasyon Ölçümü 5 15,6 9 28,1 8 25,0 0 0,0 16 19,3 16 19,3 4 4,8 3 3,6
Buhar Verme 3 9,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 9,6 1 1,2 2 2,4 0 0,0
Orofarengeal/Nazofarengeal 
Aspirasyon

4 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Trakeostomi Aspirasyonu 7 21,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Trakeostomili Hastada 
Stoma Bakımı

6 18,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
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Tablo 1. Öğrencilerin Temel Hemşirelik Uygulamalarını Yapma Durumları (Devam)

Temel Hemşirelik 
Uygulamaları

Dahiliye Klinikleri (n=32) Cerrahi Klinikleri (n=83)
Gözlem 
Yapan

Yardımsız 
Yapan

Rehber ile 
Yapan

Akran ile 
Yapan

Gözlem 
Yapan

Yardımsız 
Yapan

Rehber 
ile Yapan

Akran ile 
Yapan

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
6. İlaçların 
Uygulanması
İlaçların Hazırlanması 19 59,4 9 28,1 28 87,5 1 3,1 39 47,0 31 37,3 56 67,5 3 3,6
Kas İçi Enjeksiyon 12 37,5 2 6,3 5 15,6 0 0,0 31 37,3 4 4,8 21 25,3 1 1,2
Z Teknik ile Kas İçi 
Enjeksiyon 3 9,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,4 0 0,0 1 1,2 0 0,0

Deri Altı Enjeksiyon 16 50,0 11 34,4 32 100,0 0 0,0 28 33,7 22 26,5 32 38,6 0 0,0
Ven İçi Enjeksiyon 9 28,1 5 15,6 3 9,4 0 0,0 22 26,5 20 24,1 29 34,9 1 1,2
Kan Alma 23 71,9 1 3,1 3 9,4 0 0,0 50 60,2 26 31,3 29 34,9 2 2,4
İnhalasyon Yoluyla İlaç 
Uygulama 11 34,4 3 9,4 3 9,4 2 6,3 12 14,5 6 7,2 4 4,8 0 0,0

Yerel İlaç Uygulamaları 4 12,5 3 9,4 5 15,6 0 0,0 16 19,3 16 19,3 10 12,0 0 0,0
7. Sıvı Elektrolit 
Dengesi
Aldığı Çıkardığı İzlemi 
Yapma 10 31,3 18 56,3 5 15,6 0 0,0 19 22,9 44 53,0 22 26,5 4 4,8

IV Kateter Yerleştirme 22 68,8 6 18,8 13 40,6 0 0,0 51 61,4 5 6,0 23 27,7 0 0,0
IV Sıvı Tedavisini 
Başlatma 21 65,6 13 40,6 28 87,5 0 0,0 40 48,2 32 38,6 53 63,9 3 3,6

IV Solüsyon Şişesini 
Değiştirme 15 46,9 10 31,3 13 40,6 0 0,0 29 34,9 23 27,7 30 36,1 3 3,6

IV Sıvı Setinin 
Değiştirilmesi 15 46,9 8 25,0 11 34,4 0 0,0 23 27,7 25 30,1 31 37,3 4 4,8

Kan ve Kan Ürünleri 
Transfüzyonunu 
Başlatma

6 18,8 0 0,0 2 6,3 0 0,0 9 10,8 1 1,2 4 4,8 1 1,2

Kan ve Kan Ürünleri 
Transfüzyonunu İzleme 10 31,3 2 6,3 6 18,8 0 0,0 7 8,4 5 6,0 4 4,8 0 0,0

IV Sıvı Tedavisinin/
Kan ve Kan Ürünleri 
Transfüzyonunun 
Sonlandırılması

12 37,5 13 40,6 17 53,1 0 0,0 21 25,3 46 55,4 25 30,1 3 3,6

Port/Katater Bakımı 
(Santral/Periferik) 22 68,8 8 25,0 5 15,6 2 6,3 33 39,8 30 36,1 11 13,3 10 12,0

8. Beslenme 
Gereksinimi
Gavaj Uygulaması 5 15,6 1 3,1 0 0,0 0 0,0 6 7,2 0 0,0 2 2,4 0 0,0
Rezidüel Miktarı 
Belirleme 4 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Gastrostomili Hastada 
Stoma Bakımı 6 18,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total Parenteral 
Beslenme 13 40,6 0 0,0 2 6,3 0 0,0 6 7,2 0 0,0 3 3,6 0 0,0

“Oturma Banyosu” her iki klinik grubunda, 
“Post-op Hastanın Ambulasyonu ve Mobilizasyo-
nu”, “Lamba Uygulama”, “Termofor Uygulama”, 
“ Baş Banyosu”, “Yatak Banyosu” ve “Kanama 

Kontrolü” sadece dahiliye grubunda, “Rezidüel 
Miktarı Belirleme” ve “Gastrostomili Hastada 
Stoma Bakımı” ise sadece cerrahi grubunda hiç-
bir öğrenci tarafından (%0,0) gözlemlenmemiş 
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Tablo 1. Öğrencilerin Temel Hemşirelik Uygulamalarını Yapma Durumları (Devam)

Temel Hemşirelik 
Uygulamaları

Dahiliye Klinikleri (n=32) Cerrahi Klinikleri (n=83)
Gözlem 
Yapan

Yardımsız 
Yapan

Rehber ile 
Yapan

Akran ile 
Yapan

Gözlem 
Yapan

Yardımsız 
Yapan

Rehber ile 
Yapan

Akran ile 
Yapan

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
9. Boşaltım Gereksinimi
Bağırsak Sesi Dinleme 2 6,3 14 43,8 1 3,1 0 0,0 5 6,0 27 32,5 3 3,6 1 1,2
Sürgü/Ördek Verme 2 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 8,4 5 6,0 2 2,4 2 2,4
Boşaltıcı Lavman Yapma 8 25,0 1 3,1 2 6,3 0 0,0 15 18,1 4 4,8 5 6,0 0 0,0
Kolostomili Hastada Stoma 
Bakımı 2 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 21,7 0 0,0 2 2,4 0 0,0

Kolostomi Torbasının 
Değiştirilmesi 2 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 14,5 0 0,0 2 2,4 0 0,0

Steril İdrar Örneği Alma 9 28,1 0 0,0 1 3,1 0 0,0 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
İdrar Torbası Değişimi 7 21,9 0 0,0 1 3,1 0 0,0 13 15,7 1 1,2 3 3,6 0 0,0
Mesane Kateterizasyonu 
Uygulama 4 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 7,2 1 1,2 0 0,0 0 0,0

Mesane Jimnastiği Uygulama 3 9,4 2 6,3 0 0,0 0 0,0 7 8,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mesane Kateterinin Çıkarılması 5 15,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 19,3 1 1,2 3 3,6 0 0,0
10. Doku Bütünlüğünün 
Sağlanması
Yara Bakımı 1 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 34,9 4 4,8 3 3,6 0 0,0
Dren Takibi 0 0,0 1 3,1 0 0,0 0 0,0 22 26,5 23 27,7 8 9,6 0 0,0
Kanama Kontrolü 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,6 10 12,0 2 2,4 0 0,0
11. Hasta Eğitimi
Hasta Eğitimi 10 31,3 17 53,1 2 6,3 1 3,1 13 15,7 61 73,5 10 12,0 2 2,4
12. Diğer Uygulamalar
Yaşamsal Bulguların Takibi 1 3,1 32 100,0 32 100,0 0 0,0 3 3,6 83 100,0 83 100,0 0 0,0
Kan Şekeri Takibi 2 6,3 12 37,5 5 15,6 0 0,0 12 14,5 32 38,6 19 22,9 12 14,5

ve uygulanmamış temel hemşirelik uygulamaları 
arasında yer almaktadır (Tablo 1).

Tablo 2’de öğrenci hemşirelerin dahiliye ve cerra-
hi kliniklerinde ünite başlıklarına göre öğrenciler 
tarafından en çok gerçekleştirilen ilk beş temel 
hemşirelik uygulamasına yer verilmiştir. “Yaşam-
sal Bulguların Takibi” uygulaması her iki klinik 
grubunda, “Deri Altı Enjeksiyon” uygulaması ise 
sadece dahiliye grubunda öğrenci hemşirelerin 
tamamı (%100,0) tarafından yapılan temel hemşi-
relik uygulamaları arasındadır. Dahiliye klinikle-
rinde; “İlaçların Hazırlanması” (%87,5), “IV Sıvı 
Tedavisini Başlatma” (%81,3) ve “ “IV Solüsyon 
Şişesini Değiştirme” (%62,5), cerrahi kliniklerin-
de ise; “İlaçların Hazırlanması” (%80,7), “Hasta 
Eğitimi” (%79,5), “IV Sıvı Tedavisinin/Kan ve 
Kan Ürünleri Transfüzyonunun Sonlandırılma-
sı” (%78,3) ve  “IV Sıvı Tedavisini Başlatma” 
(%72,3) öğrenciler tarafından yapılma oranı en 

yüksek olan beş temel hemşirelik uygulaması ara-
sında yer almaktadır (Tablo 2).

Tablo 3.’de öğrenci hemşirelerin klinik uygula-
maları boyunca en sık gerçekleştirmiş oldukları 5 
uygulamanın dahiliye ve cerrahi kliniklerine göre 
dağılımı yer almaktadır.

Dahiliye kliniklerinde; “Kan Alma” (%8,8), “IV 
Kateter Yerleştirme” (%6,7), “IV Sıvı Tedavisini 
Başlatma” (%5,8), “Port/Katater Bakımı (Sant-
ral/Periferik)” (%4,8) ve “İlaçların Hazırlanma-
sı”(%4,4), cerrahi kliniklerinde ise; “Kan Alma” 
(%20,3), “IV Sıvı Tedavisini Başlatma” (%5,8), 
“IV Kateter Yerleştirme” (%5,5), “İlaçların Ha-
zırlanması”(%4,7) ve “Yara Bakımı” (%3,6) en 
sık gözlemlenen beş uygulamadır (Tablo 3).

Dahiliye kliniklerinde; “Yaşamsal Bulguların 
Takibi” (%37,0), “Kan Şekeri Takibi” (%10,8), 

*Bir öğrenci aynı anda “Gözlem”, “Yardımsız Yapma”, “Rehber ile Yapma” ve “Akran ile Yapma” durumunu belirtmiş olabilir.
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*Bir öğrenci aynı anda “Gözlem”, “Yardımsız Yapma”, “Rehber ile Yapma” ve “Akran ile Yapma” durumunu belirtmiş olabilir.

“Oksijen Satürasyon Ölçümü” (%5,4), “Deri 
Altı Enjeksiyon” (%5,1) ve “IV Sıvı Tedavisini 
Başlatma” (%5,0), cerrahi kliniklerinde ise;  “Ya-
şamsal Bulguların Takibi” (%34,8), “İlaçların Ha-
zırlanması” (%6,9), “Kan Alma” (%6,5), “Hasta 
Eğitimi” (%6,4) ve “IV Sıvı Tedavisini Başlatma” 
(%3,8) en sık gerçekleştirilen beş uygulamadır 
(Tablo 3).

Tablo 2. Kliniklere Göre Öğrencilerin 
Gerçekleştirdikleri İlk Beş Temel Hemşirelik 
Uygulamasının Dağılımı* (Ankara, 2014)
Dahiliye Klinikleri (n=32) Sayı %
Deri Altı Enjeksiyon 32 100,0
Yaşamsal Bulguların Takibi 32 100,0
İlaçların Hazırlanması 28 87,5
IV Sıvı Tedavisini Başlatma 21 81,3
IV Solüsyon Şişesini Değiştirme 20 62,5
Cerrahi Klinikleri (n=83) Sayı %
Yaşamsal Bulguların Takibi 83 100,0
İlaçların Hazırlanması 67 80,7
Hasta Eğitimi 66 79,5
IV Sıvı Tedavisinin/Kan ve 
Kan Ürünleri Transfüzyonunun 
Sonlandırılması

65 78,3

IV Sıvı Tedavisini Başlatma 60 72,3

* Her bir kinikte bulunan öğrenci sayısına göre, 
klinik bazında yapılan yüzde hesaplamalarıdır. 
“Yardımsız Yapma”, “Rehber ile Yapma” ve “Akran 
ile Yapma” durumları birleştirilmiştir.

Tablo 3. Kliniklere Göre Öğrencilerin 
En Sık Gerçekleştirdikleri İlk Beş Temel 
Hemşirelik Uygulamalarının Dağılımı* 
(Ankara, 2014)
Dahiliye Klinikleri
Gözlem Yapma (747)** Sayı %
Kan Alma 66 8,8
IV Kateter Yerleştirme 50 6,7
IV Sıvı Tedavisini Başlatma 43 5,8
Port/Katater Bakımı (Santral/
Periferik) 36 4,8

İlaçların Hazırlanması 33 4,4
Uygulama Yapma (2074)** Sayı %

Yaşamsal Bulguların Takibi 768 37,0
Kan Şekeri Takibi 225 10,8
Oksijen Satürasyon Ölçümü 112 5,4
Deri Altı Enjeksiyon 106 5,1
IV Sıvı Tedavisini Başlatma 104 5,0
Cerrahi Klinikleri 
Gözlem Yapma (1753)** Sayı %
Kan Alma 355 20,3
IV Sıvı Tedavisini Başlatma 102 5,8
IV Kateter Yerleştirme 97 5,5
İlaçların Hazırlanması 83 4,7
Yara Bakımı 36 3,6
Uygulama Yapma (2074)** Sayı %
Yaşamsal Bulguların Takibi 1974 34,8
İlaçların Hazırlanması 392 6,9
Kan Alma 369 6,5
Hasta Eğitimi 363 6,4
IV Sıvı Tedavisini Başlatma 215 3,8

*Öğrencilerin toplam gözlem ya da uygulama yapma 
sayısı üzerinden hesaplanmıştır. 

**Bir öğrenci aynı anda “Gözlem”, “Yardımsız 
Yapma”, “Rehber ile Yapma” ve “Akran ile Yapma” 
durumunu belirtmiş olabilir.

Tartışma
Özellikle klinik becerilerin ve hemşirelik felsefe-
sinin ağırlıklı olarak öğretildiği Hemşirelik Esas-
ları derslerinde öğrenilen uygulamalar, hemşire-
lik eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Bu çalış-
manın amacı, farklı kliniklerde uygulama yapan 
birinci sınıf öğrencilerinin, Hemşirelik Esasları 
dersi müfredatında yer alan temel hemşirelik uy-
gulamalarını gerçekleştirme durumlarını değer-
lendirmektir. 

Öğrencilerin dahiliye ve cerrahi kliniklerinde 
sıklıkla yaptığı uygulamalar “Yaşamsal Bulgu-
ların Takibi”, “İntravenöz Sıvı Tedavisini Baş-
latma” ve “İlaçların Hazırlanması” uygulamaları 
iken (Tablo 2) gözlem yapma fırsatı buldukları 
uygulamalar “Kan Alma”, “İntravenöz Kateter 
Yerleştirme”, “İntravenöz Sıvı Tedavisini Baş-
latma”, “Yara/port/kateter Bakımı” ve “İlaçların 
Hazırlanması”dır (Tablo 3). Öğrencilerin hiç göz-
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lem yapma ya da uygulama yapma fırsatı bula-
madıkları uygulamalar ise “Oturma Banyosu”, 
“Baş Banyosu”, “Rezidüel Miktarı Belirleme” ve 
“Gastrostomili Hastada Stoma Bakımı” olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 1). Bulgular incelendiğinde 
hemşirelik için gerekli en temel uygulamaların 
hemşirelik öğrencileri tarafından gözlendiği ya da 
uygulandığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra birey-
sel hijyen gereksinimi uygulamalarından bazıları, 
temel hemşirelik bakımı uygulamaları arasında 
yer almasına rağmen hiçbir öğrenci tarafından uy-
gulama ya da gözlem yapılmayan uygulamalardır. 
Bu uygulamaların normalde de kliniklerde hemşi-
reler tarafından sık yapılan uygulamalar olmadığı 
düşünülmektedir. “Stoma Bakımı” uygulaması 
ise özel dal hemşirelik uygulama alanı olması 
nedeniyle öğrenciler tarafından uygulama ya da 
gözlem yapma fırsatı olmaması normal olarak de-
ğerlendirilebilir. Donaldson ve Carter’in  (2005) 
yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin bazı uy-
gulamaları yapma yetenek ve becerisi yönünden 
eksik oldukları bulunmuştur ancak bu uygulama-
lar detaylı olarak verilmemiştir (20). Görgülü’nün 
(2002) Hemşirelik Esasları dersi kapsamında yer 
alan temel hemşirelik uygulamalarını eğitimleri 
boyunca gerçekleştirme durumlarını ortaya koy-
mak amacıyla yapmış olduğu çalışmada elde edi-
len sonuçlar bulgularımızla benzerlik göstermek-
tedir (17). Öğrencilerin teorik derslerde ve labo-
ratuvar uygulamalarında öğrendikleri tüm uygu-
lamaları klinikte yapma şansı olmayabilir ancak 
sık uygulanan, hasta güvenliği ve bakım kalitesi 
için en önemli olduğu düşünülen uygulamaların 
öğretilmesi/yaptırılması gerekmektedir (yaşam-
sal bulguların değerlendirilmesi, bireysel hijyen, 
ilaç uygulamaları, sıvı gereksinimi uygulamaları 
gibi).

Çalışmalar öğrencilerin hasta üzerinde uygulama 
yaparken anksiyete ve korku yaşadıklarını, bunun 
nedeni olarak da bilgi ve beceri eksikliğinden 
kaynaklandığını belirtmişlerdir (26). Çalışma-
mızda da bazı uygulamaların daha az ya da hiç 
yapılmıyor olmasının nedeni olarak bilgi ve bece-
ri eksikliği olabileceği düşünülmektedir. Öğren-
cilerde meydana gelebilecek korku ve kaygıyı en 
aza indirebilmek için laboratuvar uygulamalarına 
ağırlık verilmesi, öğretim elemanı ve klinik hem-

şiresinin öğrenciyi sürekli olarak desteklemesi 
gerekmektedir. Bu tür klinik kolaylaştırıcılar kli-
nik öğretimin etkili olmasında birer araç olarak 
değerlendirilmektedir (27). Öğrencilerin klinik 
öğretimlerinin etkili ve verimli olması için bütün 
hemşirelik becerilerini yapmalarına olanak sağla-
yacak şekilde çeşitlendirilmesi de gerekmektedir 
(28, 29). Böylelikle temel hemşirelik becerileri-
nin tamamına yakınının öğrenciler tarafından ya-
pılması/gözlenmesi sağlanabilir.

Özellikle birinci sınıf öğrencileri temel hemşire-
lik uygulamalarını klinik hemşiresi veya öğretim 
elemanı denetiminde yapmalıdır. Öğrencilerin 
temel hemşirelik uygulamalarını sınırlı sayıda 
yapma nedenleri arasında öğrenci sayısının faz-
la, öğretim elemanı ve hemşire sayısının az ve 
hemşirelerin iş yükünün fazla olmasının da yer 
aldığı düşünülmektedir. Ülkemizde 2008 yılında 
gerçekleştirilen Hemşirelik Esasları Çalıştayı ra-
poruna göre klinik öğretimin etkili ve verimli ola-
bilmesi için öğretim elemanı başına 6-15 öğrenci 
olması önerilmektedir (30). Ancak ülkemizdeki 
Yüksek Öğretim Kurumu’nun 2014 yılı verilerin-
de bu sayının ortalama 25 olduğunu bildirilmiştir 
(31). Bu sayının Yüksek Öğretim Kurumu’nun 
2018 yılında yayınladığı Hemşirelik Lisans Eği-
timi Çalıştayı raporunda 45 olduğu belirtilmiştir. 
Özellikle son yıllarda hemşirelik öğrenci sayısın-
daki hızlı artış göz önünde bulundurulduğunda 
öğretim elemanı sayısındaki artışın çok yetersiz 
olduğu görülmektedir (32).  Öğrenci sayısının 
fazla, öğretim elemanı sayısının az olması, öğre-
tim elemanlarının her bir öğrenciye öğrenimleri 
için yeterli zamanı ayırmasını ve öğrenciyi doğru 
değerlendirmesini engellemektedir (5). 

Hemşirelik eğitiminin bir parçası olan klinik öğ-
retim, öğrencilerin teorik bilgilerini tutum ve psi-
komotor becerilere dönüştürmesinde temeldir. 
Öğrencilerin bu becerileri kazanmaları için klinik 
hemşireleri, rol model olmalarının yanı sıra hem-
şirelik uygulamalarını da gözlemleyebilecekleri 
önemli rehberlerdir. Ancak ülkemizde 100.000 
hastaya 252 hemşirenin (33) bakım verdiğini göz 
önünde bulundurursak, hemşirelerin öğrenci eği-
timine verecekleri katkının da sınırlı olması kaçı-
nılmaz olacaktır. 
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Sonuç 
Sağlık ekibinin en önemli meslek üyelerinden biri 
olan hemşirelerin kaliteli hizmet sunabilmeleri 
için yeterli ve kaliteli bir eğitim almaları gerek-
mektedir. Eğitimin bir parçası olan klinik öğre-
tim, hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama 
becerilerini geliştirilmesinde oldukça önemlidir. 
Hemşirelik eğitiminin birinci sınıftan itibaren 
klinik uygulama ağırlıklı devam ettiği düşünüldü-
ğünde, klinik becerileri artırmaya yönelik gerekli 
çözüm önerilerinin getirilmesinin eğitim/öğretim 
ve bakım kalitesini  artırma yönündeki girişimlere 
fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
Sonuç olarak hemşirelik öğrencileri için temel 
hemşirelik becerilerinin öğrenilmesi son derce 
önemlidir. Ancak öğrenciler öğrenci sayısının faz-
la olması, hemşire ve öğretim elemanı sayılarının 
yetersiz olması nedeniyle çoğu temel hemşirelik 
uygulamalarını yapma fırsatı bulamamaktadırlar. 
Bu nedenle klinik uygulamaya paralel laboratuvar 
uygulamaları, standart hasta uygulamaları gibi si-
mülasyon eğitim teknikleri kullanılarak öğrenci-
lerin öğrenmeleri desteklenmelidir. Bunun yanı 
sıra Hemşirelik Esasları dersi klinik uygulaması 
bütün becerileri tam olarak öğrenciye aktarmakta 
tek başına yeterli olamayacağından, öğrencilerin 
gerçekleştiremedikleri uygulamaları, diğer mes-
lek derslerinin klinik öğretiminde gerçekleştirme 
olanakları sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra birinci 
sınıf öğrencilerinin temel hemşirelik uygulama-
larını gözlemleyebilecekleri ve gerçekleştirebile-
cekleri uygun ve farklı klinik öğretim alanlarının 
seçilmesi de önemlidir. 
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An Examination of Life Satisfaction Situations of the Mothers who is in 
the Children’s Services Because of the Diagnosis of Chronic Illness in 
Their Children/ 

Çocuklarında Görülen Kronik Hastalık Tanısıyla Çocuk 
Servisinde Bulunan Annelerin Yaşam Doyum Alma 
Durumlarının İncelenmesi
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ABSTRACTÖZ
Aim: This study is aimed to determine the life satisfaction of families 
that have children with chronic ilnesses. Methods: This cross-secti-
onal study was conducted using questionnaire and life satisfaction 
scale. In the analysis of the data, SPSS program was used. Results: 
When the total average scores of the life satisfaction scale were com-
pared with the demographic data of the mothers that we thought 
might be related, only marital status of the mothers was significant(p 
<0,05)(Table 3). Conclusion: Children in our study are most likely 
to have asthma as a chronic disease and the life satisfaction of the 
mothers was low when the responses to the life satisfaction scale 
were considered (Table 4) and married mothers(16,7)were found 
to have lower total life satisfaction scores than those who were not 
married(18,7)(Table 3). 

Amaç: Bu çalışmayla kronik hastalıklı çocuğa sahip annelerin ya-
şam doyumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: kesitsel ni-
telikte olan bu çalışma soru formu ve yaşam doyum ölçeği kullanı-
larak yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. 
Bulgular: İlişkili olabileceğini düşündüğümüz annelerin demog-
rafik verileri ile yaşam doyum ölçeğinin toplam ortalama puanları 
karşılaştırıldığında yalnız annelerin medeni durumlarında anlamlı-
lık elde edilmiştir (p<0,05). Sonuç: çalışmamızdaki çocukların kro-
nik hastalık olarak en fazla astım hastalığı ile karşı karşıya olduğu 
ve yaşam doyumu ölçeğine verilen yanıtlar göz önünde bulundurul-
duğunda annelerin yaşam doyumlarının düşük olduğu (Tablo 4) ve 
evli annelerin (16,7) yaşam doyum ölçeği toplam puanlarının evli 
olmayanlara(18,7) göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (p<0,05)
(Tablo 3).
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Introduction

Chronic illnesses are diseases that are not usually 
cured, permanent, slow-moving, often leave per-
manent injuries, and have serious effects on the 
general lifestyle(1,4).  Chronic childhood diseases 
are diverse as  orthopedic problems, congenital 
heart diseases, epilepsy, chronic renal failure, can-
cers, hemophilia, diabetes, cystic fibrosis, asthma. 
Family members suffer many losses as the chro-
nic disease enters the family system. In addition 
to the physical and functional losses experienced 
by the patient, hopes for the whole family, dreams 
for the future, definition of roles, identity of the 
family owned before the disease, loss of freedom 
due to added responsibilities is experienced. At the 

same time, having a child with a chronic illness in 
the family affects the whole family and the cycle 
of the family. It alters the physical, emotional and 
economic balances of the family, prevents the fa-
mily from getting satisfied from life and reduces 
the quality of life(3,4).

The subjects “happiness of human beings and what 
conditions provide  happiness for people” have 
been remarkable subjects since ancient times. Re-
cently, happiness of human has been examined in 
terms of concepts such as psychological well-be-
ing, subjective well-being, quality of life, life sa-
tisfaction and positive affect (5,6). In Turkey, ac-
cording to the report of TÜİK (2014); Life Satisfa-
ction Survey, 51.9% of the women identify them-
selves as happy, 18.5% of these women show their 
children as the source of happiness and 69.3% of 
these women show their families as the source of 
happiness7. Life satisfaction represents the cogniti-
ve direction of subjective well-being from concep-



66

Çocuklarında Görülen Kronik Hastalık Tanısıyla Çocuk Servisinde Bulunan Annelerin Yaşam Doyum Alma Durumlarının İncelenmesi

ts related to human happiness. Subjective well-be-
ing is defined as cognitive and emotional evaluati-
on of a person’s life. This assessment includes the 
emotional response to the events and the cognitive 
assessment of satisfaction(5,6). According to Die-
ner and Lucas (1999), life satisfaction includes life 
satisfaction from life, desire to change life, satis-
faction from the past, future fulfillment, and the 
opinions of one’s relatives about that person’s life. 
Satisfying areas can be work, family, leisure time, 
health, money, self, and close surroundings(5,6). 
Life satisfaction is related to age, sex, working and 
working conditions, education level, religion, race, 
income level, marriage and family life, social life, 
personality traits, biological factors(8).

From the moment a child is born, he/she needs 
age-specific needs such as love, interest and play 
in addition to abdominal satiety, cleaning his/her 
bottom and sleeping9. While in developed socie-
ties, child care and housekeeping are perceived as 
the common task of spouses(10), it still dominates 
the point of view that “the nest is made by a female 
bird” in  Turkey(11). Positive experiences of the 
individual cause increasig the level of life satisfa-
ction and decrasing the negative experiences(12). 
However, women are burdened with such heavy 
burdens that they can not carry home work, as well 
as children and their needs. To be able to cope with 
such loads, the woman can become a weary person 
who does not know where to find her life without 
sacrificing her special needs by making sacrifices. 
The lack of social support for a woman and the 
problem of having a child with a chronic illness, 
while trying to catch up with housework, can lead 
to inadequate life and lack of problem-solving 
skills. It is aimed to determine the life satisfaction 
of mothers who have chronic ill children by wor-
king in this framework.

Materials and Methods
Type of Research
Research is a cross-sectional and descriptive study.

Research Ethics
After obtaining the institutional permission from 
Kilis State Hospital, necessary permissions were 
obtained from Gaziantep Clinical Investigation Et-
hics Committee.

Method of Research:
This cross-sectional study was conducted at Kilis 
State Hospital between August-December 2016. In 
the study conducted by the field survey method, 
the survey technique was used. 

The Universe and Sampling of Your Study
Mothers who applied to the hospital created the 
universe of work. The sample of the study consis-
ted of Turkish citizen mothers who admitted to Ki-
lis State Hospital child service, child policlinic and 
pediatric emergency services, who met the resear-
ch criteria (having chronic ill child, volunteering 
to participate in the study, no hearing problem) and 
participating in the research between the specified 
dates. 

Collection of Data:
Datas were collected by using a questionnaire on 
sociodemographic data, ‘Life Satisfaction Scale’ 
and interwieving with people face to face. 

 Data Collection Tools
1. Questionnaire on socio-demographic data and 
child and maternal health:
The questionnaire prepared by the researcher in 
the light of literature information; is made up of 
such questions socio-demographic data; age, gen-
der, marital status, educational status, working sta-
tus, economic situation.

2.Life Satisfaction Scale
The Satisfaction with Life Scale (SWLS) deve-
loped by Deiner, Emmons, Larsen and Griffin 
(1985). Life Satisfaction Scale is a Likert-type 
self-report scale consisting of 5 items ranging 
from “not appropriate” (1) to “complete” (7). Die-
ner and colleagues found the reliability of the scale 
to be Cronbach Alpha = .87 in the original study. 
They obtained the criterion-dependent validity as 
.82(5). Adapting to Turkish was done by Köker 
(1991). The scale consists of five items related 
to life satisfaction. Each item is answered accor-
ding to a graded answer system of 7 (1: not sui-
table - 7: very convenient). The scale, which aims 
to measure general life satisfaction, is suitable for 
all ages from adolescents to adults. Translation of 
scale into Turkish and the validity study with the 
“superficial validity” technique of the scale was 
carried out by Köker (1991) (13). Then, Dağlı and 
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Baysal (2016) conducted validity and reliability as 
a 5-point likert scale13. In our study, we used Li-
kert scale of 5 (1: Absolutely Not Participate - 5: 
Absolutely Participate). In the study conducted by 
Yetim (1993), the reliability of the scale was found 
high (Alpha = .86) and test-retest reliability (.73) 
was obtained(14,15).

Evaluation of Data
SPSS program was used in the analysis of the data. 
Frequency analysis was performed at percentages, 
The Student-T test was used to compare the de-
mographic data of the mothers and the mean of the 
scales. 

Results

Table 1. Distribution of demographic data of 
the mothers (2016,Kilis State Hospital)
Age of mother n %
Age 15-25 27 25.5
Age 26-35 41 38.7
Age 36-45 30 28.3
Age 46-55 8 7.5
Education level of mother n %
Illiterate 34 32.1
Literate and elementary school 23 21.7
Secondary-high school 41 38.7
College and over 8 7.5
Where do mothers live? n %
Province 61 57.5
District 32 30.2
Village 13 12.3
The working condition of the 
mother

n %

Housewife 88 83
Civil servant 14 13.2
Worker 4 3.8
Number of children of mother n %
1 child 21 19.8
2 children 32 30.2
3 children 23 21.7
4 children and over 30 28.3
Marital status of the mothers n %
Married 99 93.4
Divorced 7 6.6
The family type of mothers n %
Nuclear family 77 27.4
Extended family 29 72.6
Total 106 100

The majority of the mothers are between the ages 
of 26-35 (38.7%). Education status of mothers 
was stated respectively that 8.7% of them received 
secondary-high school education, 32.1% did not 
receive literacy education, 21.7% said they are 
literate graduated from primary school, and 7.5% 
had higher education. The majority (57.5%) of 
the mothers stated that they are resident in the 
province center and they are housewives (83%). 
When we look at the numbers of children, we see 
that 30.2% have 2 children, 28.3% have 4 children 
or over. Most of the mothers (93.4%) are married 
and live in large families (72.6%) (Table 1).

Table 2. Distribution of medical diagnoses of 
children (2016,Kilis State Hospital)
Children’s disease diagnoses n %
Asthma 21 19.8
Heart and vascular diseases 15 14.2
Congenital diseases 13 12.2
Chronic bronchitis 12 11.3
Epilepsy 9 8.5
Chronic renal failure 8 7.5
Thalassemia 7 6.6
Diabetes Type 1 6 5.7
Chronic pneumonia 5 4.7
Hepatitis B 4 3.8
Autism 2 1.9
Other diseases 4 3.8
Total 106 100

When we looked at the medical diagnoses of 
children, we found that the mostly asthma (29.8%) 
was observed, and then respectively cardiovascu-
lar diseases (14.2%), congenital diseases (12.2%), 
chronic bronchitis (11.3%), epilepsy (8.5%), ch-
ronic renal failure (7.5%), thalassemia (6.6%), 
diabetes (5.7%), chronic pneumonia (4.7%), he-
patitis B (3.8%), autism (1.9%) were observed. 
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Table 3. Comparison of some of the demog-
raphic data of mothers and scale averages 
(2016,Kilis State Hospital)
The working 
condition of the 
mother

n Average of 
scale

S.D P

Working 17 15.58 4.30 0.87
Not working 89 17.26 4.27
Marital status of the 
mother

n Average of 
the scale

S.D P

Married 99 16.87 4.38 0.07
Divorced 7 18.7 2.62
The existence of the 
social security

n Average of 
the scale

S.D P

Available 75 16.92 4.34 0.28
Not available 31 17.19 4.26
Family type n Average of 

the scale
S.D P

Nuclear family 29 17.93 4.47 0.98
Extended family 77 16.64 4.21

When the total average scores of the life satisfa-
ction scale were compared with the demographic 
data of the mothers that we thought she might be 
related, marital status of the single mothers were 
significant (p <0.05) (Table 3). 
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n % n % N % n % n %
1 My life is close to 

my ideal from many 
directions

1 0.9 2 1.9 65 61.3 28 26.5 10 9.4

2 My life conditions are 
perfect

1 0.9 2 1.9 76 71.7 21 19.8 6 5.7

3 I am satisfied with my 
life

0 0 3 2.9 65 61.3 24 22.6 14 13.2

4 I’ve got the important 
things I want until now

0 0 4 3.8 72 67.9 23 21.7 7 6.6

5 If I were to start again, 
I would not change 
almost anything

0 0 6 5.7 76 71.7 17 16 7 6.6

When we look at the answers given by 
the participants to scale questions about 
life satisfaction, it is seen that for most of 
the questions, the most given response is 
‘undecided’, the answer ‘strongly agree’that 
is the positive sign of their satisfaction from 
life  seems to be used very little (Table 4). 

Also, the Cronbach’s Alpha value of the life 
satisfaction scale was found to be 0.87. The 
reliability coefficient of the study by Köker 
(1991) was found to be .85 (13.Köker 1991). 
In the study conducted by Yetim (1993), the 
reliability of the scale was found as 0.86 
(14,15)(Yetim 1993;Nergis 2013). It can be 
said that the reliability level of the scales is 
higher when the reliability of Cronbach’s 
Alpha approaches to 1.00. 

Discussion
Repeated chronic and long-term hospitalizations 
lead to the emotional, social and economic loss 
of children and their families. For the family, the 
sick child brings about dimensions such as child 
care, limitation of social life and daily activities, 

Table 4. Distribution of respondents’ responses to the Life Satisfaction Questionnaire
(2016,Kilis State Hospital)



69

Sağlık ve Toplum    Yıl:29 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2019

difficulties in family relations and marital relati-
ons, economic difficulties and insufficient time 
for other family members (15). It has been deter-
mined that caregivers are compelled in the studies 
with parents who care for children with chronic 
illness (16-19). 

When we look at the work done with mothers 
who have child chronically ill, in the study con-
ducted by Durualp and his friends, the quality of 
life determined according to the views of healthy 
child-adolescents and their parents was found to 
be higher than the quality of life determined ac-
cording to the opinions of the child-adolescents 
with chronic illness and their parents(23). Çakan 
and Sezer (2010) found that more than half of the 
mothers with persistent disease in their children 
need psychological support (24). In the study by 
Çoşkun and Akbaş (2009), it was found that there 
is an inverse relationship between social support 
level and trait anxiety levels of women who have 
children with disabilities (21). It was also found 
that the parents who have disabled people have a 
lower life satisfaction than the normal parents in 
the work Akandere and his friends(2009) (22). In 
all these studies, the child’s illness leads to sig-
nificant changes in the family structure. The pa-
rents’ lifes before the child’s illness change, the 
child’s parents, siblings and their immediate sur-
roundings can be adversely affected by the illness 
because of the increasing in financial costs, the 
tension created by the treatment period. 

Care is a multidimensional perception in terms 
of caregivers. Care giving leads to many strengt-
hs besides positive features such as sincerity and 
increase of love, care giving experience, personal 
development, social support from other individu-
als, self-esteem and personal satisfaction (1,25). 
In our study, when we look at the answers given 
to scale questions about life satisfaction by mot-
hers who have children with chronic illness, it is 
seen that the most given response is ‘undecided’, 
the answer ‘strongly agree’ that is the positive 
sign of their satisfaction from life seems to be 
used very little (Table 4). Since there is no similar 
study with our study, we can say that the problems 
experienced in childcare can affect the life satisfa-
ction of mothers negatively. 

It has been reported that the incidence of asthma 
in our country and in the word is increasing and 
that the highest rates of asthma are seen in child-
ren (26). In our study, the proportion of children 
with asthma was found to be the highest chronic 
disease with 19.8% (Table 2). At the same time, 
the rate of cardiovascular disease in our study was 
14.2% in the second place. According to TÜİK 
(2015), in 2015, the death rate of circulatory sys-
tem diseases was determined as 40%(27). In ad-
dition, the proportion of children with congenital 
anomaly was 12.2% (Table 2). Consanguineous 
marriage has an important place in the formation 
of recessive hereditary diseases and congenital 
defects in society. It also causes serious health 
problems such as infertility, stillbirth, spontaneo-
us abortions, child deaths, infant deaths, and con-
genital malformations(28). According to WHO 
(2013), congenital anomalies account for 23% 
among the causes of death in children under the 
age of 5 in our country (29). According to the 
Demographic and Health Survey (TDHS) 2014 
data, the proportion of consanguineous marriages 
in our country was 21.3% (30). In the study of 
Sevinc and Yavas Çelik (2016) found that 39% 
of the women were married to their relatives and 
7.9% had unhealthy children in Kilis(31). In the 
light of this information it is thought that this si-
tuation can be caused by the marriage of relatives 
in this region.

Factors which we think that they can effect the life 
satisfaction such as working status, marital status, 
presence of social security, and family type, only 
married mothers (16.7) were found to have lower 
total life satisfaction scale scores than those who 
were not married (18.7) (Table 4). This is thought 
to be due to the fact that married mothers have to 
assume the responsibilities of spouses and other 
children in the family as well as the care of the 
sick child. 

In addition, only 17% of mothers work when 
we look at the working status of mothers in our 
work. In the study which is made by İçmeli and 
his friends, self-esteem points average of working 
women (75.68 ± 14.35), were found to be statisti-
cally significant as compared to the non-working 
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women (68.32 ± 15.68) (32). In another study by 
Yerlikaya and colleagues (1999), women reported 
that their performance at work was most affected 
by fatigue due to the workload at home(33). As 
can be understood from these studies, it can be 
said that work is a factor that positively affects 
the life of the woman, but the workload at home 
affects the work performance.

As a result; Chronic diseases affect the lifes of 
both the child and other individuals in the family 
especially the mothers who take the most care-gi-
ving role negatively. Considering the responses to 
the life satisfaction scale in our study, it is found 
that mother’s life satisfaction was low (Table 3), 
and married mothers (16.7) were found to have 
even lower total satisfaction scores than those 
who were not married (18.7) (Table 4).
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Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors Of University Students Who 
Study in the Field of Health

Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin 
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Didem POLAT KÜLCÜ1, Fatma B. ÖZ2, Demet AKTAŞ3

ABSTRACTÖZ
This study was carried out to evaluate the healthy lifestyle behaviors 
of university students studying in the field of health. No sample sele-
ction was made from 420 students included in the study 381 students 
accepted to participate in the study. It was determined that the total 
point average of the students received from the SYBD II scale was 
129.09 ± 23.33 (moderate). Female students’ health responsibility, 
interpersonal relationships, stress management subscales point ave-
rages and scale total point averages were found to be significantly 
higher than male students (p<0.05). The sophomores’ interpersonal 
relationship subscale point average were found to be statistically 
significant higher (p<0.05) compared to the freshmen. The health 
responsibility of the students studying at the School of Health Scien-
ces was found to be significantly higher than the students studying 
in the health field of Vocational High School (p <0.05). The total 
score of the students received from the SYBD II scale were found to 
be moderate. 

Bu çalışma sağlık alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla 
yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 420 öğrenciden örneklem 
seçimine gidilmemiş araştırmaya katılmayı kabul eden 381 öğren-
ci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin SYBD II ölçeğinden 
aldıkları toplam puan ortalamasının 129,09±23,33 (orta) olduğu 
belirlenmiştir. Kız öğrencilerin sağlık sorumluluğu, kişilerarası iliş-
kiler, stres yönetimi alt boyutları puan ortalamaları ve ölçek toplam 
puan ortalamaları erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). İkinci sınıf öğrencilerin ki-
şilerarası ilişkiler alt boyutu puan ortalaması birinci sınıf öğren-
cilere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş-
tur (p<0,05). Sağlık bilimleri yüksekokulunda okuyan öğrencilerin 
sağlık sorumluluğu, meslek yüksekokulu sağlık bölümlerinde okuyan 
öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulun-
muştur (p<0,05). Öğrencilerin SYBD II ölçeğinden aldıkları toplam 
puan orta düzeyde bulunmuştur. 

Keywords: Healthy lifestyle behavior, university student, health pro-
motion
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GİRİŞ
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, bireylerin sağ-
lıklı kalmak, hastalıklardan korunmak ve sağlığı 
geliştirmek için inandığı ve uyguladığı davranış-
ların bütünü olarak değerlendirilir (1). Bu davra-
nışların bireyin aile yapısından, arkadaş çevre-
sinden, sosyal ve kültürel özelliklerden etkilen-
diği düşünülmektedir (2).  Dünya Sağlık Örgütü 
verilerine göre; hipertansiyon, şişmanlık, Tip II 
diyabet, koroner kalp hastalıkları gibi yaşam bi-
çimi ile ilgili kronik hastalıklar ölüm nedenlerinin 

başında gelmektedir. Bütün bu hastalıklar sağlıklı 
yaşam biçimi davranışları ile ilişkili olup bireyin 
yaşam kalitesini ve yaşam süresini etkilemektedir 
(3). Bu sebeple hastalıklardan korunma ve sağlı-
ğın geliştirilmesinde en önemli ilke olarak yaşam 
biçiminin değiştirilmesine yönelik uygulamalar 
benimsenmelidir (4, 5). 

Sağlık davranışları olumlu ve olumsuz olarak iki 
gruba ayrılır. Olumlu sağlık davranışları dengeli 
beslenme, spor yapma, sağlık kontrollerine gitme 
gibi bireylerin sağlığını koruma ve geliştirme-
ye yönelik bilinçli olarak yapılan davranışlardır. 
Olumsuz sağlık davranışları ise sigara kullanma, 
uyku saatlerinin düzensiz olması, dengesiz bes-
lenme gibi bireylerin sağlığını bozan davranışlar-
da bulunmasıdır. Kişilerin olumlu sağlık davranışı 
geliştirebilmesi için bu davranışlar hakkında fikir 
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sahibi olmaları gerekmektedir (6). Sağlıklı yaşam 
biçimi davranışları geliştirmenin ilk adımları ai-
lede atılır, daha sonra eğitimle gelişir ve değişir. 
Sağlıkla ilgili davranışlar genellikle gençlik dö-
neminde şekillenmektedir. Bu dönemde sağlıklı 
olarak algılanan gençlerin yaşam biçimi davranış-
ları daha sonraki yıllarda sağlık sorunları ve risk 
faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır (2, 4, 5).
  
Üniversite, öğrenciler için farklı bir sosyal çevre 
ile birlikte bireysel sorumluluğun arttığı bir dö-
nemdir. Gençler bu dönemde sağlıklarını gelişti-
ren davranış biçimlerini benimseyebilir ya da hem 
kendilerine hem de başkalarına zarar verecek olan 
sağlıksız yaşam biçimi davranışları kazanabilir-
ler. Genellikle yeni bir çevreye, yeni sorumluluk-
lara uyum süreci yaşandığı bu süreçte öğrenciler 
dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli egzersiz 
alışkanlığı kazanma gibi konularda olumsuz tu-
tum sergileyebilmektedirler (7).

Sağlık alanında öğrenim gören ve bu alanda hiz-
met sunacak olan öğrencilerin sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarının farkında olması ve uygu-
laması, toplumda örnek teşkil etmeleri açısın-
dan önemlidir (8). Bu araştırma sağlık alanında 
öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sağlıklı 
yaşam biçimi davranışlarını değerlendirme ama-
cıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın evrenini 
bir vakıf üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yükse-
kokulu ve Meslek Yüksekokulu’nun sağlık ala-
nında öğrenim gören öğrencileri (anestezi, ağız ve 
diş sağlığı, ilk ve acil yardım, iş sağlığı, fizyote-
rapi, tıbbi görüntüleme, ameliyathane hizmetleri, 
diyaliz, tıbbi laboratuar) oluşturmuştur. Araştırma 
kapsamına alınan 420 öğrenciden örneklem se-
çimine gidilmemiş araştırmaya katılmayı kabul 
eden 381 öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Veriler öğrencilerin okulda bulundukları zaman 
dilimleri içinde, sınıf ortamında, Şubat- Nisan 
2018 tarihleri arasında gönüllülük esasına dayalı 
olarak toplanmıştır. Sağlık Bilimleri Yüksekoku-
lu’nda ve Meslek Yüksekokulu’nun sağlık ala-
nında öğrenim gören bölümlerinde 540 öğrenci 
vardır. Etik Kurul izni ve üniversite yönetiminden 

gerekli izinler alındıktan sonra öğrenciler bilgi-
lendirilmiş ve çalışmaya katılmayı kabul eden, o 
esnada sınıfta olan 381 öğrenci ile araştırma ya-
pılmıştır.

Veri toplama aracı olarak öğrencileri tanıtıcı özel-
likleri anketi ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davra-
nışları Ölçeği II” kullanılmıştır. Ölçek 1996 yı-
lında Walker ve ark. tarafından geliştirilmiş, 2008 
yılında Bahar ve ark. tarafından Türkçeye uyar-
lanmış ve geçerlik güvenirliği yapılmıştır (9,10). 
Ölçek 52 maddeden ve altı alt gruptan oluşmakta-
dır. Bunlar; manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler, 
beslenme, fiziksel aktivite, sağlık sorumluluğu ve 
stres yönetimidir. Ölçek Likert tipi 4 basamak-
lıdır. Ölçek, hiçbir zaman (1), bazen (2), sık sık 
(3), düzenli olarak (4) şeklinde derecelendirile-
rek puanlanmıştır. Değerlendirme yapılırken her 
madde için verilen puan esas alınmaktadır. Alınan 
toplam puandaki yükselme kişinin sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarının fazla olduğunu, puandaki 
düşme ise sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının 
az olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçeğin tamamı 
için en düşük puan 52, en yüksek puan 208’dir.

Veriler araştırıcılar tarafından yüzyüze görüşüle-
rek toplanmıştır. Verilerin  analizinde SPSS 22.0 
software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) programı 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, yüz-
delik dağılım,  independent t testi ve ANOVA testi 
kullanılmıştır.

Bu araştırma bir üniversitenin sağlık alanında 
öğrenim gören öğrencilerini kapsamakta olup 
araştırmadan elde edilen sonuçlar tüm öğrencile-
re genellenemez. Ayrıca çalışmanın araştırmaya 
katılan öğrencilerin bildirimine dayalı olması bu 
araştırmanın sınırlılığıdır.

BULGULAR VE TARTIŞMA 
Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı Tab-
lo 1.’de yer almaktadır. Araştırma kapsamındaki 
öğrencilerin %87,4’ü 18-22 yaş aralığında olup, 
%70,3’ü kadındır. %49,9’u birinci sınıf, %50,1’i 
ikici sınıf öğrencisi ve bunların %72,5’i meslek 
yüksekokulu öğrencisidir. Öğrencilerin %55,6’sı-
nın anne eğitim durumu ve %47,0’ının baba eği-
tim durumu ilköğretim mezunudur (Tablo 1.)
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Tablo 1. Öğrencilerin sosyo-demografik özel-
liklerinin dağılımı (n=381) (Mersin-2018)
Özellikler Sayı 

  (n)
Yüzde
   (%)

Yaş 
18-22 333 87,4
23-27 48 12,6
Cinsiyet 
Kadın 268 70,3
Erkek 113 29,7
Sınıf 
Birinci sınıf 190 49,9
İkinci sınıf 191 50,1
Anne eğitim durumu
Okur-yazar değil 44 11,5
İlköğretim 212 55,6
Lise 106 27,8
Üniversite ve üstü 19 5,0
Baba eğitim durumu
Okur-yazar değil 8 2,1
İlköğretim 179 47,0
Lise 128 33,6
Üniversite ve üstü 66 17,3
Okuduğunuz okul
Sağlık bilimleri yüksekokulu 105 27,5
Meslek yüksekokulu 276 72,5

Tablo 2. Öğrencilerin SYBD II. ölçeği alt grup-
larından ve ölçek toplamından aldıkları puan 
ortalamaları (Mersin-2018)
SYBD II. ölçeği alt 
grupları

Madde 
sayısı

Min-max 
puan

Ortalama±standart 
sapma
(X±S.S)

Sağlık sorumluluğu 9 9-43 20,81±5,13
Fiziksel aktivite 8 8-59 17,56±5,31
Beslenme 9 9-55 19,92±4,89
Manevi gelişim 9 9-68 26,29±5,79
Kişilerarası ilişkiler 9 9-41 25,28±5,16
Stres yönetimi 8 8-31 19,20±4,05
Toplam 52 52-194 129,09±23,33

Sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin SYBD 
II ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamasının 
129,09±23,33 (orta) olduğu belirlenmiştir (Tablo 
2.). Sağlık alanında öğrenim gören üniversite öğ-
rencileri ile yapılmış benzer çalışmalarda da öğ-
rencilerin SYBD II ölçeğinden aldıkları puanların 

orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Şener ve ark. 
(2018) 131,84±16,97, Şen ve ark. (2017) 118,01 
± 21,0, Tuygar ve Arslan (2015) 126.52±18.93, 
Karadamar ve ark. (2014) 126.4±19.5, Cihangi-
roğlu ve Deveci (2011) 121.75±18.86, Özyazı-
cıoğlu ve ark. (2011)  128.97 ±16.40, Ünalan ve 
ark. (118,46±21,38) olarak ölçek ortalamalarını 
bildirmişlerdir (7, 8, 11-15). 

Öğrencilerin ölçeğin alt gruplarından aldıkları 
puan ortalamalarına bakıldığında sağlık sorumlu-
luğu 20,81±5,13, fiziksel aktivite 17,56±5,31, bes-
lenme 19,92±4,89, manevi gelişim 26,29±5,79, 
kişilerarası ilişkiler 25,28±5,16, stres yönetimi 
19,20±4,05 şeklindedir (Tablo 2.). Çalışmada 
öğrencilerin en yüksek puan ortalamasını mane-
vi gelişimden (26,29±5,79) en düşük puan orta-
lamasını fiziksel aktiviteden (17,56±5,31) aldığı 
görülmektedir. 

Öğrencilerin sağlık sorumluluğu alt boyutundan 
aldığı puan ortalaması 20,81±5,13’dür. Sağlık 
alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri ile 
yapılan benzer çalışmalarda sağlık sorumluluğu 
alt boyutunu Karadağ ve Lafçı 19.96±3.48, Ak-
sungur ve ark. 21.61 ± 5.01, Özyazıcıoğlu ve ark. 
29.75 ± 4.19, Kocaakman ve ark. 23.49±5.18, 
Tuygar ve Arslan 22.82±5.43 olarak belirlemiş-
lerdir (11, 14, 16-18). Sağlıkla ilgili bölüm oku-
yan öğrencilerin sağlık sorumluluğu puan ortala-
masının daha yüksek olması beklenmektedir. 

Öğrencilerin fiziksel aktivite alt bo-
yutundan aldığı puan ortalaması 
17,56±5,31’dür. Alt boyutlar arasında en 
düşük puan ortalamasının fiziksel akti-
viteye ait olduğu görülmektedir. Benzer 
çalışmalarda da fiziksel aktivite alt bo-
yutunu Aksungur ve ark. 9,16±2,93, Ka-
radağ ve Lafçı 17.9±3.5, Özyazıcıoğlu 
ve ark. 16.60 ± 4.24, Kocaakman ve ark. 
10.61±2.47, Tuygar ve Arslan 10.72±3.33 

olarak belirlemişler ve bu çalışmalarda da fiziksel 
aktivitenin en düşük alt boyut olduğu belirtilmiş-
tir (11, 14, 16-18). Kişilerin bedensel, ruhsal ve 
sosyal açıdan sağlıklı olmasında önemli bir yere 
sahip olan fiziksel aktivitenin gençlik dönemin-
de daha fazla olması beklenmektedir. Bu konuda 
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üniversitelerin olanaklar sağlaması ve öğrencile-
rin bu faaliyetlere yönlendirilmesinin faydalı ola-
bileceği düşünülmektedir. 

Öğrencilerin beslenme alt boyutundan aldığı puan 
ortalaması 19,92±4,89’dür. Benzer çalışmalar-
da da beslenme alt boyutunu Aksungur ve ark. 
16.06 ± 2.88, Karadağ ve Lafçı 21.0±3.8, Özya-
zıcıoğlu ve ark. 19.40 ± 3.73, Kocaakman ve ark. 
16.10±3.10, Tuygar ve Arslan 14.85±3.39 olarak 
belirlemişlerdir (11, 14, 16-18). Yapılan çalışma-
larda öğrencilerin beslenme alt boyutundan al-
dıkları puan ortalamalarının genel olarak düşük 
olduğu görülmektedir. Gençlerin beslenmesine 
özen göstermediği, üniversite döneminde daha 
pratik ve düşük maliyetli olduğunu düşündükleri 
için sağlıksız beslenmeye yöneldikleri düşünül-
mektedir. 

Öğrencilerin manevi gelişim alt boyutundan aldı-
ğı puan ortalaması 26,29±5,79’dur. Alt boyutlar 
arasında en yüksek puan ortalaması manevi ge-
lişimdedir. Benzer çalışmalarda da manevi geli-
şim alt boyutunu Aksungur ve ark. 37.02 ± 5.61, 
Özyazıcıoğlu ve ark. 26.93 ± 4.06, Kocaakman 
ve ark. 34.34±4.95, Tuygar ve Arslan 39.18±6.25 
olarak belirlemişlerdir (11, 14, 17, 18). Öğrenci-
lerin manevi gelişim alt boyutu puan ortalamaları 
benzer çalışmalarda da çoğunlukla yüksek bulun-
muştur. Üniversite dönemindeki öğrencilerin bel-
li bir mesleğe yönelmiş, kendini gerçekleştirmiş 
bireyler olması nedeni ile manevi gelişimlerinin 
yüksek olması beklenen bir sonuçtur. Karadağ 
ve Lafçı hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları ça-
lışmalarında manevi gelişim puan ortalamasının 
(19.56±3.72) düşük olduğunu belirlemişlerdir 
(16). Literatürde manevi gelişim açısından so-
nuçlarımız ile benzer sonuçların yanı sıra farklı 
sonuçların da olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin kişilerarası ilişkiler alt boyutundan 
aldığı puan ortalaması 25,28±5,16’dır. Benzer 
çalışmalarda da kişilerarası ilişkiler alt boyutunu 
Aksungur ve ark. 20,22±3,51, Karadağ ve Lafçı 
19.49±3.43, Özyazıcıoğlu ve ark. 26.16 ± 4.25, 
Kocaakman ve ark. 21.04±3.27, Tuygar ve Ars-
lan 20.70±3.75 olarak belirlemişlerdir (11, 14, 
16-18). Literatürde kişilerarası ilişkiler açısından 

sonuçlarımız ile benzer sonuçların yanı sıra farklı 
sonuçların da olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin stres yönetimi alt boyutundan aldı-
ğı puan ortalaması 19,20±4,05’dir. Benzer çalış-
malarda da stres yönetimi alt boyutunu Aksungur 
ve ark. 17,78±3,0, Karadağ ve Lafçı 20.48±3.30, 
Özyazıcıoğlu ve ark. 19.44 ± 3.57, Kocaakman 
ve ark. 18.53±3.24, Tuygar ve Arslan 18.26±3.43 
olarak belirlemişlerdir (11, 14, 16-18). Üniversite 
öğrencilerinde yapılan çalışmalarda öğrencilerin 
stres yönetimi düşük bulunmuştur ve bu sonuç-
lar bizim çalışmamızla benzerlik göstermektedir. 
Üniversite öğrencilerinin yaşadığı çevreye uyum 
sorunları, akademik başarı sorunları, aile ve ar-
kadaş çevresi ile yaşadıkları sosyal sorunlar stres 
sebebi olarak görülmektedir. 

Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ile SYBD II ölçe-
ği alt gruplarının ve toplam ölçek puanının karşı-
laştırılması Tablo. 3’ de gösterilmiştir. Kız öğren-
cilerin sağlık sorumluluğu, kişilerarası ilişkiler, 
stres yönetimi alt boyutları puan ortalamaları ve 
ölçek toplam puan ortalamaları erkek öğrencilere 
göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 
bulunmuştur (p<0.05, Tablo 3). Özyazıcıoğlu ve 
ark.’nın çalışması, Kocaakman ve ark.’nın çalış-
ması bizim sonuçlarımızla paralellik gösterirken, 
Tuygar ve Arslan’ın çalışmasında cinsiyet açısın-
dan anlamlı bir fark bulunamamıştır (11, 14, 18). 
Literatürde cinsiyet açısından sonuçlarımız ile 
benzer sonuçların yanı sıra farklı sonuçların da 
olduğu görülmektedir. 

Öğrenim görülen sınıfa ve yaşa göre puan orta-
lamasına bakıldığında ikinci sınıf öğrencilerin 
puan ortalamasının (24,67±1,78) birinci sınıf 
öğrencilere (21,93±1,59); 23-27 yaş grubu öğ-
rencilerin (29,86±4,31) puan ortalamasının 18-
22 yaş grubu öğrencilere (22,28±1,22) göre daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Ancak istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yoktur. Bulunan bu sonuç 
literarür ile uyumludur. Cihangiroğlu ve Deveci 
(2011), Kocaakman ve ark. (2010) sağlık alanında 
öğrenim gören öğrenciler ile yaptıkları çalışmala-
rında benzer sonuçlara ulaşmışlardır (13,18). Bu 
farkın üst sınıflardaki öğrencilerin sağlık ile ilgili 
dersleri daha fazla almış olmalarından ve yaşla 
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Özellikler n

SYBD II Ölçeği Alt Grupları
Sağlık 
sorumluluğu

Fiziksel 
aktivite

Beslenme Manevi 
gelişim

Kişilerarası 
ilişkiler

Stres 
yönetimi

Toplam 

X±SS X±SS X±SS X±SS X±SS X±SS X±SS
Cinsiyet
Kadın 268 21,42±5,09 17,49±5,27 20,08±4,95 26,65±4,99 26,04±4,74 19,63±3,67 26,92±2,53
Erkek 113 19,36±4,93 17,72±5,43 19,53±4,76 25,43±7,31 23,47±5,65 18,17±4,69 21,29±1,30

t= 3,640
p=0,000**

t= -0,384
p=0,701

t=-1,001
p=0,318

t=1,620
p=0,107

t=4,554
p=0,000**

t=2,951
p=0,004**

t=2,946
p=0,003**

Yaş 
18-22 333 20,74±5,01 17,55±4,87 19,88±4,75 26,44±5,69 25,33±5,01 19,29±3,99 22,28±1,22
23-27 48 21,29±5,92 18,60±7,78 20,18±5,85 25,20±6,43 24,91±6,13 18,56±4,39 29,86±4,31

t=-0,690
p=0,491

t=-0,055
p=0,956

t=-0,394
p=0,693

t=1,386
p=0,167

t=-0,530
p=0,596

t=-1,175
p=0,241

t=0,336
p=0,738

Sınıf 
Birinci sınıf 190 20,47±4,65 17,69±4,93 19,92±4,16 26,66±6,00 24,47±5,26 19,31±3,96 21,93±1,59
İkinci sınıf 191 21,15±5,56 17,43±5,68 19,93±5,32 25,91±5,57 25,80±5,01 19,09±4,14 24,67±1,78

t=-1,292
p=0,198

t=0,477
p=0,634

t=-0,022
p=0,983

t=1,267
p=0,206

t=1,945
p=0,042**

t=0,508
p=0,612

t=0,652
p=0,515

Okuduğu 
okul
MYO 276 20,44±4,96 17,49±4,87 19,89±4,51 26,05±6,06 25,16±5,25 19,23±4,06 22,42±2,18
SBYO 105 21,77±5,45 17,75±6,36 20,00±5,81 26,92±5,00 25,60±4,92 19,13±4,03 23,65±1,42

t=-2,259
p=0,024**

t=-0,425
p=0,671

t=-0,204
p=0,839

t=-1,314
p=0,190

t=-0,754
p=0,451

t=0,212
p=0,832

t=-1,091
p=0,276

Anne 
eğitim 
durumu
Okur-yazar 
değil

44 20,52±4,66 16,81±3,79 19,20±3,54 26,04±4,35 24,77±4,53 18,75±3,55 17,65±2,66

İlköğretim 212 20,67±5,14 17,41±4,97 20,02±5,16 26,28±6,18 25,21±5,34 18,99±3,91 23,40±1,60
Lise 106 21,02±5,43 17,65±5,28 19,93±5,00 26,43±5,77 25,43±5,35 19,70±4,58 25,76±2,50
Üniversite 
ve üstü 

19 21,78±4,41 20,42±9,92 20,47±4,07 26,10±4,68 26,42±3,00 19,84±3,32 19,63±4,50

F=0,384
P=0,764

F=2,200
P=0,088

F=0,424
P=0,736

F=0,0540
P=0,984

F=0,491
P=0,689

F=1,084
P=0,356

F=0,758
P=0,518

Baba 
eğitim 
durumu
Okur-yazar 
değil

8 21,75±5,77 16,62±6,02 19,37±4,86 25,00±7,32 22,25±6,22 18,25±3,28 27,80±9,83

İlköğretim 179 20,06±4,65 17,05±4,76 19,49±4,38 25,97±5,33 25,00±5,12 18,67±3,74 21,56±1,61
Lise 128 21,39±5,65 18,21±4,88 20,43±5,72 26,80±6,51 25,55±5,26 19,71±4,37 24,62±2,17
Üniversite 
ve üstü 

66 21,60±5,07 17,81±7,12 20,18±4,46 26,31±5,37 25,90±4,85 19,77±4,16 24,30±2,99

F=2,443
P=0,064

F=1,326
P=0,266

F=1,029
P=0,380

F=0,646
P=0,586

F=1,549
P=0,202

F=2,330
P=0,074

F=2,041
P=0,108

X±SS= ortalama ve standart sapma, t=bağımsız gruplarda t-testi uygulanmıştır.
F=ANOVA testi uygulanmıştır.

Tablo 3. Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile SYBD II ölçeği alt gruplarının ve 
toplam ölçek puanının karşılaştırılması (Mersin-2018)
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birlikte sağlık bilinçlerinin artmasından kaynak-
landığı düşünülmektedir. İkinci sınıf öğrencile-
rin kişilerarası ilişkiler alt boyutu puan ortala-
ması (25,80±5,01) birinci sınıf öğrencilere göre 
(21,93±1,59) istatistiksel olarak anlamlı derecede 
yüksek bulunmuştur (p<0,05, Tablo 3).

Sağlık bilimleri yüksekokulunda okuyan öğren-
cilerin sağlık sorumluluğu, meslek yüksekokulu 
sağlık bölümlerinde okuyan öğrencilere göre is-
tatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulun-
muştur (p<0,05). Literatür incelendiğinde sağlık 
bilimleri yüksekokulunda okuyan öğrencilerin 
sağlık sorumluluğu puan ortalamalarının, meslek 
yüksekokullarının sağlık bölümlerinde okuyan 
öğrencilere göre genel olarak yüksek olduğu gö-
rülmektedir (11,18).

Öğrencilerin anne eğitim durumu ve baba eğitim 
durumunun SYBD II ölçeği toplam puanı ve alt 
grupları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 
(p>0,05).Bozhüyük’ün (2010) sağlık bilimlerinde 
okuyan öğrenciler ile yaptığı çalışmasında sağlık-
lı yaşam biçimi davranışları toplam ölçek puanı 
ile anne-baba eğitim durumu arasında anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır (19). Yine benzer olarak 
Karadamar ve ark.’nın (2014) ergenler ile yap-
tığı çalışmalarında anne-baba eğitim durumu ile 
sağlıklı yaşama biçimi davranışları toplam ölçek 
puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Bu sonuçlar bizim çalışmamız ile benzerdir (12). 
Gençlerin eğitiminde önemli rolleri olan ebevey-
nlerin, çocuklarının sağlığı geliştirme ve olumlu 
sağlık davranışı kazanmalarını eğitim durumları 
ne olursa olsun benimsetmeleri gerekmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Öğrencilerin SYBD II ölçeğinden aldıkları toplam 
puan orta düzeyde bulunmuştur. Alt gruplardan 
manevi gelişim ve kişilerarası ilişkiler en yük-
sek puan ortalamasına sahipken, fiziksel aktivite, 
stres yönetimi, beslenme ve sağlık sorumluluğu 
daha düşük puan ortalamasına sahiptir. Kız öğren-
cilerin sağlık sorumluluğu, kişilerarası ilişkiler, 
stres yönetimi ve toplam ölçekten aldıkları puan 
ortalamaları erkek öğrencilere göre daha yüksek 
olarak bulunmuştur. İkinci sınıf öğrencilerin kişi-
lerarası ilişkiler alt boyutundan aldığı puan ortala-

ması birinci sınıf öğrencilere göre daha yüksektir. 
Ayrıca sağlık bilimleri yüksekokulunda okuyan 
öğrencilerin sağlık sorumluluğu alt boyutu puan 
ortalaması meslek yüksekokulu öğrencilerine 
göre yüksek bulunmuştur. 

Bu sonuçlar doğrultusunda; sağlık alanında öğ-
renim gören öğrencilerin çevrelerine rol model 
olacağı da düşünülerek müfredat programlarına 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmek 
adına dersler konulmalıdır. Derslerle önemi kav-
ratılan bu olumlu davranışların uygulamaya geçip 
geçmediği, alışkanlığa dönüşüp dönüşmediği ta-
kip edilmelidir. Üniversiteler, öğrencilerin sağ-
lıklı beslenme ve fiziksel aktivite gibi faaliyetleri 
gerçekleştirebilmeleri için olanaklar sağlamalıdır. 
Bu tür araştırmaların sadece sağlık alanında öğ-
renim gören öğrenciler ile sınırlı kalmaması daha 
kapsamlı ve daha geniş örneklemlerle yapılması 
önerilmektedir. 
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ABSTRACTÖZ
AIM: This study was done to determine care behaviors of nurses 
who worked at delivery rooms and pediatric department of a hospi-
tal and to explore the factors related to the care behaviors. 
MATERİAL AND METHODS: This study, undertaken at a pub-
lic hospital, was descriptive and correlational study. No sampling 
was made and whole population was targeted at and 151 nurses 
who agreed to participate in the study were recruited. Data were 
collected with “Information Request Form” and “Care Behaviors 
Inventory-24”. Data were analyzed using descriptive statistics and 
Mann-Whitney U, Kruskal Wallis and T test. 
FINDING: Majority of the participating nurses (90.7%) was fema-
le, 37.7% of them were aged between 32 and 35 years and 58.9% 
of them had graduation degrees. Average total score of the nurses’ 
“Care Behaviors Inventory-24” was positively high (5.38±0.50). 
According to demographic features, there was no statistically sig-
nificant difference among subdimensions of “Care Behaviors In-
ventory-24” (p>0.05). Yet, according to departments where nurses 
worked, there was statistically significant difference among subdi-
mensions of “Care Behaviors Inventory-24” (p<0.05). Except for 
assurance subdimension, it was identified that nurses who worked at 
delivery rooms had statistically higher average scores in total inven-
tory and in subdimension as compared to those nurses who worked 
at other departments (p<0.05).
RESULTS: It was found that care behavior perception of nurses 
who worked at delivery rooms and pediatric department was high 
and socio demographic characteristics and some features of work 
environment did not affect that perception. We are of the opinion that 
studies that will include a larger sample group and will investigate 
effects of different variables that affect care should be done; which 
will contribute to the relevant literature.

Amaç: Bu araştırma bir hastanenin kadın doğum ve çocuk ünite-
lerinde çalışan hemşirelerin bakım davranışları ve ilgili faktörleri 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Bir kamu hastanesinde gerçekleştirilen bu ça-
lışma tanımlayıcı-ilişki arayıcı türde bir araştırmadır. Araştırmada 
örneklem seçimine gidilmemiş olup, evrenin tamamına ulaşılması 
hedeflenmiş ve araştırmaya katılmayı kabul eden 151 hemşireye 
ulaşılmıştır.  Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Bakım Davranışları 
Ölçeği-24” kullanılarak toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistik-
lerin yanı sıra Mann-Whitney U, Kruskal Wallis ve T testi ile analiz 
edilmiştir. 
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin büyük çoğunluğunun 
(%90.7)  kadın, % 37.7’sinin 32-35 yaş grubunda ve %58,9’unun 
lisans mezunu olduğu saptanmıştır.  Hemşirelerin “Bakım Davra-
nışları Ölçeği-24”  toplam puan ortalaması olumlu anlamda yüksek 
(5.38±0.50) düzeydedir. Hemşirelerin demografik özelliklerine göre 
“Bakım Davranışları Ölçeği-24” alt boyutları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Çalışmada hemşi-
relerin çalıştıkları birimlere göre “Bakım Davranışları Ölçeği-24” 
alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
saptanmıştır (p<0.05). Güvence alt boyutu dışında,  ameliyathanede 
çalışan hemşirelerde ölçek toplam puan ve diğer tüm alt boyu puan-
ları diğer bölümlerde çalışanların puan ortalamalarına göre ista-
tistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır(p<0.05).
Sonuç: Doğumevinde çalışan hemşirelerin bakım davranışları al-
gılarının yüksek düzeyde olduğu ve sosyo- demografık özellikler ve 
çalışma ortamına ilişkin bazı özeliklerin bu algıyı etkilemediği sap-
tanmıştır. Bu konuda, daha geniş örneklem grubu üzerinde ve bakı-
ma etki eden farklı değişkenlerin etkisinin incelendiği çalışmaların 
yapılmasının ilgili alana olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords: Nurse, care behaviors, nursing care. Anahtar Kelimeler: Hemşire, bakım davranışları, hemşirelik bakımı. 
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GİRİŞ

Hemşirelik bakımı bireyin, ailenin ve toplumun 
sağlığının korunması ve geliştirilmesinde oldukça 
önemli bir role sahiptir (1). Uğraş alanı insan olan 
hemşirelik “bakım” temelli bir meslektir. Bakım 
yalnızca hemşireliğe özgü değildir, ancak bakım 
hemşirelik için özgündür (2). Hemşireliğin teme-
lini oluşturan “bakım”, hasta ve hemşire arasın-
daki ilişkiye ve bakım sürecine bağlıdır. “Bakım”  
kavramına ilişkin farklı tanımlar yapılmış, ancak 
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çoğu tanımda “bakım” hemşireliğin özü, teme-
li ya da can alıcı noktası olarak kabul edilmiştir 
(3). Literatürde hemşirelik bakımı “hemşirenin 
fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden mevcut ya 
da olası sağlık problemine sahip bireyin bakım 
gereksinimlerini belirlemeye, karar vermeye, 
uygulamaya, değerlendirmeye ve bireyin kendi 
gereksinimlerini karşılayabilir düzeye getirmeye 
yönelik kurduğu ve savunucu bir ilişki türü, etik 
ve yasal bir sorumluluğudur” şeklinde detaylı bi-
çimde tanımlanmıştır (4). Hemşirelik mesleğini 
diğer sağlık mesleklerinden ayıran ve hemşirelik 
mesleğine özelliğini veren bakım işlevidir (5-7). 
Amerikan Hemşireler Birliği (The American Nur-
ses Association-ANA) bakımda kaliteyi; hastaya 
mümkün olabilecek en iyi hemşirelik bakımını 
sağlamada yer alan aktiviteler şeklinde tanımlan-
mıştır (8). Literatürde yer alan birçok çalışmada 
kaliteli ve etkin bakımla birlikte hastanede yatış 
süresinin azaldığı, iş gücü kaybının engellendi-
ği, daha az maliyetin olduğu, komplikasyonların 
azaldığı ve sonuçta da hasta memnuniyetinin art-
tığı belirtilmektedir (9-13). Bu nedenle hemşirelik 
bakım kalitesinin ölçülmesi, değerlendirilmesi, 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi oldukça önemlidir. 
Ayrıca “hemşirelik bakımı” kavramının içeriğinin 
doğru biçimde tanımlanması da bakımın doğru 
anlaşılıp uygulanması için oldukça önemlidir (4). 
Bu bilgiler doğrultusunda araştırma Türkiye’nin 
güneyinde bir kamu hastanesinin kadın doğum 
ve çocuk ünitelerinde çalışan hemşirelerin bakım 
davranışlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek 
amacıyla planlanmıştır. 

Araştırma Soruları 
Bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmış-
tır.
- Hemşirelerin hemşirelik bakım davranışlarına 
ilişkin algıları ne düzeydedir?
- Bakım davranışlarına ilişkin hemşirelerin birey-
sel algılamaları ile ilişkili faktörler nelerdir?

GEREÇ ve YÖNTEM 
Araştırmanın yeri
Araştırma bir kamu hastanesinin kadın doğum ve 
çocuk ünitelerinde gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Tipi
Araştırma tanımlayıcı-ilişki arayıcı niteliktedir.
Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini ilgili kadın doğum ve ço-
cuk ünitelerinde çalışan tüm hemşireler oluştur-
muştur. 2017 yılı resmi kayıtlarına göre kadın 
doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde toplam 
155 hemşire çalışmaktadır. Araştırmanın evrenini 
ilgili kadın doğum ve çocuk ünitelerinde çalışan 
tüm hemşireler oluşturmuştur. Araştırmada ör-
neklem seçimine gidilmemiş olup, evrenin tama-
mına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmada 151 
(% 97,4) hemşireye ulaşılmıştır.

Veri Toplama
Araştırmanın verileri 15 Şubat-15 Mart 2017 tar-
ihleri arasında, yüz-yüze görüşme yöntemi ile to-
planmıştır. Görüşmeler hemşire odasında 25-30 
dakika sürmüştür.

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bil-
gi Formu” ve “Bakım Davranışları Ölçeği-24”(B-
DÖ-24) kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından 
bu konudaki ilgili kaynaklar (1-7) taranarak ge-
liştirilen  “Kişisel Bilgi Formu” 13 sorudan (yaş, 
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışılan 
klinik, meslekte toplam çalışma yılı vs.) oluşmak-
tadır. Wu ve ark.’ı  (2006) tarafından geliştirilmiş 
“Bakım Davranışları Ölçeği-24” (BDÖ-24)  hem-
şirelerin kendi kendilerini değerlendirmelerini 
ve hasta algılamalarını karşılaştırmak amacıyla 
kullanılmaktadır (10). Ölçeğin Türkçe geçerlik ve 
güvenirlik çalışması Kurşun ve Kanan (2012)  ta-
rafından yapılmıştır (3). Bakım Davranışları Ölçe-
ği, Güvence (8 madde=16,17,18,20,21,22,23,24), 
Bilgi-beceri (5 madde=9,10,11,12,15), Saygılı 
olma (6 madde=1,3,5,6,13,19) ve Bağlılık (5 
madde=2,4,7,8,14) olmak üzere 4 alt gruptan ve 
24 maddeden oluşmakta, yanıtlar için 6 puanlı 
likert tipi skala (1= asla, 2= hemen hemen asla, 
3= bazen, 4= genellikle, 5= çoğu zaman, 6= her 
zaman) kullanılmaktadır.  Ölçek, hasta ile araş-
tırmacı tarafından (bireysel veya telefon görüş-
mesi) ya da hastanın kendisinin doldurması ile 
uygulanmaktadır. Hem hasta hem de hemşireler 
için ölçeğin iç tutarlılığı toplam ölçek için 0,96, 
alt gruplar için 0,82-0,92 arasında değişmektedir. 
Bu çalışma için hemşirelerin “Bakım Davranışları 
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Ölçeği-24” Cronbach’s Alpha katsayısı 0,93 ola-
rak hesaplanmıştır.  Ölçek puanlarının hesaplan-
ması; toplam ölçek puanının elde edilmesi için 24 
maddenin puanları toplandıktan sonra 24’e bölü-
nerek, 1-6 arasında ölçek puanı elde edilmektedir. 
Alt boyutların elde edilmesi için her bir alt boyut 
için, alt boyutlarda yer alan maddelerin puanla-
rı toplanarak elde edilen puanın madde sayısına 
bölünerek, 1-6 puan arasında alt boyut puanları 
elde edilmektedir. Alt boyut ve toplam ölçek pua-
nı artıkça hasta ya da hemşirelerin bakım kalitesi 
algılama düzeyleri artmaktadır.  Sonuçta ölçekten 
alınan puanın yüksek olması hemşirelik bakım 
kalitesine ilişkin algının daha olumlu olduğunu 
göstermektedir (3,10). 

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırma için Bilimsel Araştırmalar Etik Ku-
ruluna başvurularak gerekli (protokol no: 
08/02/2017/31) etik onay ve araştırmanın ya-
pılacağı kurumdan resmi yazılı izin alınmıştır.  
Katılımcılara çalışmanın amacı açıklanıp sözel 
onamları alınarak “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur 
Formu” imzalatılmıştır. Veri toplama aracı olarak 
kullanılan ölçek için yazarlardan yazılı izin alın-
mıştır. 

Verilerin İstatistiksel Analizi
Verilerin normalliği SPSS-21 istatistik paket 
programında Shapiro-Wilk testi, histogram ve 
Q-Q grafikleri ile değerlendirilmiştir. Verilerin 
analizinde iki grup arasındaki farklılıkları karşı-
laştırmak için Mann-Whitney U testi, ikiden fazla 
grup karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi ve 
iki grup ortalamalarının karşılaştırmaları için   T 
testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistik-
sel anlamlılığı p < 0.05 düzeyinde değerlendiril-
miştir.

BULGULAR
Çalışmada katılımcıların çoğunluğunun (%90.7) 
“kadın”, % 37.7’sinin 32-37 yaş grubunda,  
%58,9’unun lisans mezunu olduğu bulunmuştur 
(Tablo 1). Çalışmaya katılan hemşirelerin %29.1 
’inin yoğun bakım servisinde çalıştığı, % 63.6’sı-
nın bulunduğu serviste 1-5 yıldır çalıştığı, % 
92.7’sinin ise klinik hemşiresi olarak çalıştığı sap-
tanmıştır. Ayrıca hemşirelerin %74.2’sinin “gece/
gündüz karışık” şeklinde çalıştığı, %75.5’inin 

haftalık çalışma saatinin “40 saat ve altı”nda ol-
duğu, %84.8’inin birimde kendi isteğiyle çalıştığı 
ve %80.8’inin aldığı ücreti yeterli bulduğu belir-
lenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri 
(n=151) (Hatay,2017)

Özellikler n  %
Cinsiyet
Kadın 137 90.7
Erkek 14 9.3
Yaş (X̄= 35.34±7.24)
20-25 14 9. 3
26-31 29 19.2
32-37 57 37.7
38-43 28 18.5
44 ve üstü 23 15.3
Medeni durum
Evli 118 78.1
Bekar 33 21.9
Eğitim Düzeyi 
Sağlık Meslek Lisesi 18 11.9
Ön lisans 36 23.8
Lisans 89 58.9
Lisansüstü 8 5.4
Çalıştığı Birim 
Acil 18 11. 9
Ameliyathane 15 9.9
Doğumhane 22 14.6
Yoğun bakım 44 29.1
Poliklinik 15 9.9
Septik servis 10 6.6
Doğum/bebek servisi 27 17.9
Çalışma Yılı 
1-5 yıl 18 11. 9
6-10 yıl 50 33.1
11-15 yıl 27 17.9
16-20 yıl 27 17.9
21 yıl ve üstü 29 19.2
Statüsü 
Klinik hemşiresi 140 92.7
Sorumlu hemşire 11 7.3
Şu Anda Çalıştığı Birimde Çalışma Yılı
1 yıldan az 17 11.3
1-5 yıl 96 63.6
6-10 yıl 21 13.9
11 yıl ve üstü 17 11.3
Çalıştığı Vardiya Şekli 
Sürekli Gündüz 36 23.8
Sürekli Gece 3 2.0
Gece/Gündüz Karışık 112 74.2
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Haftalık Çalışma Saati
40 saat 114 75.5
41 saat ve üzeri 37 24.5
Çalıştığı Birimde Kendi İsteği ile Çalışma Durumu
Evet, kendi isteği ile çalışıyor 128 84.8
Hayır, kendi isteği ile çalışmıyor 23 15.2
Eğitimine Uygun Birimde Çalışma Durumuna İlişkin 
Algılar
Evet, eğitimine uygun birimde çalışıyor 122 80.8
Hayır, eğitimine uygun birimde 
çalışmıyor

29 19.2

Tablo 2.  Hemşirelerin “Bakım Davranışları 
Ölçeği-24”  Puan Dağılımları (n=151)
(Hatay,2017)

Ölçek Alt Boyutları Ort/SS Min Maks
Güvence                 5.40±0.57 3.38 6.00
Bilgi-beceri          5.54±0.53 3.20 6.00
Saygılı olma       5.32±0.58 4.00 6.00
Bağlılık 5.26±0.60 3.80 6.00
Bakım Davranışları 
Ölçeği-24 Toplam Puanı

5.38±0.50 4.00 6.00

Hemşirelerin “Bakım Davranışları Ölçeği-24” 
toplam puan ve alt boyut toplam puan ortala-
maları sırasıyla;  ölçek toplam puan ortalaması 
5.38±0.50, Güvence alt boyut puan ortalaması 
5.40±0.57,  Bilgi-Beceri  alt boyut puan ortala-
ması 5.54±0.53,  Saygılı olma  alt boyut puan or-
talaması 5,32±0.58 ve  Bağlılık  alt boyut puan 
ortalaması 5.26±0.60 bulunmuştur (Tablo 2).

Hemşirelerin demografik özellikleri (cinsiyet, 
yaş, medeni durum, eğitim düzeyi) ve çalışma or-
tamına ilişkin özelliklere  (çalışma yılı, statüsü, şu 
anda çalıştığı birimde çalışma yılı, vardiya şek-
li, haftalık çalışma şekli, çalıştığı birimde kendi 
isteği ile çalışma durumu, aldığı eğitime uygun 
birimde çalışma durumuna ilişkin algılar) göre 
“Bakım Davranışları Ölçeği-24” alt boyut puan-
ları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (p>0.05, Tablo 3). 

Çalışmada hemşirelerin çalıştıkları birimlere göre 
“Bakım Davranışları Ölçeği-24” alt boyutları ara-

Bireysel özellikler Bakım Davranışları Ölçeği-24 Alt Boyutları
Güvence    Bilgi-beceri          Saygılı olma       Bağlılık “Bakım 

Davranışları 
Ölçeği-24” Toplam              

 X̄ ± SS  X̄ ± SS X̄± SS X̄± SS X̄± SS
Cinsiyet
Kadın 5.39±0.57 5.55±0.53 5.30±0.58 5.25±0.59 5.37±0.50
Erkek 5.46±0.51 5.48±0.58 5.42±0.56 5.40±0.63 5.44±0.51

Z=-0.447
p=0.665

Z=-0.378
p=0.699

Z=-0.743
p=0.457

Z=-1.034
p=0.301

Z=-0.521
p=0.602

Yaş
20-25 5.46±0.75 5.44±0.60 5.51±0.44 5.32±0.49 5.44±0.51
26-31 5.28±0.46 5.41±0.41 5.27±0.52 5.20±0.53 5.29±0.41
32-37 5.39±0.56 5.58±0.57 5.32±0.57 5.25±0.69 5.39±0.51
38-43 5.32±0.63 5.48±0.58 5.10±0.72 5.16±0.69 5.26±0.59
44 ve üstü 5.63±0.46 5.54±0.43 5.52±0.51 5.44±0.56 5.58±0.45

X2=7.192
p=0.126

X2=9.748
p=0.054

X2=6.570
p=0.160

X2=3.104
p=0.541

X2=6.898
p=0.141

Medeni Durum
Evli 5.41±0.54 5.53±0.55 5.30±0.59 5.27±0.59 5.38±0.50
Bekar 5.37±0.66 5.57±0.47 5.38±0.55 5.23±0.62 5.38±0.51

Z=-0.068
p=0.946

Z=-0.107
p=0.915

Z=-0.617
p=0.537

Z=-0.317
p=0.317

Z=-0.317
p=0.751

Tablo 3. “Bakım Davranışları Ölçeği-24” Puan Ortalamalarının Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerine 
göre Karşılaştırılması (n=151) (Hatay,2017)
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Eğitim Düzeyi 
Sağlık Meslek Lisesi 5.15±0.80 5.40±0.57 5.25±0.65 5.12±0.62 5.22±0.57
Ön lisans 5.52±0.58 5.63±0.46 5.35±0.65 5.35±0.60 5.46±0.53
Lisans 5.43±0.48 5.55±0.50 5.33±0.54 5.25±0.58 5.39±0.46
Lisansüstü 5.14±0.62 5.37±0.96 5.18±0.60 5.25±0.77 5.22±0.66

X2=5.402
p=0.145

X2=2.369
p=0.499

X2=1.037
p=0.792

X2=2.128
p=0.546

X2=3.402
p=0.334

Çalışma Yılı 
1-5 yıl 5.38±0.68 5.38±0.56 5.33±0.55 5.20±0.51 5.33±0.51
6-10 yıl 5.43±0.48 5.57±0.40 5.38±0.51 5.30±0.56 5.42±0.42
11-15 yıl 5.34±0.61 5.52±0.66 5.29±0.61 5.25±0.59 5.35±0.55
16-20 yıl 5.38±0.56 5.53±0.51 5.19±0.61 5.20±0.64 5.33±0.51
21 yıl ve üstü 5.45±0.62 5.54±0.53 5.34±0.66 5.29±0.69 5.42±0.59

X2=0.800
p=0.938

X2=4.390
p=0.356

X2=2.040
p=0.728

X2=1.122
p=0.891

X2=1.442
p=0.837

Klinikteki Pozisyonu
Klinik hemşiresi 5.40±0.57 5.53±0.54 5.31±0.58 5.25±0.59 5.37±0.50
Sorumlu hemşire 5.46±0.56 5.61±0.42 5.34±0.58 5.36±0.69 5.44±0.53

Z=-0.307
p=0.759

Z=-0.203
p=0.839

Z=-0.159
p=0.874

Z=-0.721
p=0.471

Z=-0.366
p=0.714

Şu Anda Çalıştığı Birimde Çalışma Yılı
1 yıldan az 5.23±0.58 5.36±0.53 5.06±0.56 4.91±0.61 5.15±0.53
1-5 yıl 5.39±0.58 5.52±0.51 5.31±0.58 5.28±0.57 5.38±0.49
6-10 yıl 5.53±0.46 5.58±0.70 5.46±0.55 5.37±0.61 5.49±0.50
11 yıl ve üstü 5.45±0.61 5.77±0.41 5.40±0.61 5.35±0.65 5.48±0.51

X2=2.589
p=0.459

X2=7.209
p=0.066

X2=5.501
p=0.139

X2=5.566
p=0.087

X2=5.702
p=0.127

Çalıştığı Vardiya Şekli 
Sürekli Gündüz 5.38±0.56 5.56±0.54 5.33±0.61 5.23±0.67 5.37±0.54
Sürekli Gece 5.54±0.79 5.13±0.80 5.22±0.69 5.00±0.87 5.26±0.67
Gece/Gündüz Karışık 5.40±0.57 5.55±0.52 5.31±0.57 5.28±0.57 5.38±0.49

X2=0.578
p=0.749

X2=1.042
p=0.594

X2=0.149
p=0.928

X2=0.438
p=0.803

X2=0.107
p=0.948

Haftalık Çalışma Saati 
40 saat 5.43±0.53 5.58±0.50 5.33±0.58 5.27±0.60 5.40±0.49
41 saat ve üzeri 5.32±0.65 5.41±0.62 5.28±0.59 5.24±0.61 5.31±0.54

t=1.039
p=0.301

t=1.752
p=0.082

t=0.434
p=0.665

t=0.189
p=0.851

t= 0.945
p= 0.346

Çalıştığı Birimde Kendi İsteği ile Çalışma Durumu
Evet 5.43±0.55 5.53±0.54 5.35±0.56 5.29±0.58 5.40±0.49
Hayır 5.23±0.63 5.59±0.48 5.13±0.67 5.09±0.65 5.25±0.56

Z=-1.355
p=0.176

Z=-0.422
p=0.673

Z=-1.396
p=0.163

Z=-1.328
p=0.184

Z=-1.215
p=0.225

Eğitimine Uygun Birimde Çalışma Durumuna İlişkin Algılar
Evet 5.38±0.57 5.50±0.56 5.28±0.58 5.23±0.58 5.35±0.50
Hayır 5.50±0.56 5.68±0.39 5.46±0.57 5.40±0.65 5.51±0.49

Z=-1.300
p=0.194

Z=-1.489
p=0.137

Z=-1.647
p=0.100

Z=-1.606
p=0.108

Z=-1.605
p=0.108

Z= Mann-Whitney U, t= T test, X2= Kruskal 
Wallis
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sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
saptanmıştır (p<0.05, Tablo 3).  Yapılan ileri ana-
liz Connover testine göre Güvence alt boyutu dı-
şında,  ameliyathanede çalışan hemşirelerde ölçek 
toplam puan ve diğer tüm alt boyu puanları diğer 
bölümlerde çalışanların puan ortalamalarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek 
saptanmıştır (p<0.05, Tablo 4).

Tablo 4. Hemşirelerin Çalıştıkları Birimlere 
Göre “Bakım Davranışları Ölçeği-24” Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=151) 
(Hatay,2017)

TARTIŞMA 
Hemşirelik bakımı, toplumdaki tüm bireylerin 
yaşamlarının herhangi bir döneminde gereksi-
nim duyduğu ya da duyacağı bir hizmettir. Bakım 
hizmetinin kalitesi genel sağlık hizmetlerinin bir 
yansımasıdır. Ancak bakım öncelikle hemşirele-
rin sorumluluğudur. Dolayısıyla hemşirelerin ka-
liteli bakım sunabilmesi için gerekli bilgi ve bece-
rilere sahip olması, bakımın insani ve ahlaki yönü 
konusunda duyarlı olması, mesleki yeterliliğini 
sürekli geliştirmesi ve meslek ahlakına uygun 
hizmet sunması gereklidir (11). Hemşirelik ba-
kım davranışlarını ve etkileyen faktörleri belirle-
mek amacıyla yapılan bu çalışmadan elde edilen 
bulgular ilgili literatür kapsamında tartışılmıştır. 

Bakım Davranışları Ölçeği-24 Alt Boyutları

Güvence    Bilgi-beceri          Saygılı 
olma       

Bağlılık Bakım 
Davranışları 
Ölçeği-24 
Toplam Puan

X̄± SS X̄± SS X̄± SS X̄± SS X̄± SS
Çalıştığı birim 

Acil Servis 5.32±0.57 5.57±0.43 5.24±0.64 5.08±0.64 5.30±0.51
Ameliyathane 5.73±0.36 5.90±0.22 5.78±0.31 5.72±0.32 5.78±0.26

Doğumhane 5.44±0.47 5.66±0.46 5.41±0.48 5.36±0.48 5.46±0.42

Yoğun Bakım 5.27±0.63 5.32±0.67 5.23±0.52 5.16±0.56 5.25±0.50
Poliklinik 5.30±0.61 5.57±0.46 5.21±0.77 5.14±0.81 5.30±0.62
Septik Servis 5.47±0.57 5.52±0.57 5.03±0.61 5.18±0.56 5.31±0.52
Doğum/Bebek 
Servisi

5.49±0.56 5.57±0.43 5.34±0.59 5.31±0.62 5.43±0.52

*X2=9.190
p=0.163

*X2=16.530
p=0.011

*X2=16.473
p=0.011

*X2=13.097
p=0.042

*X2=14.689
p=0.023

Ancak ülkemizde yapılan bu konuda çalışmaların 
sınırlı düzeyde olduğu görülmektedir.

Araştırmada hemşirelerin “Bakım Davranışları 
Ölçeği-24” toplam puan ortalamasının yüksek dü-
zeyde (5.38 ±0.50) olduğu saptanmıştır. Bu sonuç 
hemşirelik bakım kalitesine ilişkin algının olumlu 
olduğunu göstermektedir. Araştırma bulguları ile 
benzer şekilde Cerit ve Çoşkun’un (2008)  çalış-
masında,  hemşirelik bakım kalitesi algısı toplam 
puan ortalamasının olumlu anlamda yüksek dü-
zeyde (5.23±0.52) olduğu belirtilmektedir (12). 

Literatürde bu konuda yapıl-
mış başka çalışmalarda da 
bu çalışmanın bulguları ile 
benzer şekilde;  hemşirelik 
bakım kalitesine ilişkin algı-
nın olumlu düzeyde olduğu 
saptanmıştır (13-17).

Bakım işlevi karşılıklı ilişki 
ve güvene dayanan ahlaki bir 
boyutu olan bir kavramdır. 
Ancak bakımı “hemşirelik 
bakımı” olarak ayrıcalıklı 
kılan özellik;  bakımın ah-
laki ve duyuşsal özellikle-
rinin profesyonel bilgi ve 
becerilerle birleştirilerek has-
ta-hemşire ilişkisine yansıtıl-
masıdır (5,10). İlgili literatür-
de bütüncül bakım anlayışı 

içerisinde hastaya sunulacak profesyonel hemşi-
relik bakımının duyuşsal, bilişsel ve psikomotor 
becerileri de içermesi gerektiği belirtilmektedir 
(12-15). Araştırmada ölçeğin alt boyut puan or-
talamaları karşılaştırıldığında; en yüksek puanın 
Bilgi-Beceri boyutunda olduğu görülmektedir. 
Ölçekte Bilgi-Beceri alt boyutunda profesyonel 
ve mesleki bilgi becerileri sergileme, enjeksi-
yon, intravenöz uygulama gibi temel hemşirelik 
girişimlerin nasıl uygulanacağını bilme, bakımla 
ilgili araç-gereç kullanım becerisi, mesleki giri-
şimlerin nasıl uygulanacağını bilme ve hastaya ait 
bilgileri gizli tutma gibi bakım ile doğrudan iliş-
kili konular yer almaktadır. Sonuçta Bilgi-Beceri 
alt boyutundan alınan yüksek puan, hemşirelerin 
bakım ile ilgili temel rol ve sorumluluklarını ye-

*Kruskal Wallis testi
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terli düzeyde gerçekleştirdiklerinin bir göstergesi 
olarak düşünülebilir. Bu konuda yapılmış birçok 
çalışmada (12-15,18-20) hemşirelerin en yüksek 
puanı Bilgi-Beceri alt boyutundan aldığı görül-
mektedir. Bu çalışmadaki Bilgi-Beceri alt boyu-
tu bulguları literatürde ilgili çalışma sonuçları ile 
benzerlik göstermektedir  (5,10, 12-15, 18-20). 

Literatürde Travelbe, Orlando ve Peplau gibi 
önemli hemşire kuramcılar hemşirelik bakımını; 
bedensel, akılsal, ruhsal ve sosyokültürel yollarla 
iki kişinin karşılıklı etkileşimi ile bilimsel, etik, 
estetik, profesyonel olarak bireyselleşmiş “kişile-
rarası bir etkileşim süreci” şeklinde tanımlamış-
lardır (21,22).  Dolayısıyla hemşirelik bakımının 
yalnızca enjeksiyon, intravenöz uygulama gibi 
hemşirelik girişimlerinden oluşmadığı,  en temel 
bir hemşirelik girişiminde bile hemşire-hasta ara-
sındaki iletişim, tutum ve davranışların bireyin 
bakım ve tedavisinde anahtar rol oynadığı gö-
rülmektedir (22).  Bu araştırmada hemşirelerin 
“Bakım Davranışları Ölçeği-24” alt boyutlarında 
en düşük puanı Bağlılık alt boyutundan aldıkla-
rı görülmektedir.  Ölçekte Bağlılık alt boyutun-
da; hastayı eğitme ya da bilgilendirme,  hastaya 
zaman ayırma, hastanın gelişimine yardım etme/
destek olma, hastaya karşı sabırlı ve anlayışlı 
olma, bakımın planlamasında hastanın katılımı-
nı sağlama gibi bakım ile önemli başlıkların yer 
aldığı görülmektedir. Çalışmada Bağlılık alt baş-
lığından alınan düşük puan, hemşirelerin bakım 
konusunda öncelikli olarak temel rol ve sorum-
luklarını olarak getirebildiği ancak hastaya zaman 
ayırarak hastayı eğitme, bilgilendirme, bakımın 
planlanmasına hasta katılımı sağlama gibi diğer 
önemli rol ve sorumluluklarını tam olarak yerine 
getiremediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Hemşi-
relikte bakımın kalitesi, standardizasyonu ve has-
tanın memnuniyeti açısından bu sonuç önemlidir. 
Literatürde konuyla ilgili yapılan farklı çalışma-
larda da çalışma bulgularımız ile benzer şekilde 
“hemşirelerin hastaya daha fazla zaman ayırarak 
hastanın gelişimine katkıda bulunacak eğitim, 
bilgilendirme” gibi aktiviteleri tam olarak yerine 
getirmediği sonucuna ulaşıldığı görülmektedir 
(12,15,19,23-26).

Literatürde bazı çalışmalarda cinsiyet, yaş, evlilik 
gibi bazı sosyo-demografik özelikler  ile  eğitim, 

çalışılan pozisyon ve vardiya şekli, çalışma sü-
resi gibi birtakım mesleki özelliklerin hemşire-
lik bakım kalitesi algısını etkilediği belirtilmiştir 
(13,17,27). Ancak bu sonuçların aksine hemşire-
lik bakımı ile ilgili başka çalışmalarda da cinsiyet, 
evlilik ve çocuk sahibi olma gibi bazı sosyo-de-
mografik özeliklerle birlikte hemşirelerin eğitim 
düzeyi, meslekte geçirilen süre ve çalışma süresi 
gibi mesleki özelliklerin hemşirelik bakım kalite-
si algısını etkilemediği saptanmıştır (28-30).  Bu 
konuda Kurşun (2010)  ve Çil Eyi (2012) tara-
fından yapılan çalışmalarda da hemşirelerin cinsi-
yet, yaş, evlilik durumu ve çocuk sahibi olma gibi 
bazı sosyo-demografik özelliklerinin hemşirelik 
bakım kalitesini algılarını etkilemediği saptan-
mıştır (13,31).  Aydın’ın (2013) yaptığı çalışmada 
hemşirelerin meslekte çalışma sürelerinin, çalış-
ma şeklinin (gündüz veya gece vardiyası), haf-
talık çalışma saatlerinin ve hemşirelik mesleğini 
isteyerek yapma durumunun hemşirelik bakım 
kalitesi algılarını etkilemediği belirtilmiştir (18).  

Bu araştırmada hemşirelerin cinsiyet, yaş, medeni 
durum, eğitim düzeyi gibi sosyo-demografik özel-
liklerin ve çalışma yılı, statüsü, şu anda çalıştığı 
birimde çalışma yılı, vardiya şekli (gündüz veya 
gece vardiyası), haftalık çalışma şekli, çalıştığı 
birimde kendi isteği ile çalışma durumu gibi ça-
lışma ortamına mesleki özelliklerin bakım kalitesi 
algılarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. So-
nuçta bu araştırma bulgularının literatürdeki  ilgili 
çalışma bulgularına benzediği görülmektedir.

Ameliyathaneler ileri teknoloji araç/ gereçle bir-
likte ve gelişmiş bilgiler ışığında çeşitli cerrahi 
teknik ve yöntemlerin uygulandığı, ekip çalış-
ması ve doğru kararların hızla alınıp uygulamaya 
geçilmesinin önemli olduğu yerlerdir (32). Yoğun 
stresin yaşandığı, doğru ve yerinde kararların hız-
lı biçimde uygulanmasının hastanın yaşam şan-
sını arttırdığı, asepsi ilkelerinden ödün vermenin 
söz konusu olmadığı, koordinasyon ve uyumun 
üst düzeyde gerçekleştirildiği alanlarda görev 
yapan ameliyathane hemşireleri;  uygulamaları-
nı oldukça kompleks, değişebilen, farklı cerrahi 
donanımların olduğu fiziksel bir çevrede yapmak 
zorundadırlar (33).   Bu bağlamda ameliyathane 
hemşiresi de temel yaşam gereksinimlerinin son 
derece önemli olarak ele alındığı tıbbi-cerrahi il-
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kelere göre belirlendiği bir ortamda çalışmakta ve 
fizyolojik değişimler geçirdiği bilinen ya da tah-
min edilen hastaların bakımından sorumlu olmak-
tadır (34). Araştırmada hemşirelerin çalıştıkları 
birimlere göre Bakım Davranışları Ölçeği-24” alt 
boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlam-
lı bir farkın olduğu ve yapılan ileri analizde bu 
farkın ameliyathane servisinden kaynaklandığı 
saptanmıştır. Güvence alt boyutu dışında, ölçek 
toplam puan ve diğer tüm alt boyutta ameliyat-
hane de çalışanların puan ortalamalarının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır.  Daha 
açık ifade edilirse;  ameliyathanede görev yapan 
hemşirelerin diğer birimlere göre bakım davranışı 
algılama düzeylerinin daha olumlu ve yüksek dü-
zeyde olduğu bulunmuştur. Bu konuda yapılmış 
başka çalışmalarda da benzer sonuçların olduğu 
görülmektedir. Andrews ve ark.’nın (2006) yap-
tıkları çalışmada çalışılan kliniklerin mesleki rol 
ve profesyonellikte etkili olduğu ve birimler ara-
sında farklılıkların olduğu,  Bahar’ın (2006) çalış-
masında yoğun bakım, acil servis, ameliyathane, 
anjiyografi ve diyaliz birimlerinde görev yapan 
hemşirelerin diğer servislerde çalışan hemşirelere 
göre kendilerini problem çözme becerisi açısın-
dan daha iyi düzeyde algıladıkları belirtilmiştir 
(35,36). Bektaş’ın (2017) ameliyathane hemşi-
relerinin yetki ve sorumlulukları konusundaki 
farkındalıklarını incelediği bir araştırmasında 
ameliyathane hemşirelerinin yetki ve sorumluluk-
larını büyük oranda bildikleri belirtilmiştir (37). 
Güvenir Öztekin Erdim’in  (2016) çalışmasında 
da ameliyathane hemşirelerinin mesleki profes-
yonelliklerinin yüksek olduğu ve mesleki profes-
yonelliklerinin intraoperatif bakım kalitesi ile iliş-
kili olduğu saptanmıştır (38). Çünkü hemşirelik 
bakım kalitesi ve bakımda hasta memnuniyetinin 
artmasında olumlu profesyonel kimliğin etkisi 
oldukça önemlidir. Bu çalışmadan elde edilen  
“ameliyathane hemşirelerin bakım kalitesine iliş-
kin daha olumlu algıya sahip olduğu” bulgusunun 
literatürde yer alan diğer çalışma bulguları benze-
diği görülmektedir.

Çalışmanın sınırlılıkları 
Bu çalışma bazı sınırlılıklara sahiptir. Çalışmada 
sadece bir kamu hastanesi kadın doğum ve çocuk 
ünitelerinde çalışan hemşirelerin bakım davranış-
larını ve etkileyen bazı değişkenleri incelemiştir. 

Dolayısıyla çalışmanın bulguları sadece bu gruba 
genellenebilir. 

SONUÇ
Araştırmanın sonucunda hemşirelerin bakım 
davranışları algılarının olumlu anlamda yüksek 
düzeyde olduğu görülmektedir. Hemşirelerin 
bakım davranışları algılarında en yüksek puanı 
Bilgi-Beceri alt boyutunda, en düşük puanı ise 
Bağlılık boyutunda aldığı görülmektedir. Ayrıca 
hemşirelerin bazı sosyo-demografik ve mesleki 
özelliklerinin bakım davranışı algılarını etkileme-
diği, yalnızca ameliyathanede çalışan hemşirele-
rin bakım davranışı algılarının diğer birimlerde 
çalışanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu 
saptanmıştır.  Diğer birimlerden farklı ve özel-
likli bir işleyişin olduğu ameliyathane biriminde 
verilen hemşirelik bakımının bu şartlara uygun 
nitelikte olması gerekmektedir.  Bu bağlamda bu 
çalışmada ameliyathanede çalışan hemşirelerin 
bakım davranışı algılarının daha yüksek düzeyde 
saptanması beklendik ve istendik bir sonuç olarak 
yorumlanabilir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda;
- Bu konuda, daha geniş örneklem grubu üzerinde 
ve bakıma etki eden farklı değişkenlerin etkisinin 
incelendiği çalışmaların yapılmasının bu alana 
olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
- Özellikle ameliyathanede çalışan hemşirelerin 
hemşirelik bakım davranışları ve etkileyen de-
ğişkenlerin de ayrı bir çalışma başlığı olarak ele 
alınması önerilebilir.  
-  “Hemşirelik bakımı”  kavramının daha kapsam-
lı biçimde hemşirelik eğitimi ders müfredatların-
da yer alması önerilebilir.
- Sağlık hizmeti sunan kurumlarının kaliteli, etkin 
ve kapsamlı hemşirelik bakımı ile birlikte daha az 
komplikasyon ve yüksek hasta memnuniyeti gibi 
olumlu etkileri/sonuçları da göz önünde alarak 
koruyucu/tedavi edici hizmet politikalarını oluş-
turmaları ya da var olanı bu bakış açısı ile geliş-
tirmeleri önerilebilir.
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Determining The Healthy Life Style Behaviors and the Levels of Physical 
Activity of Women Who are Registered to a Sports Center

Bir Spor Merkezine Kayıtlı Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları, Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Obezite Arasındaki 
İlişkinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Seda GÖGER 1, Dilek CİNGİL2,  Gönül KILAVUZ ÖREN3

ABSTRACTÖZ
Aim: This study was planned to investigate the effect of healthy li-
festyle behaviors and physical activity levels on obesity status and 
BMI score of women registered in a sports center. Method: The desc-
riptive research was conducted with a total of 114 women who are 
registered to a sports center. The population of the study consisted 
of 167 females enrolled in the center. In the research, 114 women 
who came to the sports center at least once a week and accepted 
to participate in the study were included in the study. In collecting 
the data, Information Form of Descriptive Characteristics Regar-
ding Women, Information Form of Risk Factors Related to Obesity, 
Healthy Life Style Behavior Scale II (HLBS II) and International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ-Short) was used. Findings: 
In the study, HLBS II sub-dimension and total score values were 
found higher in women with normal weight compared to overweight 
and obese women (p<0,05). It was determined that BMI (Body Mass 
Index), the independent variable in the regression model, negatively 
predicts the 30,4% of the total score of HLBS II (p<0,001). Result: 
It was concluded that BMI has an effect on the total score of HLBS 
II. Education and consulting service planning towards overweight 
and obese women to better their healthy life style behaviors can be 
suggested to individuals who provide health services. 

Amaç: Bu çalışma bir spor merkezine kayıtlı kadınların sağlıklı 
yaşam biçimi davranışlarının, fiziksel aktivite düzeylerinin obezite 
durumuna ve BKİ puanına etkisinin incelenmesi amacıyla planlan-
mıştır. Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma bir spor merkezine kayıtlı 
toplam 114 kadın ile yürütüldü. Araştırmanın evrenini merkeze kaydı 
bulunan 167 kadın oluşturdu. Araştırmada tam örnekleme metoduy-
la spor merkezine düzenli olarak haftada en az bir kere gelen, gebe 
olmayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 114 kadın araştırma 
kapsamına alındı. Verilerin toplanmasında Tanımlayıcı Özellikler 
Bilgi Formu, Obezite ile İlişkili Risk Faktörleri Bilgi Formu, Sağ-
lıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBD II) ve Uluslararası 
Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) Kısa form kullanılmıştır. Bulgular: 
Çalışmada normal kilolu kadınlarda SYBD II alt boyut ve toplam 
puan değerleri fazla kilolu ve obez olan kadınlara göre daha yüksek 
bulunmuştur (p<0,05). Regresyon modelinde yer alan bağımsız de-
ğişkenlerden BKİ (Beden Kütle İndeksi)’nin negatif olarak SYBD II 
toplam puanının %30.4’ünü yordadığı tespit edilmiştir (p<0,001). 
Sonuç: BKİ’nin SYBD II toplam puanı üzerinde etkili olduğu sonu-
cuna ulaşılmıştır. Sağlık hizmeti sunan bireylere fazla kilolu ve obez 
olan kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını iyileştirmeye 
yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti planlamaları önerilebilir. 

Keywords: Women, healthy life style behaviors, physical activityAnahtar Kelimeler: Kadınlar, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, 
fiziksel aktivite
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GİRİŞ
Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin 
yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy 
uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen 
düzeyin üstüne çıkmasıdır (1). Dünya genelinde 
salgın bir hastalık gibi yayılmaya devam etmekte 
olan obezite;  tip 2 diabet, hipertansiyon, 

kolestrol, kalp-damar hastalıkları ve kanser 
gibi birçok ölümcül hastalıkları da beraberinde 
getirmekte ve bireylerin yaşam kalitesini olumsuz 
etkilemektedir (2). Obezite oluşumuna yaş, 
genetik, hormonlar, beslenme, fiziksel aktivite 
gibi birçok faktörle birlikte cinsiyet faktörü de 
etki etmektedir (3). 

Ülkemizde kadınlarda doğuşta beklenen yaşam 
süresi erkeklerden fazla olmasına rağmen 
dolaşım sistemi hastalıkları kadınlarda daha çok 
görülmektedir ve her dört kadından biri obezdir 
(4). Biyolojik ve cinsiyete özgü farklılıklardan 
dolayı kadın olmanın sağlık üzerine etkileri 
azımsanmayacak ölçüdedir. 18-49 yaş arası 
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kadınların yaşam evrelerinde deneyimledikleri 
cinsellik, gebelik, emzirme, menopoz gibi 
durumlar, onların sağlık açısından daha fazla 
riskli durumlarla karşılaştığını göstermektedir 
(5). Hormonal değişikliklerin olduğu bu dönemler 
kadınlar için bir stres faktörü oluşturmakta ve 
onların sağlık davranışlarına etki etmektedir (6). 

Bütün bu farklılıkların yanı sıra birçok toplumda 
kadınların optimal sağlık seviyesine ulaşmasını 
önleyen bazı sosyokültürel faktörlerin yer 
alması, kadınları dezavantajlı gruplar arasına 
koymakta ve kadın sağlığını riske atmaktadır 
(7). Bu sebeplerden yola çıkarak, kadın 
sağlığını geliştirmek ve olası sağlık sorunlarının 
oluşumunun önlenmesi için kadınların olumlu 
sağlık davranışlarını kazanmalarını sağlamak 
büyük önem taşımaktadır.

Sağlık davranışı, bireyin sağlıklı olmak, 
hastalıklardan korunmak ve iyilik halinin 
sürekliliğini sağlamak için inandığı ve yaptığı 
her türlü davranış olarak tanımlanırken, sağlıklı 
yaşam biçimi ise bireyin sağlığını etkileyebilecek 
tüm davranışlarını kontrol etmesi, sahip 
olduğu karar verme yetisi ile günlük yaşam 
aktivitelerini yerine getirirken sağlık durumuna 
uygun davranışları seçerek düzenlemesi ve bu 
davranışların alışkanlık haline getirilmesi olarak 
ifade edilmektedir (8). Sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarına, uygun düzenli fiziksel aktivite 
yapma, yeterli uyku, sosyal ilişkilerde iletişimin 
iyi olması, düzenli ve dengeli beslenme örnek 
olarak gösterilebilmektedir (9). Bireylerin 
olumlu sağlık davranışlarını kazanabilmeleri 
için sorumluluk alabilmeleri ve var olan 
potansiyellerini kullanmaları gerektiği elde 
edilen çıkarımlar arasındadır. Bu yüzden kadınlar 
gibi bazı dezavantajlı grupların, kendilerinde 
bu potansiyeli fark etmesi için desteklenmesi 
gerektiği, sağlığı koruma ve geliştirmede öncelikli 
ele alınıp incelenmesi gereken bir grup olduğu 
görülmektedir.

Bu çalışma bir spor merkezine kayıtlı kadınların 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının, fiziksel 
aktivite düzeylerinin belirlenmesi,  BKİ’ne göre 
sosyo-demografik özellikler, sağlıklı yaşam 
biçimi davranışları ve fiziksel aktivite durumu 

ilişkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Tanımlayıcı özellikte olan bu çalışma bütün 
kadınların ücretsiz olarak yararlanabildiği 
Bilecik ili Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’nde 
Mayıs-Eylül 2017 tarihleri arasında yürütüldü. 
Araştırmanın evrenini merkeze kaydı bulunan 
167 kadın oluşturdu. Araştırmada örnekleme 
yapılmamış olup spor merkezine düzenli olarak 
haftada en az bir kere gelen, gebe olmayan 
ve çalışmaya katılmayı kabul eden 114 kadın 
araştırma kapsamına alındı. Çalışmaya katılmayı 
kabul etmeyen ve spor merkezine devam etmeyen 
53 kadın araştırmaya dahil edilemedi. Böylece 
evrenin % 68.3’üne ulaşıldı.

Veri toplamada Kadınlara Yönelik Tanıtıcı 
Özellikler Bilgi Formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları Ölçeği II ve Uluslararası Fiziksel 
Aktivite Anketi (Kısa) formu kullanıldı. Ayrıca 
kadınların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel ve 
kalça çevresi ölçümleri yapıldı. Veriler araştırmacı 
tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile yaklaşık 
15 dakikada toplandı.

Kadınlara Yönelik Tanımlayıcı Özellikler 
Bilgi Formu: Bu form, yaş, BKİ, bel/kalça 
oranı, medeni durum, çalışma durumu, eğitim 
durumu, aile türü, evin aylık geliri, bireye göre 
gelir durumu algısı, ailede obez olan bireylerin 
varlığı, geçirilen gebelik ve düşük sayısı, 
sigara ve alkol kullanma durumu gibi kadınları 
tanımlayıcı özelliklerini içeren toplam 19 sorudan 
oluşmaktadır. Katılımcıların boy ve kiloları spor 
merkezinde bulunan sabit boy ölçer ve mekanik 
tartıyla ölçüldü. Bel kalça ölçümleri için mezro 
kullanıldı. Ölçümler sırasında katılımcıların 
üzerinde ince kıyafetler olmasına dikkat edildi. 
BKİ’nin değerlendirilmesinde DSÖ’nün 
sınıflandırması kullanıldı (10).

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları-II Ölçeği: 
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-
II, Pender’in sağlığı geliştirme modeline 
dayandırılarak 1996 yılında Walker ve arkadaşları 
tarafından geliştirilmiştir. Bireylerde sağlığı 
geliştirme davranışlarını ölçmeyi amaçlayan 
ölçeğin, 2008 yılında geçerlik ve güvenirliği Bahar 
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ve arkadaşları tarafından yapılarak Türkçe’ye 
uyarlanmıştır (11). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik 
katsayısı olan cronbach alpha (α) değeri 0.92 
bulunmuştur. Ölçek 52 madde ve altı faktörden 
oluşmaktadır. Bunlar; manevi gelişim, kişilerarası 
ilişkiler, beslenme, fiziksel aktivite, sağlık 
sorumluluğu ve stres yönetimidir. Dörtlü likert 
tipte ölçeğin değerlendirilmesinde “hiçbir zaman” 
1, “bazen” 2, “Sık sık” 3, “Düzenli olarak” 4 puan 
verilmektedir. Ölçeğin tamamından alınabilecek 
en düşük puan 52, en yüksek puan 208’dir. 
Her bir alt boyut bağımsız olarak tek başına 
değerlendirilebildiği gibi, ölçeğin toplam puanı 
da hesaplanmaktadır. Ölçekten alınan puanların 
yükselmesi bireyin belirtilen sağlık davranışlarını 
yüksek düzeyde uyguladığını göstermektedir.

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa 
Form): Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi 
Türkçe versiyonunun geçerlilikve güvenirliği 
Öztürk (2005) tarafından yapılmıştır.  Bu anketin 
amacı günlük yapılan fiziksel aktiviteyi bireysel 
raporlara dayandırmak, fiziksel aktivite düzeyi 
hakkında geçerli ve karşılaştırılabilir bilgi 
edinmektir. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi 
kısa formunun skorunun hesaplanması yürüme, 
orta şiddetli ve şiddetli aktivitelerin süre ve sıklık 
toplamından oluşmaktadır. Bu hesaplamalar 
sonucunda skor olarak bir MET değeri elde 
edilmektedir. Bir MET-dakika değeri, yapılmış 
olan fiziksel aktivitenin dakikası ile MET skoru 
çarpılarak bulunmaktadır (12).

Kadınların kilo ölçümleri spor merkezinde 
bulunan, ağırlık ile birlikte vücut yağ oranını da 
ölçen baskül ile yapıldı. Ölçümlerde her kadın için 
aynı mezura kullanıldı ve vücut ağırlığı, bel ve 
kalça çevresi ölçümlerinde kadınların kıyafetlerini 
azami ölçüde çıkarmaları istendi. Katılımcıların 
boy ölçümü düz bir zeminde baş, omuz, kalça 
ve topukları düz bir duvara temas edecek şekilde 
dik pozisyonda olmaları sağlanarak yapıldı. 
Vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) 
karesine bölünmesiyle hesaplanan (BKİ), Dünya 
Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırmasına göre 
tanımlandı (<18.5 zayıf, 18.5-24.9 normal, 25-
29.9 fazla kilolu, >30 obez).

Verilerin değerlendirilmesinde lisanslı SPSS 22.0 
Advanced istatistik programından yararlanıldı. 
Tanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, ortanca 
değerleri kullanıldı. Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları Ölçeği II’nin normal dağılıma 
uygunluğunda skewness-kurtosis değerleri (-1 
ve +1 aralığında ise normal) esas alındı. Ölçeğin 
güvenirlik katsayısı α=0,90 olarak saptandı. 
Verilerin analizinde Ki Kare, Kruskal Wallis, 
Pearson Korelasyon, Spearman Korelasyon 
ve Regresyon analizlerinden yararlanıldı. 
Korelasyon katsayıları 0.00-0.19 ilişki yok ya 
da önemsenmeyecek düzeyde ilişki, 0.20-0.39 
zayıf (düşük) ilişki, 0.40-0.69 orta düzeyde 
ilişki, 0.70-0.89 kuvvetli (yüksek) ilişki, 0.90-
1.00 çok kuvvetli ilişki olarak yorumlandı (13). 

Tüm analizlerin sonuçlarının yorumlanmasında 
%95 güven düzeyi, 0,05 hata payı dikkate alındı. 
Çalışmaya başlamadan önce Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nden (Tarih: 05.05.2017, Karar Sayı: 
2017/919) ve Bilecik Belediyesi’nden resmi izin 
alındı. Ayrıca katılımcılara çalışmanın amacı 
ve beklenen yararları anlatılarak yazılı/sözlü 
onamları alındı.

BULGULAR
Çalışmaya katılan normal kilolu, fazla kilolu ve 
obez kadınların sosyodemografik özelliklerine 
göre karşılaştırılmaları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Araştırmaya katılan grupların sosyodemografik 
değişkenlerden ekonomik durum, düşük 
geçirme durumu ve sigara kullanma durumu 
bakımından benzer olduğu (sırasıyla p=0,885, 
p=0,108,  p=0,171) ancak evlilerin, eğitim 
düzeyi düşük olanların, ev kadınlarının, ailede 
obez birey bulunanların, gebelik geçirmiş 
olanların obezite oranları anlamlı ölçüde yüksek 
(p<0,000, p=0,001, p<0,000, p=0,033, p=0,001) 
bulunmuştur. Katılımcılar arasında Ekonomik 
durum, düşük yapma, sigara kullanım durumuyla 
bir ilişki bulunmamıştır (Tablo 1).
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Tablo 1. Normal Kilolu, Fazla Kilolu ve Obez Kadınların Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması 
(Bilecik, 2017)

Sosyodemografik 
Özellikler

Normal Kilolu

Sayı               %

Fazla Kilolu

Sayı                %

Obez

Sayı               %

Test Değeri

(X2)*/Sd p

Medeni Durum
                                Evli                                      

Bekar
16                  20
21               61,8

30                37,5
9                  26,5

34                42,5
4                  11,8

20,443/2 <0,001

Eğitim Düzeyi
İlkokul ve Altı                       

Ortaöğretim
Lisans ve Lisansüstü

4                  10,8
15                38,5
18                47,4

12                32,4
13                33,3
14                36,8

21                56,8    
11                28,2
6                  15,8

18,405/4 0,001

Çalışma Durumu
Ev Hanımı                        

Çalışan
10                15,2
27                56,3

24                36,4
15                31,3

32                48,5
6                  12,5

25,470/2 <0,001

Ekonomik Durum
Düşük                                                                           

Orta ve Yüksek

  
9                    31
28               32,9

  
11                37,9
28                32,9

9                     31
29                34,1

0,243/2 0,885

Ailede Obez Birey Varlığı                                                                                                                  
Evet

Hayır

 
7                  17,9
30                   40

  

14                35,9
25                33,3

18                46,2
20                26,7

6,816/2 0,033

Gebelik Geçirme  
Durumu

Evet                                                                              
Hayır

17                   23
20                   50       

24                32,4   
15                37,5

33                44,6
5                  12,5

14,062/2 0,001

Düşük Geçirme Durumu
Evet                                                                                                              

Hayır   

  

3                  13,6
34                   37

  

10                45,5
29                31,5

9                  40,9
29                31,5

4,452/2 0,108

Sigara Kullanım Durumu
Evet                                                                                

Hayır

  
  
8                  53,3
29                29,3

  
  
4                  26,7
35                35,4

3                     20
35                35,4

3,528/2 0,171

Tablo 2’de normal kilolu, fazla kilolu ve obez 
olan kadınların SYBD II ölçek alt boyut-toplam 
ve fiziksel aktivite toplam puan değerlerinin 
karşılaştırılması sunulmuştur. Buna göre sağlık 
sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi 
gelişim, kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi ve 
SYBD II toplam puan değerleri normal kilolu 

kadınlarda fazla kilolu ve obez olan kadınlara 
göre daha yüksek ve istatistiksel açıdan anlamlı 
bir fark bulunmuştur (p≤0,001).  Uluslar arası 
Fiziksel aktivite anketi toplam puan değerlerinde 
gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
fark saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 2). 

*Çok Gözlü Düzenlerde Ki-Kare Testi, Sd=Serbestlik Derecesi, Satır yüzdeleri verilmiştir.
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Tablo 2. Normal Kilolu, Fazla Kilolu ve Obez Kadınların SYBD II Ölçek Alt Boyut-Toplam ve Fiziksel 
Aktivite Toplam Puanlarının Karşılaştırılması (Bilecik, 2017)
Değişkenler Normal Kilolu Fazla Kilolu Obez Test Değeri 

(F)*/Sd(2)
p

Sağlık Sorumluluğu 23,08±4,19 19,97±3,57 18,21±3,49 16,132 <0,001
Fiziksel Aktivite 21,35±5,06 16,90±4,12 14,89±3,58 22,220 <0,001

Beslenme 23,54±3,60 21,41±3,01 20,82±3,13 7,272 0,001
Manevi gelişim 29,03±3,37 26,44±3,68 25,29±3,97 10,108 <0,001

Kişilerarası İlişkiler 28,27±4,07 25,49±3,56 24,92±3,89 8,152 <0,001
Stres Yönetimi 22,49±3,31 19,31±2,88 19,11±3,00 14,336 <0,001

SYBD II Ölçek Toplam 147,76±16,05 129,51±13,46 123,24±13,97 28,827 <0,001

Uluslar Arası Fiziksel 
Aktivite Anketi Toplam

1735,14±1020,28 1278,01±926,20 1411,75±1544,61 1,461 0,237

*One Way Anova Test, sd= Serbestlik Derecesi

Katılımcıların BKİ, SYBD II alt boyut-toplam ve 
fiziksel aktivite toplam puanlarının korelasyon 
analizleri Tablo 3’te sunulmuştur. BKİ değişkeni 
ile sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, stres 
yönetimi ve SYBD II toplam puanları arasında 
negatif yönde, orta düzeyde ve ileri derecede 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=-0,435, 
p<0,001; r=-0,527, p<0,001; r=-0,419, p<0,001; 
r=-0,550, p<0,001). BKİ ve beslenme, manevi 
gelişim, kişilerarası ilişkiler alt boyut değişkenleri 
arasında negatif yönde, zayıf ve anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (r=-0,313, p=0,001; r=-0,370, 
p<0,001; r=-0,320, p=0,001). Yapılan korelasyon 
analizi sonucunda BKİ ile fiziksel aktivite toplam 
puanı arasında; bel/kalça oranı ile SYBD II alt 
boyut ve toplam puanları arasında herhangi bir 
ilişki bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 3).

Tablo 3. Katılımcıların BKİ, SYBD II Alt Boyut-Toplam ve Fiziksel Aktivite Toplam Puanlarının 
Korelasyonları (Bilecik, 2017)

B
el

/K
al

ça

Sa
ğl

ık
 

So
ru

m
lu

lu
ğu

Fi
zi

ks
el

 
A

kt
iv

ite

B
es

le
nm

e

M
an

ev
i 

G
el

iş
im

K
iş

ile
ra

ra
sı

 
İl

iş
ki

le
r

St
re

s 
Y

ön
et

im
i

SY
B

D
 II

 
To

pl
am

Fi
zi

ks
el

 
A

kt
iv

ite
 

To
pl

am

BKİ
r
p

0,416**
<0,001

-0,435**
<0,001

-0,527**
<0,001

-0,313**
0,001

-0,370**
<0,001

-0,320**
0,001

-0,419**
<0,001

-0,550**
<0,001

-0,110
0,244

**p≤0,001

Katılımcıların yaş değişkeni, SYBD II alt boyut-
toplam ve fiziksel aktivite toplam puanlarının 
korelasyonları Tablo 4’te verilmiştir. Yaş 
değişkeni ile sağlık sorumluluğu, fiziksel 
aktivite, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler, 
stres yönetimi, SYBD II ve fiziksel aktivite 
toplam puanları arasında negatif yönde, düşük 
düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (rs=-
0,210, p=0,025; rs=-0,297, p=0,001; rs=-0,267, 
p=0,004; rs=-0,259, p=0,005; rs=-0,214, p=0,023; 
rs=-0,323, p<0,001; rs=-0,229, p=0,014) (Tablo 
4). Yapılan analizler sonucu katılımcıların diğer 
sosyodemografik özellikleri ile SYBD II ölçek alt 
boyut-toplam ve fiziksel aktivite toplam puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır (p>0,05).
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Tablo 4. Katılımcıların Yaş Değişkeni, SYBD II Alt Boyut-Toplam ve Fiziksel Aktivite Toplam Puanlarının 
Korelasyonları  (Bilecik, 2017)
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-0,210*
0,025

-0,297**
0,001

-0,172
0,68

-0,267**
0,004

-0,259**
0,005

-0,214*
0,023

-0,323**
<0,001

-0,229*
0,014

*p<0,05, **p≤0,001

Tablo 5. Katılımcıların SYBD II Ölçek Toplam Puanının BKİ, Fiziksel Aktivite ve Eğitim Durumu 
Değişkenleri için Çoklu Regresyon Sonuçları (Bilecik, 2017)

R R2 change Adjusment R2 β t p
SYBD II Toplam 0,552 0,304 0,285
BKİ -0,540 -6,197 <0,001
Fiziksel Aktivite -0,026 0,300 0,765
Eğitim Durumu 0,018 0,200 0,842

Tablo 5’de katılımcıların SYBD II ölçek 
toplam puanının BKİ, fiziksel aktivite ve eğitim 
durumu değişkenleri için çoklu regresyon 
sonuçları verilmiştir. SYBD II toplam puanının 
değişkenliğinin belirlenmesinde fiziksel aktivite 
ve eğitim durumu değişkenlerinin herhangi bir 
yordayıcılığı yoktur (p>0,05). Çoklu regresyon 
analizi sonuçlarına göre; modelde yer alan 
bağımsız değişkenlerden BKİ’nin (β=-0,540, 
p<0,001) negatif olarak SYBD II toplam puanının 
%30.4’ünü yordadığı bulunmuştur (Tablo 5).

TARTIŞMA

Bir spor merkezine kayıtlı kadınların sağlıklı 
yaşam biçimi davranışlarının, fiziksel aktivite 
düzeylerinin obezite durumuna ve BKİ puanına 
etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan bu 
çalışmada en önemli bulgu normal kilolu 
kadınların fazla kilolu ve obez kadınlara göre 
istatisksel olarak anlamlı derecede SYBD II alt 
boyut ve toplam puanlarının ve BKİ sonuçlarının 
farklı olduğu bulunmuştur. Biyolojik ve 
cinsiyete özel farklılıklardan dolayı kadınlar 
yaşamları boyunca birçok sağlık riskine maruz 
kalabilmektedir. Özellikle bazı toplumlarda farklı 
kültürel özellikler nedeni ile de bu risk artmaktadır. 
Kadınların toplumdaki rolleri düşünüldüğü 

zaman ülkelerin sağlığı geliştirme hedeflerine 
ulaşabilmesindeki önemi de ortaya çıkacaktır. Bu 
nedenle sağlığı geliştirme hedeflerinde önemli 
yeri olan sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve 
fiziksel aktivite düzeylerinin kadınlar boyutundan 
değerlendirildiği bu çalışmanın sonuçları 
önemlidir.

Çalışmada normal ve fazla kilolu kadınlara göre 
obez kadınlarda evli ve ev hanımı olma, ailesinde 
obez birey bulunma, gebelik geçirme deneyimi 
oranları daha yüksek bulunmuştur.  Normal ve 
fazla kilolu kadınlara göre obez kadınlarda eğitim 
düzeyinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir 
(Tablo 1). Gaviria ve arkadaşları (2017) evli olan 
kadınlarda obezite prevelansının daha yüksek 
olduğunu, Coll ve arkadaşları (2015) çalışan 
kadınlarda aşırı kilolu olma eğiliminin azaldığını, 
Savaşhan ve arkadaşları (2015) ailede obez 
birey varlığının obezite olasılığını arttırdığını, 
Nazlıcan ve arkadaşları (2011) gebelik sayısı 
arttıkça obezite görülme sıklığının arttığını, De 
Munter ve arkadaşları (2015) eğitim seviyesi 
düşük olan bireylerde fazla kiloluluk ve obezite 
oranının artış gösterdiğini saptamışlardır (14-
18). Literatürde obezitenin sosyoekonomik 
belirleyicilerine yönelik elde edilen bulgular bu 
çalışma ile benzerdir. Sedanter yaşam tarzına 
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yatkınlık, gebelik geçirme ve genetik faktörler 
kadınlarda BKİ artışına sebep olabilir. Ayrıca 
eğitim seviyesinin düşük olması olumsuz sağlık 
davranışlarına neden olabilmektedir.

Çalışmada normal kilolu kadınlarda SYBD II alt 
boyut ve toplam puan değerleri fazla kilolu ve 
obez olan kadınlara göre daha yüksektir (Tablo 
2). Fındık fabrikasında çalışan işçilerle yapılan 
bir çalışmada işçilerin BKİ’ne göre sağlıklı yaşam 
biçimi davranışları incelenmiş ve normal ağırlığa 
sahip işçilerin ölçeğin tüm alt boyutlarından 
diğerlerine göre daha yüksek puan aldığı sonucu 
bulunmuştur (19). 18-64 yaş arasındaki kadınlarda 
yapılan başka bir çalışmada normal kilolu 
kadınların sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, 
beslenme ve kişilerarası destek ölçek alt boyut 
puan değerlerinin obez olan kadınlardan yüksek 
olduğu saptanmıştır (20). Çalışma sonucuna göre, 
obezite gibi kronik bir hastalığın sağlıklı yaşam 
biçimi davranışları üzerinde olumsuz etkisinin 
olduğu düşünülmektedir.

Çalışmada normal ve fazla kilolu, obez kadınların 
fiziksel aktivite toplam puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur 
(Tablo 2). Literatürde yer alan bazı çalışmalarda 
katılımcıların BKİ’ne göre fiziksel aktivite 
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olmadığı tespit edilmiştir (21,22). Bu 
çalışmanın spor merkezine gelen kadınlarla 
yapılmış olması farklı BKİ’ye sahip gruplar 
arasında fiziksel aktivite düzeyi açısından farklılık 
saptanmamasına neden olacağı düşünülmektedir.

Çalışmaya katılan kadınların BKİ ile SYBD II alt 
boyut ve toplam puanları arasında negatif yönde 
ve ileri derecede anlamlı bir ilişki vardır (Tablo 3). 
Hemşirelik öğrencileri ile yapılan bir araştırmada 
BKİ ile sağlık sorumluluğu, manevi gelişim, 
kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi ve SYBD II 
toplam puan değişkenleri arasında negatif yönlü 
ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır (23). Naçar ve 
arkadaşlarının (2014) yapmış oldukları başka 
bir araştırmada ise katılımcıların BKİ ile SYBD 
II ölçek toplam puan değeri arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır (24). BKİ ve SYBD arasında 
saptanan ilişkiden yola çıkılarak olumlu sağlık 

davranışlarının obeziteyi önleyebildiği yargısına 
varılabilir.

Çalışmada yaş değişkeni ile sağlık sorumluluğu, 
fiziksel aktivite, manevi gelişim, kişilerarası 
ilişkiler, stres yönetimi, SYBD II ve fiziksel 
aktivite toplam puanları arasında negatif yönde 
ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Tablo 4). 
Hemşirelerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
belirlemeyi amaçlayan bir çalışmada katılımcıların 
yaşı ile SYBD II toplam puanı arasında negatif 
yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 
(25). Kadınlar ile yapılan başka bir çalışmada 
katılımcıların yaşı ile SYBD alt boyut ve toplam 
puanları arasında negatif yönde ve anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır (26). Yaş ile birlikte ortaya 
çıkan bazı kronik hastalıkların fiziksel aktivite 
düzeyinin azalmasına yol açtığı gibi sağlıklı 
yaşam biçimi davranışlarına da olumsuz etki 
ettiği söylenebilir.

Çalışmada, modelde yer alan bağımsız 
değişkenlerden BKİ negatif olarak SYBD II 
toplam puanının %30.4’ünü yordamaktadır 
(Tablo5). Altıparmak ve Kutlu (2009) gebelik 
sayısının, Koçoğlu ve Akın (2009) sınıfsal 
konum, algılanan ekonomik durum, gelir 
durumu, hanedeki birey sayısının, Hsiao ve 
arkadaşları (2016) ise bireysel sağlık durumu ve 
iletişim yeteneğinin SYBD ile ilişkili olduğunu 
tespit etmişlerdir (27-29). Çalışma ve literatür 
sonuçlarının farklı bulunması, literatürde yapılan 
araştırmalarda çalışma gruplarının niteliklerinin 
farklı olması ve cinsiyete özel yeterli çalışmanın 
bulunmaması ile açıklanabilir. Ayrıca literatürde 
regresyon sonuçlarını tartışmak için kaynaklar 
sınırlı sayıdadır.

SONUÇ
Çalışma sonuçlarına göre bazı sosyodemografik 
özellikler bakımından obez olan kadınlarda, 
SYBD II ölçek alt boyut ve toplam puanları 
bakımından ise normal kilolu olan kadınlarda 
diğerlerine göre anlamlı farklılıklar olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada BKİ ile SYBD 
II toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır. Sağlık hizmeti sunan bireyler fazla 
kilolu ve obez kadınların sağlıklı yaşam biçimi 
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davranışlarını iyileştirmeye yönelik eğitim ve 
danışmanlık hizmeti planlamalıdır. Ayrıca yaş 
ile birlikte artan sedanter yaşam tarzını önlemek 
için topluma yönelik fiziksel aktivite programları 
düzenlenmelidir.

Teşekkür
Çalışma boyunca sabırla destek veren tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz.
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