
Yıl / Year : 29 • Sayı / Number : 3 • Eylül/Aralık •  September - December 2019





1

SAĞLIK VE TOPLUM
Journal of Health and Society

Yıl / Year:29                 Sayı / Number: 3               Eylül-Aralık  / September - December 2019

İÇİNDEKİLER / Contents





3

Sağlık ve Toplum    Yıl:29 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2019

Exposure to Pepper Gas: Responsibilities of Health Employees

Biber Gazına Maruz Kalma: Sağlık Çalışanlarının 
Sorumlulukları

DERLEME / Review

Yasemin ALTINBAŞ,1

ABSTRACTÖZ
Demonstration control agents, commonly known as gas bombs or 
tear bombs, have been used for many years as a personal defen-
se weapon, as war chemicals, as well as being used for controlling 
social demonstrations in the world. In Turkey, the tear gas, which 
its use as a “demonstration control agent” by the security forces 
in social incidents is debated, allows the security forces to fend off 
crowded groups at a distance using less power rather than directly 
contacting the demonstrating group using physical force. While the 
vital and medical problems that tear gas creates from time to time 
become invisible among the political debates of the events where it is 
used, it will be a scientific responsibility to investigate its all aspects 
medically unless it is completely prohibited in our country and the 
world, and it will continue to cause quite significant and fatal outco-
mes. At this point, it is the responsibility of the health care workers 
to determine the health problems caused by tear gas, to provide the 
care for the individual, to evaluate and document the outcomes of the 
care, and to draw scientific conclusions from the cases experienced.

Yaygın olarak gaz bombası ya da göz yaşartıcı bomba olarak bilinen 
“gösteri kontrol ajanları” uzun yıllardan beri kişisel savunma sila-
hı olarak kullanılmasının yanı sıra dünyada toplumsal gösterilerin 
kontrolünde ya da savaş kimyasalı olarak kullanılmış/kullanılmak-
tadır. Türkiye’de toplumsal olaylarda güvenlik güçleri tarafından 
kullanımı tartışılan “gösteri kontrol ajanları” olarak adlandırılan 
maddelerden biber gazı, fiziksel güç kullanarak gösterici grup-
la doğrudan temasa geçmek yerine güvenlik güçlerinin daha uzak 
bir mesafeden, daha az güçle kalabalık grupları dağıtmasına ola-
nak vermektedir. Biber gazının dönem dönem yarattığı yaşamsal ve 
tıbbi sorunlar, kullanıldığı durumların politik tartışmaları arasında 
görünmez bir hal alırken; ülkemizde ve dünyada bütünüyle yasak-
lanması sağlanmadıkça tıbbi olarak her boyutuyla irdelenmesi bi-
limsel bir sorumluluk olarak sürekli karşımıza çıkacak, çok önemli 
ve ölümcül sonuçlar doğurmaya devam edecektir. Bu noktada biber 
gazının meydana getirdiği sağlık sorunlarının tespiti, bireyin bakı-
mının sağlanması, bakımın sonuçlarının değerlendirilmesi, belge-
lenmesi ve yaşanan deneyimlerden bilimsel sonuçlar çıkarılması 
sağlık çalışanlarının sorumluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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GİRİŞ
Göz, deri, ağız, burun ve solunum sistemi muko-
zasında reaksiyona neden olan Oleoresin Capsi-
cum (OC) ‘tear gas chemicals’ göz yaşartıcı kim-
yasallardan biridir (1,2). Oleoresin Capsicum-Bi-
ber Gazı, solancea familyasından Capsicum an-
num ya da Capsicum frutescens’den elde edilen 
ve “Oleoresin Capsicum” olarak bilinen biber 
gazı, kırmızı biberden (Şili biberi ya da Arnavut 
biberi) elde edilen bir yağdır (3). Bu yağ suda 
çözünmez, alkol, eter ve kloroform gibi organik 
çözücülerde çözünür. Daha sonra yağ içerisinde-
ki çözücü uçurulur ve geriye kalan mum benzeri 

madde Oleoresin Capsicum ismini alır (4,5). Bu 
mumsu madde %5-%10 yoğunlukta, çözücü, su 
ve Nitrojen (itici) ile bir kaba sıkıştırılarak ae-
rosol şeklinde hazırlanır (3,5,6). Bu çözücülerle 
elde edilen, Capsaicin’in %1-10’luk solüsyonuna 
‘Biber Gazı’ denilmektedir (4). Pahalı bir tekno-
loji gerektirmekle birlikte, capsaicinoidler sen-
tetik olarak da üretilebilirler. Bu gazların sprey, 
TOMA suyu, fişek, roket, el bombası v.b. formda 
hazırlanmış çeşitleri bulunmaktadır (3,5,6).

Biber gazı olarak bilinen ve esasen göz yaşartı-
cı niteliği olan bu gazın en temel özelliği, diğer 
gösteri kontrol ajanlarına göre daha az ölümcül 
bir yöntem olduğuna inanılması, kullanıldığı or-
tamda çok hızlı biçimde yayılması ve müdahale 
edilen kişi veya grupla ilgisi olmayan diğer kişi-
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leri de hızlı bir biçimde etkileyebilmesi ve belli 
bir bölgede bir süre göz yaşartıcı etkisinin devam 
etmesi ve biyolojik olarak vücuttan uzaklaştırıla-
bilir bir madde olmasıdır (7).

Tarihsel süreçte, farklı özellikte kimyasal madde-
leri içeren göz yaşartıcı gazların, sprey ve bomba 
halinde yaygın olarak kullanımı 1990’lı yıllarda 
başlamış (8,9) ve zamanla farklı formlarda (irri-
tan, engelleyici özellikte aerosol ve sıvı) kullanı-
mı da yer almıştır (9). Capsaicin’in silah olarak 
ilk kez kullanımına İnka’lara ait arşivlerde rast-
lanmaktadır. İspanyol’larla savaşlarında kurutul-
muş acı biberleri yakarak geçici körlük oluştur-
dukları bilinmektedir. Bundan yaklaşık 400 yıl 
sonra Amerikan ordusu biber gazını imal ederek 
kişisel savunma silahlarına dahil etmiştir (4).

Tarihi belgelerde, (M.Ö.)  2000’li yıllarda Çinli-
lerin Hintliler ile savaşırken kurutulmuş ve öğü-
tülmüş kırmızı biberleri kâğıtlara sardıkları ve 
kâğıdı yakarak düşman tarafına attıkları ve bu şe-
kilde avantaj elde ettikleri ifade edilmektedir (5). 
Çin İmparatorluğu’nda, kastre edilen erkeklerin 
skrotumlarına lokal biber uygulanarak ağrı teda-
visi yapıldığı yazmaktadır. Biber gazının sentetik 
olarak üretim ve kullanımının ise I. Dünya Sava-
şı’nda başladığı; insanların, Avrupa’da ve Ameri-
ka’da bibere bulanmış sakızlarla diş ağrısını din-
dirdikleri; ayrıca Amerikan yerlilerinin acı biberi 
afrodizyak etkisi için lokal olarak kullandıkları 
bilinmektedir (4).  

Biber gazı yapımında kullanılan biberler; gıda 
maddesi olarak, eczacılıkta ve bazı besinlerde lez-
zet verici olarak da kullanılmaktadır. Aynı zaman-
da yüzyıllardır ağrı kesici olarak bilinmelerinin 
yanı sıra, günümüzde Herpes Zoster enfeksiyon-
larını izleyen postherpetik nevralji, psöriazis ve 
diyabetik nöropatide de uygulanmaktadırlar (6).  

BİBER GAZININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 
KULLANIMI
Son yıllarda güvenlik güçleri tarafından kullanımı 
gittikçe artan, göz yaşartan, kısa süreli acı veren, 
biber gazı ve benzeri göz yaşartıcı kimyasallar 
1969 yılında kimyasal silahların yasaklanma-
sı ile ilgili olarak hazırlanan Cenevre Protokolü 

çerçevesinde yasak olan kimyasallar arasına alın-
mamıştır. Bu tarihten itibaren özellikle ABD, İn-
giltere, İrlanda, Vietnam, Filipinler, Şili, Panama, 
Güney Kore, Gazze, İsrail, Irak ve Mısır gibi ül-
keler başta olmak üzere dünyanın her yerinde ve 
ülkemizde de kullanılmaktadır. Son olarak 1997 
yılında taraf olunan “Kimyasal Silahlar” sözleş-
mesinde de yasaklanmayan biber gazı ve benzeri 
göz yaşartıcı kimyasallar ile ilgili 2006 yılında çı-
karılan “Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üre-
timi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması 
Hakkında Kanun kapsamında geçici etki meyda-
na getiren kimyasal maddelerin toplumsal olayla-
rı denetim altına almak amacıyla kullanılmasında 
sakınca görülmediği” belirtilmektedir (5,10). 

Günümüzde biber gazı, tüm dünyada bireysel 
savunmada; olağandışı durumlarda kişinin ken-
disini koruması, güvenlik güçleri tarafından top-
lulukları dağıtmak ve kişileri tutuklamayı kolay-
laştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizde 
toplumsal olaylarda güvenlik güçleri tarafından 
kullanımı tartışılan “gösteri kontrol ajanları” ola-
rak adlandırılan maddelerden biber gazı, fiziksel 
güç kullanarak gösterici grupla doğrudan temasa 
geçmek yerine güvenlik güçlerinin daha uzak bir 
mesafeden, daha az güçle kalabalık grupları da-
ğıtmasına olanak vermektedir. Biber gazının dü-
şük konsantrasyonlarda göze direk teması yoğun 
iritasyona ve göz yaşarmasına neden olmaktadır. 
Hızla oluşturduğu gözde yanma, gözleri kapalı 
tutma refleksi nedeniyle tutuklama işlemini ko-
laylaştırmaktadır (4). 

California Eyaletinde 1988-1992 yılları arasında 
gözaltında 1.533 kişi hayatını kaybetmiş, bunlar 
içerisinde 178 kişinin biber gazına maruz kaldık-
tan sonra hayatını kaybettiğinden şüphelenilmek-
tedir (5). Gazete manşetlerine göre 90’lı yıllarda 
polisin kullandığı biber gazına bağlı ölümler bil-
dirilmiştir (11). American Civil Liberties Union 
of Southern California–ACLU’nun (Güney Kali-
forniya Sivil Özgürlükler Birliği) hazırladığı bir 
raporda 1993-1995 yılları arasında, biber gazına 
maruz kalma sonucu 26 ölüm olgusu kaydedil-
miştir (12). Forrester ve arkadaşlarının (2003) 
Texas Toksikoloji Merkezi’ne 1998-2002 tarihleri 
arasında yapılan başvuruları incelediği çalışmada, 
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1531 başvurunun biber gazı nedeniyle yapılmış 
olduğu saptanmıştır (4). En son İsrail’de 31 Ara-
lık 2010 tarihinde (2004 yılındaki 2 ölüm olayı-
na ek olarak), biber gazı nedeniyle ölüm olayları 
rapor edilmiştir. Bu kimyasalların toksik etkileri 
üzerine birçok çalışma yapılmış ve halen yapıl-
maya devam ederken, yayınlanan birçok bilimsel 
makalede de ciddi fiziksel hasarların yol açtığı 
ölüme neden olduğu bildirilmiştir (12-21).

ACLU’ nun yaptığı çalışmada ise ek olarak biber 
gazının kişilerin zaten zor olan durumlarını  daha  
da  zorlaştırdığından  ölümlerde  yardımcı  rol  
oynadığı  öne sürülmüştür. Amerikan Federal İs-
tihbarat Bürosu  (FBI)  1989 yılında biber gazına 
maruz kalmış 800 den fazla kişi üzerinde yaptı-
ğı araştırmaya göre; araştırmaya katılan kişilerin 
%90’ı biber gazından aşırı şekilde etkilendiklerini 
belirtmiş olmalarına rağmen deneklerden hiç bi-
rinde beklenmedik bir rahatsızlanma veya uzun 
dönemde devam eden bir etki tespit edilememiş-
tir. Avustralya/Queensland’ de yapılmış bir çalış-
mada ise 2005 yılına kadar 5000’den fazla kişinin 
biber gazına maruz kalmasına rağmen hemen he-
men hiç birinde sağlık sorunlarının yaşanmadığı 
rapor edilmiştir (5).  

Türkiye’de ise 19 Aralık 2000 tarihinde, 20 ceza-
evine birden yapılan, 30’u tutuklu 32 kişinin öl-
düğü, yüzlerce kişinin yaralandığı operasyonlarda 
da bilirkişi raporlarına göre öldürücü dozda gaz 
bombası kullanıldığı ortaya konmuştur (11). Türk 
Tabipler Birliği-TTB tarafından derlenen bilgilere 
göre, 31 Mayıs-24 Haziran 2013 tarihleri arasın-
da meydana gelen olaylarda dört kişi ölmüş, 60’ı 
ağır olmak üzere sekiz bin kişi yaralanmıştır. On 
bir insanımız gözünü kaybetmiş, 103 kişi kafa 
travması geçirmiştir (9). Bu nedenle kullanılan 
kimyasallara maruz kalanların yaşadıkları sağ-
lık sorunlarının değerlendirilmesi amacıyla TTB 
tarafından bir çalışma başlatılmış ve hazırlanan 
ilk rapor 10 Haziran 2013 tarihinde kamuoyu ile 
paylaşılmıştır. Gazdan etkilenenlere yönelik veri 
girişinin sürdüğü çalışma raporunda 11.155 yanıt 
üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Dünya 
Tabipler Birliği tarafından derlenen bilgilere göre 
meydana gelen toplumsal olaylarda ölen, yara-
lanan ve gözünü kaybeden vakalar mevcuttur. 

Elde edilen bulgulara ve “Kimyasal Silah/Gösteri 
Kontrol Ajanlarına Maruz Kalma Değerlendirme 
Formu” nu web sayfası üzerinden doldurarak ve-
rilen yanıtlara göre (12): 
•	 Forma yanıt verenlerin % 68,5 oranında gazdan 
“çok yoğun” etkilendikleri, 
•	 Etkilenenlerin % 65’inin 20-29 yaş grubunda 
olduğu, 
•	 Etkilenenlerin % 53’ünün kadın olduğu, 
•	Gaz fişeği nedeniyle toplam yaralanma yüzde-
sinin % 7 olarak tespit edildiği, 
•	 Toplam 191 açık yara ve 31 kırık vakası bildi-
rildiği, 
•	 Etkilenenlerin % 92’sinin sağlık yardımı alma-
mış ya da çevresindeki gönüllülerden yardım al-
mış olduğu ve 
•	Hastaneye başvurma ya da götürülme yüzdesi-
nin %5 düzeyinde olduğu sonuçlarına varılmıştır.

İnhale capsaicin ile yapılan çalışmalarda, hava 
yolu üzerinde olumsuz etkilerin gözlenmesi gö-
zaltında yaşanan ölüm vakalarında biber gazının 
suçlanmasına neden olmuştur (4). Astımlı bir has-
tada ve bronşioliti olan bir erişkinde hızlı gelişen 
ölümün nedeni olarak biber gazı bildirilmiştir 
(11). Bir olgu sunumunda; kazara biber gazına 
maruz kalmış ve solunum yetmezliğine girmiş bir 
infantın hayata döndürülmesi yer almaktadır (4). 
Baş-boyun bölgesine Oleoresin Capsicum uygu-
lanan yaş ortalaması 40 olan erkek gönüllülerde 
yapılan bir çalışmada kişilerde katekolamin sevi-
yesinin arttığı, diğer ajanlara göre daha az oranda 
olmak üzere asidozis geliştiği bildirilmiştir (11).

Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara müdahale 
sırasında biber gazı kullanımına bağlı olarak son 
birkaç yıl içinde çok ciddi yaralanma vakaları ya-
şanmış, kimi olaylar Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM)’ne taşınmış, 2011, 2012 ve 2013 
yıllarında yaşanan yaygın toplumsal olaylarda yo-
ğun biber gazı kullanımı, daha yeni olayların ve 
bunlara bağlı vakaların meydana gelmesini tahrik 
etmiştir. Olaylar sırasında gaz fişeklerinin doğru-
dan kişileri öldürecek biçimde kullanılması olayı 
daha farklı noktalara taşımış, biber gazı fişekleri-
nin öldürücü bölgelere doğrudan ve kısa mesafe-
den ateşlenmesi sonucu kimi göstericiler ölmüş, 
kimileri ciddi biçimde sakatlanmıştır (7).
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Literatürde, bu olayların aydınlatılması ve biber 
gazının insanların ölümüne sebep olup olmadığı-
nın tespit edilmesi için yapılmış az sayıda araş-
tırma mevcuttur. Bu araştırma sonuçlarına göre;  
ölen  kişilerin  büyük  çoğunluğunun  alkol  ve/
veya  uyuşturucunun etkisinde  oldukları,  sprey-
lemeden  sonra  bile  kavgacı  ve  hırçın  durumla-
rından vazgeçmeyerek  mücadeleye  devam  ettik-
leri  ve  ellerinin  kelepçelendiği  tespit edilmiştir.  
Biber gazının hiç bir olayda kişilerin  ölümüne  
direkt  olarak  etki  etmediği, genelinin  uyuşturu-
cu  madde  kullanımı,  pozisyona  bağlı  boğulma 
ve  polis  ile  girdiği  fiziksel  mücadele  ve  kav-
gacı  tutumlarının  sonucu öldüğü,  çok  az  bir  
kısmının  ise  astım  gibi  hastalıklar  nedeniyle  
öldüğü  sonucuna varılmıştır (5).   
Yapılan çalışmalar doğrultusunda biber gazı kul-
lanımının güvenilirliği ve ölümcül olup olmadığı 
konusu hala tartışmalıdır ve literatürde bu konuy-
la ilgili yeterince çalışma verisi bulunmamakta-
dır. Biber gazına bağlı ölümlerin ve hayatı tehdit 
eden solunum yetersizliklerinin olması, biber 
gazının kullanımı konusunda tartışmalara neden 
olmuştur. 

BİBER GAZININ ETKİLERİ
Kullanılan bu gazın çok çeşitli klinik ve olası 
etkileri bulunmaktadır. Sağlık etkilerinin ortaya 
çıkmasını tetikleyen bazı etmenler vardır (9):
	Kullanılan gösteri kontrol aracının cinsi, 
	Kullanılan gösteri kontrol aracının kimyasal 

özellikleri, 
	Maruz kalınan–temas edilen süre, 
	Uygulandığı ortam (kapalı, açık, ısı, nem…),
	Mesafe, 
	Temas eden kişinin yaş, cinsiyet, hastalık du-

rumu vb. özellikleri gibi unsurlar oluşacak 
etkiyi çeşitli yönlerden değiştirebilmektedir. 
Biber gazı kullanıldıktan çok kısa süre son-
ra etki göstermeye başlamakta (3-5 saniye), 
vücuttaki etkileri ilk 15–60 dakika içinde ya-
vaş yavaş azalarak kaybolmaktadır; deriden 
emilip sinir uçlarında biriktiğinden kişinin 
maddenin etkisinden kurtulması saatlerce sü-
rebilmektedir (22).

Biber gazına maruz kalma, yakından atılan biber 
gazı kapsülleri ve plastik mermilere bağlı; 
(23-35)

	Kas-iskelet sisteminde; yumuşak doku ze-
delenmeleri, kesiler ve yanıklar, basit kırık-
lardan sekel bırakacak ciddiyete sahip açık/
kapalı kırıklar, kafa travmaları,

	Dolaşım sisteminde; hipertansiyon atağı, kan 
basıncında ani iniş çıkışlar, hipotermi ve kalp 
yetmezliği, irritasyon,

	Epilepsi atakları, 
	Motor kontrol kaybı ve santral sinir sistemin-

de hasarlar,
	Gözde; ağrı, lakrimasyon, blefarospazm, 

yanma, batma, geçici körlük, ışık hassasiyeti, 
korneada aşınma ve plastik mermilerden kay-
naklı görme kayıpları, 

	Deride; eritem, ödem, lokalize inflamasyon, 
alerjik dermatit, vezikül, bül ve yüksek doz-
larda maruz kalmada ikinci /üçüncü derece 
cilt yanıkları, 

	Deri, burun, boğaz ve kulakta irritasyon, yan-
ma, kızarıklık, kaşıntı, 

	Tükürükle karışan gazın yutulması sonucu; 
bulantı, kusma, kramplar ve ishal görülmek-
tedir.

	Solunum sisteminde; bronkokonstrüksiyon, 
kontrol edilemeyen öksürük, hapşırma, soluk 
borusunda-ağızda ve burunda yanma, ses kı-
sıklığı, nefes darlığı, tükürük miktarında artış, 
burun akıntısı, özellikle astım hastalarında 
solunum yetmezliği riski ve astım krizi, kısa 
soluma sendromu, akut pulmoner ödem, asi-
doz ve inflamasyon, (12,36-40)

	Göz yaşartıcı gaza ilk maruz kalan doku-
lardan biri korneadır. Korneaya olan etkiler 
üzerine yapılan çalışmalarda, fokal epitelyal 
hasarlar oluşturduğu ve bu hasarların 1 günde 
iyileştiği şeklindedir (4).  

Kimyasal gazlar merkezi sinir sistemi üzerindeki 
doğrudan etkilerinin yanında ciddi ruhsal sorun-
ların ortaya çıkmasına da yol açabilmektedirler. 
Toplumsal gösterilerde göz yaşartıcı gazlar başta 
olmak üzere çeşitli zor kullanım araçlarıyla kar-
şılaşan bireylerde, yaşadıkları travmatik olayların 
etkisi ile bağıntılı olduğu düşünülen, kaygı, sı-
kıntı ve huzursuzluk hissi; deneyimlenen fiziksel 
tahribatın şiddetiyle orantılı olarak kişide aşırı 
korku, çaresizlik ya da dehşet hissi; tedirginlik ve 
gerginlik hali; erken dönemde hissizlik, dalgınlık, 
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duygusal küntlük, şaşkınlık hali, sinirlilik, sıkıntı, 
ajitasyon, bunaltı, farkındalıkta azalma, isteksiz-
lik ve hayattan keyif alamama; yaşadığı travmatik 
deneyimler ve sonuçları ile ilintili istemsiz, yoğun 
rahatsız edici zihin meşguliyeti; derealizasyon 
(kişinin çevresinde olup bitenleri farklı bir şekil-
de algılaması, dış gerçeklik algısının değişmesi); 
depersonalizasyon (bedeninin değiştiği hissi) ve 
disosiyatif amnezi (olayların önemli bir kısmını 
anımsayamama) gibi durumlara yol açabilmekte-
dir (3,41).

Yaşanılan travmatik deneyimle ilgili tekrarlayıcı 
görüntüler, düşünceler, geçmişe dönük (flashba-
ck) benzeri yaşantılar (olayları yeniden yaşar gibi 
olma); belirgin kaçınma davranışları (örn. olay-
ları anımsatan düşünce, duygu, yer ve insanlar-
dan uzak durmaya çalışmak); uykuya dalmakta 
ve sürdürmekte zorlanma, uyku düzensizliği, ka-
buslarla uyanma; sersemlik, dikkat dağınıklığı ve 
konsantrasyon güçlüğü; yorgunluk ve halsizlik 
durumu; zaman zaman çarpıntı, terleme, titreme 
gibi somatik anksiyete belirtileri; kas gerginliği 
ve tetikte olma duygusu; çeşitli vücut bölgele-
rinde uyuşma ve ağrılar ile maruz kalınan şiddet, 
haksızlık ve adaletsizlik karşısında tepki ve öfke 
duyma benzeri çeşitli ruhsal ve zihinsel belirtiler, 
panik bozukluğu, fobik bozukluk, somatoform 
bozukluk ve depresyon gibi farklı psikiyatrik 
tablolar, uzun dönemde “Travma Sonrası Stres 
Bozukluğu (kişinin gerçek bir ölüm ya da ölüm 
tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kendisinin ya da 
başkalarının fizik bütünlüğüne yönelik bir tehdit 
olayını yaşamış ya da böyle bir olaya tanık olmuş 
olması)  da görülebildiği bildirilmiştir (3,41).

Biber gazının içindeki kimyasal bileşiklerin uzun 
dönemdeki kronik etkileri ile ilgili yeterli bilgi 
bulunmamakla birlikte, yüksek miktarlarda ve 
uzamış maruz kalmalarda toksik risklerin arttığı 
ve ölüme yol açabileceği bildirilmiştir (12,22). 
Uzun vadede kişilerde DNA hasarı oluşturarak 
kromozomlarda bozukluklara yol açabileceğine, 
kanser oluşturabileceğine ve doğum sorunlarına 
neden olabileceğine dair ciddi şüpheler bulun-
maktadır (7,42). Erişkinlerde, alışılmışın dışında 
yüksek doza maruz kalmalarda gecikmiş reaksi-
yonlara da rastlanabilmektedir (9,22).

BİBER GAZINA MARUZ KALMADA SAĞ-
LIK ÇALIŞANLARININ SORUMLULUK-
LARI 
Biber gazının meydana getirdiği sağlık sorunları-
nın tespitinde, erken ve doğru müdahalede, bireyin 
bakımının sağlanmasında, bakımın sonuçlarının 
değerlendirilmesinde ve belgelenmesinde sağlık 
çalışanlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Belgeleme süreci detaylı bir tıbbi öykü, fizik mu-
ayene, ruhsal muayene, konsültasyonlar, tanısal 
testler, yapılan girişimler, yorum ve sonuç bölüm-
lerini içermelidir. Yorum yapılırken; geçen süre, 
kişisel özellikler ve mevcut travmanın nitelikleri 
bir arada bir bütünlük içinde değerlendirilmelidir 
(12,43). Biber gazına maruz kalan bireylerin ba-
kımına ve sağlık çalışanlarının sorumluluklarına 
aşağıda yer verilmiştir.

1. Olay Yerinde Müdahale;
	Olası gaz saldırısında bireyler ve sağlık çalı-
şanları gözlerini gözlük, burnunu ve ağzını gaz 
maskesiyle korumalıdır (44). 
	Biber gazı ile doğrudan temas bireye müda-
hale edeni de etkileyebilir. Bu nedenle müdahale 
sırasında eldiven ve koruyucu giysi kullanımı da 
önerilmektedir.
	Müdahale öncesi alan güvenliği sağlanmalıdır 
(45).
	Öncelikle biber gazından daha çok etkilenece-
ği için duyarlı gruplara (bebekler, çocuklar, yaşlı-
lar ve solunum sistemi hastalığı olanlar) müdaha-
le edilmelidir. 
	Biber gazına maruz kalınması durumunda en 
kısa zamanda ortamdan uzaklaşılmalıdır (gaza 
maruz kalınan ortamdan uzaklaşıldığında bulgu-
lar yaklaşık 30 dakika sonra kaybolmaya başla-
maktadır) (44,45). 
	Kapalı ortamda ise temiz havaya çıkılmalı ve 
giysileri çıkarılarak maruz kalan bölge soğuk su 
ve sabun/bebe şampuanı ile bolca yıkanmalıdır 
(44). Bulaşmış kıyafet ve materyaller plastik bir 
torbada ağzı kapalı tutulmalıdır (45).
	Biber gazı yağ bazlı olduğundan, cildinde bu-
lunan kişilerin etkilenen bölgeye dokunmamaları 
tavsiye edilir. Çözeltiye dokunmak, onu vücudun 
diğer bölgelerine kolayca yayabilir.
	Deride şiddetli yanma hissi ve göze maruz ka-
lındığında şiddetli ağrı ve geçici körlüğe neden 
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olarak korku ve dezoryantasyon oluşturur. Hasta-
nın gözleri ve derisi hızla ve bol suyla yıkanarak 
kimyasal madde uzaklaştırılmalıdır. Kişi vantila-
tör, klima vb. ile serinletilmeli ve bu durumun ge-
çici olduğu,  kendisine yardım edileceği ve sakin 
olması gerektiği konusunda bilgi verilmelidir (5). 
	Limon suyu ve sirkenin yararlı olduğuna dair 
bilimsel kanıt yoktur, kullanılırsa da suyla seyrel-
tilmeden asla göze doğrudan uygulanmamalıdır.
	Süt gibi hafif asidik çözeltiler gazın etkisini 
azaltmak için kullanılabilir (45).
	Etkilenen bölge tüm vücut ise akar soğuk su-
yun altında vücudu ovuşturmadan duş alıp, sonra 
sabunlu suyla/bebek şampuanıyla tüm vücudu yı-
kayarak cilde yapışıp kalan gaz temizlenmelidir. 
Yağlı krem uygulanmamalıdır (45).
	Nefes ağızdan alınıp burundan verilmelidir 
(44). 
	Bilinç değişikliği, yönelim bozukluğu, ilişki 
kurma (kooperasyon), dikkat ve algı bozukluk-
larının değerlendirilmesine öncelik verilmelidir 
(41).
	Hastane-dışı ortamlarda tıbbi araç-gereçle mü-
dahale olanağımız olmadığından solunum sayısı, 
cilt rengi ve bilinç durumuna bakarak hızlı triaj ve 
değerlendirme yapılmalıdır (45):
	Dakikada 20’nin üzerinde solunum sayısı, du-
dak ve parmak uçlarında morluk/siyanoz olması, 
uzun cümleler halinde değil kısa kelimelerle ko-
nuşabilmesi solunum zorluğunu, 
	Verilen basit komutlara (Ör: Kolunu kaldır) 
uymaması bilinç durumu bozukluğunu,
	Cilt renginin beyaz-kül rengi olması, soğuk 
terleme, bilinç bulanıklığı ise kan kaybı-şok du-
rumunu gösterir.
	Çıkarılan giysiler ise soğuk suda organik çö-
zücülerle temizlenmelidir (44). 
	İhtiyaç halinde Ulusal Zehir Danışma Merkezi 
(UZEM) aranabilir (Tel: 114).
	Durumu iyi olmayan ve tıbbi desteğe ihtiyacı 
olan kişiler için, kişi güvenli bir ortama taşınıp 
yardım çağırılmalıdır (45).

2. Acil Serviste Müdahale (26,45); 
Öncelikle yaşamsal bulguları ciddi risk altında 
olan hastalara müdahale edilmelidir. 
	Tedavide ana maddeler: 
	Oksijen

	Hızlı etkili Beta agonistler: Salbutamol: 2.5–
5 mg 20 dakikada bir 3 kez ardından gereğinde 
veya 10-15 mg/saat sürekli inhalasyon.
	Antikolinerjikler: İpratropium bromür 
	Sistemik Steroidler: 1 mg/kg Prednizolon
	Adrenalin: Tedaviye cevap vermeyen astım 
atağında nebülize ve IV infüzyon şeklinde kulla-
nılabilir.
	Resüsitasyon-CPR-defibrilasyon yapmak için 
hazırlıklı olunmalıdır.

3. Hastane Ortamında Müdahale;
	Detaylı bir öykü, fiziksel ve ruhsal muayene-
den sonra; tıbbi öykü, fizik muayene bulguları, 
konsültasyon ve tanısal test sonuçları, ruhsal de-
ğerlendirme sonuçları sağlık personeli tarafından 
hasta dosyasına kaydedilmelidir (12).
	Hasta öyküsü; biber gazı maruz kalma süresi-
ni, sıklığını, nasıl maruz kalındığının detaylarını, 
maruz kalma sonrası ve muayene sırasında halen 
devam eden yakınmaları içermelidir (12). 
	Hastaya tedavi girişiminde bulunan sağlık per-
soneli eldiven, gözlük ve koruyucu giysi giyme-
lidir. Tedavi biriminin bir alanı sadece gaza ma-
ruz kalan hastalara ayrılmalıdır. Tedavi genellikle 
konservatiftir (44).
	Gaza maruz kalan bölge gözler ise hızla ve bol 
suyla ya da % 0.9’luk sodyum klorür ile en az 15 
dakika süreyle yıkanarak kimyasal madde gözden 
uzaklaştırılmalı, daha sonra kornea epitelizasyo-
nunu hızlandırıcı ve inflamasyonu kontrol altına 
alıcı tedavi uygulanmalıdır. Maruz kalan gözde 
kontakt lens var ise hemen çıkarılmalıdır. İki defa 
temizlenen kontakt lenste bile biber gazı kalıntı-
sı görülebildiği için, bu lenslerin tekrar kullanımı 
önlenmelidir. 
	 Ağrı, şişlik, gözyaşı salgısında artış ve foto 
fobi hala devam ediyorsa bir göz hekimi konsül-
tasyonu gereklidir. Göz bulguları için lokal anes-
tezik pomatlar kullanılabilir. Gözde gerçekleşen 
hasarın derecesine bağlı olarak kornea epitelinin 
iyileşme süresi birkaç gün ile haftalar arasında 
değişebileceği konusunda hastaya bilgi verilme-
lidir (44). 
	Hastalar solunum distresi yönünden izlenme-
lidir. Bronkokonstrüksiyon varsa oksijen, beta 
adrenerjikagonistler ve kortikosteriodler verilme-
lidir. Yüksek konsantrasyonda maruz kalmalarda 
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kardiyovasküler ve solunum bulgularına göre bi-
reyin hastanede yatarak tedavi alması gerekebilir. 
Pulmoner ödem ve pulmoner hasarlarda oksijen, 
bronkodilatatör ve ventilatör tedavi gerekebilir. 
Sekonder enfeksiyonlar için profilaktik antibiyo-
tik tedavisi verilebilir (44). 
	 Ağrının giderilmesinde, alüminyum hid-
roksit, magnezyum hidroksit ve simetikon içeren 
süspansiyonların deriye uygulanmasının, suyla 
yıkamaya göre daha etkili olduğu saptanmıştır 
(44).  Ağrının  giderilmesi  için  cilde  lokal  anes-
tezik kremlerin uygulanması gerekebilir.
	 Deri bulguları için kortikosteroidli krem 
ve antipruritik ajanlar ve oral antihistaminikler 
kullanılabilir (44).
	 Yapılması gerekenlerin yanında, ellerin 
ve yüzün kolonya, alkol vb. ile silinmemesi, koz-
metik ürünler, krem vb. kullanılmaması ve güne-
şe çıkılmaması, sıcakla gazın etkisi artacağı için 
vücutta ve giysilerde asla sıcak su kullanılmaması 
gerektiği konusunda bilgi verilmelidir (5).

SONUÇ
Biber gazına maruz kalmaya bağlı ortaya çıkan 
sağlık sorunlarının izlenmesi ve uzun dönem etki-
lerinin ortaya konabilmesi için ülkemizde toplum 
sağlığı kapsamında bir program başlatılmalıdır. 
Biber gazı ve benzeri gösteri kontrol ajanlarının 
kullanımı insan sağlığı açısından zararlı ve sakın-
calı olduğu için bir an önce yasaklanmalı, kulla-
nımının gerekli olduğu durumlarda ise biber gazı-
nı kullanan güvenlik güçlerinin bu gazın nerede, 
nasıl, hangi durumlarda ve nelere dikkat edilerek 
kullanılacağı, gazın muhtemel etkileri, hangi me-
safeden uygulandığı, kullanım tekniği, miktarı 
ve gazdan nasıl arınılacağı konularında yeterli 
eğitim almış olması maruz kalma sonrası ortaya 
çıkabilecek istenmeyen durumları önlemede ge-
reklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sonuç olarak bu veriler, yaşanan olaylarda kulla-
nılan biber gazının etkilenenlerde ciddi sağlık so-
runlarına yol açtığını ortaya koymaktadır. Maruz  
kalan bireylerin tüm ruhsal ve fiziksel muayene 
bulguları, travmatik öyküleri, konsültasyon ve 
tetkik sonuçları, kişinin travmatik sürece maruz 
kaldığı ortam koşulları, göz yaşartıcı kimyasal-
ların kullanım şekli ve yoğunluğu ve travmatik 
yaralanmaların özellikleri birlikte değerlendiril-

melidir. Biber gazının meydana getirdiği sağlık 
sorunlarının tespiti, bireyin bakımının sağlan-
ması, bakımın sonuçlarının değerlendirilmesi, 
belgelenmesi ve yaşanan deneyimlerin literatüre 
katkısı konularında sağlık çalışanları önemli bir 
role sahiptir.
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Chilhood Obesity

Çocukluk Çağında Obezite

DERLEME / Review

Hatun ERKURAN1, Havva KARADENİZ2

ABSTRACTÖZ
Obesity is an energy metabolism disorder that can cause physical 
and mental problems due to the amount of fat stored in the body. 
In the last 20 years the increasing prevalence of obesity is obser-
ved worldwide. Until recently, it has not been put much emphasis 
on obesity in children and the view of “obese child is healthy” is 
widely accepted by families. However, understanding that a close 
relation exists between obesity prevalence and childhood obesity, 
which increased in recent years both across the world and in Turkey, 
and many diseases such as hypertension, diabetes, cardiovascular 
diseases changed the opinion of both of health care professionals 
and the society about childhood obesity in Turkey, like it changed 
the opinion in all around the world. It is known that obesity which 
started in childhood and adolescence period persists into adulthood. 
Therefore, it is necessary to determine these children in early period 
and provide treatment approaches. The aim of this study is to draw 
attention to childhood obesity which is an important health problem.

Obezite, vücutta depolanan yağ miktarının fazla olması ile ortaya 
çıkan, fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabilen bir enerji metabo-
lizması bozukluğudur. Son 20 yılda tüm dünyada obezite sıklığında 
artış gözlenmektedir. Türkiye’de yakın zamana kadar çocuklardaki 
şişmanlık üzerinde pek durulmamış ve “şişman çocuk sağlıklı ço-
cuk” anlayışı aileler tarafından yaygın bir biçimde kabul görmüştür. 
Ancak son yıllarda Dünya ile birlikte Türkiye’de de artan obezite 
prevalansı ve çocukluk çağı obezitesi ile hipertansiyon, diyabet, kar-
diyovasküler hastalıklar gibi birçok hastalık arasında yakın ilişki ol-
duğunun anlaşılması tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de hem 
sağlık profesyonellerinin hem de toplumun çocukluk çağı obezitesine 
bakışını değiştirmiştir. Çocukluk ve adölesan döneminde başlayan 
obezitenin ileri yaşlarda da devam ettiği bilinmektedir. Bu nedenle 
erken dönemde bu olguların saptanması ve gerekli tedavi yaklaşım-
larında bulunulması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı önemli bir 
sağlık sorunu olan çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmektir.

Keywords: Children, childhood, obesityAnahtar Kelimeler: Çocuk, çocukluk çağı, obezite
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Obezite nedir?
Çocukluk döneminde obezite yakın dönemlere 
kadar sorun olarak görülmeyen, aksine şişman ço-
cukların sağlıklı olarak algılandığı bir kavramdı 
(1). Ancak bugün obezite, fizyolojik, psikolojik, 
sosyal etkileri ile birlikte sağlığı ve yaşam kalite-
sini olumsuz etkileyen bir hastalık olarak görül-
mektedir (2). Aşırı kilolu olmak, vücut yağ mikta-
rının arttığı bir durumu ifade eder (3). Enerji alımı 
ve harcanması arasındaki denge yüksek obezite 
görülme sıklığı için belirleyici faktör olup (4), 
uzun süreli pozitif enerji dengesinden elde edilen 
vücutta aşırı yağ birikimi olarak tarif edilir (5). 

Obezite, vücuda alınan enerjinin harcanan enerji-
den fazla olması sebebiyle, vücutta depolanan yağ 
miktarının artması durumudur (6,7).

Obezite kişilerin dış görünüşlerinde kendini he-
men gösterse de vücutta bulunan yağ miktarını 
ölçmek için kullanılan birçok tanısal yöntem bu-
lunmaktadır (8). Yetişkinlerde obeziteyi tanım-
lamak için basit, uygulanabilir ve ucuz bir yön-
tem olan vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğunun 
karesine (m²) oranı ile elde edilen Beden Kütle 
İndeksi (BKİ) veya Z-skor değerleri kullanılır. 
Yetişkinlerde BKİ 25 kg/m²’nin üzerinde olduğu 
kişiler aşırı kilolu, 30 kg/m²’nin üzerinde olduğu 
kişiler obez olarak tanımlanır. Ancak çocuklarda 
yaşa ve cinsiyete göre hazırlanan persentil eğrileri 
kullanılır. Çocukların 85.-95. persentil aralığında 
olması aşırı kilolu, 95. persentil ve üzerinde ol-
ması obez olarak tanımlanır ( 6,7,9-11). Dünya 
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Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2006 yılında 0-5 
yaş arası çocuklar için büyüme standartları, 2007 
yılında ise 5-19 yaş arası çocuklar ve ergenler için 
büyüme referans değerleri tanımlanmıştır. Böyle-
ce günümüzde çocuk ve ergenlerde yaşa ve cin-
siyete göre BKİ Z-skoru–Vücut ağırlığı Z-skoru 
değerleri, kiloluluk-şişmanlık, zayıflık-ciddi za-
yıflık sınıflandırılmasında, Boy Uzunluğu Z-sko-
ru ise bodurluk, ciddi bodurluk ve normalin üze-
rinde uzun olma sınıflandırmasında kullanılmaya 
başlanmıştır (12). BKI Z Skoru obezite derecesini 
belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Z sko-
ru 2.00-2.49 arasında olan olgular orta derece-
de obez, Z skoru 2.50 ve üzerinde olan olgular 
ağır derecede obez olarak kabul edilir (13).  Bir 
diğer yöntem vücut yağ miktarının yarısının deri 
altında biriktiği gerekçesine dayanan deri kıvrım 
kalınlığının ölçümü yöntemidir. Dezavantajı ise 
ölçüm yapabilmek için kişilerde eğitim ve de-
neyim gerektirmesidir. Bel çevresi, bel çevresi/ 
boy uzunluğu oranı, boyun çevresi ölçümü, boy 
uzunluğuna göre vücut ağırlığı ölçümü yöntem-
leri de çocuklarda vücutta yağ dağılımı ile obe-
ziteyi belirlemede etkili yöntemlerdendir. Vücut 
yağının ölçümünde kullanılan diğer yöntemler 
bioelektrik empedans analizi, dual enerji X-ışını 
absorpsiyometre (DEXA), ultrasonografi (USG), 
Manyetik Rezonans (MR), dual foton absorpsi-
yometre (DPA), havada pletismografi (BODPOD 
ve PEAPOD),  total vücut geçirgenliğidir ancak 
bu yöntemlerin çocuklarda uygulanması çok zor 
ve pahalıdır, aynı zamanda obezitenin tanımlan-
masında pratik bir kullanım alanı bulamamıştır  
(8,11,14). 

Epidemiyoloji
Obezite dünya genelinde büyüyen sağlık prob-
lemlerinden biridir (4). Dünya genelinde hem ye-
tişkinlerde hem de çocuklarda obezite prevelansı 
son 25 yılda sürekli artış göstermiştir (5).
Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen obezite 
alarm verici düzeydedir. Dünya genelinde 43 mil-
yon çocuk fazla kilolu/ obezdir (15). 2013 yılında 
gelişmiş ülkelerdeki 2-19 yaş aralığındaki çocuk 
ve adölesanların %23,2’si obez veya kiloludur 
(16-19). Çocukluk çağı obezitesi sadece Batı Av-
rupa, Avustralya ve Amerika gibi gelişmiş ülke-
lerde değil gelişen ülkelerde de yaygındır. Ameri-

ka’da şaşırtıcı bir şekilde çocuk ve adölesanların 
1/3’ü obez ya da kiloludur. Çin’de de çocuklar-
daki obezite oranı son on yıl boyunca dramatik 
bir şekilde artmıştır (4,20,21). Birleşik Krallık’ta 
6-11 yaş aralığındaki çocukların %17,7’si obez-
dir (22). İrlanda Cumhuriyeti’nde 2015-2016 yıl-
larında 6-12 yaş aralığındaki her 5 çocuktan biri 
obezdir (18).

Semiz ve ark. 2005 yılında Denizli merkezde 
6-15 yaş aralığındaki çocuklarda obezite sıklığı-
nı belirlemek için yaptığı çalışmada çocukların 
%1,4’ünün obez, %11,6’sının aşırı kilolu olduğu 
saptanmıştır (23). T.C. Sağlık Bakanlığı’nın (SB), 
‘Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010’ 
ön çalışma raporuna göre Türkiye’de 0-5 yaşta 
obezite sıklığı %8,5 (erkek %10,1; kız %6,8), 
6-18 yaşta % 8,2 (erkek %9,1; kız %7,3) olarak 
bulunmuştur (24). T.C. SB tarafından yürütü-
len Çocukluk Çağı Obezite Araştırması, 2013 ( 
COSI-TR-2013) verilerine göre 2012-2013 eği-
tim-öğretim yılında Türkiye genelinde ilkokul 
2.sınıf öğrencilerinin BKİ Z skor değerlendiril-
meleri sonucunda; erkek çocuklar arasında ha-
fif şişmanlık ve şişmanlık yüzdesi %23,3 ve kız 
çocuklarda %21,6, toplamda şişmanlık yüzdesi 
%8,3, hafif şişmanlık %14,2 olarak bulunmuştur 
(25). T.C. SB tarafından yürütülen Çocukluk Çağı 
Obezite Araştırması, 2016 (COSI-TR-2016) veri-
lerine göre Türkiye genelinde 2015-2016 öğretim 
yılı ilkokul 2. sınıf öğrencisi erkek çocukların 
BKİ-Z Skoruna göre; %11,3’ü şişman, %13,6’sı 
kilolu, kız çocukların %8,5’i şişman, %15,7’si 
fazla kilolu, toplamda %9,9’u şişman, %14,6’sı 
kilolu olarak bulunmuştur (12).

Öztürk ve Aktürk’ün (2011) Kayseri il merkezin-
de ilköğretim öğrencileri ile yaptıkları çalışmada 
obezite sıklığı %6,5, kilolu prevelansı %12,4, 
Savaşhan ve ark. (2015) Ankara ili Yenimahalle 
ilçesinde 6-11 yaş aralığındaki çocuklarla yaptık-
ları çalışmada çocukların %11,1’i kilolu %7,5’i 
obez bulunmuştur (26,27). 

Dünya ile beraber Türkiye’de de artan obezite 
prevelansı, çocukluk çağı obezitesi ile birlikte ye-
tişkinlik döneminde görülebilecek koroner kalp 
hastalıkları, ortopedik anormallikler, solunum 
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problemleri, hipertansiyon, Tip II diabet gibi has-
talıkların riskini artırmaktadır (28-30).

Nedenleri
Çocuklarda obezitenin artmasında bir çok faktö-
rün etkisi olmakla birlikte, obezite her yaş gru-
bunda görülebilmekte ancak hızlı yağ depolan-
masının görüldüğü yaşlarda daha sık olmaktadır. 
Çocukluk döneminde vücut yağ miktarının faz-
la olduğu ilk dönem süt çocukluğu dönemidir. 
Ancak bir yaşından sonra çocuğun yürümesi ve 
hareketlerindeki artışla beraber şişmanlık sıklığı 
azalmaktadır. Diğer dönemler ise çocuğun oku-
la başladığı 5-6 yaş arası ve adölesan dönemidir 
(31,32). 

Obezite birçok faktöre bağlı olarak oluşur; vücut 
karakteristikleri, iştah, besin alımı, enerji har-
canması, fiziksel aktivite düzeyi, sedanter yaşam 
tarzı ve çevresel faktörler ile genetik arasındaki 
karmaşık etkileşime bağlanır (3). Bu faktörler;
1.Genetik, çocukluk çağı obezitesi için önemli bir 
faktördür. Obez bir ebeveyni olan çocuğun obez 
bir yetişkin olması olasılığı, obez ebeveynleri 
olmayanlardan üç kat daha fazladır (4). Yapılan 
araştırmalarda vücut ağırlığını biyolojik olarak 
kontrol eden moleküler komponentleri belirleyen 
bazı genler bulunmuştur (ob geni, db geni, fat 
geni, tub geni, agouti geni). Bunlardan ob geni 
leptin sentezini düzenleyerek iştahı azaltmaktadır. 
Db geni ise leptin bağlanmasını düzenlemektedir 
(6,8).

Obeziteye neden olan mekanizmalar tam olarak 
bilinmese de bu konudaki çalışmalar devam et-
mektedir. Obezitenin genetiğini araştıran çalışma-
lar çoğunlukla ikizler üzerinde yapılmış ve obezi-
tenin genetik geçişle aktarıldığı öne sürülmüştür. 
Obezitenin genetik yönünü araştıran çalışmacılar 
şişmanlamaya sebep olduğu sanılan bir gen (OB 
geni) tanımlamışlardır. Bu genin bulunmadığı 
farelerin ne kadar yerse yesin doymadıkları ve 
şişmanladıkları gözlenmiştir (7,13). Son 10-20 
yıl içinde obezite prevelansındaki artışın sadece 
genlerle açıklanmaya çalışılması, genlerimiz son 
10 yılda değişmediğinden yanlış olacaktır. Ancak 
genetik aktarımın yanı sıra beslenme alışkanlığı-
nın ailede kazanılıyor olduğu gerçeği unutulma-
malıdır ( 6,8).

2.Yapılan bilimsel çalışmalar anne sütüyle bes-
lenmenin erken yaşlarda ve yetişkinlik döne-
minde obeziteyi engellediğini göstermiştir. Anne 
sütü leptin ve ghrelin gibi biyoaktif maddeler ve 
yağ, protein, su, şeker gibi daha az kalorili besin 
maddeleri içerir. Leptin, açlığı kontrol etmeye 
yardımcı bir hormondur. Anne sütünün formü-
lündeki maddeler ile bebeğin daha düşük kalori 
alması sağlanmış olur. Ancak anne sütünün yanı 
sıra hazır mamayla beslenmenin obezite riskin-
deki azalmayı olumsuz etkilediği gösterilmiştir 
(1,16,17). Ayrıca yapılan çalışmalar anne sütü ile 
beslenen bebeklerin kendi beslenmelerinde öz dü-
zenleme becerisi geliştirdiğini ve aşırı beslenmeyi 
önlediğini göstermiştir. Emzirilen bebeklerin süt 
alımı kontrolünü daha iyi öğrendiği, buna karşılık 
biberonla beslenmenin bu beceriyi sınırlayıcı etki 
gösterdiği saptanmıştır (1, 17). 

3.Hipotiroidi, büyüme hormonu eksikliği, hipo-
talamusun hasarı da obeziteye neden olabilmek-
tedir. İştah ve doyma merkezi hipotalamusta bu-
lunmakta ve hasarında sekonder obeziteye sebep 
olmaktadır. Beyinde hipotalamusta bulunan nöro-
peptid Y (NPY) besin alımını artırıcı etki yapar. 
Birçok obezite modelinde NPY artışı gözlenmiş-
tir. Hipotiroidi durumunda obeziteye etkisi erken 
dönemde ortaya çıkmaz, erişkin dönemde yaygın 
ödeme bağlı kilo alımına sebep olur. Büyüme hor-
monunun yağ yıkıcı ve enerji tüketimini arttırıcı 
etkisi vardır, eksikliği durumunda vücut yağ mik-
tarında artma görülür (6,8).

 Obezite genetik yatkınlık veya hormonal sistemi 
etkileyen hastalıklar neticesinde ortaya çıkabilir 
ve bu durum tıbbi bir hastalık olarak görülür, an-
cak dünya genelinde obezite prevelansında artış 
olması obezite salgınının harici etkenlerden kay-
naklandığı görüşünün ortaya çıkmasına sebep ol-
muştur (33).

4.Günümüzde endüstriyel gelişime bağlı olarak 
şehir yaşamına geçiş, ebeveynlerin ikisinin de 
çalışıyor olması, endüstriyel ve tüketime hazır 
gıdaların tüketiliyor olmasına sebep olmuştur. 
Ev dışı beslenmenin artması, besin çeşitliliğinin 
olması, şekerle tatlandırılmış içeceklerin tüketi-
minin artması, enerji ve yağ oranı yüksek, kolay 
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yenen ve her yerde satılabilen yiyeceklerin artma-
sı da önemli bir etken olarak gösterilmektedir. Bu 
konuda reklamların etkisi, hazır gıdalara ulaşı-
mın kolaylığı ve ucuz olması da etkili olmaktadır 
(13,27). 

Kişilerin iştah durumu tüketilen besin maddesinin 
cinsinden etkilenmektedir. Taze meyve ve sebze 
gibi besinler daha fazla çiğnendiği için uzun süre-
de yenmekte ancak yağ miktarı fazla olan besin-
ler çocukların iştahını açmaktadır. Uzun sürede 
yenen besinlerin emilimi ve sindirimi daha geç 
olduğu için doygunluk hissi daha uzun süre de-
vam etmektedir. Karbonhidrat miktarı fazla olan 
besinler hızlı emilmekte böylece kandaki glukoz 
ve insülin miktarını hızlı artırmakta ve kişilerde 
daha fazla yeme arzusu ortaya çıkmaktadır (13).

Endüstriyel gelişme ile birlikte fiziksel gücün 
daha az olduğu yaşam tarzı ve kalori miktarı yük-
sek olan besinlerin tüketilmesi obezite sıklığını 
artırmaktadır (6). Boş zamanlarını oyun oynaya-
rak geçiren çocuklar günümüzde zamanlarını bil-
gisayar ve televizyon başında geçirme, televizyon 
izlerken yüksek kalorili yiyeceklerin tüketilmesi 
ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimler ile 
birlikte obezite riski altında kalmaktadır. Günde 
4 saatten fazla televizyon izleyen çocuklardaki 
obezite sıklığı günde 1 saat yada daha az televiz-
yon izleyen çocuklardan daha fazla bulunmuştur 
(2,6).

Okul dönemi çocukların ev ortamından ayrılıp 
toplum yaşamına girdiği, kendi kendine beslen-
me alışkanlıklarının temellerinin atıldığı bir dö-
nemdir. Bu dönemde evde kahvaltı yapmama, 
arkadaşlarına özenme ya da öğün geçiştirmek için 
ayaküstü beslenmeye (fast-food) yönelme gibi 
yanlış beslenme alışkanlıkları kazanılması obezi-
teye zemin hazırlamaktadır (26).

5. Ayrıca annenin gebelik dönemindeki beslen-
me bozukluğu veya gebelikte fazla vücut ağırlığı 
kazanması da bebekte obezite oluşumu açısından 
risk faktörüdür. Yapılan çalışmalar anne adayının 
gebelikte obez olması ya da fazla kilo alması be-
bekte obezite oluşumu açısından risk faktörüyken 
annenin gebelik sürecinde malnütrisyonda olması 
da bebeğin ileri dönemde obez olması açısından 

risk faktörü olarak gösterilmektedir. Annedeki 
gebelik diyabeti bebekte glukoz intoleransı ge-
lişimine neden olmakta ve yaşamın ileri evrele-
rinde obezite gelişimi açısından risk faktörü oluş-
turmaktadır (8,14). Sigara kullanımının da erken 
yaşta obeziteye neden olduğu gösterilmiştir. Anne 
adaylarının sigara içiyor olması erken yaş ve eriş-
kin dönem obezitesi için önemli bir risk faktörü-
dür (1).

6. Çocukluk döneminde kullanılan glikokortiko-
idler, antidepresanlar, bazı hormonlar, antitiroid 
ilaçlar, lityum, fenotiyazin gibi ilaçların kullanı-
mının obeziteye neden olabildiği bildirilmektedir 
(2,8). 

7. Aile içi ilişkiler ve sosyal çevrede obezite olu-
şumu açısından risk faktörüdür. Ebeveynler ile 
çocuk arasındaki olumsuz ilişkiler çocukların psi-
kolojisini bozarak çocuklarda psikolojik sorunla-
ra tepki olarak fazla yeme ya da tam aksine iştah-
sızlık davranışı şeklinde görülmektedir (2,13).

Obezitenin çocuklar üzerindeki etkileri 
Obezite çocukların erken gelişmesine sebep ol-
maktadır. Kemik gelişimleri ve boyları akranları-
na göre ileridedir. Bu nedenle ergenlik belirtileri 
daha erken yaşlarda görülmekte ve gelişimleri 
yaşıtlarından önce tamamlanmaktadır (13). Düz 
tabanlık, bacaklarda eğrilik gibi ortopedik prob-
lemlerin görülmesine sebep olabilmektedir (6). 
Okul çocuklarında vücut ağırlığının artması ile 
beraber kolesterol ve kan basıncı artmakta, Tip 
II diyabet görülme oranında da artış olmaktadır 
(11).  Çocukların fiziksel ve mental sağlıkları üze-
rine zararlı etkileri yoluyla akademik performans-
larını ve okula devam durumlarını da etkilemek-
tedir (1,11,34). Çocukluk çağı obezitesi zorbalık 
dâhil, zayıf benlik algısı, depresyon, sosyal ve 
emosyonel sağlık değişimleri için risk faktörüdür 
(11,35,36). Obez olan çocukların normal kilodaki 
çocuklara göre daha içine kapalı olma, yalnızlık 
duygusu, sinirlilik, tedirginlik davranışları göz-
lenmektedir (11).

Obezitenin önlenmesi
Günümüzde çocukluk çağı kronik hastalıkların-
dan birisi olarak kabul edilen obezite önemli bir 
halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Çocukluk 
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çağı obezitesini önlemek ve azaltmak yetişkinlik 
dönemi obezitesini önleminin önemli bir şartıdır.
İyi sağlık ve sosyal sonuçlar, okul sağlığı politika-
sı ve programı çalışmaları için önemli hedeflerdir 
ve okullarda olumlu sağlık ve sosyal sonuçlara 
ulaşmak için sosyo-ekolojik bir yaklaşım kulla-
nılmalıdır. Okullar, okul temelli sağlıklı beslenme 
ve fiziksel aktivite politikaları ve uygulamalarının 
stratejik planlanması, uygulanması ve değerlendi-
rilmesinin koordinasyonu yoluyla çocukluk obe-
zitesinin ele alınmasında hayati rol oynayabilir 
(3,34).

Okul çocuklarının günde en az 6 saati okulda 
geçtiği düşünülürse okullarda çıkarılan yemek-
lerin kalori ve beslenme içeriğinin çocukların 
ihtiyaçlarına göre hazırlanması, okul kantinle-
rinde fast-food gıdaların satışının yasaklanması, 
denetimlerinin yapılması zorunlu olmalıdır. SB 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2011 yılında öğ-
rencilerin okul kantinlerinde sağlıksız gıdalara 
erişimini engellemek amacıyla düzenleme yapa-
rak okul kantinlerinde bulundurulması ve bulun-
durulmaması gereken ürünleri yeşil, turuncu ve 
kırmızı gruplar halinde belirlemiş, yeşil grupta 
‘istediğiniz kadar tüketebilirsiniz’, kırmızı grupta 
‘mümkün olduğunca tüketmeyin’, turuncu grupta 
ise ‘miktarlarına bağlı kalınarak tüketebilirsiniz’ 
şeklinde sınıflandırmıştır. Kırmızı grupta yer alan 
ürünlerin (cips, asitli içecekler, kızartmalar vb.) 
okul kantinlerinde satışları yasaklanmıştır. 2019-
2020 öğretim yılından itibaren okul gıda logosu 
uygulaması başlatılmıştır (37). 

Okul çocukluğu döneminde obezitenin önlenme-
sinde sağlıklı besin seçimi ve düzenli fiziksel akti-
vitelerin önemi konusunda çocuklar, öğretmenler 
ve ailelerin bilgilendirilmesi, bu konuda eğitim 
verilmesi çok önemlidir (2). Bu nedenle ailelerin 
beslenme alışkanlıkları, yemek seçimleri konu-
sunda bilgili olmaları önemlidir. Çocukların yiye-
cek seçiminde psiko-sosyal ve çevresel faktörler 
önemli yer tutmaktadır. Ailesi ile birlikte yemek 
yiyen çocuklar daha sağlıklı beslenmektedir (38). 
Ebeveynler çocukların yeme ve fiziksel aktivite 
davranışlarının gelişimi konusunda rol modeldir 
bu nedenle fiziksel aktivite programlarına ebe-
veynlerin de dahil edilmesi faydalı olacaktır (39). 

SB yetişkin, çocuk ve gençlerin büyümesinin iz-
lenmesi ve şişmanlığın önlenmesi amacıyla “Tür-
kiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Prog-
ramı (2014-2017)” hazırlamıştır. Program kapsa-
mında okullarda obezite ile mücadele sırasında 
örgün ve yaygın eğitim programlarına obezite ile 
mücadele konusu dâhil edilerek, okul öncesi ve 
okul çağı çocuklarına, ergenlere, gençlere yeterli 
ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite 
alışkanlığı kazandırılması, sağlıklı ve üretken ne-
sillerin yetiştirilmesine katkı sağlanması amaç-
lanmıştır (33).

 Sigara kullanımı da erken yaşta görülen obezite 
için risk faktörüdür. Bu nedenle anne adaylarını 
ve hamileleri sağlıklı bir hayata yönlendirmek 
için sigara karşıtı kampanyalar ve yasal düzen-
lemeler yapılabilir (1,6). Türkiye’de bu konuda 
“Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve 
Kontrolü Hakkında Kanun” çıkarılmıştır (24).
Wang ve ark. (2017) yaptıkları çalışmada 6 ay 
boyunca anne sütü alan çocuklar ile almayan ço-
cukların obezite prevelansı arasında anlamlı fark 
bulunmuştur. Bu nedenle anne sütünün ve emzir-
menin teşviki obezite görülme riskini azaltmak 
açısından önemlidir (17).

Tedavi
Çocukluk dönemindeki obezitenin tedavisinde 
temel amaç kilo vermekten ziyade dengeli ve dü-
zenli beslenme, egzersiz alışkanlığı kazandırmak 
olmalıdır. Yapılan çalışmalarda diyet, egzersiz ve 
davranış değişikliği ile çocuklarda en geç 1 yıl-
da yanıt alınabilmektedir. Bunun sağlanabilmesi 
içinde diyetisyen, egzersiz uzmanı, psikolog, öğ-
retmen, aile, okul sağlığı hemşiresinin de dâhil 
olduğu iyi bir ekip çalışması gereklidir (2,6,8)

1.Beslenme tedavisi: Tüketilen besinlerden alı-
nan enerji ve fiziksel aktiviteyle harcanan enerji 
kontrol altına alınabilir ve vücut ağırlığı yöneti-
lebilir. Beslenme alışkanlığının ailede kazanıldığı 
unutulmamalı ve ailenin bu konuda örnek olması 
gerektiği anlatılmalıdır. Obezitenin önlenmesinde 
gerekli önlemler süt çocukluğu döneminden baş-
lanarak alınmalıdır. İlk 6 ay anne sütü ile beslen-
menin önemi anlatılmalı, 6 aydan sonra ek gıdalar 
verilmeye başlanmalıdır. Ek gıdalara geçildikten 
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sonra meyve suyu, tatlı içecekler ve karbonhidrat-
tan zengin mamaların kullanımından uzak durul-
malıdır. Beslenme tedavisinde temel ilke çocuğun 
büyüme ve gelişmesi için gereken enerji ve besin 
öğelerinin sağlanmasıdır. Çocuğun yaşına uygun 
miktarlarda besin gruplarından sağlanan günlük 
enerjinin %55-60’ı karbonhidratlardan, %12-15’i 
proteinlerden ve %30’u yağlardan sağlanmalıdır. 
Böylece çocuğun daha önce tüketmiş olduğu fazla 
enerji, sınırlanmış ve besin tüketimi dengelenmiş 
olacaktır. Oyun çağındaki ve okul öncesi dönem-
deki çocukların pek çoğunun beslenme alışkanlığı 
düzensizdir, bu düzensizlik bir öğünde çok besin 
alıp bir öğünde az besin alma şeklinde olmakta-
dır. Bunun için öğünlerin düzenli olması ve öğün 
atlamama alışkanlığının kazandırılması gerekli-
dir. Okul öncesi çocukların porsiyonları yetişkin 
porsiyonlarının 1/4’ü ile 1/3’ü arasında olmalıdır. 
Porsiyon büyüklüğü, her yaş için 1 yemek kaşığı 
yemek olarak tanımlanabilir  (6,8,13,31,40). 

Düzenli beslenme alışkanlığı, televizyon karşısın-
da yemek yeme alışkanlığını önleme, abur-cubur 
gıdaların azaltılması, glisemik indeksi yüksek 
gıdaların diyetten çıkartılması, porsiyonların kü-
çültülmesi, sebze ve meyveden zengin diyetle 
beslenme konusunda aile bilinçlendirilmelidir. 
Çocuk ve adölesanlarda diyet programı uygula-
nırken boy-kilo gelişimi de dikkatle takip edilme-
lidir. Diyet programı planlanırken normal enerji 
gereksinimi %30-40 oranında azaltılmalıdır. Beş 
yaş üstü 97. persentil üzerindeki çocuklarda haf-
tada 500gr verilmesi amaçlanmalıdır. Çok düşük 
enerjili diyet uygulanmamalıdır. Büyümenin hız-
lı olduğu evrelerde diyet programları büyüme ve 
gelişmeyi engellemektedir. Çocuğun aile yanında 
aile üyeleri ile birlikte yemek yemesi önerilme-
li, taze meyve ve sebze tüketimi teşvik edilmeli, 
tam tahıl ürünlerinin tercih edilmesi sağlanma-
lı, ev dışı beslenme sıklığının azaltılması teşvik 
edilmeli, tuz alımı ve işlenmiş et ürünlerinin alı-
mı sınırlandırılmalı, paketli hazır gıdaların eti-
ketlerini okuma alışkanlığı kazandırılmalı, yağı 
azaltılmış süt ve süt ürünlerinin tüketimi öneril-
melidir. Beslenmenin bir diyetten çok sağlıklı ya-
şam biçimi olduğu anlatılmalı ve ailenin de olaya 
katılımı sağlanmalıdır. Uygulanan beslenme te-
davisi sonucunda hastaların %5-10 kadar ağırlık 
kaybı obezite komplikasyonlarının önlenmesinde 

önemli olduğu unutulmamalıdır (6,8,13,31, 41).
2. Egzersiz: Obezite tedavisinde kalori kısıtlama-
nın yanında diğer basamağı da fazla kalorinin har-
canmasıdır. Diyet ve egzersiz birbirinin tamamla-
yıcısıdır. Diyet ve egzersiz birlikte uygulandığın-
da daha etkili ve uzun süreli kilo kaybı sağlamak-
ta ve verilen kilonun uzun dönemde korunmasına 
yol açmaktadır. Egzersiz enerji tüketimini sağlar, 
bazal metabolizma hızını artırır, iştahta azalmaya 
sebep olur, obezite komplikasyonlarının ortaya 
çıkışını engeller ve psikolojik sorunları çözmeye 
katkıda bulunur (2,6,8,13). Günümüzde hareket-
sizliğin en yaygın nedeni televizyon ve bilgisa-
yar kullanımıdır. Bu nedenle 1 yaş altı bebeklerin 
televizyon seyretmesi önerilmez, daha büyük ço-
cuklarda ise günde bir saat idealdir. İki yaş üzeri 
çocuklar günde minimum 1,5 saat fiziksel aktivite 
yapmalı bunun 30 dakikası planlı, 60 dakikası ise 
plansız aktivitelerden oluşmalıdır. DSÖ 5-17 yaş 
arası çocuklara günde en az 60 dakika orta ağır 
egzersiz önermektedir. Ancak fiziksel olarak ha-
reketsiz çocuklarda egzersiz yoğunluğu ve süresi 
yavaş yavaş artırılmalıdır. Bu egzersizler çocuğun 
yaşına uygun ve eğlenceli olmalıdır (6,8,41). İyi 
planlanmış aktivite programları dört tip aktivi-
teyi de dayanıklılık (aerobik), kas kuvvetlendir-
me ve ağırlık, kemik kuvvetlendirme ve denge, 
germe aktivitelerini içermelidir. Özellikle daha 
önce hareketsiz olanlar egzersize yavaş başlamalı 
ve haftada 1-2 defa 15-30 dakikalık orta şiddetli 
aktiviteler yapmalıdır. Bu aşamaya ulaşıldığında 
aktivite süresinde haftada 2-3 gün 30 dakikalık 
aktiviteden, haftada 3-4 gün 30 dakikalık aktivite-
ye doğru ilerlenmelidir. Düzenli fiziksel aktivite, 
çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve ge-
lişmesi, istenmeyen alışkanlıklardan korunması, 
sosyalleşmesi ve yetişkinlik döneminde karşıla-
şabileceği çeşitli kronik hastalıkların oluşumunun 
engellenmesinin yanı sıra; bu hastalıkların teda-
visi ve tedavinin desteklenmesinde, yaşlandıkla-
rında aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağ-
lanmasında, bir başka deyişle tüm hayat boyunca 
yaşam kalitesinin artırılmasında önemli farklar 
yaratabilmektedir  (42).

3. İlaç tedavisi: Obezite tedavisinin temel basa-
mağı yeme alışkanlıkları, aktiviteleri ve düşünme 
biçimlerini değiştirmek olmasına rağmen hiper-
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tansiyon, insülin rezistansı gibi obezite komp-
likasyonları varsa onlara yönelik ilaç tedavisi 
uygulanabilir. Bunlar dışında zayıflama ilaçları 
çocuklara önerilmemektedir (6,8).

4. Cerrahi tedavi: Yetişkinlerde uygulanan gast-
rik bypass, tüp mide gibi cerrahi uygulamalar ço-
cuklara önerilmemektedir (6).

Sonuç olarak; Ebeveynlerin de obezite sorunu 
olma, düzenli yeme alışkanlığı olmama, hazır gı-
dalar, fast-food tüketiminin yaygın olması, fizik-
sel aktivitenin az olması erken okul döneminde 
(5-8 yaş) obezite görülme oranını arttırmaktadır.  
Toplumda sıklığı giderek artan ve önemli bir halk 
sağlığı problemi haline gelen obezitenin önlen-
mesi için gerekli girişimlerin yapılması, bunların 
bir yaşam tarzı haline dönüştürülmesi okul, aile 
işbirliği ile birlikte hükümetler ve sosyal medya 
ve sağlık kuruluşları vasıtasıyla bilgilendirme, 
bilinçlendirme, önleme çalışmaları yapılmalıdır. 
Bu bilinçlendirme çalışmalarında düzenli yeme 
alışkanlığı edinme, yeterli ve dengeli beslenme, 
düzenli fiziksel aktivite yapma, çocukların fizik-
sel aktivitesini azaltan televizyon, bilgisayar, cep 
telefonu gibi elektronik aletlerin kullanımına sı-
nırlama getirilmesi gibi konular üzerinde durul-
malı ve bunlar bir yaşam tarzı haline dönüştürül-
melidir.
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Evaluation of Rabies Risky Contacts Between 2014-2018 in Ankara 
Province

Ankara İlinde 2014-2018 Yılları Arasındaki Kuduz Riskli 
Temasların Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Asiye Ç. ŞİMŞEK1,  Sertaç ÇANKAYA2

ABSTRACTÖZ
Aim: The aim of the study was the evaluation of the services pro-
vided in rabies-risk contact persons in health institutions between 
2014-2018 in Ankara Province.
Materıal and Methods: The number of rabies-risk contacts, the 
number of people who received rabies vaccine, the number of pe-
ople who received rabies antiserum, the number of people who did 
not recommend prophylaxis, the number of people who underwent 
prophylaxis, and the number of people who underwent surgery were 
examined between the years of 2014-2018 in Ankara. .
Results: Number of rabies-risk contacts in Ankara; It was 7175 in 
2014, 8849 in 2015, 10.856 in 2016, 17.344 in 2017 and 16.788 in 
2018. 93.7% (n = 57194) of 61012 rabies-risk contact cases betwe-
en 2014-2018 were vaccinated; 47.8% (n = 29192) of antiserum; 
35.7% (n = 21804) received medical intervention and 0.27% (n = 
162) of the cases were operated. Prophylaxis was not recommended 
in 6.3% (n = 3818) of the cases.
Conclusion: In terms of reducing the risky contact with rabies; 
increasing awareness of the society on the subject, training of the 
society and health workers on the subject, management of the dog 
population, vaccination and control of animals with high contact 
risk is important.

Amaç: Araştırmanın amacı; Ankara İlinde 2014-2018 yılları ara-
sındaki kuduz riskli temaslı kişilere sağlık kurumlarında yapılan 
hizmetlerin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Ankara İlinde 2014-2018 yılları arasındaki, ku-
duz riskli temas sayıları, kuduz aşısı uygulanan kişi sayısı, kuduz 
antiserumu uygulanan kişi sayısı, profilaksi önerilmeyen kişi sayısı, 
tıbbi/cerrahi müdahale yapılan kişi sayısı, ameliyat edilen kişi sayı-
larının yıllara göre değişimi incelenmiştir.
Bulgular: Ankara İlinde kuduz riskli temas sayısı; 2014 yılında 
7175, 2015 yılında 8849, 2016 yılında 10.856, 2017 yılında 17.344, 
2018 yılında 16.788’dir.  2014-2018 yılları arasındaki 61012 ku-
duz riskli temas vakalarının %93.7’sine (n=57194) aşı; %47.8’ine 
(n=29192) antiserum; %35.7’sine (n=21804) tıbbi müdahale uygu-
lanmış, vakaların %0.27’si (n=162) ise ameliyat edilmiştir. Vakala-
rın %6.3’üne (n=3818) ise proflaksi önerilmemiştir.
Sonuç: Kuduz riskli temasın azaltılması açısından; toplumun konuy-
la ilgili farkındalığının artırılması, toplumun ve sağlık çalışanları-
nın konuyla ilgili eğitimleri, köpek popülasyonunun yönetimi, temas 
riski yüksek olan hayvanların aşılanmasının ve kontrolünün önemli 
olduğu belirtilebilir.

Keywords: Rabies, rabies risky contact, rabies prophylaxisAnahtar Kelimeler: Kuduz, kuduz riskli temas, kuduz proflaksisi
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GİRİŞ 

Kuduz, insan ve memeli hayvanların çoğunda 
akut, ilerleyici ensefalit tablosu meydana getiren 
viral, zoonotik bir hastalıktır. Ülkemiz kuduz yö-
nünden endemik bir bölgededir. Ülkemizde yıl-
da yaklaşık 250.000 kuduz riskli temas bildirimi 
yapılmakta olup yılda ortalama 1-2 insan kuduzu 
vakası meydana gelmektedir (1).

Kuduz hastalığı, genellikle kuduz virüsünün ısı-
rık yarasına, deride daha önce mevcut olan kesi-
ğe veya bütünlüğü bozulmuş deriye ya da mukoz 
membranlara temasıyla geçer. Nadiren aeresoller 
yoluyla veya transplant dokusundan bulaşabilir. 
Gelişmekte olan ülkelerde kuduz bulaşının kay-
nağı %90 oranında köpekler iken gelişmiş ülke-
lerde ise vahşi hayvanlar en önemli kaynaktır (2).
İnsanlarda kuduz hastalığı, etkilenim öncesi ve 
sonrası bir dizi kuduz aşısı enjeksiyonu ile önle-
nebilir. Etkilenim öncesi aşı enjeksiyonu bağışık-
lık sistemini uyarır ve bu da tekrar maruz kalma 
durumunda hızlı bir immün yanıt oluşmasını sağ-
lar. Etkilenim sonrası tedavi, kuduz olabileceği 
düşünülen bir etkilenim sonrası aşı uygulanması-
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nı takiben uygun yara yönetimi, ardından endike 
ise immünoglobulin uygulanması ve seri kuduz 
aşılamasından oluşmaktadır (3). Pek çok Asya 
ve Afrika ülkesinde kuduz riskli temas proflaksi 
uygulanan vaka sayısının yüksek olması bu ko-
nudaki maliyetlerin de yüksek olmasına neden 
olmaktadır (4).

Ölümcül klinik belirtilerin ön planda olmasıyla 
birlikte kuduz; hastalığın kaynağında kontrol et-
mek için kitlesel köpek aşılaması, hastalıkla ilgili 
farkındalığn arttırılması ve maruz kaldığı takdir-
de tedaviye ihtiyacının karşılanması, potansiyel 
olarak kuduza maruz kalan kişiler için maruziyet 
sonrası zamanında profilaksi uygulaması, hasta-
lığa maruz kalma riski yüksek olanlar için maru-
ziyet profilaksisi yapılmasıyla korunulabilir bir 
hastalıktır (5). 

Araştırmanın amacı; Ankara İlinde 2014-2018 
yılları arasındaki kuduz riskli temaslı kişilere sağ-
lık kurumlarında yapılan hizmetlerin değerlendi-
rilmesidir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Ankara ilinde bütün Eğitim Araştırma Hasta-
neleri, Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hasta-
nelerinin acil servislerinde kuduz riskli temas 
sonrası başvuran kişilerin muayene ve profi-
laksi uygulaması yapılmaktadır. Daha sonra 
hastanelerce bildirimi yapılan kişilerin; bağlı 
oldukları aile hekimleri aracılığıyla Halk Sağlı-
ğı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Has-
talıklar Daire Başkanlığınca hazırlanan “Kuduz 
Profilaksi Rehberi” aşı takvimi doğrultusunda 
aşılarını tamamlamaları sağlanmaktadır. 

Araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışmadır.  Ankara 
İlinde 2014-2018 yılları arasındaki, kuduz riskli 
temas sayıları, kuduz aşısı uygulanan kişi sayısı, 
kuduz antiserumu uygulanan kişi sayısı, profilak-
si önerilmeyen kişi sayısı, tıbbi/cerrahi müdahale 
yapılan kişi sayısı, ameliyat edilen kişi sayılarının 
yıllara göre değişimi incelenmiştir. 

Araştırmadaki verilerin kullanılabilmesi için An-
kara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetle-
ri Başkanlığı Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 

Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini 
Değerlendirme Komisyonunca gerekli değerlen-
dirme yapılmış ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 
Makamından 17/04/2019 tarih ve 00091790060  
barkod numaralı yayın izni ile T.C. Sağlık Bakan-
lığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Makamından 
15/05/2019 tarih ve 00091939242 barkod numa-
ralı yayın izni alınmıştır.

Araştırmanın verileri SPSS 22.0 paket programı 
ile değerlendirilmiştir. Niteliksel veriler sayı ve 
yüzde ile ifade edilmiştir.

BULGULAR 
Kuduz riskli temas vakalarının 2014 yılında % 
91.8’ine, 2015 yılında % 93.4’üne, 2016 yılın-
da % 92.5’ine, 2017 yılında % 94.5’ine, 2018 
yılında % 94.8’ine kuduz aşısı uygulanmıştır.  
Vakaların; 2014 yılında % 55.8’ine, 2015 yılın-
da % 77.4’üne, 2016 yılında % 75.3’üne, 2017 
yılında % 42.1’ine, 2018 yılında % 17.1’ine ku-
duz antiserumu uygulaması uygun görülmüştür.
2014-2018 yılları arasındaki kuduz riskli temas 
sayılarının ilçelere göre dağılım haritası Şekil 
1’de, kuduz riskli temas sayılarının yıllara göre 
değişim grafiği Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. 2014-2018 Yılları Arasındaki Kuduz Riskli Temas Sayılarının İlçelere Göre Dağılımı, Ankara

Şekil 2. Kuduz Riskli Temas Sayılarının Yıllara Göre Değişimi, 2014-2018, Ankara
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Tablo 1. Kuduz Riskli Temaslı Kişilere Yapılan 
Uygulamalar, 2014-2018, Ankara
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2014 4002 590 4785 9

2015 6853 581 4510 23

2016 8175 816 4395 59

2017 7294 961 4251 38

2018 2868 870 3863 33

Toplam 29.192 3818 21.804 162

2014-2018 yılları arasındaki 61.012 kuduz risk-
li temas vakalarının %93.7’sine (n=57.194) aşı; 
%47.8’ine (n=29.192) antiserum; %35.7’sine 
(n=21.804) tıbbi müdahale uygulanmış, vakaların 

%0.27’si (n=162) ise ameliyat edilmiştir. Vakala-
rın %6.3’üne (n=3818) ise proflaksi önerilmemiş-
tir.

TARTIŞMA
Vaka sayılarının ilçelere göre dağılım haritası in-
celendiğinde ilk sırada Çankaya İlçesi daha sonra 
Çankaya İlçesine komşuluğu bulunan Altındağ, 
Yenimahalle ve Keçiören ilçeleri, ardından Sin-
can, Etimesgut ve Mamak İlçeleri sıralanmakta-
dır. Vaka sayısına göre ilk 7 sırada yer alan ilçeler, 
nüfus sayısı yönünden en yüksek olan yerleşim 
yerleridir ve toplam şehir nüfusunun %83.6’sını 
oluşturmaktadır. Göktaş ve ark. İstanbul Haydar-
paşa Numune Hastanesi Kuduz Aşı Merkezine 
başvuran 11 017 kuduz riskli temas vakasında aşı 
uygulama oranı %91.2 (6), Turgut’un çalışmasın-
da aşı uygulanma oranı %97.0 (7). Tok ve ark. ça-
lışmasında ise benzer şekilde %97.8 saptanmıştır 
(8). Bizim çalışmamızda bu oran %93.7 ile yine 
benzer şekilde yüksek saptanmıştır.

Kuduzdan korunmada aşı ile birlikte immünglo-
bulin uygulanması da hayati önleme haizdir. Az 
gelişmiş ülkelerde aşı ile birlikte immünglobulin 

Şekil 3. Kuduz Aşısı Uygulanan Kişi Sayısının Yıllara Göre Değişimi, 2014-2018, Ankara

Kuduz aşısı uygulanan kişi sayısının yıllara göre değişim grafiği Şekil 3’te gösterilmiştir.
Kuduz riskli temaslı kişilere yapılan uygulamalar Tablo 1’de gösterilmiştir.
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uygulanma oranı %10’un altındadır (9). Gülaç-
tı ve arkadaşlarının çalışmalarında, kuduz riskli 
temas vakalarının %7,8’ine immünglobulin ya-
pıldığı belirtilmiştir (10). Göktaş ve ark. çalış-
masında ise vakaların %3.1’ine immunglobulin 
uygulanmış; yazarlar bu oranın düşük olmasını 
yaralanmaların çoğunun yüzeyel olmasına ve te-
mas eden hayvanların gözetim altında tutulması 
nedeniyle RİG uygulama endikasyonu konulma-
masıyla açıklamışlardır (6). 

Tok ve ark. çalışmasında RİG uygulama oranı 
%4.2 (8); Temiz ve Akkoç’un çalışmasında %8.2 
(11), Söğüt ve ark. çalışmasında %15.0 (12).  Ka-
dıoğlu ve ark. çalışmasında %29.6 (13) Yılmaz ve 
ark. çalışmasında %33.3 (14) olarak saptanmıştır.

Bizim çalışmamızda kuduz riskli temas vaka-
larında aşı uygulamasına ilave olarak olguların 
%47.8’ine immünglobulin yapılmıştır.

Göktaş ve ark. çalışmasında riskli temaslıların 
%8.9’u temas edilen hayvanın aşılı oluşu ve fare 
ile temas sonucu aşılama yapılmaması nedenle-
riyle proflaksiye alınmamıştır (6), bizim çalışma-
mızda benzer şekilde bu oran %6.3 saptanmıştır.

Isırılma sonrası tedavi için harcanan toplam gi-
derin sadece %10’u ile köpeklerden bulaşan ku-
duz hastalığı elimine edilebilir ve Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre köpeklerin %70’inin aşılanması 
ile kuduz bulaşma döngüsünün kırılacağını be-
lirtmektedir (15). Yabanıl hayvanlardan kuduzu 
elimine etmek için oral kuduz aşısıyla aşılanma 
çalışmaları kuduzla mücadelede etkinliği göste-
rilmiş bir diğer yöntemdir (16-17). 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kuduz riskli temas, önemli bir halk sağlığı so-
runu olarak varlığını sürdürmektedir. Kuduz 
riskli temasın azaltılması için; 5199 sayılı Hay-
vanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Koruma-
sına Dair Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda, 
çok sektörlü iş birliği ile insan ve hayvan refahı 
ve sağlığına yakışır biçimde özellikle kalabalık 
yerleşim yerlerindeki sahipsiz sokak hayvanı po-
pülasyonunun kontrolsüz üremesinin önlenmesi 
amacıyla bilimsel ve insani bir şekilde popülasyon 

yönetimi yapılması, hayvanlara acı vermeden kı-
sırlaştırma müdahaleleri yapılması, bakımevleri, 
barınaklar ve hayvan hastaneleri kurulması, hasta 
ve yaralı hayvanların tedavi edilmesi, düzenli ve 
yeterli beslenmesi, paraziter bakım ve ilaçlamala-
rının yapılması ve hayvan aşılama çalışmaları 
önem arz etmektedir. Sağlık çalışanlarının kuduz 
hastalığı ve riskli temas sonrası proflaksi eğitim-
lerinin yanı sıra toplumun konuyla ilgili farkın-
dalığının artırılmasına ve halk eğitimi uygula-
malarına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Health Literacy Levels of Factory Employees and Affecting Factors: 
Bilecik Case

Fabrika Çalışanlarının Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve 
Etkileyen Faktörler: Bilecik İli Örneği

ARAŞTIRMA / Research Articles

Özlem İBRAHİMOĞLU1, Hülya SARAY KILIÇ2, Sevinç MERSİN3,

ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this study is to determine the health literacy 
levels of factory employees and to examine the sociodemographic 
characteristics affecting them.
Material and Method: This study was carried out in two separa-
te factories with 437 individuals in Bilecik/Turkey. Data Collecti-
on Form which contains the descriptive features of individuals and 
Adult Health Literacy Scale were used to collect data.
Findings: The mean score obtained from the scale was 13.32±3.62. 
It was determined thatthere was no relationship between age and 
income status of the participants and the scale scores; marital sta-
tus, current chronic disease, state of surgery and hearing problems 
was not affecting the scale results. It was determined that the scale 
scores were higher in females than males and were lower in with 
visual problems.
Conclusion: At the end of the study, it was determined that the health 
literacy scores of the participants were 13 points out of 23 points. It 
can be thought that the reason for the high scores of women is due 
to the fact that they are at the forefront in the caregiving role in the 
family. Plans can be made to increase the health literacy of people 
who have vision problems at a level that prevents them from reading.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, fabrika çalışanlarının sağlık okurya-
zarlığı düzeylerinin tespit edilmesi ve etkileyen sosyo-demografik 
özelliklerin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Bilecik/Türkiye’de bulunan iki ayrı 
fabrikada 437 birey ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında birey-
lerin tanıtıcı bilgi formu ile Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği 
kullanılmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların, sağlık  okuryazarlık ölçeği puan ortala-
ması 13.32±3.62’dir. Katılımcıların yaşları ve gelir durumları ile öl-
çek puanları arasında ilişki olmadığı; medeni durum, mevcut kronik 
hastalık, ameliyat olma durumu ve işitme sorunu olma durumunun 
ölçek sonuçlarını etkilemediği tespit edilmiştir. Kadınlarda erkeklere 
göre ölçek puanlarının daha yüksek; görme sorunu olanların olma-
yanlara göre ölçek sonuçlarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: Çalışma sonucunda katılımcıların sağlık okuryazarlığı 
puanlarının 23 puan üzerinden 13 puan olduğu tespit edilmiştir. 
Kadınların ölçek puanlarının yüksek olma nedeninin ailede bakım 
verici rolde ön planda olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. 
Okumasını engelleyecek düzeyde görme sorunu olan kişilerin sağlık 
okuryazarlıklarının arttırılmasına yönelik planlamalar yapılabilir.

Keywords: Adult health literacy, gender, health education, factory 
employees.

Anahtar Kelimeler: Yetişkin sağlık okuryazarlığı, cinsiyet, sağlık 
eğitimi, fabrika çalışanları. 
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GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü, sağlık okuryazarlığı kavra-
mını, bireyin sağlıklı kalmasını sağlamak ve onun 

sağlığını sürdürmesi için gerekli bilgileri anlama-
sını, kullanılmasını ve sağlığını geliştirmesi için 
kişisel yeteneklerini ve bunun için gerekli olan 
motivasyonu sağlayan sosyal ve bilişsel beceriler 
olarak tanımlamıştır (1, 2). Tarihsel süreç incelen-
diğinde, ilk kez 70’li yıllarda sağlık okuryazarlı-
ğından bahsedildiği ve sağlık okuryazarlığının bi-
reyin sağlık hizmetinden yararlanma becerisinin 
geliştirilmesinde önemli bir sosyal politika konu-
su olduğunu bildirilmiştir (3).

Nutbeam (2000), sağlık okuryazarlığının 3 farklı 
düzeyini tanımlamıştır. Temel / işlevsel okurya-
zarlık, gündelik yaşamda karşılaştıkları sağlıkla 
ilgili broşürleri okuyabilmek ve prospektüslerden 
yararlanabilmek olarak belirtilmiştir.  İletişimsel / 
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interaktif okuryazarlık, sağlıkla ilgili farklı ileti-
şim kaynaklarından yararlanabilmek, anlam çıka-
rabilmek ve farklı koşullarda yeni bilgileri kendi 
yaşamına adapte edebilmek için gerekli olan bi-
lişsel ve motor becerileri içerir. Eleştirel okurya-
zarlık ise sağlıkla ilgili bilgileri analiz etmek ve 
bu bilgileri kendi yaşamına adapte ederken daha 
gelişmiş becerileri kullanmayı kapsar (4).

Düşük sağlık okuryazarlığı düzeyi, koruyucu sağ-
lık hizmetlerinin kullanımından ziyade acil servis 
hizmetlerinin kullanımının artmasına, bireyin/
hastanın kendi sağlık durumu ile ilgili karar ver-
mede güçlük, sunulan sağlık hizmetlerinden daha 
az memnuniyet yaşamasına, iletişim zorluklarına 
ve etik sorunlara neden olmaktadır. Dahası, pek 
çok çalışma, sağlık okuryazarlığı düzeyinin ye-
tersiz olmasının sürekli olarak daha kötü sağlık 
sonuçları ve sağlık hizmetlerinin daha kötü kulla-
nımı ile ilişkili olduğunu göstermiştir (5, 6). Araş-
tırmacılar; damar hastalıklarına (6), diyabet (7), 
kanser (8, 9) ve ruhsal hastalıklarına (10) sahip 
bireylerin sağlık okuryazarlık düzeylerini incele-
mişlerdir. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda 
düşük sağlık okuryazarlığı ile düşük eğitim, ırk-
sal / etnik azınlık statüsü, düşük gelir ve anadilin 
farklı olması gibi demografik özellikleri arasında 
ilişki belirlenmiştir (5, 9).

Türkiye’de sağlık okuryazarlığı ile ilgili yapılan 
çalışmalar incelendiğinde daha çok hasta olarak 
sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerle yapıldı-
ğı belirlenmiştir (11-13). Bu bireylerin hastalık 
semptomlarını yaşamaları ve bu nedenle sağ-
lık kuruluşlarına başvurmaları nedeniyle, sağlık 
okuryazarlığı düzeylerinin toplumun sağlıklı bi-
reylerinden farklı düzeylerde olabileceği değer-
lendirilmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada bir ilin 
iki fabrikasında çalışan ve hasta olmayan sağlıklı 
bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyleri ve etki-
leyen bazı faktörlerin değerlendirilmesi amaçlan-
mıştır.  

Gereç ve Yöntem
Çalışma kesitsel bir araştırma olarak fabrika çalı-
şanlarının sağlık okuryazarlığı düzeylerinin tespit 
edilmesi ve etkileyen sosyo-demografik özellik-
lerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma 

Bilecik ilinde faaliyet gösteren biri döküm, diğeri 
tekstil olmak üzerine üretim yapan iki ayrı fab-
rikada Eylül-Ekim 2018 tarihleri arasında yürü-
tülmüştür. Araştırmanın evrenini bu iki fabrikada 
çalışan 446 çalışan oluşturmuştur. Çalışmaya da-
hil olma kriterleri; 1) 18 yaş ve üzerinde olmak, 
2) Çalışmaya katılmayı kabul etmek ve 3) En az 
ilkokul mezunu olmak olarak uygulanmıştır. Ör-
neklem seçimine gidilmemiş olup, veri toplama 
döneminde izinli olan ve dahil olma kriterlerine 
uymayan çalışanlar araştırma dışı bırakılmıştır. 
Çalışma 437 katılımcı ile tamamlanmıştır. Evre-
nin %98 ine ulaşılmıştır. 

Verilerin toplanmasında bireylerin tanıtıcı özel-
liklerini içeren Veri Toplama Formu ile Yetişkin 
Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Veri 
toplama formunda yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
medeni durum, gelir düzeyi, kronik hastalık bu-
lunma durumu, ameliyat olma durumu, okuma-
sını engelleyecek düzeyde görme sorunu olma 
durumu ve söylenenleri duymasını engelleyecek 
işitme sorunu olma durumu incelenmiştir. 

Verilerin toplanması için fabrika yönetimi ile iş-
birliği yapılarak oluşturulan odada, bireylere veri 
toplama formları dağıtılmış ve doldurulması son-
rası toplanmıştır. Bireyler okumalarını engelleye-
cek düzeyde görme sorunu olduğunu belirttiğin-
de araştırmacılar veri toplama forumda yer alan 
soruları sorarak cevaplarını işaretlemiştir. Söyle-
nenleri duymasını engelleyecek düzeyde işitme 
sorunu olan bireylere de çalışmanın amacı yazılı 
olarak verilmiş ve veri toplama formunu doldur-
ması istenmiştir. Kişilerin işitme ve görme sorunu 
olma durumları kendi ifadeleri doğrultusunda tes-
pit edilmiştir. Verilerin toplanması yaklaşık 10 dk 
sürmüştür.   Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği 
(YSOÖ), 2014 yılında Sezer tarafından geliştiril-
miştir (12). Yetişkin bireylerin sağlık okuryazarlı-
ğı konusundaki yeterliliğini belirlemeye yönelik 
sağlık bilgileri ve ilaç kullanımı ile ilgili mad-
deleri içermektedir. Ölçekte boşluk doldurma, 
çoktan seçmeli ve eşleştirme sorularının yanında 
1 adet vücuttaki organların yerini bilme ile ilgili 
şekil bulunmaktadır. Ölçekten 0-23 arasında puan 
alınmakta ve ölçekten alınan puan arttıkça sağlık 
okuryazarlık düzeyinin arttığı şeklinde yorumlan-
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maktadır. Orijinal ölçeğin cronbach alpha katsa-
yısı 0.770 olarak belirtilmiştir.

Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve de-
ğerlendirilmesinde SPSS 21.0 paket programı 
kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler için yüzde, 
ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. İlişki 
arayıcı analizlerde Pearson korelasyon analizi, 
karşılaştırıcı analizlerde de verilerin normal da-
ğılıma uygunluğuna göre Mann Whitney U testi 
kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygun-
lukları Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendi-
rilmiştir. 

Çalışma öncesinde Üniversite Etik Kurul’undan 
etik kurul izni, çalışmanın yürütüldüğü fabrika 
yönetiminden ve katılımcılardan da izin alınmış-
tır. 

Bulgular
Çalışmaya katılan 437 katılımcının yaş ortalama-
sı 34.41±8.32 olarak tespit edilmiştir. Katılımcı-
ların %60,6’sı (n=265) erkek, %74,4’ü (n=325) 
evli ve %45,8’i (n=196) lise mezunudur. Katı-
lımcıların %63,8’i (n=279) gelir düzeyini orta, 
%16,2’si (n=71) en az bir kronik hastalık varlığı-
nı ve %36,2’si (n=158) de en az bir kez ameliyat 
olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların %3,4’ünün 
(n=15) okumasını engelleyecek düzeyde görme 
ve %3,2’sinin (n=14) söylenenleri duymasını en-
gelleyecek işitme sorunu olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile il-
gili bilgileri Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özel-
likleri (Bilecik, 2018)
Demografik değişkenler n %

Cinsiyet
Kadın 172 39,4
Erkek 265 60,6

Eğitim durumu

İlkokul 89 20,8
Ortaokul 70 16,4

Lise 196 45,8
Lisans 67 15,7

Yüksek lisans 6 1,4

Medeni durum
Bekar 112 74,4
Evli 325 25,6

Gelir durumu

Yüksek 8 1,83
İyi 45 10,30

Orta 279 63,84
Kötü 88 20,14

Cevap vermeyen 17 3,89

Kronik hastalık 
bulunma durumu

Evet 71 16,2
Hayır 366 83,8

Ameliyat olma durumu
Evet 157 35,9
Hayır 280 64,1

Okumasını 
engelleyecek düzeyde 
görme sorunu olma 
durumu

Evet 15 3,4

Hayır 422 96,6

Söylenenleri duymasını 
engelleyecek 
işitme sorunu olma 
durumu

Evet 14 3,2

Hayır 423 69,8

Katılımcıların YSOÖ puan ortalamaları 
13,32±3,62 olarak tespit edilmiştir. Chronbach 
alfa katsayısı 0,705 olarak hesaplanmıştır. Ka-
tılımcıların yaşları (r=-0.096; p=0.087) ve gelir 
durumları (r=0.036; p=0.460)  ile ölçek puanları 
arasında ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Medeni 
durum, mevcut kronik hastalık, ameliyat olma du-
rumu ve işitme sorunu olma durumunun da ölçek 
sonuçlarını etkilemediği belirlenmiştir. Kadınlar-
da erkeklere göre; görme sorunu olmayanların 
olanlara göre ve lisans mezunu olanların ilkokul 
mezunu olanlara göre ölçek puanlarının daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 
sosyo-demografik özellikleri ile ölçek puanları-
nın karşılaştırılması sonuçları Tablo 2’de belirtil-
miştir. 
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Ölçek Puan Ortalaması ± 
Standart Sapma Z* p

Cinsiyet
Kadın 13,69±3,66

-2,106 0,035
Erkek 13,08±3,59

Medeni durum
Bekar 13,39±3,47

-0,006 0,995Evli 13,30±3,68

Kronik hastalık bulunma durumu Evet 12,94±3,70 -0,755 0,450Hayır 13,39±3,61

Ameliyat olma durumu Evet 13,47±3,29 -0,204 0,838Hayır 13,24±3,80
Okumasını engelleyecek düzeyde görme 
sorunu olma durumu

Evet 11,33±3,79 -2,074 0,038
Hayır 13,39±3,60

Söylenenleri duymasını engelleyecek işitme 
sorunu olma durumu

Evet 12,92±2,46 -0,768 0,442Hayır 13,33±3,66
KWX2** p

Eğitim durumu

İlkokul
Ortaokul

Lise
Lisans

Yüksek lisans

11,92±4,05
12,87±3,67
13,59±3,38
14,79±2,52
15,16±3,37

23,861 0,000

Tartışma
Türkiye’de sağlık harcamaları, 2009 yılında 57 
milyar 911 milyon TL, 2010 yılında %6,5 oranın-
da artarak 61 milyar 678 milyon TL, 2011 yılında 
%11,2 oranında bir artışla 68 milyar 607 milyon 
TL, 2012 yılında ise %11,3 oranında bir artışla 76 
milyar 358 milyon TL (14), 2016 yılında 119 mil-
yar 756 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (15). 
Nüfus artışının yanında toplumdaki bireylerin 
sağlık sistemlerine ulaşma kolaylığı ile birlikte 
her ne kadar sağlık harcamaları artsa da koruyucu 
sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla sağlık gi-
derlerinin azalması beklenebilir. Sağlık hizmetle-
rinden yararlanma durumunu etkileyen en önem-
li faktör bireysel etkenlerdir. Literatürde sağlık 
okuryazarlığı olarak tanımlanan ve bireyin kendi 
sağlığını ilgilendiren hususlarda ilgili, bilgili ve 
sorumluluk almasını gerektiren bu kavramın in-
celenmesi; bireyin sağlığını koruma, geliştirme 
ve bozulan sağlığını iyileştirmek için temel sağlık 
bilgilerini ve hizmetlerini edinebilmesi, yorumla-
yabilmesi ve anlayabilmesi açısından önemlidir.

Fabrikalarda çalışan bireylerle yapılan bu çalış-
mada YSOÖ puan ortalamaları 13,32±3,62 olarak 
belirlenmiştir. Ölçekten 0-23 arasında puan alı-
nabileceği düşünüldüğünde, belirlenen sonucun 

orta düzeyde olduğu söylenebilir. Özellikle ko-
ruyucu sağlık hizmetlerinin daha önemli olduğu 
risk gruplarında sağlık okuryazarlığı düzeyleri-
nin yükseltilmesi, bireysel ve toplumsal iş gücü 
kaybının önlenmesini ve sağlık harcamalarının 
azalmasını sağlayabilir.  Bu çalışmada kullanılan 
ölçeğin uygulandığı diğer çalışmalar incelendi-
ğinde YSOÖ puan ortalamaları, Dişsiz ve Yilmaz 
(2016)’ın 250 onkoloji hastası ile yaptıkları çalış-
malarında 13,09±4,84; İnkaya ve Tüzer (2018)’in 
440 üniversite öğrencisi ile yaptıkları çalışma-
larında 16,9±3,2 olarak belirlenmiştir (16-17). 
Farklı sağlık okuryazarlığı ölçeği kullanılarak 
yapılan çalışmalarda ise, Malatyalı ve Biçer 
(2018)’in 850 üniversite öğrencisi ile yaptıkları 
çalışmalarında katılımcıların %67,8’inin yeter-
li ve mükemmel, %27,2’sinin sorunlu ve sınırlı, 
%10’unun yetersiz sağlık okuryazarlığı düzeyine 
sahip olduğu; Afshari ve ark. (2018) İran’da bir 
fabrikada çalışan 157 bireyle yaptıkları çalışma-
larında bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyinin 
yeterli olmadığı belirtilmiştir (18, 19).

Filiz (2015)’in gebelerin sağlık okuryazarlığı ve 
sağlık algı düzeyinin, sağlık okuryazarlığını etki-
leyen faktörlerin ve sağlık algısı ile sağlık okur-
yazarlığının ilişkisinin belirlenmesi amacıyla 

Tablo 2. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile ölçek puanlarının karşılaştırılması (Bilecik, 2018) 

*Mann Whitney U Testi; **Kruskal Wallis Testi (Bonferoni düzeltmesi yapılmıştır.)
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yaptığı çalışmasında; gebe kadınların, % 29’unun 
sağlık okuryazarlık düzeyinin düşük olduğunu 
bildirmiştir (11). Hayran ve Özer (2018) hasta 
memnuniyeti ile hastaların sağlık okuryazarlık 
düzeyi arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmala-
rında, sağlık okuryazarlık oranı yükseldikçe has-
ta memnuniyetinin arttığını belirlemişlerdir (20). 
Diğer bir çalışmada ise, adölesanlarda sağlık dav-
ranışları ile sağlık okuryazarlığı arasında anlamlı 
bir ilişki bildirilmiştir (5). Tay ve ark. (2018)’nın 
mental sağlık okuryazarlığını inceledikleri çalış-
malarında ise sağlık okuryazarlık oranı arttıkça 
erken dönemde ruhsal hastalıkların belirlenebil-
diğini, ilerlemesinin önlenebildiğini ve toplumun 
yaşam kalitesinin yükseldiğini bildirmişlerdir. 
Ayrıca hemşirelerin, sağlıklı ve mutlu toplum için 
toplumun sağlık okuryazarlık düzeyini arttırmada 
önemli rollerini vurgulamışlardır (21). 

Çalışmamıza katılan bireylerin sağlık okuryazar-
lık düzeyi ile yaş ortalamaları arasında anlamlı 
bir ilişki belirlenmemiş olmasına rağmen, eğitim 
düzeyi ile anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Strijbos 
ve ark. (2018) yaptıkları çalışmalarında, eğitim 
düzeyi düştükçe ve yaş ortalaması arttıkça sağlık 
okuryazarlık oranının azaldığını bildirmişlerdir 
(6). Shen ve ark. (2018), 60 yaş ve üzerindeki bi-
reylerin sağlık okuryazarlık düzeylerinin düşük 
olduğunu (9), Palumbo ve ark. (2016) da, yaş art-
tıkça ve eğitim düzeyi düştükçe sağlık okuryazar-
lık düzeyinin düştüğünü bildirmişlerdir (3).   

Çalışmamızda kadınların erkeklere göre sağ-
lık okuryazarlık düzeylerinin istatistiksel olarak 
anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Yılmaz Güven ve ark. (2018) sağlık bilimleri fa-
kültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzey-
lerinin incelenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada 
kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 
yüksek sağlık okuryazarlığı düzeyinde oldukları-
nı bildirmişlerdir (22).  Strijbos ve ark. (2018)’nın 
arteriyel damar hastalığı olan hastalarda sağlık 
okuryazarlığını inceledikleri çalışmalarında, ka-
dın ve erkek hastaların sağlık okuryazarlığı dü-
zeyleri arasında anlamlı bir ilişki belirlememiş-
lerdir ve çalışmaya katılan hastaların %76,7’si-
nin sağlık okuryazarlık oranının düşük olduğunu 
bildirmişlerdir (6). Quartuccio ve ark. (2018)’nın 

yetişkin bireylerde cinsiyet değişkeninin diyabet 
ile sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi incele-
dikleri çalışmada, kadınların sağlık okuryazarlık 
düzeyi arttıkça açlık kan şekeri düzeyinin düştü-
ğü belirlenmiş olup, erkeklerde ise bir değişiklik 
belirlenmemiştir (7). Ayrıca, bu çalışmada kadın-
ların sağlık okuryazarlık düzeyleri erkeklerden 
daha yüksek bulunmuştur. Literatürde kadınların 
sağlıkları ile ilgili daha duyarlı oldukları ve semp-
tomlara karşı daha dikkatli oldukları bildirilmiştir 
(23). Kadınların erkeklerden sağlık okuryazarlık 
düzeyinin daha yüksek olmasının, ailede bakım 
verici rolünde ön planda olmasından kaynaklana-
bileceği düşünülse de literatürde cinsiyet değişke-
ninin sağlık okuryazarlık düzeyine etkisi yeterin-
ce açıklanamamıştır (7). 

Bu çalışmadan elde edilen bir diğer sonuca göre, 
kronik hastalığa sahip olma, daha önce cerrahi gi-
rişim geçirme ve işitme sorunu varlığının sağlık 
okuryazarlık düzeyini etkilemediği; kişinin oku-
masını engelleyecek düzeyde görme sorununun 
varlığı ile sağlık okuryazarlık düzeyi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belir-
lenmiştir. Bu sonuç, sağlık okuryazarlığı ile ilgili 
olarak görme sorunu olan bireylerin bilgiye ulaş-
mada sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Lite-
ratürde de, 65 yaş ve üzerindeki bireylerin görme 
sorunlarının sağlık okuryazarlık durumunu olum-
suz etkilediği bildirilmiştir (9).

Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinde önemi-
nin vurgulandığı tıp, sağlık kitapları ve dergileri, 
internet ve başta televizyon olmak üzere kitle ile-
tişim araçları (24) ile görsel ve yazılı medyanın 
kullanılarak bireylere ulaşılması önemli olduğun-
dan (25), bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyleri 
ve bunu etkileyen faktörlerin incelendiği bu ça-
lışmada belirlenen görme sorununun sağlık okur-
yazarlık düzeyini olumsuz etkilemesi olağandır. 
Çünkü görme sorununun varlığı literatüre ulaşma 
sorununu getirmekte olup, bu durum bireylerin 
bilgiye ulaşmasını zorlaştırmaktadır (26). Bu ne-
denle, bu bireylere yönelik eğitim gereksinimle-
rinin belirlenmesi ve çözüm yollarının üretilmesi 
önemlidir.



31

Fabrika Çalışanlarının Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Bilecik İli Örneği

Sağlık okuryazarlık düzeyini arttırmak; bireylerin 
erken dönemde semptomların farkına varmaları-
nı, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını ve ken-
di sağlık durumları hakkında sorumluluk alma-
larını sağlayabilir. Bu nedenle, sağlık profesyo-
nellerinin sağlık eğitimi ve danışmanlık rollerini 
yerine getirebilmeleri için sağlık okuryazarlığının 
değerlendirilmesi gerekmektedir (27). Bu durum, 
onların hizmet sundukları bireylere verecekleri 
eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin düzeyini et-
kileyecektir. Böylece bireylerin sağlık okuryazar-
lığına uygun olarak verilen hizmetin benimsene-
rek birey tarafından yaşamına adapte edilmesine 
katkı vererek sağlıkta eşitsizlik ve maliyet artışını 
engelleyebilecektir.

Sonuç ve Öneriler
Bireylerin bireysel özelliklerinin sağlık okurya-
zarlığına etkisinin belirlenmesi; hastalıklardan 
korunma, iyileşme ve rehabilitasyon dönemlerin-
de sağlık ekibi ile olan iletişimde, tıbbi durumun 
anlaşılırlığında ve bireyin kendini ifade etme be-
cerisinde artış olacağının beklenmesi açısından 
önemlidir. Bu çalışma sonuçları, fabrika çalışanı 
bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyinin orta se-
viyede olduğunu ve sağlık okuryazarlık düzeyini 
attırmak için daha çok çaba gerektiğini göster-
mektedir. Ayrıca, fabrika çalışanlarının eğitim dü-
zeyinin yükseltilmesinin ve okumasını engelleye-
cek düzeyde görme sorunu olan bireylerin sağlığa 
yönelik bilgilere ulaşmasını kolaylaştırıcı politi-
kalar geliştirilmesinin yararlı olabileceğini dü-
şündürmektedir. Sağlık okuryazarlığı, bireylerin 
sağlık kaynaklarına ulaşmalarında ve sağlık hiz-
metlerinden yararlanmalarında etkin olduğundan, 
hekim, hemşire ve diğer sağlık profesyonellerinin 
bu konuya yönelik bilgi ve ilgilerinin arttırılma-
sı önerilebilir. Çünkü yüksek sağlık okuryazarlık 
düzeyi, sağlık profesyonellerinin ve toplumdaki 
bireylerin yararına olumlu katkı verebilir.   
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A Study on Determining the Health Literacy Levels of Individuals 
Aged 21-64 

21-64 Yaş Grubundaki Bireylerin Sağlık Okuryazarlık 
Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma

ARAŞTIRMA / Research Articles

Ayşe Berivan BAKAN1, Metin YILDIZ2

ABSTRACTÖZ
Aim: The aim of this study is to determine the health literacy levels 
and the factors affecting people aged 21-64.
Methods: This study was conducted with 691 volunteers in a Family 
Health Centers in a city located in the eastern part of Turkey betwe-
en February and March, 2018 taking advantage of a descriptive and 
relational model. Data were collected using the socio-demographic 
form and Turkey Health Literacy Scale (TSOY-32). 
Results:  53.3% of the subjects were male and the mean age was 
36.51 ± 10.92 years. 55.4% of the participants had inadequate he-
alth literacy level and 22.4% were problematic-limited.
TSOY-32 mean scores were significantly higher in high school and 
university graduates, those working in a paid job, those with health 
education, and patient individuals in their family.
Conclusion: There is a need for interventions to increase adult he-
alth literacy.

Amaç: Bu çalışmanın amacı 21-64 yaş grubundaki kişilerin sağlık 
okuryazarlığı düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikteki araştırma 
Şubat – Mart 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusunda bulu-
nan bir şehirdeki Aile Sağlığı Merkezlerinde 691 gönüllü katılımcı 
ile yürütüldü. Çalışmanın verileri, Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu ve 
Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (TSOY-32) ile toplandı. 
Sonuç: Araştırma kapsamındaki bireylerin %53,3’ü erkek olup, yaş 
ortalaması 36.51 ± 10.92 yıldır. Katılımcıların %55.4’ünün sağlık 
okuryazarlık düzeyi yetersiz,  %22.4’ünün sorunlu-sınırlıdır. TSOY-
32 puan ortalaması, lise ve üniversite mezunu olanlarda, gelir ge-
tiren bir işte çalışanlarda, ailesinde hasta birey bulunanlarda ve 
sağlık eğitimi almış olanlarda istatistiksel açıdan anlamlı derecede 
yüksek bulundu.
Sonuç ve öneriler: Yetişkinlere yönelik sağlık okuryazarlığını arttı-
rabilecek müdahalelere gereksinim bulunmaktadır. 
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GİRİŞ

Günümüz sağlık sistemi, bireylerin sağlığı koru-
ma ve geliştirme hizmetlerini özümsemelerini, 
sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi edinme-
lerini, kendi sağlıklarına yönelik karar verme sü-
recine etkin olarak katılmalarını, sorumluluklarını 
ve haklarını bilmelerini gerekli kılmaktadır. Bu 
nedenle sağlıkla ilgili bilgiye erişim, bu bilgile-
ri anlama ve sağlık hizmet sunucuları ile iletişim 
kurmada bireylerin sağlık okuryazarlığı önemli 
bir etken olarak ortaya çıkmaktadır (1,2). 

Sağlık okuryazarlığı, ilk kez Simond tarafından 
1974 yılında kullanılmış ancak bunu takiben çok 
uzun yıllar kullanımı kısıtlı kalmış bir kavramdır. 
Son dönemlerde özellikle gelişmiş ülkeler başta 
olmak üzere pek çok ülkede üzerinde önemle du-
rulmaya başlanmış olan bu kavramla ilgili yapılan 
çalışmalar da artmıştır (3,4). Bu kavram, Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından “sağlığın korunması ve 
sürdürülmesi için bireyin sağlık bilgisine ulaşma, 
anlama ve kullanma becerisi” olarak tanımlamış-
tır (5).

Dünyada sağlık okuryazarlığı durumuna bakıldı-
ğında, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan 
ulusal bir çalışmada, yetişkin nüfusun %53’ünün 
sağlık okuryazarlığının orta düzeyde, %36’sının 
yetersiz, %22’sinin temel düzeyde olduğu sap-
tanmıştır (6). Avrupa Birliği’ne üye sekiz ülke-
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de yapılan sağlık okuryazarlığı araştırmasında 
%2 ile %27 arasında değişen oranlarda yetersiz 
sağlık okuryazarlığı saptanmıştır (7). Türkiye’de 
sağlık okuryazarlığı araştırması, ülkeyi temsilen 
12 bölgedeki 23 ilde, 4924 erişkin kişinin katılımı 
ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre 
Türkiye’nin genel sağlık okuryazarlığı indeksi 
30.4 olarak bulunmuştur (8).  

Sağlık okuryazarlığının sınırlı veya yetersiz dü-
zeyde olmasının, sağlığı koruma ve geliştirme 
ile ilgili bilgi eksikliğine veya uygulama hatala-
rına, sağlığı koruma ve geliştirme hizmetlerden 
yararlanmaya ilişkin sorunlara, hastalık algısının 
artmasına, fiziksel hastalıkların ortaya çıkması-
na, öz-etkililik ve öz-bakımda yetersizliğe, veri-
len sağlık eğitimlerini anlamada güçlüğe, kronik 
hastalık yönetiminin etkin yapılamamasına ve 
tedaviye uyum sağlamada güçlüğe, ilaç uygula-
ma hatalarında artışa, hastaneye yatış hızında ve 
beraberinde sağlık giderlerinde artışa neden ol-
duğu gösterilmiştir (9-17). Yapılan bir sistematik 
derlemede sağlık okuryazarlığının düşük düzeyde 
olmasının sağlıkla ilgili maliyetlerde %3-5 ora-
nında artışa neden olduğu belirlenmiştir (18).

Sağlıklı İnsan 2020 hedeflerinde her ülkenin bi-
reylerinin sağlığını geliştirmek için sağlık okur-
yazarlığını arttırması hedeflenmiştir (19). Sağlık 
okuryazarlığı düzeyini yükseltmek için yapılacak 
girişimler öncesinde risk gruplarını tanımlamak 
önemlidir. Literatürde, genel eğitim ve gelir düze-
yi düşük olan gruplarda, azınlık gruplarda, yakın 
zamanda göç etmiş olanlarda, genel sağlık düzeyi 
düşük olanlarda, uzun süreli sağlık sorunu olan-
larda ve yaşlılarda sağlık okuryazarlığı düzeyinin 
daha düşük olduğu bildirilmiştir (20). Bu çalışma-
da yetişkinlerde sağlık okuryazarlık düzeyinin ve 
etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem
Bu çalışma, 21-64 yaş aralığındaki bireylerin sağ-
lık okuryazarlık düzeylerini ve etkileyen faktör-
leri belirlemek amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı ve 
ilişki arayıcı tipte tasarlanmış olan bu araştırma 
Şubat – Mart 2018 tarihleri arasında, Türkiye’nin 
doğusunda yer alan bir il merkezindeki Aile Sağ-
lığı Merkezleri’nde yürütüldü. Araştırmanın ev-

renini, il merkezinde yaşayan Şubat – Mart 2018 
tarihleri arasında Aile Sağlığı Merkezlerine baş-
vuran 21-64 yaş arasında ve okuryazar olan 2695 
kişi oluşturdu. Örnekleme yöntemine gidilmeksi-
zin evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi ancak 
yeterli iletişim kurulabilen ve araştırmaya katıl-
mayı kabul eden 691 kişi araştırmaya dahil edil-
di. Çalışma, Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun 
olarak gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın yapıla-
bilmesi için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bi-
limsel Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 17.01.2018 
tarih ve E.1464 sayılı kararı içeren yazılı izin alın-
dı. Ayrıca, araştırmaya başlamadan önce bireyler, 
araştırmanın konusu ve amacına yönelik bilgilen-
dirildi. Kendilerinden, araştırmaya gönüllü katıl-
dıklarına ve araştırma sürecinde kendilerine anket 
uygulanacağını bildiklerine ve bunu kabul ettikle-
rine ilişkin sözlü izinleri alındı. 

Veri toplama araçları
Araştırma verilerinin toplanmasında Tanıtıcı 
Özellikler Bilgi Formu ve Türkiye Sağlık Okur-
yazarlığı Ölçeği (TSOY-32) kullanıldı. Veriler, 
araştırmacılar tarafından, yüz yüze görüşme yön-
temiyle toplandı. 

Tanıtıcı Bilgi Formu. Araştırmacılar tarafından 
oluşturulan form, yaş, medeni durum, çalışma, 
eğitim, sosyal güvenceye sahip olma ve gelir du-
rumu, hastalık, ilaç kullanma ve sağlık eğitimi 
almış olma durumu gibi özellikleri sorgulayan 
toplam 10 sorudan oluşmaktadır. Gelir durumu ile 
ilgili bilgi, bireyin geliri ile gideri arasındaki den-
geyi tanımlaması ile, sağlık eğitimi ile ilgili bilgi 
ise daha önce sağlıkla ilgili konularda herhangi 
bir eğitim alıp almadığı sorularak elde edilmiştir. 
Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği - 32 
(TSOY-32).  Okyay ve arkadaşları tarafından, 
Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Araştırma Konsor-
siyumu’nun geliştirdiği kavramsal çerçeveye da-
yandırılan ölçek, 15 yaş üzeri ve okuryazar olan 
kişilerde sağlık okuryazarlığını değerlendirmek 
amacıyla geliştirilmiştir (21). Ölçek, sağlıkla ilgi-
li iki boyut (tedavi ve hizmet, hastalıklardan ko-
runma ve sağlığın geliştirilmesi) ve sağlıkla ilgili 
karar verme ve uygulamalar ile ilgili dört bilgi 
edinme sürecinden (ulaşma, anlama, değerlendir-
me ve kullanma/uygulama) oluşmaktadır. Cron-
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bach alfa değeri ölçek geneli için 0.93,  “Tedavi 
ve Hizmet” alt boyutu için 0.88, “Hastalıklardan 
Korunma ve Sağlığın Geliştirilmesi” alt boyutu 
için 0.86 olarak saptanmıştır.

Ölçeğin hesaplanmasında; her madde “1.Çok ko-
lay, 2.Kolay, 3.Zor, 4.Çok zor” olacak şekilde 4 
derecelidir. Puan hesaplanırken, kodlar 1-4, 4-1 
olacak şekilde yeniden kodlanmalıdır. Hesapla-
ma yaparken kolaylık sağlaması açısından toplam 
puan 0-50 arası değer alacak şekilde “İndeks=(a-
ritmetik ortalama-1) x [50/3]” formülü yardımıyla 
standardize edilmiştir. 

Ölçekte 0 puan en düşük sağlık okuryazarlığını, 
50 puan en yüksek sağlık okuryazarlığını göster-
mektedir. Sağlık okuryazarlığı düzeyi kategorik 
olarak da aşağıda verildiği gibi değerlendirilebilir. 
Yetersiz sağlık okuryazarlığı: (0-25 puan) 
Sorunlu – sınırlı sağlık okuryazarlığı (>25-33 
puan) 
Yeterli sağlık okuryazarlığı (>33-42 puan) 
Mükemmel sağlık okuryazarlığı (>42-50 puan) 
Çalışmamızda Cronbach alfa değeri ölçek gene-
li için 0.88, “Tedavi ve Hizmet” alt boyutu için 
0.80, “Hastalıklardan Korunma ve Sağlığın Geliş-
tirilmesi” alt boyutu için ise 0.82 bulundu.

Verilerin değerlendirilmesi 
Verilerin analizi bilgisayarda SPSS istatistik pa-
ket programında yapıldı.  Elde edilen verilere ait 
tanımlayıcı değerler ortalama ±ss, sayı ve yüzde 
olarak verildi. Sayısal özelliklerin normal dağı-
lıma uyumu Kolmogorov Smirnov testi ile ince-
lendi. Sayısal özelliklerin gruplar arası karşılaş-
tırılmasında Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis 
testleri, sayısal özellikler arasındaki korelasyonlar 
ise Spearman korelasyon analizi ile değerlendiril-
di. Uygulanan tüm analizlerde anlamlılık derecesi 
p< 0.05 olarak kabul edildi.

Araştırmanın sınırlılıkları
Sonuçların, evrenin %25’ine ulaşılmış olması 
nedeniyle sadece bu gruba genellenebilme-
si ve tek bir ilde yapılmış olması araştırmanın 
sınırlılıklarıdır.

Sonuçlar (Bulgular)
Tablo 1. Bireylerin Tanıtıcı Bilgileri (N=691) 
(2018, Ağrı)

S %

Cinsiyet
Kadın 323 46.7
Erkek 368 53.3

Medeni 
Durum

Evli 474 68.6
Bekar 217 31.4

Eğitim 
Durumu

İlkokul mezunu 205 29.7
Ortaokul mezunu 181 26.2
Lise mezunu 206 29.8
Üniversite ve üzeri 99 14.3

Çalışma 
Durumu

Gelir getiren bir işte çalışmıyor 278 40.2
Gelir getiren bir işte çalışıyor 413 59.8

Sosyal 
Güvence

Yok 217 31.4
Var 474 68.6

Gelir 
Durumu

Gelir giderden az 215 31.1
Gelir gidere eşit 368 53.3
Gelir giderden fazla 108 15.6

Kronik 
hastalık

Var 109 15.8
Yok 582 84.2

Ailesinde 
hasta birey

Var 173 25.0
Yok 518 75.0

Düzenli ilaç 
kullanımı

Var 148 21.4

Yok 543 78.6
Sağlık 
eğitimi 
alma 
durumu

Almış 127 18.4

Almamış 564 81.6

X̄±SD
Yaş  36.51 ± 10.92 (min.21, max. 63)

Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamasının 
36.51 ± 10.92 yıl olduğu, %53.3’ünün erkek, 
%68.6’sının evli, %29.8’inin lise mezunu olduğu 
tespit edildi. %59.8’inin gelir getiren bir işte ça-
lıştığı, %68.6’sının sosyal güvenceye sahip oldu-
ğu, %53.3’ünün gelirinin giderine eşit olduğu bu-
lundu. Araştırmaya katılan bireylerin hastalık ve 
ilaç kullanım durumları incelendiğinde, %84.2’si-
nin kronik bir hastalığı olmadığı, %75’inin aile-
sinde hasta birey olmadığı, %78.6’sının düzenli 
olarak ilaç kullanmadığı saptandı.  Bireylerin 
%81.6’sının sağlık eğitimi almadığı belirlendi 
(Tablo 1). 
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Puan Ortalamaları X̄±SD
Ölçek Toplamı 24.59 ± 10.33 (min.0, max. 50)
Tedavi ve Hizmet Alt Boyutu 25.68 ± 10.98 (min.0, max. 50)
Hastalıklardan Korunma ve Sağlığın Geliştirilmesi Alt Boyutu 23.50 ± 11.58 (min.0, max. 50)
Kategorik Puan Dağılımı S %
Yetersiz sağlık okuryazarlığı (0-25 puan) 383 55.4
Sorunlu – sınırlı sağlık okuryazarlığı (>25-33 puan) 155 22.4
Yeterli sağlık okuryazarlığı (>33-42 puan) 113 16.4
Mükemmel sağlık okuryazarlığı (>42-50 puan) 40 5.8

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Türkiye 
Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği toplam puan orta-
lamasının 24.59 ± 10.33, Tedavi ve Hizmet alt 
boyut puan ortalamasının 25.68 ± 10.98,  Hasta-
lıklardan Korunma ve Sağlığın Geliştirilmesi alt 
boyut puan ortalamasının 23.50 ± 11.58 olduğu, 

X̄±SD
Test Değeri ve 

anlamlılık

Cinsiyet
Kadın 24.06±10.38 U:55590.0

p= .142Erkek 25.06±10.28

Medeni Durum
Evli 24.93±10.44 U:47892.0

p= .146Bekar 23.86±10.06

Eğitim Durumu

İlkokul mezunu 22.94±10.23
KW:8.992

p= .029

Ortaokul mezunu 24.55±9.85
Lise mezunu 25.88±10.15
Üniversite mezunu 25.39±11.39

Çalışma Durumu
Gelir getiren bir işte çalışmıyor 23.47±10.22 U:51479.0

p= .021Gelir getiren bir işte çalışıyor 25.35±10.35

Sosyal Güvence
Yok 24.17±9.83 U:48970.0

p= .313Var 24.78±10.55

Gelir Durumu
Gelir giderden az 25.73±10.16 KW:5.197

p= .074
Gelir gidere eşit 24.15±10.41
Gelir giderden fazla 23.84±10.29

Kronik hastalık
Var 25.10±10.83 U:30140.0

p= .409Yok 24.50±10.24

Ailesinde hasta birey
Var 26.25±10.63 U:38985.0

p= .010Yok 24.04±10.18

Düzenli ilaç kullanımı
Var 24.47±10.81 U:39802.0

p= .860Yok 24.63±10.20

Sağlık eğitimi alma durumu
Almış 26.21±10.04 U:31670.0

p= .041Almamış 24.23±10.37

ölçek toplamı ve alt boyutlarından alınan en düşük 
puanın 0 ve en yüksek puanın 50 olduğu bulundu. 
Ölçeğin kategorik puan dağılımına bakıldığında, 
araştırmaya katılanların %55.4’ünün sağlık okur-
yazarlık düzeyinin yetersiz,  %22.4’ünün sorun-
lu-sınırlı, %16.4’ünün yeterli ve %5.8’inin mü-
kemmel olduğu belirlendi (Tablo 2).

Tablo 2. Türkiye Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği Toplam ve Alt Boyut Puan Ortalamaları ve 
Kategorik Puan Dağılımı (2018, Ağrı)

Tablo 3. Türkiye Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği Toplam Puan Ortalamalarının Dağılımı  
(2018, Ağrı)
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Tedavi ve Hizmet
Hastalıklardan Korunma ve 

Sağlığın Geliştirilmesi

X̄±SD
Test Değeri 

ve anlamlılık
X̄±SD

Test 
Değeri ve 
anlamlılık

Cinsiyet
Kadın 25.66±10.88 U:59315.5

p= .964
22.47±11.83 U:53448.0

p= .022Erkek 25.71±11.09 24.41±11.30

Medeni Durum
Evli 26.13±10.99 U:47401.5

p= .098
23.72±11.86 U:49346.0

p= .392Bekar 24.72±10.92 23.01±10.97

Eğitim Durumu

İlkokul mezunu 24.35±10.96
KW:6.737

p= .081

21.53±11.51
KW:9.905

p= .019

Ortaokul mezunu 25.48±10.52 23.62±11.16
Lise mezunu 27.21±10.83 24.56±11.34
Üniversite mezunu 25.63±11.91 25.16±12.58

Çalışma Durumu Gelir getiren bir işte çalışmıyor 24.90±10.62 U:53472.0
p= .126

22.04±11.62 U:50565.5
p= .008Gelir getiren bir işte çalışıyor 26.21±11.20 24.48±11.47

Sosyal Güvence
Yok 25.36±10.50 U:49496.5

p= .427
22.98±11.27 U:49045.5

p= .328Var 25.83±11.21 23.74±11.73

Gelir Durumu
Gelir giderden az 26.44±10.95

KW:1.631
p= .442

25.02±11.35
KW:7.010

p= .030
Gelir gidere eşit 25.30±10.96 22.99±11.73
Gelir giderden fazla 25.48±11.14 22.19±11.34

Kronik hastalık
Var 25.54±11.39 U:31201.0

p= .786
24.66±12.10 U:29425.0

p= .230Yok 25.71±10.92 23.28±11.48
Ailesinde hasta 
birey

Var 27.53±11.11 U:38869.0
p= .009

24.98±11.71 U:40152.0
p= .041Yok 25.07±10.88 23.01±11.51

Düzenli ilaç 
kullanımı

Var 25.86±11.41 U:38836.5
p= .532

23.07±12.30 U:39236.5
p= .660Yok 25.64±10.87 23.62±11.39

Sağlık eğitimi 
alma durumu

Almış 26.75±10.96 U:33662.5
p= .290

25.68±11.15 U:30754.5
p= .013Almamış 25.45±10.98 23.01±11.63

Türkiye Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği toplam 
puan ortalaması, lise ve üniversite mezunu olan-
larda, gelir getiren bir işte çalışanlarda, ailesinde 
hasta birey bulunanlarda ve sağlık eğitimi almış 
olanlarda istatistiksel açıdan anlamlı derecede 
yüksek bulundu (Tablo 3). 

Tedavi ve Hizmet alt boyutu puan ortalaması, ai-
lesinde hasta birey bulunanlarda, Hastalıklardan 
Korunma ve Sağlığın Geliştirilmesi alt boyutu 
puan ortalaması ise, erkeklerde, üniversite me-
zunu olanlarda, gelir getiren bir işte çalışanlarda, 
geliri giderinden az olanlarda, ailesinde hasta bi-
rey bulunanlarda ve sağlık eğitimi almış olanlarda 
istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bu-
lundu (Tablo 4). 

Tartışma 
Sağlıkta eşitsizliklerin azaltılmasında önemli bir 
araç olarak kabul edilen sağlık okuryazarlığının 
genel olarak yetersiz olduğu bilinmektedir. Ça-
lışmamızdan elde edilen bulgulara göre Türkiye 
Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği toplam puan orta-
lamasının 24.59 ± 10.33 olduğu saptanmıştır. 
Kategorik değerlendirmede ise araştırmaya katı-
lanların %55.4’ünün sağlık okuryazarlık düzeyi-
nin “yetersiz” olduğu belirlenmiştir. Literatürde 
genel olarak bu bulguyu destekleyen çalışmalar 
bulunmaktadır (8, 22,23,24,25,26,27,28,29,30). 
Sağlıkla ilgili bölümlerde eğitim alan öğrenciler-
de yapılan çalışmalar incelendiğinde, Güven ve 
arkadaşlarının çalışmasında öğrencilerin sağlık 
okuryazarlığı puan ortalamasının 34.53 olduğu, 
kategorik değerlendirmede ise %38’inin yeterli, 
%18’inin mükemmel sağlık okuryazarlık düze-

Tablo 4. Türkiye Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği Alt Boyut Puan Ortalamalarının Dağılımı  
(2018, Ağrı)
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yinde olduğu bulunmuştur (31). Ergün’ün yaptığı 
çalışmada, ölçek puan ortalamasının 26.48±16.54 
olduğu, puanların kategorik dağılımında ise öğ-
rencilerin sağlık okuryazarlık düzeyinin %26’sın-
da yetersiz, %34’ünde ise sorunlu – sınırlı olduğu 
bulunmuştur (22). Sağlık okuryazarlığı düzeyinin 
toplum genelinde yetersiz veya sorunlu-sınırlı 
olması, bu konuyla ile ilgili sistematik bir eğitim 
programının olmayışından kaynaklanıyor olabilir.

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Tedavi 
ve Hizmet alt boyut puan ortalamasının 25.68 
± 10.98,  Hastalıklardan Korunma ve Sağlı-
ğın Geliştirilmesi alt boyut puan ortalamasının 
23.50 ± 11.58 olduğu saptanmıştır. Yapılan bazı 
çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir 
(14,31,32). Bu sonuç, geleneksel sağlık anlayışı-
nın etkilerinin devam ediyor olması nedeniyle, 
toplum tarafından hastalıkların tedavisinin, sağ-
lığı koruma ve geliştirme çalışmalarına nazaran 
daha fazla önemsenmesiyle ilişkilendirilebilir.

Türkiye Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği toplam 
puan ortalaması ile Hastalıklardan Korunma ve 
Sağlığın Geliştirilmesi alt boyut puan ortalama-
sı, lise ve üzeri eğitim alanlarda ve sağlık eğitimi 
almış olanlarda istatistiksel açıdan anlamlı dere-
cede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bu bulgular 
literatürle benzerlik göstermektedir (8, 21, 22, 33-
36).

Sağlık okuryazarlığı düzeyinin eğitim değişke-
ninden etkilenmesi, eğitimin sağlıkla ilgili ko-
nularda bilgiye ulaşma, anlama, değerlendirme 
süreçlerini kolaylaştıran ve sağlıkla ilgili uygula-
malara uyumu arttıran bir faktör olması ile ilişki-
lendirilebilir.

Türkiye Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği toplam 
puan ortalaması ile Hastalıklardan Korunma ve 
Sağlığın Geliştirilmesi alt boyutu puan ortala-
ması, gelir getiren bir işte çalışanlarda istatistik-
sel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 
(p<0.05). Bu sonuç literatürle paralellik göster-
mektedir (22,23, 24,25,28,34,36).

İş hayatına aktif katılım sosyal ağı genişleten fak-
törlerden biridir. Sosyal ağ içerisindeki etkileşim-

lerde sağlıkla ilgili konular üzerine yapılan bilgi 
paylaşımları bireyin konuya olan ilgisini arttıra-
bileceğinden bir işte çalışanların puan ortalaması 
yüksek bulunmuş olabilir.

Ölçek toplam puan ve alt boyut puan ortalama-
ları, ailesinde hasta birey bulunanlarda istatistik-
sel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 
(p<0.05). Bu durumun, bireylerin özellikle kronik 
hastalık gelişmesi durumunda süreci yönetmek 
zorunda kalmalarından kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir.

Hastalıklardan Korunma ve Sağlığın Geliştirilme-
si alt boyut puan ortalaması, erkeklerde istatistik-
sel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 
(p<0.05). Bu sonuç literatürle benzerlik göster-
mektedir (8,34,37). Erkeklerin yüksek puan almış 
olmaları, özellikle araştırmanın yapıldığı bölgede 
kadınların genel okur-yazarlık oranlarının düşük 
olması ve ataerkil yapının hakim olması ile iliş-
kilendirilebilir.

Hastalıklardan Korunma ve Sağlığın Geliştiril-
mesi alt boyutu puan ortalaması, geliri giderinden 
az olanlarda istatistiksel açıdan anlamlı derecede 
yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bazı çalışmalarda 
anlamlı fark ortaya çıkmamış olup (21,35) Er-
gün’ün çalışmasında geliri fazla olanlarda anlam-
lı fark ortaya çıkmıştır (22). Bu sonuç, ekonomik 
düzeyi düşük grupların özellikle koruyucu sağlık 
hizmetlerine katılımını arttırmak için devlet tara-
fından sağlanan teşvik çalışmalarından kaynak-
lanmış olabilir. 

Sonuç olarak, sağlık düzeyinin yükseltilmesinde 
anahtar olarak kabul edilen sağlık okuryazarlığı-
nın yeterli olmaması, bireysel olarak sağlık hiz-
metlerinden etkili bir şekilde faydalanamama ve 
sağlıksız bir yaşama yol açarken, toplumsal dü-
zeyde verimliliğin azalmasına, morbidite ve mor-
talite artışına dolayısıyla sağlıkla ilgili maliyet 
artışına neden olmaktadır. Bu nedenlerle yetişkin-
lere yönelik sağlık okuryazarlığını arttırabilecek 
müdahalelere gereksinim bulunmaktadır. 
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The Systematic Analysis of the Effectiveness of Breast Cancer Screening 
Programs

Meme Kanseri Tarama Programlarının Maliyet Etkililiğinin 
Sistematik Analizi
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ABSTRACTÖZ
Cancer is the second leading cause of death in both the world and in 
our country. Globally, one in about 6 deaths and one in 5 deaths in 
Turkey is caused by cancer. In 2018, 2.1 million of deaths due to can-
cer in the world were caused by breast cancer and the second most 
common cause of death was cancer. In our country, breast cancer is 
the most common the type of cancer that causes the most death in 
women. The aim of the study is to systematically review the studies 
researching the cost-effectiveness of mammography health techno-
logy and breast cancer screening program. In this respect, in addi-
tion to cost-effectiveness studies in breast cancer screening, rando-
mized controlled trials and studies to estimate the cost-effectiveness 
ratio is included in the study. In this study, 18 studies is examined. 
Nine of these studies were performed in 50-70 age group, one in 70 
age group, two in 50 age group and six in other age group. Review 
results showed that mammography screening performed once in 2 
years is the most cost-effective option for women aged between 50-
70 years within all screening ranges.

Kanser hem dünyada hem de ülkemizde ölümlerin en önde gelen 
ikinci nedenidir. Küresel olarak, yaklaşık 6 ölümden biri Türkiye’de 
ise 5 ölümden biri kanserden kaynaklanmaktadır. Dünyada 2018 yı-
lında kanser nedeniyle meydana gelen ölümlerin 2.1 milyonu meme 
kanseri sebebiyle meydana gelmiş olup en fazla ölüme sebep olan 
ikinci kanser türüdür. Ülkemizde meme kanseri kadınlarda en çok 
ölüme neden olan en yaygın ve kanser türüdür. Araştırmada, ma-
mografi sağlık teknolojisi ile meme kanseri tarama programının ma-
liyet etkililiğini araştıran çalışmaların sistematik olarak derlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda meme kanseri taramasında maliyet 
etkililik çalışmalarının yanı sıra randomize kontrollü çalışmalar ile 
maliyet etkililik oranının tahminine yönelik çalışmalar da araştır-
maya dâhil edilmiştir. Çalışma kapsamında 18 araştırma incelen-
miştir. Bu araştırmaların 9 tanesi 50-70 yaş arası, 1 tanesi 70 yaş 
üzeri, 2 tanesi 50 yaş altı ve 6 tanesi ise diğer yaş gruplarında yer 
alan kadınlarda yapılmıştır. Tarama sonucunda 50-70 yaş arasın-
daki kadınlar için tüm görüntüleme aralıkları içinde 2 yılda 1 defa 
yapılan mamografi görüntülemenin en maliyet etkili seçenek olduğu 
görülmüştür. 

Keywords: Breast Cancer, Screening Program, Cost-Effectiveness, 
Systematik Analysis 
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GİRİŞ 

Kanser; klinisyenler tarafından herhangi bir organ 
veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması 
olarak tanımlanmaktadır (1). Kanser, dünyada 
ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hasta-
lıkların ardından ikinci sırada gelmektedir. Kü-
resel olarak, yaklaşık 6 ölümden biri ülkemizde 
ise 5 ölümden biri kanserden kaynaklanmaktadır 

(2,3). Ancak kanserin 2030 yılına kadar hızlı bir 
şekilde artarak birinci sıraya yerleşeceği tahmin 
edilmektedir (4-6).  

Dünyada 2018 yılında kanser nedeniyle meyda-
na gelen ölümlerin 2.1 milyonu meme kanseri 
sebebiyle meydana gelmiş olup en fazla ölüme 
sebep olan ikinci kanser türüdür (2). Ülkemizde 
ise meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve 
en fazla ölüme sebep olan kanser türüdür. 2015 
yılı verilerine göre tanı konulan her 4 kadın kan-
serinden 1’i meme kanseridir. Ülkemizde meme 
kanseri tanısı alan kadınların %44,5’i 50-69 yaş, 
%40,6’sı ise 25-49 yaş aralığında yer almaktadır 
(7).  Ortalama riske sahip bir kadın için yaşam bo-
yunca meme kanserine yakalanma riski %7.8 ve 
mortalitesi de %2.3’dür (6-8). 
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Koruyucu sağlık hizmetleri kişiye ve çevreye 
yönelik olarak sunulan hizmetlerle hastalıkların 
oluşmasına engelleyerek insanların sağlığını ko-
rumayı hedefleyen hizmetlerdir (9). Günümüz-
de meme kanserinden korunmayı sağlayacak bir 
yöntem mevcut değildir. Ancak meme kanserinin 
erken teşhisi ile mortalite azalmakta ve iyileşme 
sağlanabilmektedir (10,11). Hastalıkların erken 
teşhisinde kullanılan en etkili yollardan biri ta-
rama programlarının uygulanmasıdır. Doğru risk 
grubundaki popülasyona uygulanan tarama prog-
ramları, hem erken teşhis oranını arttırmakta hem 
de kanserin ekonomik ve hastalık yükünü azalt-
maktadır (12). Tarama programları ile hastalığı 
taşıyan kişilerin klinik belirtilerin ortaya çıkmadı-
ğı dönemde tespit edilmesi ve tedavisi, ileri evre 
hasta olanlara göre hem daha kolay, hem de daha 
maliyet etkilidir (13). Bu yüzden toplum tabanlı 
organize tarama programları ile meme kanserin-
de erken teşhisi sağlayarak mortaliteyi azaltmak 
amaçlanmaktadır (14).

Meme kanserinde mamografi, klinik meme mua-
yenesi yaptırma ve kendi kendine meme muaye-
nesi yapma, meme kanserinin erken teşhisini sağ-
layarak kansere bağlı ölümlerin azaltılmasında 
hayati önem taşımaktadır (11). Mamografi sağlık 
teknolojisi memenin yumuşak doku radyografisi 
için özel olarak geliştirilen bir görüntüleme tek-
niğidir. Söz konusu teknoloji memenin çeşitli do-
kuları (yağ, fibroglandüler doku ve tümör dokusu 
vb.) arasında X ışınlarının emilimine dayanmak-
tadır.  Mamografi günümüzde meme kanserinde 
hem tarama, hem de teşhis amacı ile kullanılmak-
ta olan en geçerli yöntemdir (15,16).

Türkiye’de meme kanserinin erken teşhis edilme-
si amacıyla 40-69 yaş aralığındaki kadınlara ma-
mografi sağlık teknolojisi ile iki yılda bir toplum 
tabanlı tarama programı uygulanmaktadır. Ulusal 
toplum tabanlı meme kanseri taramaları Aile Sağ-
lığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Mer-
kezleri (TSM) bünyesindeki KETEM tarafından 
yürütülmektedir. Yapılan tarama sonucunun nor-
mal olması durumunda kişiye, 2 yıl sonra tekrar 
meme kanseri taraması yaptırması tavsiye edil-
mektedir. Ancak taramada anormal sonuçla kar-

şılaşılması durumunda tarama muayene olarak ve 
gerekirse biyopsi yapılarak takip altına alınması 
gerekmektedir. Çünkü meme kanserinin mortali-
tesindeki azalma sadece taramayla değil, tarama-
nın uygun tedaviyle birleştirilmesiyle sağlanabil-
mektedir (15). 

Sağlık hizmetleri talebinde meydana gelen artış-
lar ve sağlık teknolojisindeki hızlı ilerleme sağlık 
hizmetlerine ayrılan kaynakların daha iyi kulla-
nılması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. 
Politika yapıcıların eldeki kıt kaynakların hangi 
hastalıklara, nüfusa, bölgeye ya da programlara 
ayrılması gerektiğiyle ilgili önemli kararlar ver-
mesi gerekmektedir (17). Bu süreçte ekonomik 
değerlendirme sağlık karar vericileri için rasyonel 
karar verme sürecinin temelini oluşturmaktadır. 
Karar vericiler kendilerine verilen bütçeyi verimli 
ve etkili bir şekilde kullanarak hizmet ettiği nüfu-
sun sağlık düzeyini yükseltebilecek uygulamaları 
seçebilmesinde ekonomik değerlendirme oldukça 
önemli bir yere sahiptir (18, 19). Günümüzde pek 
çok ülkede yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ya da 
tıbbi malzemelerin geri ödeme kapsamına alıp 
alınmayacağı ve kapsama alınacaksa hangi koşul-
larda alınacağına karar verilirken maliyet ve fay-
dalarının ekonomik değerlendirme yöntemlerine 
göre tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır 
(20). Maliyet-etkililik analizi sağlık hizmetleri-
ne ayrılan kıt kaynakların doğru ve etkin sağlık 
pogromlara tahsis edilmesinde önemli bir karar 
verme aracıdır (21). Maliyet- etkililik analizi dört 
ekonomik değerlendirme yönteminden biri olup 
bu yöntemde sağlık hizmeti çıktıları (faydala-
rının) ile bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için 
kullanılacak olan girdiler (maliyetler) arasındaki 
ilişki ortaya konulmaya çalışılmaktadır (22). 

Sağlık sektöründe sıklıkla kullanılan bu yöntem-
de, maliyetler para ile ifade edilirken farklı yollar-
dan ulaşılan çıktılar ise, kazanılan yaşam süresi, 
kurtarılan yaşam, hastalıktan korunan çocuk sa-
yısı, kan basıncında kaydedilen azalma gibi fiziki 
birimler ile ifade edilmektedir (18,23,24,19). Ma-
liyet etkililik analizi tıbbi müdahalelerin mevcut 
durumu ile alternatif tedaviler arasında karşılaş-
tırma yaparak, müdahaleler sonucunda beklenilen 
sağlık düzeyini maliyetlerle birlikte değerlendi-
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ren bir yöntemdir (23,25). Kanser araştırmala-
rında genellikle randomize kontrollü çalışmalar 
ve modelleme ile birlikte maliyet etkililik analizi 
kullanılmaktadır (26,51,52,53). Sağlık hizmetleri 
alanında yapılan ekonomik değerlendirme çalış-
malarında sağlık veya tedavi programının çıktıla-
rını ölçmede kullanılan sağlık kazancı gösterge-
lerinden ikisi Engelliliğe ayarlanmış yaşam yılı 
(DALY) ve Kaliteye Ayarlanmış Yaşam Yılı’dır 
(QALY) (19,55). DALY insidans ve prevalans 
perspektifine dayalı kalarak hem hastalık nedeniy-
le meydana gelen erken ölümlerden dolayı kaybe-
dilen yaşam yılları, hem de ölümle sonuçlanma-
yan durumlarda hastalık, kaza ya da yaralanma-
ların neden olduğu fonksiyon kaybı ve engelliliği 
bir arada değerlendirmek amacıyla kullanılmak-
tadır. Ağırlıklar 0 (yük yok) ile 1 (maksimum 
yük - ölümden bile beter)  arasında ölçülmektedir 
(19,22,23). QALY ise bir sağlık çıktı ölçütü ola-
rak “yaşam kalitesinin” farklı bileşenlerini sayısal 
olarak ifade edebilen ve karşılaştırılabilir bir çıktı 
birimi olarak ifade edilmesine olanak sağlayan 
bir ölçüdür (19, 21). Sağlık hizmetlerinde fayda 0 
(ölüm) ile 1 (tam sağlık) arasında bir skalada de-
ğişen tek bir sayı ile özetlenmektedir. QALY’nin 
en önemli özelliği yaşam kalitesi ile yaşam süre-
sini birleştirmesidir (19,22,23,55). 

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmada, mamografi sağlık teknolojisi ile 
meme kanseri tarama programının maliyet etkili-
liğini araştıran çalışmaların sistematik olarak der-
lenmesi amaçlanmıştır. Sistematik derleme, bir 
soruya yanıt ya da bir probleme çözüm bulabil-
mek amacıyla belirlenmiş olan dahil etme ve dış-
lama kriterleri ile çeşitli veri tabanları üzerinden o 
alanda yayınlanmış tüm çalışmaların kapsamlı bir 
biçimde taranarak bulunan araştırmaların kalitesi 
değerlendirildikten sonra araştırmaya dahil edilen 
çalışmaların belirlenmesi ve bu çalışmalarda yer 
alan bulguların sentezlenmesidir (27-29). Bu doğ-
rultuda meme kanseri taramasında maliyet etki-
lilik çalışmalarının yanı sıra randomize kontrollü 
çalışmalar ile maliyet etkililik oranının tahminine 
yönelik çalışmalar da dâhil edilmiştir.   

Araştırmaya dâhil edilen çalışmalarda, benzer 
amaçla bir sistematik çalışma yapılanlar, bu ça-

lışma ile aynı amaca yönelik olmaları halinde 
araştırmaya dâhil edilmeye uygun bulunmuştur. 
Farklı mamografi teknikleri üzerine çalışmalar 
(farklı mamografi teknolojilerini karşılaştırarak), 
özel hastalıkları olan kadınlarda yapılan tarama 
çalışmaları, diğer tarama yaklaşımları (örneğin, 
kendi kendine muayene) ve belirsiz hedef yaş 
grupları ile yapılan çalışmalar araştırmaya dâhil 
edilmemiştir. 

İngilizce ve Türkçe dil kıstası konularak 2000 yı-
lından itibaren (2000-2019 Ocak) PubMed ve Go-
ogle Akademik veri tabanları kullanılarak çalış-
malar sistematik olarak araştırılmıştır. Araştırma 
15 Ocak 2019 ile 15 Şubat 2019 tarihleri arasında 
yapılmıştır. Kıstaslar şu gerekçeler ile getirilmiş-
tir: Konuya ilişkin çalışmaların büyük çoğunluğu 
İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Dolayısıyla 
Türkçenin yanında İngilizce çalışmalar da dâhil 
edilmiştir. Güncel bir perspektif ile konuyu ince-
lemek amaçlanmış ve bu sebeple 2000 yılı baş-
langıç olarak kabul edilmiştir. PubMed, sağlık bi-
limleri konusunda yapılan uluslararası çalışmalar, 
yayımlanan makaleler, en son gelişmelerin izle-
nebilmesine olanak vermesi sebebiyle araştırma-
ya veri sağlaması noktasında uygun görülmüş ve 
veri tabanı olarak kullanılmıştır. Akademik maka-
le ve çalışmaların aranmasında yaygın kullanımı 
nedeniyle Google Akademik de çalışmaya veri 
sağlaması için uygun görülmüştür.

İlgili tüm makaleler aranırken, herhangi bir ma-
kaleyi kaybetme riskini azaltmak için hassas ara-
ma stratejileri kullanılmıştır. Anahtar terim olarak 
“meme kanseri+tarama”, ile sırasıyla “meme kan-
seri+”, ”ekonomik değerlendirme”, “maliyet etki-
lilik” ve “hastalık yükü”  kelime kombinasyon-
ları Türkçe ve İngilizce olarak veri tabanlarında 
arama yapmak için kullanılmıştır. Arama sonunda 
makalelerin başlıkları incelenmiş ve aynı maka-
leler (duplike olanlar) elimine edilmiştir. Daha 
sonra makalelerin başlıkları taranmış ve alakasız 
olanlar hariç tutulmuştur. Geri kalan makalelerin 
tüm özetleri, yazarlar tarafından değerlendirilmiş-
tir. Çalışma için ilgisiz olduğu kabul edilen araş-
tırmalar bu değerlendirme esnasında elenmiştir. 
Kalan makalelerin tam metinleri, çalışmaya nihai 
olarak dâhil edilmek üzere detaylı bir şekilde in-
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celenmiştir. Araştırmaya dahil edilen makalelerin 
metodolojik kalitesi birinci araştırmacı tarafından 
değerlendirilmiş ve ikinci araştırmacı tarafından 
kontrol edilmiştir. Çalışmada araştırmaların ka-
litesini değerlendirmek için Drummond Checlist 
(54) kullanılmıştır.  Dâhil edilen makaleler daha 
sonra farklı yaş gruplarına ve meme kanseri tara-
masının maliyet etkililiğinin değerlendirilmesine 
dayalı olarak gruplara ayrılmıştır. Bu gruplandır-
ma neticesinde çalışmalar: 
1. 50 yaş ve 70 yaş arasındaki kadınlar 
2. 70 yaşın üstündeki kadınlar 
3. 50 yaşın altındaki kadınlar
4. Diğer yaş gruplarındaki kadınlar (yukarıdaki 
yaş aralıklarının dışında kalanlar; örneğin: 40-79; 
33-69 yaş aralıkları) şeklinde ayrıştırılmıştır.

Daha sonra, dâhil edilen çalışmaların bulguları, 
özel olarak tasarlanmış veri çıkarma formlarına 
aktarılmıştır. Ana çıktı ölçütleri olarak, kazanılan 
yaşam yılı başına maliyet, QALY başına maliyet 
ve DALY başına maliyet kullanılmıştır. Her bir 
araştırma için rapor edilen maliyetler, ABD doları 
cinsinden belirtilmişse çalışmaya benzer şekilde 
girilmiştir; diğer para birimlerinde girilenler, dö-
nüşüm kuru için kabul edilen yıla göre yapılmış-
tır. Kabul tarihinin belli olmadığı durumlarda, bu 
çalışmanın hazırlandığı dönem sırasındaki döviz 
kuru kullanılmıştır.

Yaş 
Grupları

Çalışma 
Sayısı Perspektif Çıktı Ölçütü

50-70 11 Sağlık Sistemi (7 adet)
Toplumsal (4 adet)

Kazanılan yaşam yılı başına maliyet (9 adet)
Kazanılan QALY başına maliyet (7 adet)
Önlenen DALY başına maliyet (1 adet)

70+ 1 Toplumsal (1 adet) Kazanılan QALY başına maliyet  (1 adet)

50- 2 Sağlık Sistemi (1 adet)
Geri Ödeme Kuruluşları (1 adet) Kazanılan QALY başına maliyet (2 adet)

Diğer (4+2) 6*
Sağlık Sistemi (1)

Toplumsal (3)
Geri Ödeme Kuruluşları (1)

Politika Yapıcılar (1)

Kazanılan yaşam yılı başına maliyet (3 adet)
Kazanılan QALY başına maliyet (2 adet)
Önlenen DALY başına maliyet (2 adet)

Toplam 18
Sağlık Sistemi (8 adet)

Toplumsal (8 adet)
Geri Ödeme Kuruluşları (1 adet)

Politika Yapıcılar (1 adet)

Kazanılan yaşam yılı başına maliyet (14 adet)
Kazanılan QALY başına maliyet (12 adet)

Önlenen DALY başına maliyet (3 adet)

BULGULAR
Çalışma kapsamında, veri tabanı aramalarında 
ulaşılan makale sayısı 31134’dır. İlk tarama ve 
değerlendirmelerden sonra, 57 çalışmanın özet 
metinlerini değerlendirilmiş ve 43 çalışmanın 
tam metinleri incelenmiştir. Tam metinleri ince-
lenen 43 çalışmadan 18 tanesi araştırmaya dâhil 
edilmiştir. 

Çalışmaya dâhil edilen makalelerin temel meto-
dolojik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Çalışma kapsamında 18 araştırma incelenmiştir. 
Bu araştırmaların 11 tanesi 50-70 yaş arası, 1 ta-
nesi 70 yaş üzeri, 2 tanesi 50 yaş altı ve 6 tanesi 
ise diğer yaş gruplarında yer alan kadınlarda ya-
pılmıştır (Tablo 1). 

Bu araştırmaların 8 tanesi sağlık sistemi perspek-
tifiyle, 8 tanesi toplumsal perspektifle, 1 tanesi 
geri ödeme kuruluşu perspektifiyle ve 1 tanesi 
de politika yapıcıların perspektifiyle yapılmıştır. 
Araştırmaların çıktı ölçütlerine göre dağılımları 
kazanılan yaşam yılı başına maliyet 14 adet, ka-
zanılan QALY başına maliyet 12 adet ve önlenen 
DALY başına maliyet 3 adet şeklinde olduğu gö-
rülmektedir. Araştırmalarda kullanılan modeller/
yöntemler Microsimulation Scceening Analysis 
MISCAN (5 adet), Ayrık Olay Simülasyonu (2 
adet), Matematiksel Simülasyon (1 adet), Markov 
(7 adet) ve Karar Ağacı (3 adet) şeklindedir 
(Tablo 1).

Tablo 1. Her Yaş Grubunda Mamografi Kullanılarak Meme Kanseri Taraması Çalışmalarının Temel 
Metodolojik Özellikleri
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Çalışma kapsamında incelenen meme kanseri 
taramasının maliyet etkinliği çoğunlukla yüksek 
gelirli ülkelerde değerlendirilmiştir. Çalışmaya 
konu olan araştırmalar; Norveç (2 adet), ABD (2 
adet), Hindistan (2 adet), Çin (2 adet), Slovakya, 
İsviçre, Kanada, Vietnam, Avustralya, İngiltere, 
İran, Türkiye, Afrika, Asya ve Kuzey Amerika’da 
yapılmıştır (Tablo 2;3;4).
50-70 yaş arası kadınlarda meme kanseri tarama-
sının maliyet etkililiğine ilişkin çalışmaların özet 
bulguları Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre en 
çok araştırma (11 adet) bu yaş grubunda yapılmış-
tır. Bu yaş grubunda yapılan araştırmaların yapıl-
dığı ülkeler; Norveç, ABD, Afrika, Kuzey Ameri-
ka, Asya, Slovakya, Hindistan, İsviçre, Kanada ve 
Vietnam’dır (Tablo 2).

Yazar, Yıl Ülke Perspektif Aralık, Yaş Sonuçlar
Arveux vd., 
2003 (46) Fransa Sağlık Sistemi 50-65 Yılda 1 

defa Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 25.000$

Wang vd., 
2001 (30) Norveç Sağlık Sistemi 2 yılda 1 defa,  

50-69 Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 3.750$

Stout vd., 
2006 (31) ABD Toplumsal 5 yılda 1 defa, 

55-70 Kazanılan QALY başına maliyet: 27.000$

Groot vd., 
2006 (32)

Farklı 
Ülkeler Toplumsal 2 yılda 1 defa, 

50-70

Önlenen DALY başına maliyet;
Afrika: 75$

Kuzey Amerika: 915$
Asya: 75$

Neeser vd. 
2007 (47) İsviçre Sağlık Sistemi 2 Yılda 1 defa, 

40-70 Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 73.018$-118.193$

 Rojnik vd., 
2008 (33) Slovakya Sağlık Sistemi 3 yılda 1 defa, 

50-65 Kazanılan QALY başına maliyet: 9.801$

Okonkwo vd., 
2008 (34) Hindistan Sağlık Sistemi

2 yılda 1 defa,  
50-701

1 defa, 50 
yaşında 2

1Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 33.08$
2Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 16.34$

de Gelder vd., 
2009 (35) İsviçre Sağlık Sistemi 2 yılda 1 defa, 

50-69
Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 16.895$

Kazanılan QALY başına maliyet: 18.233$

Mittmann vd., 
2015 (36) Kanada Toplumsal

Yılda 1 defa1

2 yılda 1 defa2

3 yılda 1 defa3

50-69 

1Kazanılan yaşam yılı başına maliyet:184.654$
1 Kazanılan QALY başına maliyet: 226.278$

2 Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 84.420$
2 Kazanılan QALY başına maliyet: 97.006$

3 Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 83.070$
3 Kazanılan QALY başına maliyet: 94.762$

van Luijt vd., 
2017 (37) Norveç Toplumsal 2 yılda 1 defa,  

50-69 Kazanılan QALY başına maliyet: 13.070,48$ 

Nguyen ve 
Adang, 2018 

(38)
Vietnam Sağlık Sistemi

1 defa,  
50-541,
55-592

1Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 3.647,06$
2 Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 4.405,44$

50-70 yaş arası kadınlarda yapılan araştırma-
larda en çok Markov modelleme yöntemi (4 
defa) (46,47,33,38), MISCAN modeli  (3 defa) 
(34,35,37) ve Ayrık Olay Simülasyonu (2 defa) 
(31,36) kullanılmıştır (Tablo 2).

Kazanılan yaşam yılı başına maliyet en az 
3.647,06$ (50-54 yaş arası, 1 defa) ile Viet-
nam’da yapılan araştırma (38); en çok 184.654$ 
(50-69 yaş arası, yılda 1 defa) ile Kanada’da ya-
pılan araştırma (36) verilerinde görülmektedir. 
Gelişmiş ülkeler arasında bir kıyaslama yapılırsa 
en maliyet-etkili olan görüntülemenin 3.750$ ile 
Norveç’te (50-69 yaş arası, 2 yılda 1 defa) yapıl-
dığı söylenebilir (30) (Tablo 2).

Tablo 2. 50-70 Yaş Arası Kadınlarda Meme Kanseri Taraması Çalışmalarının Maliyet Etkililiğine 
İlişkin Bulgular



46

Meme Kanseri Tarama Programlarının Maliyet Etkililiğinin Sistematik Analizi

Aynı yaş grubunda yapılan araştırmalarda kazanı-
lan QALY başına maliyetler incelendiği zaman en 
az 9.801$ (50-65 yaş arası, 3 yılda 1 defa) ile Slo-
vakya’da (33) en çok 226.278$ (50-69 yaş arası, 
yılda 1 defa) ile Kanada’da yapılan araştırmada 
(36) saptandığı görülmektedir. Gelişmiş ülkeler 
arası kıyaslama yine Norveç’te yapılan görüntü-
lemenin (13.070,48$, 50-69 yaş arası, 2 yılda 1 
defa) kazanılan QALY başına maliyet açısından 
da en etkili olduğu söylenebilir (37) (Tablo 2). 

Önlenen DALY başına maliyetler incelendiği za-
man Afrika ve Asya’da saptanan maliyetler ile 
Kuzey Amerika’daki maliyetler arasında olduk-
ça fazla fark olduğu görülmektedir. Sırasıyla 75$ 
(50-70 yaş arası, 2 yılda 1 defa) ile 915$ (50-70 
yaş arası, 2 yılda 1 defa) olarak tespit edilmiştir 
(Tablo 2). 

Tablo 2 verileri genel olarak incelendiğinde sonuç 
ve özet olarak denilebilir ki 50-70 yaş arasındaki 
kadınlar için tüm görüntüleme aralıkları içinde 2 
yılda 1 defa yapılan mamografi görüntülemenin 
en maliyet etkili seçenektir.

70 yaş üzeri ve 50 yaş altındaki kadınlarda meme 
kanseri taramasının maliyet etkililiğine ilişkin ça-
lışmaların özet bulguları Tablo 3’te gösterilmiştir. 
Bu yaş grubunda 3 araştırma incelenmiş olup 

Yazar, Yıl Ülke Perspektif Aralık, Yaş Sonuçlar
Barrat vd., 2002 

(39) Avustralya Toplumsal 1 defa, 70-79 Kazanılan QALY başına maliyet: 
18.374-27.751$

Madan vd, 2010 
(40) İngiltere Sağlık Sistemi 3 yılda 1 defa, 47-49 Kazanılan QALY başına maliyet: 

44.692$

Schousboe vd., 
2011 (41) ABD Geri Ödeme 

Kuruluşu 2 yılda 1 defa, 40-49 Kazanılan QALY başına maliyet: 
50.000$<

araştırmalar İngiltere, ABD ve Avustralya’da ya-
pılmıştır. Bu araştırmalarda Karar Ağacı, Mar-
kov ve MISCAN yöntem olarak kullanılmıştır 
(40,41,39).  Avustralya’da 70 yaş üzeri kadınlar-
da yapılan araştırmada (39) yılda 1 defa (70-79 
yaş arası) yapılan taramalarda kazanılan QALY 
başına maliyetin 18.374-27.751$ arasında olduğu 
görülmektedir (Tablo 3).

50 yaş altındaki kadınlarda mamografi teknoloji-
si kullanılarak meme kanseri taramasının maliyet 
etkililik araştırmalarının İngiltere (40) ve ABD’de 
(41) yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalarda 
kazanılan QALY başına maliyetlerin sırasıyla 
44.692$ (3 yılda 1 defa, 47-49 yaş) ve 50.000$< 
(2 yılda 1 defa, 40-49) olduğu tespit edilmiştir 
(Tablo 3). 

Diğer yaş gruplarındaki kadınlarda meme kan-
seri taramasının maliyet etkililiğine ilişkin çalış-
maların özet bulguları Tablo 4’te gösterilmiştir. 
Bu yaş grubunda 6 adet çalışma bulunmaktadır. 
Araştırmalarda kazanılan yaşam yılı başına ma-
liyet 2.423$ (2 yılda 1 defa, 40-69 yaş arası) ile 
64.400$ ( 2 yılda 1 defa, 40-79 yaş arası) arasında 
değişmektedir. Maliyetlerin en az Türkiye (45) en 
çok ise Çin’de (42) olduğu görülmektedir (Tablo 
4). 

Tablo 3. 70 Yaş Üzeri ve 50 Yaş Altındaki Kadınlarda Meme Kanseri Taraması Çalışmalarının Maliyet 
Etkililiğine İlişkin Bulgular



47

Sağlık ve Toplum    Yıl:29 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2019

Yazar, Yıl Ülke Perspektif Aralık, Yaş Sonuçlar

Wong vd., 2007 
(42)

Çin 
(Hong Kong) Toplumsal 2 yılda 1 defa, 

40-69

Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 
64.400$

Kazanılan QALY başına maliyet: 
61.600$

 Woo vd., 2007 
(43)

Çin 
(Hong Kong) Toplumsal

2 yılda 1 defa, 
50-741

40-742

Yılda 1 defa, 
50-743  
40-744

Önlenen DALY başına maliyet;
90.771$1

107.310$2

321.608$3

385.092$4

Okonkwo vd., 
2008 (34) Hindistan Sağlık Sistemi 2 yılda 1 defa,  40-60 Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 

3.468$

Schousboe vd., 
2011 (41) ABD Geri Ödeme 

Kuruluşu 2 yılda 1 defa, 40-79 Kazanılan QALY başına maliyet: 
100.000$<

Zehtab vd., 2016 
(44) İran Politika Yapıcılar 1 defa, 35-69 Önlenen DALY başına maliyet: 

6.264$
Özmen vd., 2017 

(45) Türkiye Toplumsal 2 yılda 1 defa, 40-69 Kazanılan yaşam yılı başına maliyet: 
2.423$

Tablo 4’te kazanılan QALY başına maliyetin 
Wong ve arkadaşları (42) tarafından yapılan araş-
tırma ile Çin’de (2 yılda 1 defa, 40-69 yaş arası, 
61.600$) en az olduğu görülmektedir. Maliyeti 
en yüksek (100.000$<) olan ülke 40-79 yaş arası 
(2 yılda 1 defa) kadınlarda araştırmanın yapıldığı 
ABD’dir (41). 

Kazanılan DALY başına maliyetler İran ve Çin’de 
yapılan araştırmalarda incelenmiştir. Buna göre 
İran’da maliyetler (1 defa, 35-69 yaş arası) 6.264$ 
(42); Çin’de ise 90.771$ (2 yılda 1 defa, 50-74 
yaş arası) ile 385.092$ (yılda 1 defa, 40-74 yaş 
arası) arasında değişmektedir (43).

TARTIŞMA 
Mamografi sağlık teknolojisi ile meme kanse-
ri taramasının meme kanserine bağlı ölümleri 
azaltmadığı, maliyet etkili olmadığı ve hatta bu 
teknoloji kullanmanın zararlı olduğu yönünde tar-
tışmalar bulunmaktadır (56). Bu çalışmada meme 
kanseri taramasının maliyet etkililiği araştırma 
sonuçları aşağıda tartışılmıştır.  

Meme kanseri taramasında kullanılan maliyet 
tahminleri,  ülke GYİH’den sağlığa ayrılan pay, 

sağlık sisteminin yapısı, hizmet sunumunda kul-
lanılan teknoloji ve sağlık hizmetlerine olan talep 
gibi çeşitli değişkenlerden etkilenmektedir.  

Arveux  ve diğerleri (46) tarafından yapılan araş-
tırmada 50-65 yaş aralığındaki kadınların meme 
kanseri taramasının en uygun maliyetli ve kabul 
edilebilir tarama programı olduğunu tespit etmiş-
tir. Neeser  ve diğerleri  (47) tarafından yapılan bir 
çalışmada 40-49 yaş aralığındaki kadınlar için iki 
yılda bir yapılan meme kanseri taramasının düşük 
yaş aralığındaki taramalara göre daha maliyet-et-
kin olduğunu saptanmıştır. Wong  ve diğerleri 
(42) tarafından yapılan araştırmada ise araştırma 
kapsamındaki bütün yaş gruplarında tarama prog-
ramının  maliyet-etkin olmadığını tespit etmişler-
dir. Mittmann  ve diğerleri (36) tarafından yapılan 
araştırmada tarama süresi uzadıkça maliyetlerin 
azaldığı ancak QALY değerlerinin düştüğü tespit 
edilmiştir.

Türkiye’de meme kanseri taramasının maliyet et-
kinliği ile Özmen ve arkadaşları (45) tarafından 
yapılan bir araştırma mevcut olup araştırmaya dâ-
hil edilmiştir. Bunun dışında Astım (48) tarafından 
Türkiye’de yapılan bir araştırmada 40 yaş üstün-

Tablo 4. Diğer Yaş Gruplarındaki Kadınlarda Meme Kanseri Taraması Çalışmalarının Maliyet 
Etkililiğine İlişkin Bulgular
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deki kadınlarında iki yılda bir mamografi tarama-
sının 10 yıllık toplam maliyetinin 6.836.877.672$  
olduğu tespit edilmiştir. Yazıcı ve Bozkurt, (49) 
tarafından yapılan araştırmada 2013 yılı için 
meme kanserine sahip hastaların Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na maliyetinin 1.893.824.145-TL oldu-
ğu, bunun 1.469.620.869 TL’lik kısmının teda-
vi, 424.203.276 TL’lik kısmının ise ilaç maliyeti 
olduğu bulunmuştur. Araştırmada ayrıca meme 
kanseri toplam maliyetinin her yıl bir önceki yıla 
göre ortalama %10,6 arttığı tespit edilmiştir.

Meme kanseri tarama programının klinik etkililik 
boyutuna kısaca değinecek olur isek Yiğit ve Er-
dem (2017) tarafından yapılan meta analiz araş-
tırmasında mamografi sağlık teknoloji ile meme 
kanseri taramasının genel olarak %18 oranında 
mortalite hızını düşürdüğü tespit edilmiştir (56).

Bütçe etkisi analizi, ekonomik değerlendirmede 
maliyet etkililik analizinin tanımlayıcısıdır Sağlık 
programlarının çıktılarını ve maliyetlerini değer-
lendirmede ekonomik etkililiği tahmin ederken, 
bütçe etkisi analiz sonuçları önemli bir faktördür 
(57). Meme kanseri tarama programının maliyet 
etkililiği ile birlikte bütçe etki analizleri de yapıl-
malıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER  
Araştırma kapsamında literatür tarama strateji-
sine uygun olarak veri tabanlarından mamografi 
sağlık teknolojisi ile meme kanseri taramasının 
maliyet etkililiğini konu olan 31134 adet çalışma 
tespit edilmiştir. İlk tarama ve değerlendirmeler-
den sonra, 57 çalışmanın özet metinlerini değer-
lendirilmiş ve 43 çalışmanın tam metinleri ince-
lenmiştir. Tam metinleri incelenen 43 çalışmadan 
18 tanesi araştırmaya dâhil edilmiştir.  Araştırma 
kapsamında incelenen çalışmaların çoğunluğu 
gelişmiş ülkelerde yapılmıştır. Ancak özellikle 
gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde politi-
ka yapıcıların kaynak tahsisi ile ilgili alacakları 
kararlarda kanıta dayalı bilgiler yeterli düzeyde 
değildir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde kazanılan ya-
şam yılı başına maliyetlerin 2.423 $ (Türkiye; 2 
yılda 1 defa; 40-69 yaş arası) ile 184.654 $ (Ka-

nada; yılda 1 defa; 50-69 yaş arası) arasında de-
ğişmektedir. Kazanılan QALY başına maliyetler 
9.801 $ (Slovakya; 3 yılda 1 defa; 50-65 yaş arası) 
ile 226.278 $ (Kanada; 2 yılda 1 defa; 50-69 yaş 
arası) aralığında olduğu görülmüştür. Son olarak 
önlenen DALY başına maliyetler ise 75 $ (Asya 
ve Afrika; 2 yılda 1 defa; 50-70 yaş aralığı) ile 
385.092 $ (Çin; 1 defa; 40-74 yaş aralığı) aralı-
ğındadır. 

Mamografi ile yapılan meme kanseri taraması 
meme kanseri için etkili bir yöntem olmakla bir-
likte yüksek maliyetlidir. Maliyet etkinlik tah-
minlerindeki farklılıkların önemli bir kısmının 
çalışmaların tasarımlarında kullanılan modelleme 
yaklaşımlarından kaynaklandığı düşünülmek-
tedir. Bu farklılıklar çalışmanın yapıldığı ülke, 
hedef popülasyonun yaş grubu ve taramanın baş-
ladığı yaş gibi çeşitli değişkenlerden etkilenebil-
mektedir. Bu durum bu alanda yürütülen farklı ça-
lışmaların sonuçlarının birbiri ile kıyaslanmasını 
güçleştirmektedir. 
 
Araştırma sonuçlarından da görüldüğü üzere 50 
ile 70 yaş arasındaki kadınlarda iki yılda bir ma-
mografi sağlık teknolojisi ile yapılan tarama dün-
yanın birçok yerinde en maliyet etkili seçenek 
olarak görülmektedir. Ayrıca 70 yaşından büyük 
bireylerin taranmasının 50-70 yaşlarındakilere 
göre daha düşük maliyetli olduğu gözlemlenmiş-
tir. Çalışmaların sonuçları arasındaki farklılıklara 
rağmen, 50 yaşından küçük yaş gruplarında ma-
mografi ile meme kanseri taramasının maliyet et-
kili olmadığı tespit edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarından hareketle Türkiye’de 
özellikle 50 yaşından küçük yaş gruplarında ma-
mografi ile yapılan  meme kanseri tarama prog-
ramının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Ayrıca Türkiye’de meme kan-
seri taramasının maliyet etkinliği ile ilgili yeteri 
kadar araştırma bulgusu tespit edilememiştir. Tür-
kiye’de mamografi sağlık teknolojisi ile yapılan 
meme kanseri tarama programının sağlık tekno-
lojisi değerlendirme bakış açısı ile tüm boyutları  
(sağlık problemi ve teknolojinin mevcut kullanı-
mı, teknolojinin tanımı ve teknik özellikleri, klinik 
etkililik, güvenlik, sosyal, ekonomik, yasal ve etik 
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yönleri) göz önünde bulundurularak en uygun ta-
rama yaşı ve sıklığında uygulanması gerekmek-
tedir.

Sağlık Bakanlığı ülkemizde uygulanmakta olan 
meme kanseri tarama programlarının bütçe etki 
analizini yapmalıdır.
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The Affecting Factors and Prevalence of Stress Urinary Incontinence in 
Nursing Students

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Stres Üriner İnkontinans 
Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

ARAŞTIRMA / Research Articles

Burcu KÜÇÜKKAYA1, Hatice KAHYAOĞLU SÜT2

ABSTRACTÖZ
Aim: This study was aimed to investigate of the affecting factors 
and prevalence of Stress Urinary Incontinence in nursing students. 
Material- Method: This descriptive and cross-sectional study was 
conducted on 273 nursing students of the University Faculty of He-
alth Sciences in March-April 2017. Data were collected by using a 
information form and UDI-6. Data were evaluated by descriptive 
statistics, Chi-square test, Mann-Whitney U test. 
Results: The average age and body mass index of students was 
20.8±1.6; 23.9±3.1 respectively. When the characteristics of stu-
dents related to stress urinary incontinence are examined; it was 
found that 15.5% were have stress urinary incontinence problems. 
55.6% of those with stress urinary incontinence experienced urinary 
incontinence in the cases of upper and lower respiratory tract infec-
tions. There was a significant relationship between stress urinary in-
continence status and body mass index, the use of smoking, alcohol, 
herbal tea and cola in the students. Urinary Distress Inventory-6 
total score of students was 19.7±20.8. It was found that Urinary 
Distress Inventory-3 physical activity and urinary incontinence sco-
re was higher in stress urinary incontinence patients.
Conclusion: The rate of stress urinary incontinence was 15.5% in 
nursing students and as the body mass index increases, stress uri-
nary incontinence increases.

Amaç: Bu araştırmada, hemşirelik bölümü öğrencilerinde Stres 
Üriner İnkontinans görülme sıklığı ve etkileyen faktörleri incelemek 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma Mart-Nisan 2017 
tarihlerinde bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 273 kız öğ-
renci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri ‘Anket Formu ve 
Urogenital Distres Envanteri /UDI-6 (Urinary Distress Inventory-6) 
ile toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler Ki-Kare Testi ve 
Mann-Whitney U testleri ile değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,8±1,6, beden kitle indeksi 
ortalaması (BKİ) ortalaması 23,9±3,1’dir. Öğrencilerin stres üriner 
inkontinans ile ilgili özellikleri incelendiğinde; %15,5’i stres üriner 
inkontinans problemi olduğu, stres üriner inkontinans olanların 
%55,6’sının üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları durumlarında 
inkontinans yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerde stres üriner in-
kontinans durumu ile BKİ, sigara ve alkol kullanımı, bitki çayı ve 
kola tüketimi arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Öğrencilerin 
Urogenital Distres Envanteri /UDI-6 toplam puanı 19,7±20,8 ve 
stres üriner inkontinans olanlarda, Urogenital Distres Envanteri-3 
fiziksel aktivite ile idrar kaçırma madde puan ortalamasının yüksek 
olduğu saptanmıştır. 
Sonuç: Hemşirelik bölümü kız öğrencilerinde stres üriner inkonti-
nans görülme oranı %15,5 olup beden kitle indeksi arttıkça stres üri-
ner inkontinans yaşanma durumu da artmaktadır. Ayrıca SÜİ mevcut 
öğrencilerde idrar kaçırma semptomlarında artış yaşanmaktadır.

Keywords: Nursing, Student, Stress Urinary Incontinence.Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öğrenci, Stres Üriner İnkontinans.
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GİRİŞ 

Stres Üriner İnkontinans (SÜİ), mesane basıncı 
üretral kapatma basıncını geçtiğinde ve geçici 
sfinkter açıklığından idrar kaybına neden oldu-
ğunda ortaya çıkmaktadır. Stres üriner inkonti-
nans, Uluslararası Kontinans Derneği (Internatio-
nal Continence Society (ICS)) tarafından fiziksel 
aktivite gibi intraabdominal basıncının arttığı du-
rumlarda istem dışı idrar kaçırma olarak tanım-
lanmıştır. SÜİ; öksürmek, hapşırmak, koşmak, 
zıplamak, sandalyeden yatağa geçmek (felçli 
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hastalarda), cinsel aktiviteler ve aerobik gibi bazı 
farklı aktiviteler ile de ilişkilidir (1,2). SÜİ’nin 
genel nüfustaki araştırmalarda görülme sıklığı 
%13,5 ile %72 arasında değişmektedir (3-5).

Stres Üriner İnkontinans, kadınlarda sosyal ve 
hijyenik koşulları ağırlaştıran en önemli problem-
lerden biridir. Stres üriner inkontinansı olan ka-
dınların büyük çoğunluğu yaşanılan şikayetlerden 
ötürü rahatsız olduğu, bu nedenle sosyal ve fizik-
sel aktivitelerini hatta sıvı alımını bile kısıtladığı 
saptanmıştır (1,2). Lam ve ark.’nın çalışmasında, 
inkontinansı olan kadınların, arkadaşlarını ziyaret 
etmek, spor yapmak, alışveriş yapmak, işe gitmek 
gibi birçok sosyal aktiviteden uzak durduğu belir-
lenmiştir (6).

Perarera ve ark.’nın çalışmasında, sağlık profes-
yonellerinin inanç, değer ve tutumlarının SÜİ’nin 
teşhisi, yönetimi ve tedavisi üzerinde oluşabile-
cek etkisini açıklamışlardır (1). Stres üriner in-
kontinansın teşhisinde, yönetiminde ve tedavisin-
de hemşire, toplum tabanlı eğitimlerde aktif rol 
alarak, toplumun SÜİ hakkında bilinçlenmesini, 
SÜİ’li hastaların bilgi eksiklikleri doğrultusunda 
eğitim planlamaları gerekliliğini, sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarını edinmede kolaylaştırıcı 
olarak katkıda bulanabilmektedir. Hemşire, stres 
üriner inkontinans hakkında farkındalık kazan-
dırmada ve uzun süreli bakım gerektiren stres 
üriner inkontinanslı hastaların bakım süreçlerini 
yönetmede en çok rol alan sağlık profesyonelle-
rinden biridir (7,8). Bununla birlikte hemşire, risk 
faktörleri, semptomlar, önleme, tedavi ve üriner 
inkontinansın yönetim stratejileri hakkında bilgi 
sahibi değildir. Toplum sağlığı hemşireleri genel-
likle üriner inkontinansı yaşlanma sürecinin nor-
mal bir parçası olarak görmekte ve bu nedenle te-
davi gerekmediğini düşünmektedirler (9). Ancak 
son 10 yılda üriner inkontinansın görülme sıklığı 
artmakta ve görülme yaşı azalmaktadır. Ünsal ve 
ark. 20 yaş üstü kadınların %15,5’inde SÜİ pre-
velansı bildirmiştir (10). Genç kadınlarda SÜİ 
prevelansı ve etki eden faktörlere yönelik gelece-
ğin sağlık profesyonelleri olacak hemşirelik öğ-
rencilerinde SÜİ varlığının araştırılması önemli 
görülmektedir.

Bu çalışmada hemşirelik bölümü öğrencilerinde 
stres üriner inkontinans görülme sıklığı ve etkili 
faktörleri incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Araştırma, Mart-Nisan 2017 tarihleri arasında bir 
devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören 1., 2., 3. ve 
4. sınıf öğrenciler üzerinde tanımlayıcı ve kesitsel 
tipte yürütülmüştür.

Araştırmanın evrenini, Mart-Nisan 2017 tarihleri 
arasında bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören 
1., 2., 3. ve 4. sınıf tüm kız öğrenciler oluşturmuş-
tur. Örneklem sayısı hesaplanmadan, dahil edilme 
kriterlerine uygun (Araştırmaya katılmaya gönül-
lü, 18 yaş üzeri, hemşirelik bölümü 1., 2., 3. ve 4. 
sınıf kız öğrenciler) n=273 kız öğrenci araştırma-
ya dahil edilmiştir. 

Verilerin toplanmasında; Anket Formu ve Uroge-
nital Distres Envanteri /UDI-6 (Urinary Distress 
Inventory-6) kullanılmıştır.

Anket Formu: Araştırmacılar tarafından literatür 
taraması sonucu oluşturulan öğrencilerin kişisel 
özelliklerini içeren 8 soru (yaş, boy, kilo, BKİ, sı-
nıf, mezun olduğu lise, anne eğitim durumu, baba 
eğitim durumu, aile tipi, gelir durumu), alışkanlık-
lar, mesane irritanları ve sıvı alımı ile ilgili özel-
liklerini içeren 7 soru (sigara kullanma durumu ve 
miktarı, alkol kullanma durumu ve miktarı, çay 
kullanma durumu ve miktarı, bitki çayı kullanma 
durumu ve miktarı, kahve kullanma durumu ve 
miktarı, kola tüketme durumu ve miktarı, günlük 
ortalama su alımı)  ve stres üriner inkontinans ile 
ilgili içeren 3 soru (stres üriner inkontinans varlı-
ğı, stres üriner inkontinans başlama nedeni, idrar 
kaçağı durumu ve sıklığı) olma üzere toplam 18 
sorudan oluşmaktadır (3-5).

UDI-6 (Urinary Distress Inventory): Barber, 
Walters ve Bump tarafından 2005 yılında geliş-
tirilen Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20), 
Pelvik Taban Semptom Ölçeği (PFDI-20/ Pelvic 
Floor Distress Inventionary) olarak Türkçe geçer-
lilik ve güvenirlik çalışması 2012 yılında Kaplan, 
Süt N, Süt HK tarafından yapılmıştır (11,12). PF-
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DI-20’nin alt boyutu olan UDI-6’da SÜİ, detrusor 
overaktivitesi ve mesane dışı obstrüksiyonlar sor-
gulanmaktadır. Ayrıca hastalar UDI-6 skorlarına 
göre; UDI1 skor >1 olanlar frequency mevcut, 
UDI2 skor>1 olanlar Urge Üriner İnkontinans 
(UÜİ) mevcut, UDI3 skor>1 olanlar SÜİ mevcut, 
UDI2+UDI3 skor>2 olanlar Mix Üriner İnkonti-
nans (MÜİ) mevcut, UDI5 skor >1 olanlar Üriner 
Retansiyon (ÜR) mevcut olarak sınıflandırılırlar. 
Alt boyutta yer alan maddelerin ortalama skorları 
hesaplandıktan sonra bu skorlar 25 ile çarpılarak 
0-100 arasında değişen ölçek skorları hesaplan-
maktadır (12).

Araştırmanın etik uygunluğu için çalışmanın yü-
rütüleceği üniversitenin bilimsel araştırmalar etik 
kurulundan BAEK 2018/74 nolu etik onay ve ve-
rilerin toplanması için aynı üniversitenin Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanlı-
ğı’ndan yazılı izin alınmıştır. Araştırmaya katıl-
maya gönüllü öğrencilerden sözlü bilgilendiril-
miş onam alınmıştır. 

Veri toplanmasına başlanmadan önce katılımcı-
lara çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir. 
Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin bilgi 
formunu doldurmaları yaklaşık 10 dk. sürmüştür.  

Hemşirelik bölümü öğrencilerinin sosyo-demog-
rafik özellikleri, alışkanlıkları, mesane irritanları 
ve sıvı alımı ile ilgili özellikleri ve SÜİ ile ilgi-
li özelliklerinin niceliksel sonuçları ortalama ± 
standart sapma, kategorik sonuçları ise sayı (n) 
ve yüzde (%) olarak gösterilmiştir Stres üriner 
inkontinans varlığı durumu ile bazı değişkenlerin 
karşılaştırılmasının analizinde, Mann Whitney U 
ve Ki-kare testi yöntemleri kullanılmıştır. İstatis-
tiksel anlamlılık sınır değeri p<0.05 olarak kabul 
edilmiştir.

Bulgular 
Çalışmaya katılan hemşirelik bölümü kadın öğ-
rencilerinin yaş ortalaması 20,2±1,8, %28,6’sı-
nın sınıfının 4. sınıf, %59,2’sinin mezun olunan 
lisenin anadolu lisesi, %61,3’ünün anne eğitim 
durumu ilköğretim ve altı, %66,4’ünün baba eği-
tim durum lise ve üstü, %84,9’unun aile tipinin 
çekirdek aile ve %83,6’sının gelir düzeyinin gelir 
gidere eşit olduğu belirlenmiştir (Tablo 1).  

Tablo 1. Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demog-
rafik özellikleri (n=273)
Değişkenler Ort+SS
Yaş 20,2±1,80
BKI 23,9±3,1

N %
Sınıf

1. sınıf 47 17,2
2. sınıf 74 27,1
3. sınıf 75 27,5
4. sınıf 77 28,2

Mezun Olunan Okul
Düz Lise 86 31,5
Anadolu Lisesi 162 59,3
Meslek Lisesi 25 9,2

Anne Eğitim Düzeyi
İlköğretim ve altı 167 61,2
Lise ve üstü 106 38,8

Baba Eğitim Düzeyi
İlköğretim ve altı 92 33,7
Lise ve üstü 181 66,3

Aile Tipi
Çekirdek Aile 232 85,0
Geniş Aile 41 15,0

Gelir düzeyi
Gelir giderden az 23 8,4
Gelir gidere eşit 228 83,5
Gelir giderden fazla 22 8,1

Ort.: Ortalama;  SS: Standart Sapma

Hemşirelik bölümü öğrencilerinin alışkanlıkları, 
mesane irritanları ve sıvı alımı ile ilgili özellikleri 
Tablo 2’de gösterilmiştir. Öğrencilerin %25,2’si-
nin sigara  (sigara kullanım miktarı günde=7,4 ± 
3,7) ve %6,7’sinin alkol kullandığı (alkol kulla-
nım miktarı haftada=1,4±0,8 kadeh), %95,8’inin 
siyah çay (çay kullanım miktarı günde= 6,0±2,0 
bardak), %39,9’unun bitki çayı (bitki çayı kulla-
nım miktarı günde=1,4±0,8), %72,3’ünün kahve 
tükettiği (kahve kullanım miktarı günde=1,3±0,5 
fincan), %31,9’unun kola tükettiği (kola kullanım 
miktarı günde=2,0±0,0), günlük ortalama su tü-
ketim miktarının 1,6±0,4 lt olduğu belirlenmiştir. 

Hemşirelik öğrencilerinin SÜİ ile ilgili özellikleri 
Tablo 3’de gösterilmiştir. Öğrencilerin %15,5’inin 
SÜİ mevcut olduğunu ifade ettiği, SÜİ’si olanla-
rın %55,6’sının başlama nedenin geçirilen üst ve 
alt solunum yolu enfeksiyonları olduğu saptan 
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Tablo 2. Hemşirelik öğrencilerinin alışkanlıkları, 
mesane irritanları ve sıvı alımı ile ilgili özellikleri 
(n=273)
Değişkenler N %
Sigara Kullanma Durumu

Kullanan 69 25,2
Kullanmayan 204 74,8

Sigara Kullanma Miktarı / Gün 7,4 ± 3,7
Alkol Kullanma Durumu

Evet 17 6,7
Hayır 256 93,7

Alkol Kullanma Miktarı / Hafta 1,4±0,8
Siyah Çay Tüketme Durumu

Tüketen 262 95,8
Tüketmeyen 11 4,2

Siyah Çay Kullanımı Bardak/Gün 6,0±2,0
Bitki Çayı Tüketme Durumu

Tüketen 109 39,9
Tüketmeyen 164 60,1

Bitki Çayı Kullanımı Bardak/Gün 1,4±0,8
Kahve Tüketme Durumu

Tüketen 198 72,3
Tüketmeyen 75 27,7

Kahve Türü
Türk Kahvesi 217 79,3
Granül Kahve 56 20,7

Kahve Kullanımı Fincan/Gün 1,3±0,5
Kola Tüketme Durumu

Tüketen 87 31,9
Tüketmeyen 186 68,1

Kola Kullanımı Bardak/Gün 2,0±0,0
Günlük ortalama su alımı (litre/
lt)

1,6±0,4

n: Sayı;   %: Yüzde

mıştır. SÜİ’si olan öğrencilerin %95,4’sinin id-
rarkaçırma sıklığının günde 1-2 kez, %4,6’sının 
idrar kaçırma sıklığının haftada 3-4 kez olduğu 
bulunmuştur.

Hemşirelik öğrencilerinde SÜİ üzerine etkili 
faktörler Tablo 4’te gösterilmiştir. Öğrenciler-
den kendilerinde SÜİ mevcut olduğunu ifade 
edenlerin BKİ’sinin anlamlı olarak daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir (p=0,027). Sigara (n=188) 
(p<0,001) ve alkol (n=220) (p=0,009) kullanma-
yan, bitki çayı (n=144) (p=0,036) ve kola (n=261) 
(p=0,008) tüketmeyenler kız öğrencilerinde SÜİ 
görülmediği saptanmıştır.

Tablo 3. Hemşirelik öğrencilerinin SÜİ ile ilgili 
özellikleri (n=273)
Değişkenler n %
SÜİ Varlığı

Olan 43 15,5
Olmayan 230 84,5

SÜİ Başlama Nedeni
Kilo alımı 3 5,6
İlaç kullanımı 12 30,6
Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları 23 55,6
Aşırı sıvı alımı 1 2,8
Diğer 3 5,6

İdrar Kaçağı Sıklığı/Günde
1-2 kez 41 95,4

İdrar Kaçağı Sıklığı/Haftada
3-4 kez 2 4,6

n: Sayı;   %: Yüzde

Tablo 4. Hemşirelik öğrencilerinde SÜİ üzerine 
etkili faktörler

SÜİ Varlığı 
Durumu p

Evet Hayır
Ort±SS Ort±SS

BKİ 24,9±3,2 23,7±3,0 p=0,027*
n % n %

Sigara Kullanma 
Durumu

Kullanan 27 39,1 42 60,9
p<0,001**

Kullanmayan 16 7,8 188 92,2
Alkol Tüketme 
Durumu

Tüketen 7 41,2 10 58,8
p=0,009*

Tüketmeyen 36 14,1 220 85,9
Bitki Çayı Tüketme 
Durumu

Tüketen 23 21,1 86 78,9
p=0,036**

Tüketmeyen 20 12,2 144 87,8
Kola Tüketme 
Durumu

Tüketen 18 20,7 69 79,3
p=0,008**

Tüketmeyen 25 13,4 261 86,6
* Mann Whitney U Test;    **Ki-Kare
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Ort+SS
UDI-1/ Sık idrara gitme 0,6±1,0
UDI-2/ Sıkışma hissiyle birlikte idrar kaçırma 0,3±0,8
UDI-3/ Fiziksel aktivite (öksürme, hapşırma) ile idrar kaçırma 1,2±1,2
UDI-4/ Damlama seklinde az miktarda idrar kaçırma 1,2±1,4
UDI-5/ Şiddetli sıkışma ile mesaneyi boşaltma ihtiyacı 0,7±1,1
UDI-6/ Karnın alt bölgesinde veya kasıklarda ağrı ve rahatsızlık hissi 0,7±1,0
UDI-6 Toplam Skor ortalaması 19,7±20,8

Ort.: Ortalama;  SS: Standart Sapma

SÜİ Varlığı UDI-1 UDI-2 UDI-3 UDI-4 UDI-5 UDI-6
UDI-6

Toplam

Olan 1,3±1,1 1,3±1,1 2,8±0,5 3,2±0,5 1,7±1,1 2,2±0.5 51,2±10,2

Olmayan 0,5±1,0 0,1±0,5 0,9±1,0 0,9±1,1 0,6±1,0 0,4±0.8 13,4±16,1

p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001*

* Mann Whitney U Test

Hemşirelik öğrencilerinin UDI-6 ölçek 
maddeleri ve toplam puan ortalamaları Tablo 
5’te gösterilmiştir. UDI-1 ölçek madde puan 
ortalaması 0.6±1.0, UDI-2 ölçek madde puan 
ortalaması 0.3±0.8, UDI-3 ölçek madde puan 
ortalaması 1.2±1.2, UDI-4 ölçek madde puan 
ortalaması 1.2±1.4, UDI-5 ölçek madde puan 
ortalaması 0.7±1.1, UDI-6 ölçek madde puan 
ortalaması 0.7±1.0, UDI-6 ölçek toplam puan 
ortalaması 19.7±20.8 olduğu bulunmuştur.

Hemşirelik öğrencilerinde SÜİ varlığı ile UDI-6 
skorlarının karşılaştırılması Tablo 6’da gösteril-
miştir. Stres üriner inkontinans mevcut olanların 
kız öğrencilerini stres üriner inkontinansı olma-
yan kız öğrencilere göre UDI-6 toplam ve madde 
puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulun-
muştur (p<0,001).

Tartışma
Stres üriner inkontinans; bireyin ve çevresinin 
biyolojik, psikolojik, fizyolojik ve sosyal alanla-
rını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Stres 
üriner inkontinans, değişen dünya ve yaşam şart-
larına bağlı olarak SÜİ görülme sıklığı ve SÜİ 

görülme yaş aralığı da değişiklik göstermektedir.  
Literatürde, SÜİ görülme yaşı düşerken, SÜİ gö-
rülme sıklığı artmaktadır (1-5). Buna bağlı olarak, 
bu çalışmada hemşirelik bölümü kız öğrencilerin-
de SÜİ görülme sıklığı ve etkileyen faktörler in-
celenmiş olup elde edilen bulgular ulusal ve ulus-
lararası literatür ile tartışılmıştır.

Çalışmada, hemşirelik bölümü öğrencilerinin 
%15.5’inde SÜİ mevcut olduğu, SÜİ olanların 
%55.6’sının başlama nedenin üst ve alt solunum 
yolu enfeksiyonları ve %95.4’ünün idrar kaçırma 
sıklığının günde 1-2 kez olduğu belirlenmiştir 
(Tablo 3). Ülkemizde genç kadınlarda SÜİ pre-
velanslarını araştıran çalışmalar incelendiğinde; 
Saraçoğlu ve ark.’ı (13) 18-88 yaş arası kadınla-
rın %19,5’inde, İrer ve ark.’ı (14) 18 yaş üstü ka-
dınların %34,8’inde, Çiftçi ve Güney (15) 18 yaş 
üstü kadınların %33,5’inde, Ünsal ve ark. (10) 
20 yaş üstü kadınların %15,5’inde SÜİ olduğunu 
saptamıştır. Geirsson ve ark.’nın çalışmalarında, 
16-19 yaş arası kız öğrencilerin %32’sinde üriner 
inkontinansı olduğu, üriner inkontinansı olanların 
%55’inde SÜİ olduğu ve  %11’inin haftada en 
az 2 kez idrar kaçırma yaşadığını tespit etmiştir 

Tablo 5. Hemşirelik öğrencilerinin UDI-6 maddeleri ve toplam puan ortalamaları

Tablo 6. Hemşirelik öğrencilerinin SÜİ varlığı ile UDI-6 skorlarının karşılaştırılması 
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(16). Pedersen ve ark. 18-29 yaş arası kadınlar-
da SÜİ prevelansını Almanya’da %7,7 ve Dani-
marka’da %5,9 olduğunu bulmuştur (17). Perara 
ve ark.’nın çalışmasında, 21 yaş üstü kadınların 
%23,3’ünün SÜİ ve SÜİ olanlardan %26,9’unun 
hafif düzeyde yaşadığını saptamıştır (1). Parden 
ve ark. çalışmasında, 19-30 yaş arasında olan kız 
üniversite öğrencilerinin %11,2’sinin SÜİ oldu-
ğunu belirlemiştir (18). Breda ve ark.’ı sağlıklı 
18-30 yaş arası sağlıklı kız üniversite öğrencile-
rinin %12,5’inde SÜİ olduğu, %37,1’inin haftada 
en az bir kez istemsiz idrar kaçırdığını bulmuştur 
(19). Literatürdeki çalışma sonuçları ve bu çalış-
manın bulguları doğrultusunda; genç kadınlarda 
SÜİ prevelansında artış yaşanmakta olduğu söy-
lenmektedir. Prevelanslar araştırmalara dahil edi-
len örneklem gruplarının özelliklerine göre değiş-
kenlik göstermektedir.

Fazla kilo ve obezite, intravezikal ve intraabdo-
minal basıncın sürekli olarak artmasına yol açarak 
stres üriner inkontinansın görülmesinde rol oynar 
(20). Çalışmada, kız öğrencilerde BKİ arttıkça 
SÜİ görülme sıklığının da arttığı saptanmıştır. 
Terzi ve ark.’ı 18 yaş üstü kadınlarda, BKİ arttık-
ça SÜİ durumunda artış yaşandığını bildirilmiştir 
(21). Goltzman ve Peleg çalışmalarında, 18-75 
yaş arası kadınlarda üriner inkontinans ile BKİ 
arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı 
ilişki bulmuştur (22). Pedersen ve ark.’ı, SÜİ ile 
BKİ arasında istatistiksel olarak pozitif yönde an-
lamlı ilişki saptamıştır (17). Chen ve ark.’ının 18 
yaş üstü obez ve normal kilolu kadınlar üzerin-
de yaptıkları çalışmada, obez kadınlarda anlam-
lı olarak daha yüksek üriner inkontinansa oranı 
ve üriner inkontinansa sahip olanların %60’ında 
SÜİ olduğunu saptamıştır (23). Kadınlarda artan 
BKİ sonucu yaşanan SÜİ, mesane üzerinde artmış 
intraabdominal basınç ve aşırı üretral mobiliteye 
bağlı olarak gelişmektedir. Çalışmalardan elde 
edilen sonuçlarda genç kadınlarda BKİ artışının 
SÜİ artışına yol açtığı sonucunu desteklemekte-
dir.

Sigaranın içinde bulunan nikotin mesane kont-
raksiyonlarını artırmaktadır (24). Çalışmada si-
gara kullanmayan kız öğrencilerinde SÜİ yaşan-
madığı bulunmuştur. Amaral ve ark.’ı Portekizli 

kadınlarda üriner inkontinans için risk faktörlerini 
inceledikleri çalışmada, sigara kullanma durumu 
arttıkça SÜİ görülme sıklığının da arttığı sapta-
mıştır (25). Dallosso ve ark. çalışmalarında, siga-
ra içen kadınlarda içmeyenlere kıyasla daha fazla 
SÜİ görüldüğünü belirlemiştir (26). Hannestad ve 
ark.’ı (27) ile Bump ve McClish (28) çalışmala-
rında, sigara içen 18 yaş üstü kadınlar için SÜİ 
görülme riskinin sırasıyla 1.8 ve 2.92 kat artış 
gösterdiğini bildirmişlerdir. Çiftçi ve Güney ça-
lışmalarında, sigara içen kadınlarda içmeyenlere 
kıyasla daha fazla SÜİ görüldüğünü bulmuştur 
(15). Sigara kullanan genç kadınlarda tekrarlayan 
kronik öksürüğe bağlı gelişen SÜİ, intraabdomi-
nal basıncın artması sonucu ortaya çıkmaktadır 
(29). Çalışma sonucumuza göre sigara kullanma-
yan genç kadınlarda SÜİ yaşanmadığı ve sigara-
nın mevcut etkilerinin SÜİ yaşanması ile ilişkili 
olabileceğini söyleyebiliriz. 

Kafein içeriği olan çay, kola gibi içecekler ile 
alkol, mesane uyarımını şiddetlendirmekte ve 
mesane hacmini ve idrar üretimini arttırmaktadır 
(30).  Çalışmada, bitki çayı ve kola tüketmeyen 
ve alkol kullanmayan öğrencilerde SÜİ yaşanma-
dığı bulunmuştur. Jura ve ark.’nın üriner inkon-
tinans tipleri olan stres üriner inkontinans, urge 
üriner inkontinans ve miks üriner inkontinans ile 
kafein alımını inceledikleri çalışmalarında, kafein 
alımı ve miktarıyla SÜİ arasında bir ilişki bulun-
mamıştır (31). Artmış diüresiz ile birlikte santral 
sinir stimülasyonun uyarılması ve artmış alt idrar 
yolu düz kas kontraktilitesi gibi durumlara kafe-
inin aracılık etmesi ile bitki çayı ve kola tüketi-
mi ile SÜİ arasındaki ilişki açıklanabilmektedir 
(32). Amaral ve ark.’ı yaptıkları çalışmalarında, 
SÜİ ile alkol kullanma durumu arasında farklılık 
bildirmiştir (25). Dallosso ve ark.’ının çalışmala-
rında, alkol olarak bira tüketme ile SÜİ arasında 
farklılık bulmuştur (26). Günlük alınan kafein ve 
bitki çayı alım miktarına ve çayın içeriğindeki 
etkene bağlı olarak mesane detrüsör kası etkile-
nerek diüretik etki görülmektedir. Özellikle alkol 
olarak bira tüketimi de benzer şekilde diüretik 
etkili olmaktadır. Mevcut mesane doluluğu son-
rası idrara yapmanın geciktirilmesi de yürüme, 
ağırlık kaldırma, merdiven çıkma gibi aktiviteler 
sırasında intraabdominal basınç artışı ile SÜİ ya-
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şanmasına yol açabilmektedir (33). Bu çalışma-
nın sonucu bitki çayı ve kola tüketmeyen ve alkol 
kullanmayan öğrencilerde SÜİ yaşanmadığını 
göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler
Çalışma bulgularımıza  göre; hemşirelik bölümü 
kız öğrencilerinde SÜİ görülme oranı %15.5 olup 
BKİ arttıkça SÜİ yaşanma durumu da artmak-
tadır. Sigara ve alkol kullanmayan, bitki çayı ve 
kola tüketmeyen öğrencilerde SÜİ görülmemek-
tedir. Ayrıca SÜİ mevcut öğrencilerde idrar kaçır-
ma semptomlarında artış yaşanmaktadır.
Bu sonuçlar doğrultusunda öneriler; genç kadın-
ların kontinanslarını korumaları için kilo alımına 
dikkat ederek normal BKİ sınırlarında olmaları, 
sigara ve alkol kullanmamaları, bitki çayı ve kola 
gibi kafein içeren içecekleri çok fazla tüketmeme-
leri önerilmektedir. 
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Effect of Parental Attachment Styles on Interpersonal Relationships in a 
Group of Nursing Students

Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinde Anne-Baba Bağlanma 
Biçimlerinin Kişilerarası İlişkilere Etkisi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Gül Sultan ÖZEREN1, Semiha AKIN2, Gül Ünsal BARLAS3

ABSTRACTÖZ
Objective: This study has been carried out in order to investigate the 
effects of parental attachment styles on interpersonal relationships, 
and, according to the findings, to provide suggestions for improving 
students’ interpersonal relationships and their insights on attach-
ment types. 
Methods: This is a descriptive-correlational study. 
Results: It was found in the study that students had highest scores 
in the Attention/Control Mother subscale and lowest scores in the 
Overprotection Mother subscale in PAS, while they had the highest 
scores Dominant Type subscale and lowest scores in the Mocking 
Type subscale of ISS. According to PAS-Attention and Protection 
subscale mean scores, the participating students perceived their at-
titudes toward their parents as moderately-positive, and found their 
mothers more caring than their fathers. Negative interpersonal rela-
tionship styles of students’ were found to decrease as their parental 
attachment levels increase (p<0.05). 
Conclusion: Correlation coefficients obtained by a comparison of 
PAS and ISS indicate that there was a positive correlation betwe-
en parental attachment level and interpersonal relationship styles. 
Considering the importance of interpersonal relationships, commu-
nication and attachment in nursing, it is anticipated that nursing stu-
dents could benefit from amendments to the curriculum, trainings, 
and activities such as role-plays. 

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinde anne-baba bağlanma 
biçimlerinin kişilerarası ilişkilere etkisini incelemek, sonuçlar doğ-
rultusunda öğrencilere bağlanma biçimlerine dair içgörü düzeyleri-
ni ve kişilerarası ilişkilerini geliştirmeye yönelik önerilerde bulun-
mak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı-ilişki arayıcı olarak plan-
lanmıştır. 
Bulgular: Öğrencilerin ABBÖ kapsamında en yüksek puanı İlgi/
Kontrol Anne alt boyutundan, en düşük puanı ise Aşırı Koruma Anne 
alt boyutundan aldıkları, KTÖ kapsamında en yüksek puanı Baskın 
Tarz alt boyutundan, en düşük alt boyut puanını ise Alaycı Tarz alt 
boyutundan aldıkları saptanmıştır. Öğrencilerin anne ve babalarına 
bağlanma biçiminin ve kişilerarası ilişki tarzlarının olumlu olduğu,  
anne-babaya bağlanma düzeyi arttıkça olumsuz kişilerarası ilişki 
tarzlarının azaldığı saptanmıştır (p<0.05). 
Sonuç: ABBÖ ve KTÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında elde 
edilen korelasyon katsayıları anne-baba bağlanma düzeyinin ar-
tışıyla paralel olarak kişilerarası ilişki tarzlarının olumlu yönde 
etkilendiğini göstermektedir. Bu doğrultuda hemşirelik eğitim müf-
redatında hemşirelikte kişilerarası ilişkiler, iletişim ve bağlanma al-
gılarını geliştirmeye yönelik derslerin verilmesi, öğrencilere yönelik 
eğitimler ve rol-play gibi eğitsel faaliyetlerin planlanmasının yararlı 
olacağı öngörülmektedir.

Keywords: Attachment; interpersonal relationships; nursing stu-
dent; attachment theory; communication. 
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rencisi; bağlanma kuramı; iletişim.
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GİRİŞ

Erken gelişim döneminde bebeğin ilk etkileşim-
leri büyük önem taşımaktadır. Bebeğin ilk bakım 
vericisi bu etkileşimin en önemli unsuru olmakta-
dır (1). Genetik sistemler, biyolojik ve psikolojik 
yapıların gelişimini programlayarak, bebekliğin 
ilk aşamalarında aktif rollerini yüksek oranda sür-
dürmektedirler (1) ve bu süreç doğumdan sonraki 
dönemde çevresel faktörlerden ciddi şekilde etki-
lenmektedir (2).

Bireyin bütün yaşamı boyunca gerçekleştirmek 
istediği en önemli olgulardan biri, yakın iliş-
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kiler kurma ve bu ilişkilerde istenilen biri olma 
arzusu olarak ortaya çıkmaktadır (3). İnsanlarda, 
dünyayla daha iyi başa çıkabildiği düşünülen ve 
iyi tanınan bir başka bireye yakınlığı elde etmek 
veya o yakınlığı korumak şeklinde sonuçlanan 
davranış biçimleri, bağlanma davranışı olarak ta-
nımlanmaktadır (4). Bebeklerle ilgili çalışmalar-
da bağlanma ve keşif davranışının iç içe geçmiş 
olduğu, keşifle ilgili sistemin bağlanılacak bireyin 
ulaşılabilirlik ve olumlu tepkiselliğine bağlı oldu-
ğu bildirilmektedir (5). 

Bowlby, hangi yaşta olursa olsun insanların zor-
luklarla karşılaştıklarında arkalarında yardımları-
na koşacak bir ya da daha fazla kişinin bulundu-
ğundan emin olduklarında en üst düzeyde mutlu 
olduklarına ve yeteneklerini en yararlı biçimde 
ortaya koyabildiklerine dikkat çekmektedir. Böy-
lece, bağlanma kuramı genel olarak yaşam ve 
yaşamla başa çıkmaya ilişkin duygularda yakın 
ilişkilerin niçin ve nasıl merkezi ve yaşamsal bir 
rol oynadığını açıklar (5). 

Bağlanma kuramı, sağlık hizmetine gereksinimi 
olan birey ve bakım-tedavi hizmetini sunan birey 
arasındaki ilişkileri, sağlık ekibi üyesinin tutum 
ve davranışlarını anlamada son yıllarda önemli 
bir konu haline gelmiştir (6). Sağlık ekibi ve sağ-
lık sisteminden kaynaklanan sorunlarda etkili baş 
etme yöntemlerinin kullanmasını sağlamak için 
sağlık üyelerinin bağlanma biçimlerinin göz önü-
ne alınması önerilmektedir (7). Sağlık ekibi içe-
risinde kişilerarası ilişkilerde oldukça etkin olan 
hemşireler, anne-bebek bağlanmasına en erken 
dönemde yani bebeğin henüz anne karnında ya-
şadığı dönemde ele alabilirler. Gebelik dönemin-
de kadını anneliğe hazırlamak için uygun ebelik/ 
hemşirelik girişimleri bu açıdan son derece önem-
lidir (8). 

Hemşirelerden topluma duyarlı, sağlık gereksi-
nimlerine yanıt verebilen ve politikalarda söz sa-
hibi bireyler olmaları beklenmektedir. Hemşirele-
rin problem çözme becerileri bu beklentilerin kar-
şılanmasında önemli bir özelliktir (9). Bağlanma 
stillerinin kişilerarası problem çözme yaklaşım-
larını anlamlı düzeyde açıkladığı gösterilmiştir 
(10). Hemşirelik kuramcıları kişilerarası süreçte 

ağırlıklı bir yeri olan iletişimi, hemşireliğin ken-
dine özel işlevlerinin özü olarak nitelendirmek-
tedirler (11). Hemşirelik bilimi, biyopsikososyal 
varlıklar olan insanla ilgilenmektedir. Hemşirelik 
mesleği, eğitimlerinde kaliteli bakım için teknik 
donanımla birlikte, kendini ve insan davranışla-
rını tanıma, doğru iletişim teknikleri geliştirme, 
etkin problem çözme, psikososyal destek, beden-
sel ve ruhsal rahatsızlıklarda doğru yaklaşımlar, 
sağlığın korunması ve geliştirilmesi gibi alanlarda 
bilgi ve beceri kazandırmaktadır.

Hemşirelik uygulamalarından ruh sağlığı hemşi-
reliği, en ilginç ve zorlayıcı hemşirelik alanların-
dan biri olup, profesyonel bilgi yanında kişilera-
rası ilişki beceri ve tecrübesi gerektirmektedir. Bu 
alanda görev yapan hemşirelerin etkin olabilmek 
için açık fikirli, yansıtıcı olmalı ve spiritüellik ve 
umut gibi kavramları anlayabilmeleri önemlidir. 
Bununla birlikte ruh sağlığı hemşireleri profesyo-
nel ve terapötik ilişkilerin doğasını ve sınırlarını 
bilmek zorundadır. Sorumluluk, içgörü ve kendini 
tanıma gibi kişisel niteliklerin de önemli gerek-
liliklerdir (12). Bağlanma stillerinin de kendini 
tanıma, sorumluluk alma ve mesleğe bağlanma 
davranışlarını etkilediği gözönüne alındığında 
hemşirelerin bağlanma stillerinin önemi de ortaya 
çıkmaktadır (13).

Bu çerçevede bu araştırma, hemşirelik öğrenci-
lerinin anne ve babalarına bağlanma biçimlerinin 
kişilerarası ilişki tarzlarına etkilerini, kişisel de-
ğişkenlerle birlikte incelemek amacıyla gerçek-
leştirilmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın tipi
Bu çalışma tanımlayıcı-ilişki arayıcı bir araştır-
madır.  
Evren ve Örneklem
Araştırma örneklemini İstanbul’da bir vakıf üni-
versitesine bağlı hemşirelik yüksekokulunda öğ-
renimlerini sürdürmekte olan öğrenciler oluştur-
muştur. Örneklem için toplam 570 kişi olan ev-
renin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Örnek-
leme alınma kriterleri; bahsi geçen üniversitenin 
hemşirelik yüksekokulunun 1, 2, 3 ya da 4. sınıf 
öğrencisi olmak; 2015-2016 Eğitim-Öğretim yı-
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lında okula devam eden öğrenci olmak; çalışma-
ya katılmaya gönüllü olmak ve 18 yaş veya üzeri 
olmak olarak belirlenmiştir.  Örnekleme alınma 
kriterlerine uygun tüm öğrencilere ulaşılmaya ça-
lışılmış olmakla birlikte, veri toplama sürecinde 
64 öğrenci okulda bulunmadığı için 55 öğrenci 
ise formu eksik doldurduğu için araştırma 451 
öğrenciyle tamamlanmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Etik İlkeler
Çalışmanın gerçekleştirilmesi için gerekli etik 
kurul izni İstanbul Bilim Üniversitesi Etik Ku-
rulu’ndan alınmıştır. Veriler, İstanbul’da bir 
hemşirelik yüksekokulunda 2 Aralık 2015-11 
Aralık 2015 tarihleri arasında anket yöntemiyle 
toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Öğrenci 
Bilgi Formu”, “Kişilerarası Tarz Ölçeği - KTÖ” 
ve “Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği - ABBÖ” kul-
lanılmıştır. Araştırmanın gerçekleştirilmesi için 
kurum izni ve ölçeklerin kullanımı için izinler 
alınmıştır. Araştırmaya katılmaya gönüllü birey-
lere araştırmanın amacı açıklanarak, ad-soyad 
sorulmadan elde edilen verilerin gizli kalacağı ve 
kimse ile paylaşılmayacağı konusunda güvence 
verilmiştir. Sözel ve yazılı onamları alınmıştır. 
İlgili öğretim elemanlarından izin alınarak ders 
sonlarında yaklaşık 20 dakikalık sürelerde bil-
gi formu ve ölçeklerin doldurulması tamamlan-
mıştır. 

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğren-
ci Bilgi Formu”, “Kişilerarası Tarz Ölçeği” ve 
“Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği” kullanılmıştır.
1. Öğrenci Bilgi Formu: Katılımcıların anne-ba-
baya bağlanma biçimleri ve kişilerarası ilişki 
tarzları ile ilişkili olabileceği düşünülen bazı 
değişkenlere ait verilerin toplanması için araştır-
macı tarafından Öğrenci Bilgi Formu hazırlan-
mıştır. Toplam 22 maddeden oluşan bu formda; 
çoktan seçmeli ve kapalı uçlu sorular ayrıca boşluk 
doldurma şeklinde ve açık uçlu sorulara yer ver-
ilmiştir. Öğrenci Bilgi Formu’nda katılımcılara 
sosyodemografik özellikler (cinsiyet, yaş, sınıf, 
sosyoekonomik düzey), aile ve sosyal yaşam 
(anne-babanın hayatta olup olmama durumu ve 
birlikte ya da ayrı yaşama durumu, kardeşe sahip 
olma durumu, anne-baba eğitim düzeyi, bebek-

likte birincil bakım veren kişi) ve okul yaşamına 
(samimi arkadaş sahibi olma durumu, akademik 
başarı durumu, kişilerarası ilişkiler ile ilgili eği-
tim alma durumu) ilişkin sorulara yer verilmiştir.
2. Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği: Araştırmaya 
katılan bireylerin ana-babaya bağlanma düzey-
ini değerlendirmek için “Ana-Babaya Bağlan-
ma Ölçeği-ABBÖ” (Parental Bonding Instru-
ment-PBI) kullanılmıştır. Ana-Babaya Bağlanma 
Ölçeği Parker, Tupling ve Brown (1979) tarafın-
dan geliştirilmiştir. Kapçı ve Küçüker (2006) 
tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmış olup, 
Bowlby’nin (1969, 1973) bağlanma kuramını 
temel alarak geliştirilen ilk ölçeklerden biridir. 
Ölçek temel olarak bireyin anne-babasıyla kuru-
lan ilişki örüntüsünü kendi algısıyla geriye dönük 
olarak değerlendirmektedir (14).

ABBÖ’nün test- tekrar test güvenilirliği tüm 
ölçek için Anne Formunda 0,90; Baba Formun-
da 0,89 olarak bulunmuştur. Anne İlgi/Kontrol alt 
boyutu için 0,91; Baba İlgi/Kontrol alt boyutu için 
0,90; Anne Koruma alt boyutu için 0,64; Baba 
Koruma alt boyutu için 0,78 olarak bulunmuştur 
(Kapçı ve Küçüker, 2006).Bu çalışmada Ana-Ba-
baya Bağlanma Ölçeği için yapılan güvenirlik 
analizi sonucunda anne İlgi/Kontrol alt boyutu 
için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,90; anne 
Aşırı Koruma alt boyutu ölçeği için Cronbach 
alfa güvenirlik katsayısı 0,67; baba İlgi/Kontrol 
alt boyutu için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 
0,91; baba Aşırı Koruma alt boyutu için Cronbach 
alfa güvenirlik katsayısı 0,70 olarak bulunmuştur. 
3. Kişilerarası Tarz Ölçeği: Araştırmaya katılan 
bireylerin kişilerarası ilişki tarzlarını belirlemek 
amacıyla Kişilerarası Tarz Ölçeği (KTÖ) kul-
lanıldı. Kişilerarası Tarz Ölçeği Şahin ve ark-
adaşları (2007) tarafından bir dizi çalışma sonu-
cunda kültürümüze özgü olarak geliştirilmiştir. 
Kişilerarası Tarz Ölçeği bireylerin kişilerarası 
ilişkilerde nasıl bir tarz kullandıklarını belirlemek 
amacı taşımaktadır. Toplam 60 maddeden oluşan 
kendini değerlendirme ölçeğidir (15).

Şahin ve arkadaşları (2007) tarafından geliştir-
ilen ölçeğin güvenirlik çalışmasından elde edilen 
analiz sonuçlarına göre güvenirlik katsayısı 0,93 
olarak bulunmuştur. Ölçek alt boyutları için elde 
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edilen güvenirlik katsayıları ise Baskın Tarz alt 
boyutu için 0,88 (madde sayısı 14), Kaçınan Tarz 
alt boyutu için 0,79 (madde sayısı 11), Öfkeli Tarz 
alt boyutu için 0,79 (madde sayısı 9), Duygudan 
Kaçınan/Duyarsız Tarz alt boyutu için 0,77 (mad-
de sayısı 11), Manipülatif Tarz alt boyutu için 
0,74 (madde sayısı 10), Küçümseyici/Alaycı Tarz 
alt boyutu için 0,67 (madde sayısı 5) bulunmuş-
tur (15). Bu çalışmada Kişilerarası Tarz Ölçeği 
için yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin 
güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa); Baskın Tarz 
alt boyutu için 0,90, Kaçınan Tarz alt boyutu için 
0,84, Öfkeli Tarz alt boyutu için 0,82, Duygudan 
kaçınan/Duyarsız Tarz alt boyutu için 0,81, Ma-
nipülatif Tarz alt boyutu için 0,81, “Küçümseyici/ 
Alaycı Tarz” alt boyutu için 0,73 olarak bulun-
muştur. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 
Bu araştırma 2015-2016 öğretim yılında İstan-
bul’da bir vakıf üniversitesinin hemşirelik lisans 
öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırma bulgula-
rı sadece ilgili örneklemin anne-baba bağlanma 
biçimleri ve kişilerarası ilişkilerine ilişkin bilgi 
vermektedir. Bu yönüyle araştırma sonuçları doğ-
rultusunda Türkiyede’ki tüm hemşirelik öğrenci-
leri için genelleme yapılamaz. İlgili kavramlara 
ilişkin verilerin kapsamı bilgi formu ve ölçekler-
deki sorulara verilebilecek yanıtlarla sınırlıdır; bu 
araştırmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmakta-
dır. 

Verilerin Çözümlenmesi ve Değerlendirilmesi
Çalışmanın istatistiksel analizleri R 3.2.2 (2016) 
paket programında yapılmıştır. Son yıllarda ak-
ademik çalışmalarda yaygın olarak kullanılan 
R programı, ücretsiz olarak temin edilmesi ve 
dünyanın çeşitli bölgelerindeki araştırmacıların 
katkıları sonucunda özellikle veri işleme ve 
çözümleme alanlarında çalışan kullanıcıların dik-
katini çekmektedir.
Çalışmada yer alan sosyodemografik değişken-
lere ait tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde 
ile nicel verilere ait tanımlayıcı istatistikler or-
talama, standart sapma, medyan, minimum ve 
maksimum değerleriyle verilmiştir. Nicel veril-
erin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk 
testiyle incelenmiştir. Normal dağılım göster-

meyen değişkenlerin 2 grup karşılaştırmaların-
da Mann Whitney U testi, 3 ve daha fazla grup 
karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi, 3+ grup 
karşılaştırmalarında anlamlı çıkan değişkenle-
rde 2’li alt grup karşılaştırmaları için Bonferonni 
düzeltmeli Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 
Ölçekler arası ilişkilere Spearman korelasyon an-
alizi ile bakılmıştır.  Ölçeklerin güvenirliği Cron-
bach Alfa katsayısıyla analiz edilmiştir. Çalışma-
daki tüm istatistiksel analizlerde p değeri 0,05’in 
altındaki karşılaştırmalar istatistiksel olarak an-
lamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR
Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyodemografik 
Özellikleri
Örneklemi oluşturan hemşirelik öğrencileri-
nin cinsiyet, yaşamın çoğunun geçirildiği yer, 
anne eğitim düzeyi, anne mesleği, baba eğitim 
düzeyi, baba mesleği ve aile gelir düzeyi algısı 
değişkenlerine ait frekans dağılımları ve yüzdel-
eri Tablo1’de gösterilmiştir. Araştırmaya katılan 
hemşirelik öğrencilerinin cinsiyete göre dağılımı 
incelendiğinde, grubun çoğunluğunu (%86) kız 
öğrencilerin oluşturduğu dikkat çekmektedir. 
Öğrencilerin çoğunun (%66,7) büyükşehirde 
geçirdiği belirlenmiştir.
Öğrenci grubun çoğunun (%42,1) annesi ilkokul 
mezunudur. Annesi hiç okula gitmemiş olanlar 
ise %2,4 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin anne 
meslek gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, 
çoğunun (%74,2) annesi ev hanımıdır. Öğrencile-
rin %8’i (n=36) annesinin kamu görevlisi, %7,8’i 
(n=35) özel sektör çalışanı olduğunu bildirmiştir.

Hemşirelik öğrencilerinin %33,9’u (n=152) ba-
basının lise mezunu, %26,1’i (n=117) ilkokul 
mezunu, %23,2’si (n=104) yüksekokul mezu-
nu, %16,9’u (n=76) ortaokul mezunu olduğunu 
bildirmiştir. Öğrencilerin baba meslek gruplarına 
göre dağılımı incelendiğinde, %33,7’si (n=152) 
babasının esnaf, %25,7’si (n=116) emekli, 
%22,4’ü (n=101) özel sektör çalışanı olduğunu 
bildirmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin %51,4’ü 
(n=232) geçinebildiğini, %27,5’i (n=124) idare 
edebildiğini, %11,3’ü (n=51) rahat geçinebildiği-
ni, %9,8’i (n=44) zor geçindiğini ifade etmiştir 
(Tablo 1).
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Tablo 1. Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyode-
mografik Özellikleri (N=451) (İstanbul, 2016)

Değişkenler n %
Cinsiyet 

Kız 388 86.0
Erkek 63 14.0

Yaşamın çoğunluğunun geçirildiği yer
Büyükşehir 301 66.7
Şehir 122 27.1
Kasaba 28 6.2

Anne eğitim düzeyi
Okula gitmemiş 11 2.4
İlkokul 190 42.1
Ortaokul 79 17.6
Lise 138 30.6
Üniversite 33 7.3

Anne mesleği
Ev hanımı 335 74.2
Kamu görevlisi 36 8.0
Özel sektör 35 7.8
Emekli 32 7.1
Esnaf 13 2.9

Baba eğitim düzeyi
İlkokul 117 26.1
Ortaokul 76 16.9
Lise 152 33.9
Üniversite 104 23.2

Baba mesleği
Esnaf 152 33.7
Emekli 116 25.7
Özel sektör 101 22.4
Kamu görevlisi 82 18.2

Aile gelir düzeyi algısı
“Geçinebiliyorum” 232 51.4
“İdare ediyorum” 124 27.5
“Rahat geçiniyorum” 51 11.3
“Zor geçiniyorum” 44 9.8

Hemşirelik Öğrencilerinin Aile Yaşamına İl-
işkin Özellikleri
Örneklemi oluşturan hemşirelik öğrencileri-
nin anne ve babanın hayatta olma durumu, anne 
ve babanın bir arada yaşama durumu ve kardeş 
sayısı ile ilgili değişkenlere ait frekans dağılımları 
ve yüzdeleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Hemşire-
lik öğrencilerinin %98,9’unun (n=446) annesi 
ve %95,8’inin (n=432) babası hayattadır. Öğren-

cilerinin anne-babanın bir arada yaşama durum-
larına göre dağılımı incelendiğinde, %93,8’i 
(n=423) anne-babasının evliolduğunuve bir-
likte yaşadığını, %3,5’i (n=16) anne-babasının 
boşandığını, %2,7’si (n=12) anne-babasının evli 
olduklarını fakat ayrı yaşadıklarını bildirmiştir. 
Hemşirelik öğrencilerinin %46,1’i (n=208) bir 
kardeşi, %26,2’si (n=118) iki kardeşi, %15,7’i 
(n=71) üç ve daha fazla sayıda kardeşi olduğunu, 
%12’si (n=54) ise kardeşi olmadığını bildirmiştir 
(Tablo 2).

Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Aile Yapısı-
na, Okul ve Sosyal Yaşamına İlişkin Özellikleri 
(N=451) (İstanbul, 2016)

Değişkenler n %
Annenin hayatta olma durumu

Hayatta 446 98.9
Hayatta değil 5 1.1

Babanın hayatta olma durumu
Hayatta 432 95.8
Hayatta değil 19 4.2

Anne-babanın bir arada yaşama durumu
Evli, birlikte yaşıyorlar 423 93.8
Boşandılar 16 3.5
Evli, ayrı yaşıyorlar 12 2.7

Kardeş sayısı
1 kardeş 208 46.1
2 kardeş 118 26.2
3 ve daha fazla kardeş 71 15.7
Yok 54 12.0

Sınıf
1.sınıf 130 28.8
2.sınıf 121 26.8
3.sınıf 100 22.2
4.sınıf 100 22.2

Akademik başarı algısı
“İyi” 280 62.1
“Orta” 171 37.9
“Kötü” 0 0

Samimi arkadaş durumu
Evet 334 74.1
Hayır 117 25.9

Kişilerarası ilişkiler/iletişim dersi alma
Evet 179 39.7
Hayır 272 60.3

Öğrencinin yaşamına ilişkin bireysel algısı 
“Çok İyi” 49 10.8
“İyi” 238 52.8
“Orta” 145 32.2
“Kötü” 19 4.2



65

Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinde Anne-Baba Bağlanma Biçimlerinin Kişilerarası İlişkilere Etkisi

Ana Babaya Bağlanma Ölçeği alt 
boyutları n  x̄ ± ss Medyan Dağılım Potansiyel dağılım

Aşırı Koruma Anne 451 11.18 ± 4.14 11 0-21 0-21
İlgi/Kontrol Anne 451 42.37 ± 8.84 44 0-54 0-54
Aşırı Koruma Baba 446 11.83 ± 4.39 12 0-21 0-21
İlgi/Kontrol Baba 446 40.36 ± 0.30 43 8-54 0-54

Hemşirelik Öğrencilerinin Okul ve Sosyal 
Yaşamına İlişkin Özellikleri
Örneklemi oluşturan hemşirelik öğrencilerinin 
sınıf, akademik başarı algısı, samimi arkadaş sa-
hibi olma durumu, kişilerarası ilişkiler/iletişim 
dersi/eğitimi alma durumu ve yaşamına İlişkin 
bireysel algılarına ait bulgular Tablo 3’te göster-
ilmiştir.

Hemşirelik öğrencilerinin %28,8’i (n=130) birin-
ci sınıfta, %26,8’i (n=121) ikinci sınıfta, %22,2’si 
(n=100) üçüncü sınıfta ve %22,2’si (n=100) 
dördüncü sınıfta öğrenimlerine devam etmek-
tedir.   Öğrencilerin akademik başarı durumuna 
ilişkin algıları incelendiğinde, %62,1’i (n=280) 
akademik başarısını “iyi”, %37,9’u akademik 
başarısını “orta” düzey olarak değerlendirmiştir. 
Öğrencilerin %74,1’i (n=334) samimi arkadaşı 
olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin yaşamına 
ilişkin bireysel algıları sorgulandığında; %52,8’i 
(n=238) yaşamını “iyi”, %32,2’si (n=145) 
yaşamını “orta”, %10,8’i (n=49) yaşamını “çok 
iyi” ve %4,2’si (n=19) yaşamını “kötü” olarak ni-
telendirmiştir. 

Hemşirelik Öğrencilerinin Anne-Babaya 
Bağlanma Biçimlerine İlişkin Bulgular
Hemşirelik öğrencilerinin anne-babaya bağlan-
ma biçimlerine ilişkin analiz sonuçları Tablo 
4’te sunulmuştur. Anne ve babaya bağlanma 
örüntülerini değerlendirmek üzere kullanılan 
ölçeğin puan ortalamaları incelendiğinde, “Aşırı 
Koruma-Anne” alt boyut puan ortalamaları 
11,18±4,14, “İlgi/Kontrol-Anne” alt boyut puan 
ortalamaları 42,37±8,84, “Aşırı Koruma-Ba-
ba” alt boyut puan ortalamaları 11,83±4,39, 
“İlgi/Kontrol-Baba” alt boyut puan ortalamaları 
40,36±10,30 olarak bulunmuştur. Bu bulgular 
öğrencilerin anne ve babalarına olumlu bağlanma 
biçimlerine sahip olduğunu göstermektedir.
Ana Babaya Bağlanma Ölçeği’nden alınan puan 
ortalamaları ve standart sapmaları incelendiğinde, 

öğrencilerin en yüksek puanı (42,37±8,84) İlgi/
Kontrol Anne alt boyutundan, en düşük puanı 
(11,18±4,14) ise Aşırı Koruma Anne alt boyutun-
dan aldıkları görülmektedir (Tablo 4).

Hemşirelik öğrencilerinin Ana Babaya Bağlan-
ma Ölçeği’nden aldıkları madde puan ortalama-
larının dağılımı Tablo 5’de yer almıştır. Öğren-
cilerin Anne Formunda en düşük puanı 23. mad-
deden aldıkları görülmektedir. “Bana karşı aşırı 
koruyucuydu” şeklindeki bu maddeden alınan 
puan ortalaması 0,95± 0,90 olarak bulunmuştur. 
Öğrencilerin Baba Formunda da en düşük puanı 
23. maddeden aldıkları görülmektedir. “Bana 
karşı aşırı koruyucuydu” şeklindeki bu mad-
deden alınan puan ortalaması 0,93 ± 0,91 olarak 
bulunmuştur. Öğrencilerin Anne Formunda “İlgi/
Kontrol” alt boyutunda en yüksek puanı 6. mad-
deden aldıkları görülmektedir. “Bana karşı sevgi 
doluydu” şeklindeki bu maddeden alınan puan or-
talaması 2,83 ± 0,46 olarak bulunmuştur. Bu alt 
boyutta en yüksek puanın alındığı ikinci madde 
16. madde olarak karşımıza çıkmaktadır. “İsten-
mediğimi hissettirirdi” şeklindeki bu maddeden 
alınan puan ortalaması 2,74 ± 0,72 olarak bulun-
muştur.

Öğrencilerin Baba Formunda “İlgi/Kontrol” alt 
boyutunda en yüksek puanı 16. maddeden al-
dıkları görülmektedir. “İstenmediğimi hisset-
tirirdi” şeklindeki bu maddeden alınan puan or-
talaması 2,71±0,71 olarak bulunmuştur. Bu alt 
boyutta en yüksek puanın alındığı ikinci madde 6. 
madde olarak karşımıza çıkmaktadır. “Bana karşı 
sevgi doluydu” şeklindeki bu maddeden alınan 
puan ortalaması 2,66 ± 0,64 olarak bulunmuştur. 
Bu puan ortalamaları doğrultusunda hemşirelik 
öğrencilerinin anne ve babalarına ilişkin bağlan-
ma örüntülerinin benzer olduğu söylenebilir. İlgi/
Kontrol alt boyutunda küçük bir farkla anneleri, 
babalarına göre daha olumlu ve sıcak tutum içinde 
olduklarını düşündükleri görülmektedir (Tablo 5).

Tablo 3. Örneklemin Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği Alt Boyutlarından Aldığı Puan Ortalamaları (İstanbul, 2016)
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Ana- Babaya Bağlanma Ölçeği
Alt boyutları ve ölçek maddeleri x̄ ± ss

İl
gi
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 - 
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nn
e

1- Benimle yumuşak ve arkadaşça bir tarzda konuşurdu. 2.51 0.65
2- İhtiyaç duyduğum kadar yardım etmezdi. 2.44 0.83
3- Hoşlandığım şeyleri yapmama izin verirdi. 2.34 0.73
4- Duygusal olarak bana karşı soğuk görünürdü. 2.53 0.80
5- Sorunlarımı ve endişelerimi anlıyor görünürdü. 2.37 0.77
6- Bana karşı sevgi doluydu. 2.83 0.46
7- Kendi kararlarımı vermemden memnuniyet duyardı. 2.32 0.78
8- Olan-bitenler hakkında benimle konuşmaktan keyif alırdı. 2.50 0.78
9- Genellikle bana karşı güler yüzlüydü 2.67 0.64
10- İhtiyaçlarımı ve isteklerimi anlamıyor gibiydi. 2.21 0.95
11- Kendimle ilgili kararları almama izin verirdi. 2.22 0.83
12- İstenmediğimi hissettirirdi. 2.74 0.72
13- Üzgün olduğum zamanlarda kendimi daha iyi hissetmemi sağlardı. 2.47 0.82
14- Benimle pek fazla konuşmazdı. 2.55 0.80
15- İstediğim gibi giyinmeme izin verirdi. 1.68 0.96
16- Beni övmezdi. 1.82 0.92
17- İstediğim zaman dışarı çıkmama izin verirdi. 1.94 0.98
18- İstediğim kadar özgürlük tanırdı. 2.24 0.86
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 K
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19- Büyümemi istemezdi. 1.72 1.04
20- Yaptığım her şeyi kontrol etmeye çalışırdı. 1.33 0.93
21- Mahremiyetime müdahale ederdi. 1.76 1.06
22- Bana, bebekmişim gibi davranma eğilimi vardı. 1.76 1.05
23- O’na bağımlı olduğum duygusunu yaşatmaya çalışırdı. 1.81 1.06
24- Annem yanımda olmadığı zaman, kendime bakamayacağımı hissederdim. 1.85 1.03
25- Bana karşı aşırı koruyucuydu. 0.95 0.90
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tr
ol

- B
ab

a

1- Benimle yumuşak ve arkadaşça bir tarzda konuşurdu. 2.39 0.79
2- İhtiyaç duyduğum kadar yardım etmezdi. 2.35 0.87
3- Hoşlandığım şeyleri yapmama izin verirdi. 2.36 0.69
4- Duygusal olarak bana karşı soğuk görünürdü. 2.18 1.02
5- Sorunlarımı ve endişelerimi anlıyor görünürdü. 2.17 0.88
6- Bana karşı sevgi doluydu. 2.66 0.64
7- Kendi kararlarımı vermemden memnuniyet duyardı. 2.35 0.84
8- Olan-bitenler hakkında benimle konuşmaktan keyif alırdı. 2.18 0.97
9- Genellikle bana karşı güler yüzlüydü 2.51 0.79
10- İhtiyaçlarımı ve isteklerimi anlamıyor gibiydi. 2.15 1.00
11- Kendimle ilgili kararları almama izin verirdi. 2.24 0.80
12- İstenmediğimi hissettirirdi. 2.71 0.71
13- Üzgün olduğum zamanlarda kendimi daha iyi hissetmemi sağlardı. 2.26 0.90
14- Benimle pek fazla konuşmazdı. 2.24 0.96
15- İstediğim gibi giyinmeme izin verirdi. 1.76 0.93
16- Beni övmezdi. 1.80 0.92
17- İstediğim zaman dışarı çıkmama izin verirdi. 2.00 1.03
18- İstediğim kadar özgürlük tanırdı. 2.06 0.92
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19- Büyümemi istemezdi. 1.66 1.11
20- Yaptığım her şeyi kontrol etmeye çalışırdı. 1.51 1.04
21- Mahremiyetime müdahale ederdi. 1.88 1.08
22- Bana, bebekmişim gibi davranma eğilimi vardı. 1.96 1.08
23- O’na bağımlı olduğum duygusunu yaşatmaya çalışırdı. 1.99 1.03
24- Annem yanımda olmadığı zaman, kendime bakamayacağımı hissederdim. 1.91 1.03
25- Bana karşı aşırı koruyucuydu. 0.93 0.91

Tablo 4. Ana- Babaya Bağlanma Ölçeği Madde Puan Ortalamaları (N=451) (İstanbul, 2016)
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Tablo 5. Kişilerarası Tarz Ölçeği Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Dağılımı (İstanbul, 2016)

Kişilerarası Tarz Ölçeği alt 
boyutları

n x̄±ss Medyan Dağılım
Potansiyel 

dağılım
Baskın Tarz 451 25.17 ± 9.86 22 14-70 14-70
Öfkeli Tarz 451 22.40 ± 7.31 22 9-45 9-45
Duyarsız Tarz 451 21.06 ± 6.94 20 11-55 11-55
Manipülatif Tarz 451 22.26 ± 7.31 21 10-50 10-50
Kaçınılan Tarz 451 22.35 ± 7.86 21 11-55 11-55
Alaycı Tarz 451 11.36 ± 4.25 11 5-25 5-25

Kişilerarası Tarz Ölçeği 

Alt boyutları ve ölçek maddeleri ±ss
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5- İnsanlara emir vererek bir işi daha çabuk yaptırabileceğimi düşünürüm. 1.59 0.93
6- Kendi çıkarım için başkalarına hoş sözler söylemekten kaçınmam. 1.74 1.12
8- İstediklerimi yapmaları için gerektiğinde insanlara gözdağı veririm. 1.82 1.07
9- Karşımdaki bireyle konuşurken onu küçük düşürücü ifadeler kullandığım olur. 1.56 0.85
31- Söylediklerimin aynen yapılmasını beklerim. 2.84 1.24
42-Biriyle tartışırken, tek amacım o tartışmayı kazanmaktır. 2.02 1.16
43- Karşımdakilerle içten içe alay etmekten hoşlanırım. 1.64 1.08
46- İnsanlar, istediklerimi yapmazlarsa onlara küseceğimi bilirler. 1.62 0.99
48-Karşımdakini sorguya çekiyormuşum gibi sorular sorarım. 1.78 1.08
49- Çoğu zaman isteklerimi yaptırmak için insanlara karşı tehditkar olurum. 1.49 0.88
51-Çevremdeki insanları kendi istek ve gereksinimlerime göre yönlendiririm. 1.80 1.05
52- Başkalarına emirler vermekten hoşlanırım. 1.65 1.02
59- İsteklerimi soru şeklinde (yapar mısın, eder misin gibi) yöneltmek yerine 
doğrudan (yap, et gibi) ifade etmeyi tercih ederim. 1.67 1.12

60- Kendi düşüncelerimi savunmak için gerekirse karşımdakini kırarım 1.96 1.20
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4- Karşımdaki insanı, yapmasını istediğim davranış konusunda zorlarım. 1.95 1.06
20- Sinirlendiğimde sonradan pişman olacağım sözler söylerim. 2.87 1.35
21-Biri beni eleştiriyorsa “asıl sen kendine bak” derim. 2.30 1.21
25- Karşımdakileri eleştirmekten kaçınmam. 2.88 1.20
33-Öfkelendiğimde genellikle bağırıp çağırırım. 2.74 1.31
34- Eğer bir kişiye kızmışsam öfkemi başkalarından çıkarırım. 2.23 1.20
54-Çok öfkeli olduğum zaman gözüm hiç kimseyi görmez. 2.94 1.43
56- Birileri benimle tartışırsa sonunda kırılabileceklerini bilirler. 2.14 1.25
57- İnsanların çoğunun riyakar olduğuna inanırım. 2.35 1.29

Tablo 6. Kişilerarası Tarz Ölçeği Madde Puan Ortalamaları (N=451) (İstanbul, 2016)
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2- Problemini anlatan bir kişinin, duygularından bahsetmesinden rahatsız olurum. 1.53 0.87
3- Problem yaşadığım bireyin ne hissettiğiyle ilgilenmem. 1.92 1.16
15- Karşımdaki kişiye açıklama yapmaktansa, doğrudan ne yapması gerektiğini 
söylemeyi tercih ederim. 2.29 1.24

17- İnsanlarla çatışmaktan ve aramızda var olan problemleri tartışmaktan kaçınırım. 2.12 1.16
23- Dertlerini anlatan arkadaşıma, bunları boş vermesini söylerim. 2.26 1.21
24-Genellikle karşımdakileri dinlerken hiç soru sormam. 1.90 1.07
26- İnsanlarla konuşurken duygularımı gizlemeye çalışırım 2.26 1.12
28- Karşımdakilerin sorunlarını dinlemekten kaçınırım. 1.50 0.86
29-Başka insanların beğendiğim özeliklerini övmekten çekinirim. 1.77 1.01
30- Birini dinlerken anlamadığım ya da kaçırdığım bir yer olduğunda, sözünü kesip 
anlayamadığımı ya da kaçırdığımı söyleyemem. 1.83 1.08

39- Kişilerarası sorunumu çözerken, karşımdakini anlamak zorunda olmadığımı 
düşünürüm. 1.67 0.96
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7- Eleştirilmemek ya da reddedilmemek için kendi doğrularımı kendime saklarım. 2.09 1.15
16-Sohbet sırasında birini dinlemek istemesem de dinliyormuş gibi görünürüm. 2.63 1.31
18- İnsanlarla sorunlarımı çözerken, kendi ihtiyaçlarımı ön planda tutarım. 2.21 1.06

19- İnsanlara istediğim bir şeyi yaptırmak için onları pohpohlarım. 1.70 1.01

40-Genelde, almak istediğim cevabı alacağım türden sorular sorarım. 2.63 1.35
41- İnsanlar yaptığım övgüleri hak etmeseler de onları överim. 1.79 1.06
44- İnsanlara nasihat vermeyi severim. 2.63 1.28
45- İnsanların dış görünüşleri, onlara karşı davranışlarımı/konuşma biçimimi/
ilişkilerimi belirler. 2.10 1.25

53- Karşımdakini dinlerken aklımda başka düşünceler olsa da onu anlıyormuş gibi 
görünmeye devam ederim. 2.53 1.34

55- Başkasıyla konuşurken, cevabını pek önemsemediğim halde sorular 1.97 1.10
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11-İnsanları dinlerken, sık sık sıkılıp konuyu değiştirmeye çalışırım. 1.70 0.99
12- Birilerini dinlerken oturduğum yerde kıpırdanmadan duramam. 1.85 1.08
13- Birilerini dinlerken genelde elimde bir şeylerle oynuyor olurum. 2.08 1.19
27-Başkalarının hatalarını görürsem yüzlerine vururum. 2.22 1.20
32- İnsanların çoğunun aptal olduğuna inanırım. 2.16 1.29
35-Birisiyle konuşurken göz teması kurmaktan rahatsız olurum. 1.72 1.06
36- Birini dinlemek istemezsem ilgisiz sorularla geçiştirmeye çalışırım. 2.00 1.16
37- Sıkıcı konular açıldığında; konuyu hemen değiştiririm. 2.43 1.16
38- Sıklıkla konuşulan konu sonlanmadan başka bir konuya geçtiğimi fark ettiğim 
olmuştur. 2.38 1.20

50-Karşımdaki kişi ile aynı düşünceleri paylaşmadığımda söylediklerini sonuna 
kadar dinleyemem. 1.86 1.06

58- Birisi bana sorunlarını anlatmaya başladığında içimden “umarım fazla uzatmaz” 
diye geçiririm. 1.96 1.14



69

Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinde Anne-Baba Bağlanma Biçimlerinin Kişilerarası İlişkilere Etkisi

A
la

yc
ı T

ar
z

1-İnsanlarla konuşurken iğneleyici sözler söylemekten çekinmem. 2.56 1.15
10- Sorduğum sorularla karşımdaki sıkıştırmaktan hoşlanırım. 2.06 1.18
14- Haksız olsam da karşımdaki kişi ne derse desin, kendimi savunurum. 2.24 1.27
22-Arkadaşlarıma kendi taktığım isimlerle seslenirim. 2.28 1.23
47- Arkadaşlarıma isim takmaktan hoşlanırım. 2.22 1.28

Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki 
Tarzlarına İlişkin Bulgular
Hemşirelik öğrencilerinin kişilerarası ilişki tar-
zlarını değerlendirmek üzere kullanılan ölçeğin 
puan ortalamaları incelendiğinde, Tablo 6’da 
görüldüğü gibi “Baskın Tarz” alt boyut puan or-
talamaları 25,17 ± 9,86, “Öfkeli Tarz” alt boyut 
puan ortalamaları 22,40 ± 7,31, “Duyarsız Tarz” 
alt boyut puan ortalamaları 21,06 ± 6,94, “Ma-
nipülatif Tarz” alt boyut puan ortalamaları 22,26 
± 7,31, “Kaçınılan Tarz” alt boyut puan ortalama-
ları 22,35 ± 7,86 ve “Alaycı Tarz” alt boyut puan 
ortalamaları 11,36 ± 4,25 olarak belirlenmiştir. 
Genel olarak puan ortalamaları incelendiğinde, 
hemşirelik öğrencilerinin kişilerarası ilişki tar-
zlarının olumlu olduğu söylenebilir (Tablo 6).

Hemşirelik öğrencilerinin Kişilerarası Tarz 
Ölçeği’nden aldıkları madde puan ortalama-
larının dağılımı Tablo 6’da yer almaktadır. 
“Baskın Tarz” alt boyutunun içerdiği maddeler 
incelendiğinde öğrencilerin en yüksek puanı 31. 
maddeden aldıkları görülmektedir. “Söyledikler-
imin aynen yapılmasını beklerim” şeklindeki 
bu maddeden alınan puan ortalaması 2,84± 1,24 
olarak bulunmuştur. Bu bulgu, öğrencilerin ebev-
eynlerinden yüklendikleri otoriter ve esnek ol-
mayan yaklaşım tarzının bir yansıması olabilir. 
“Alaycı Tarz” alt boyutunun içerdiği maddeler 
incelendiğinde öğrencilerin en yüksek puanı 1. 
maddeden aldıkları görülmektedir. “İnsanlarla 
konuşurken iğneleyici sözler söylemekten çekin-
mem” şeklindeki bu maddeden alınan puan orta-
laması 2,56± 1,15 olarak bulunmuştur. Bu bulgu, 
toplumda öfkenin yıkıcı mizaha dönüştürülerek 
kullanılmasının bir örneği olabilir.

Öğrencilerin Kişilerarası Tarz Ölçeği alt boyut-
larından ikinci sırada en yüksek puan aldıkları alt 
boyut “Öfkeli Tarz” alt boyutudur. Bu alt boyutun 
içerdiği maddeler incelendiğinde öğrencilerin en 

yüksek puanı 54. maddeden aldıkları görülme-
ktedir. “Çok öfkeli olduğum zaman gözüm hiç 
kimseyi görmez” şeklindeki bu maddeden alınan 
puan ortalaması 2,94± 1,43olarak bulunmuştur. 
Bu puan ortalama değeri, hemşirelik öğrencileri-
nin öfkeli ilişki tarzları ve öfke kontrolü konusun-
da izlenmeye ve desteklenmeye gereksinimini 
ortaya koymaktadır (Tablo 6).

Hemşirelik öğrencilerinin Ana-Babaya Bağlanma 
Ölçeği alt boyut puan ortalamaları ile Kişiler-
arası Tarz Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının 
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular Tablo 7’de 
yer almaktadır.  Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği 
ve Kişilerarası Tarz Ölçeği puan ortalamaları 
karşılaştırıldığında, elde edilen korelasyon kat-
sayıları anne-baba bağlanma düzeyi ile kişiler-
arası ilişki tarzları arasında pozitif yönde bir ilişki 
olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle öğren-
cilerin anne-babaya bağlanma düzeyi arttıkça 
olumsuz kişilerarası ilişki tarzları azalmaktadır.
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Kişilerarası Tarz Ölçeği Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği
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Tablo 7. Hemşirelik Öğrencilerinin Anne-Babaya Bağlanma Ölçeği Puan Ortalamaları ile Kişilerarası 
Tarz Ölçeği Puan Ortalamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (N=451) (İstanbul, 2016)
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TARTIŞMA 
Kişilerarası ilişkilerin temelini oluşturan anne ve 
çocuk ilişkisi kapsamında son yıllarda yapılan 
araştırmaların önemli bir bölümünü bağlanma 
konusunun oluşturduğu belirtilmektedir (16).
Bağlanma konusunu öne çıkaran başlıca özellik 
tüm yaşamı etkileme özelliğidir. Çocuğun anne 
(ya da birincil bakım verici) ile geliştirdiği ilk 
ilişkisinin bir şablon görevi görerek gelecekteki 
ilişkilerinde bireysel yeteneklerini kalıcı şekilde 
biçimlendirdiği belirtilmektedir (1).

Bağlanma biçimlerinin kendini tanıma, sorum-
luluk alma ve mesleğe bağlanma davranışlarını 
etkilediği göz önüne alındığında hemşirelik için 
bağlanma biçimlerinin önemi de ortaya çıkmak-
tadır (13). Bağlanma biçimi, hemşire ve hastanın 
birbirlerine ilişkin algısını ve uyumunu biçim-
lendirmesiyle hemşireliğin bakım vericilik rolü 
kapsamında önemli bir olgudur. Bağlanma biçimi 
terapötik ilişki, empati, baş etme gibi unsurları 
biçimlendirmesiyle hemşirenin danışmanlık ve 
eğitim rollerini etkilemektedir.  

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin anne-baba-
ya bağlanma biçimlerinin kişilerarası ilişkilere 
etkisini incelemek üzere gerçekleştirimiştir. Ana 
Babaya Bağlanma Ölçeği’nden alınan puan or-
talamaları ve standart sapmaları incelendiğinde 
öğrencilerin en yüksek puanı İlgi/Kontrol Anne 
alt boyutundan, en düşük puanı ise Aşırı Koru-
ma Anne alt boyutundan aldıkları belirlenmiştir. 
Bu bulgular hemşirelik öğrencilerinin annelerini 
babalarına göre daha “ilgili/kontrol edici” olarak 
algıladıklarını göstermektedir. Bu sonuç Kapçı 
ve Küçüker’in (2006) çalışmasıyla ve Aydın’ın 
(2010) çalışmasıyla (17) paralellik göstermekte-
dir. 

Doğumdan itibaren annelerin babalara göre 
çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmesi annenin 
daha ilgili algılanmasıyla ilişkilendirilebilir. Bu 
araştırma sonucu ayrıca kültürel yapıdan dolayı 
ebeveynlere yüklenen roller ile de ilişkilendir-
ilebilir. Anne birincil bağlanma nesnesi olarak 
doğumdan itibaren bebeğin duygusal ve fiziksel 
ihtiyaçlarının giderilmesini ve yaşama tutun-
abilmesini sağlamaktadır. Bu süreç annenin çocuk 

tarafından daha “ilgili” algılanmasını açıklayan 
bir durum olarak kabul edilebilir. Diğer yandan, 
gelişim evreleri boyunca çocuğun anne tarafın-
dan daha yakından izlenmesi çocuk tarafından 
annenin özel hayata müdahale edici ve kontrol al-
tında tutucu bir ebeveyn olarak algılanmasına da 
neden olabilir. 

Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği’nden alınan mad-
de puan ortalamalarının dağılımı incelendiğinde; 
İlgi/Kontrol-Anne” ve “İlgi/Kontrol-Baba” alt 
boyutlarında en yüksek puanların “Bana karşı 
sevgi doluydu” (6. madde) ve “istenmediğimi 
hissettirirdi” (16. madde) maddelerinden alındığı 
görülmektedir. Bu bulgular öğrencilerin anne ve 
babalarına ilişkin bağlanma örüntülerinin benzer 
olduğunu ancak bununla birlikte, İlgi/Kontrol alt 
boyutunda küçük bir farkla annelerin daha “sevgi 
dolu” algılanırken, öğrencilerde babalarına ilişkin 
“istenilmediğini hissetme” gibi olumsuz bir algı 
oluştuğunu göstermektedir. 

Anne ile bebek arasındaki göz ve ten temasıyla 
kurulan ilişkinin yarattığı “birbirine ait olma” 
duygusu önemlidir (18). Temel bağlanma süre-
ci, anne ve çocuk arasındaki ilişki olarak ele 
alınmakla birlikte, bu süreçte babanın rolü de 
oldukça önemlidir (19). Lundy (2003) anne ve 
babanın duyarlılığının güvenli bağlanma ilişkil-
erine zemin hazırladığını bildirmektedir. Ayrıca, 
duyarlılığın her iki ebeveynle girilen etkileşim-
ler için geçerli olduğu da vurgulanmaktadır (20). 
Bağlanma sürecinde babanın hem doğrudan hem 
de dolaylı etkisinden söz edilmektedir. Doğrudan 
etki babanın bebekle kurduğu ilişkiyi içerirken; 
dolaylı etki anne-baba arasındaki ilişki ve bu il-
işkiden etkilenen annenin bu durumu bebeğiyle 
kurduğu ilişkiye yansıtması şeklinde açıklanmak-
tadır (19). 

Bu çalışmada Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği’nden 
alınan madde puan ortalamaları incelendiğinde, 
öğrencilerin en düşük puanı hem Anne hem Baba 
Formu’nda yer alan “bana karşı aşırı koruyucuy-
du” maddesinden aldıkları görülmektedir. Bağlan-
ma evrensel geçerliliği olan bir fenomen olmakla 
birlikte, kültürel etmenler davranış biçimlerimizin 
şekillenmesinde rol oynamaktadır. Aşırı Koruma 



72

Sağlık ve Toplum    Yıl:29 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2019

alt boyutunda, korumaya yönelik kavramların bi-
zim örneklemimizde “aşırı” olarak algılanmadığı 
görülmektedir. Bu durum kültürel yapı nedeniyle 
ebeveynlere ilişkin koruma rolünün beklenen/ka-
bul edilebilir üst sınırının yüksek olduğunu akla 
getirmektedir. 

Toplumumuzda annenin çocuğa ilişkin sevgi 
dolu yaklaşımı beklenen bir durum iken, babanın 
sevgisini gösterme biçimi değişkenlik göstere-
bilmektedir. Yıllar içerisinde değişiklikler gös-
termekle birlikte; babanın bebeğin bakım ve so-
rumluluğunu alabildiğini gösteren davranışlar 
pek yaygın görülmemektedir. Sevgi ifadesi olan 
davranışların otorite kaybı gibi algılanması, başta 
yine anne-babanın bebeklerini yetiştirirken yükle-
dikleri toplumsal cinsiyet rolleriyle ilintili olmak-
tadır. Birçok insan çocukluğunda yaşayıp hoşnut 
olmadığı davranış biçimlerini yine de çocuklarına 
yansıtabilmektedir.

Diğer yandan toplumumuzda sık görülen bir 
iletişim biçimi annenin, baba-çocuk iletişimi için 
aracı olarak kullanılmasıdır. Annenin de bu duru-
ma razı olması durumunda çocuk, babadan ala-
cağı olumsuz tepkileri de anneden gelen tepkiler 
şeklinde algılamaktadır. Anneler kendi sınırlarıy-
la eşlerinin sınırlarını iyi belirlemenin yanısıra, 
fazladan sorumluluk almak suretiyle kendileri-
ni daha önemli hissedebilmektedirler. Anneler 
bundan vazgeçtiklerinde babalar da çocukları ile 
doğrudan iletişime geçmeye yönelerek, çocuk-
ların kendilerini “istenilmeyen” olarak algıla-
masını önleyebilirler. Bu çalışmada anne-baba-
ya bağlanma biçimleri ve kişilerarası tarzlarıyla 
birlikte, öğrencilerin öznel iyilik, yaşam kalitesi, 
yaşam doyumu, mutluluk gibi algılarını kapsayan 
“yaşama ilişkin bireysel algıları” sorgulanmış-
tır. Öğrencilerin yaşamlarına ilişkin bireysel al-
gıları olumsuzdan olumluya doğru gittikçe “İlgi 
Kontrol Anne” ve “İlgi/Kontrol Baba” alt boyut 
puan ortalamalarının arttığı belirlenmiştir. Diğer 
yandan yaşamını “kötü” olarak niteleyen öğren-
cilerin, yaşamını “çok iyi”, “iyi” ve “orta” olarak 
niteleyen öğrencilere göre daha olumsuz kişile-
rarası tarzlara sahip oldukları belirlenmiştir. Bu 
durum öğrencilerin yaşamlarına ilişkin bireysel 
algılarının olumlu ya da olumsuz olmasının, ebe-
veynlerine bağlanma biçimleriyle ve kişilerarası 

ilişkileriyle doğru orantılı olarak etkilenebileceği-
ne dikkat çekmektedir.

Kişilerarası iletişim tarzları, belli yer ve zaman-
da kişiler arasında ilişkinin kuruluş ve yürütülüş 
biçimini anlatmaktadır (21). Diğer bir deyişle, bi-
reyin kişilerarası ilişki tarzı onun diğer insanlarla 
iletişim kurma biçimi, kendisini ifade etme biçimi 
ve etkileşim halinde olduğu insanlara karşı yakla-
şım biçiminden oluşmaktadır (22). 

Kişilerarası ilişki tarzlarının değerlendirilmesine 
ilişkin ülkemizde Şahin ve arkadaşları (1994) ta-
rafından kişilerarası ilişki tarzları; açık, saygılı, 
benmerkezci ve küçümseyici ilişki tarzları ola-
rak sınıflandırılmıştır. Bu ilişki tarzlarından açık 
ve saygılı ilişki tarzı besleyici ilişki tarzı olarak, 
benmerkezci ve küçümseyici ilişki tarzı ise ze-
hirleyici (ketleyici) ilişki tarzı olarak değerlendi-
rilmektedir. Daha güncel bir çalışmada Şahin ve 
arkadaşları (2007) tarafından kişilerarası ilişki 
tarzları; baskın tarz, kaçınan tarz, öfkeli tarz, du-
yarsız tarz, manipulatif tarz ve alaycı tarz olarak 
sınıflandırılmıştır (22). 

Bu çalışmada kişilerarası ilişki tarzlarına ilişkin 
kavramlar incelendiğinde değerlendirme ve ta-
nımlamaların olumsuz kişilerarası yaklaşımlar 
üzerinden gittiği dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, 
her kişilerarası tarza karşılık gelen ölçek alt bo-
yutu için yükselen puanlar olumsuz kişilerarası 
tarzlar şeklinde yorumlanmaktadır. 

Öğrencilerin Kişilerarası Tarz Ölçeği’nden aldık-
ları puan ortalamaları ve standart sapmaları ince-
lendiğinde, öğrencilerin en yüksek puanı Baskın 
Tarz alt boyutundan, en düşük puanı ise Alaycı 
Tarz alt boyutundan aldıkları görülmektedir. Bu 
çalışmadan elde edilen bulgular, Çolakoğlu’nun 
(2012) çalışma sonuçlarıyla paralellik göster-
mektedir (23). Bireylerin kişilerarası ilişkilerinde 
istediğini yapma ve yaptırma konusunda baskın 
tarzda yaklaşım sergilemeleri, kültürel öğrenil-
mişlikle ilişkilendirilebilir. Baskın tarzdaki yak-
laşımın saygı görmek ve insanlar üzerinde etkili 
olabilmek için toplumda kabul görmesi, araştırma 
kapsamındaki öğrencilerin de bu yaklaşım tarzını 
benimsemelerinde etkili olabilir. 
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İçinde bulunduğumuz kültürel değer ve inanç-
lar, başkalarını küçümsemeyi ve toplum içinde 
büyüklenmeyi onaylamamaktadır. Böylesi tutum 
ve davranışlar sergilendiğinde grubun tepkisiyle 
karşılaşma olasılığı artmaktadır. Bu nedenle Ço-
lakoğlu’nun çalışmasında olduğu gibi bu araştır-
mada en düşük kişilerarası tarz puanlarının Alaycı 
Tarz alt boyutundan alınması beklenen bir sonuç 
olarak kabul edilebilir.

Ayrıca “Baskın Tarz” alt boyutunun içerdiği mad-
deler incelendiğinde öğrencilerin en yüksek puanı 
“Söylediklerimin aynen yapılmasını beklerim” 
şeklindeki maddeden (31. madde) aldıkları görül-
mektedir. Bu bulgu, öğrencilerin ebeveynlerinden 
yüklendikleri otoriter ve esnek olmayan yaklaşım 
tarzının kendi kişilerarası tarzlarına bir yansıması 
olarak düşünülmektedir. Bu durum ebeveynle-
re erken dönemde, hatta ebeveyn olmaya hazır-
lık sürecinde çocuk yetiştirme tutumları ile ilgili 
verilecek eğitimlerin yararlı olacağını düşündür-
mektedir. 

“Alaycı Tarz” alt boyutunun içerdiği maddeler 
incelendiğinde öğrencilerin en yüksek puanı “İn-
sanlarla konuşurken iğneleyici sözler söylemek-
ten çekinmem” şeklindeki maddeden (1. madde) 
aldıkları görülmektedir. Bu bulgu toplumumuzda 
öfkenin yıkıcı mizaha dönüştürülerek kullanıl-
masının bir örneği olabilir ve öğrencilerin öfke 
kontrolü konusunda desteklenmeye ihtiyaçları 
olduğunu göstermektedir.  Bu durum korku ve 
kaygıların ifade edilmesini kolaylaştırıcı ortam 
ve olanaklar sağlanmasının önemine dikkat çek-
mektedir.

Öğrencilerin Kişilerarası Tarz Ölçeği alt boyutla-
rından ikinci sırada en yüksek puan aldıkları alt 
boyut “Öfkeli Tarz” alt boyutudur. Bu alt boyutun 
içerdiği maddeler incelendiğinde; öğrencilerin en 
yüksek puanı “Çok öfkeli olduğum zaman gözüm 
hiç kimseyi görmez” şeklindeki maddeden (54. 
madde) aldıkları görülmektedir. “Öfkeli Tarz” 
alt boyutundan özellikle de 54. maddeden alınan 
yüksek puanlar, hemşirelik öğrencilerinin öfke 
kontrolü konusunda sorunlar yaşadıkları şeklinde 
yorumlanabilir.  Bu sonuç oldukça sabır gerekti-
ren bir meslek olan hemşirelik eğitimi sırasında 

mutlaka “kendini tanıma” kapsamında öfkeyi 
tanımayı, öfkenin uygun şekilde ifade edilmesi 
ve öfke kontrolüne ilişkin eğitime yer verilmesi 
gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu alanda müfre-
dat gözden geçirilerek, kendini tanıma ve iletişim 
becerileri dersinin birinci sınıfta verilen derslerle 
sınırlı kalmayıp, zorunlu ya da seçmeli derslerle 
iletişim becerilerinin lisans eğitimi süresince des-
teklenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Hemşirelik mesleği için kişilerarası ilişkiler ve 
iletişim alanında farklı bakış açılarıyla çok yönlü 
çalışmalar gerçekleştirmek mümkündür. Örne-
ğin, ebeveyn-çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesi-
ne ilişkin hemşirelik biliminin yorumları konulu 
çalışma serisinde Lutz ve arkadaşları (2009), 28 
yılda yayınlanan deneysel çalışmaların analizini 
yapmışlardır. Dahil edilme kriterlerini karşılayan 
165 makaleyi inceleyerek dört ana başlık altına 
toplamışlardır. Bu başlıklar; ailelerin erken ebe-
veynlik üzerine bakış açıları, ebeveyn-çocuk 
ilişkisi ve etkileşim, risk altındaki ebeveyn-ço-
cuk ilişkileri, genç ebeveyn-çocuk ilişkisi ve ai-
le-ergen ilişkileridir (24). Ebeveyn-çocuk ilişkisi 
kültürel özelliklerle iç içe bir kavram olduğundan 
benzeri çalışmaların bizim birikimlerimizle bizim 
kültürümüze ilişkin sonuçlar verecek şekilde ta-
sarlanarak gerçekleştirilmesi oldukça yararlı ola-
bilir. 

Bu çalışmada Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği alt 
boyut puan ortalamaları ile Kişilerarası Tarz Öl-
çeği alt boyut puan ortalamaları arasında anlam-
lı ilişki saptanmıştır.  Öğrencilerin anne-babaya 
bağlanma düzeyi arttıkça olumsuz kişilerarası il-
işki tarzları azalmaktadır.

Kişilerarası ilişkilerin başlatılması, geliştirilme-
si ve sürdürülmesine ilişkin “ben” ve “diğerleri” 
bağlamında ilişkilerin algılanma, yorumlanma ve 
değerlendirilme biçimleri önemli yer tutmaktadır. 
Bireyin kendisinin ve diğerlerinin nasıl davra-
nacağına ilişkin yaptığı yüklemeler, kişilerarası 
ilişkilerinde nasıl davranacağının belirleyicisi 
olabilmektedir (25). Bu durum bireylerin kendi-
si ve diğerlerinin sahip olduğu kişilerarası tarz-
larına ilişkin farkındalığını öne çıkarmaktadır. 
Hemşirelik mesleği dinamikleri içerisinde “ki-
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şilerarası ilişkiler”le ilgili kavram ve süreçlerin 
oldukça önemli bir yer tuttuğu bildirilmektedir 
(26). Bakım verilen bireye ulaşılmasını sağlayan 
araç olarak hemşirenin iletişim bilgisi ve becerisi 
gösterilmektedir (27). Bu mesleğe aday bireylerin 
kişilerarası ilişki tarzlarını ve daha önce de açık-
landığı şekliyle “bağlanma” ile ilişkisini anlam-
landırmaları önemli ve gereklidir. 

Hemşirelik mesleğinde gerek ruhsal rahatsızlık-
lara sahip bireylerin sıkıntıları, gerekse bedensel 
hastalıkların psikososyal yaşama yansımaları, in-
sanlarla ilişkiler konusunda vazgeçilmez ve zor-
lu bir alan yaratmaktadır. Söz konusu olumsuz 
kişilerarası tarzların bu mesleğe aday öğrenciler 
tarafından önemli düzeyde kullanılması mesleki 
ve kişisel yaşamda önemli sorunlara yol açabilir. 
Son yıllarda bağlanma ve kişilerarası ilişkilerin 
kapsayıcılığı hemşirelik alanında dikkat çekme-
ye başlamış ve konu özellikle yurtdışı hemşirelik 
yayınlarında öne çıkmaya başlamıştır. Bağlanma 
ilişkisini kavramak ve kişilerarası ilişkiler içeri-
sindeki yerini keşfetmek, koruyucu ruh sağlığına 
ilişkin kapsamlı ve derinlemesine bir bakış açısı 
sunmaktadır. Dahası bir bilim ve sanat olan hem-
şireliğin doğrudan bütüncül yaklaşım felsefesine 
temas etmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği ve Kişilerarası 
Tarz Ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında 
elde edilen korelasyon katsayıları anne-baba bağ-
lanma düzeyinin artışıyla paralel olarak kişilera-
rası ilişki tarzlarının olumlu yönde etkilendiğini 
göstermektedir. Diğer bir deyişle anne-babaya 
bağlanma düzeyi arttıkça olumsuz kişilerarası 
tarzların kullanımı azalmaktadır. Bu doğrultuda 
hemşirelik eğitim müfredatında hemşirelikte ki-
şilerarası ilişkiler, iletişim ve bağlanma algılarını 
geliştirmeye yönelik derslerin verilmesi, öğren-
cilere yönelik eğitimler ve rol-play gibi eğitsel 
faaliyetlerin planlanmasının ve konu ile ilgili 
ebevynlerin bilgilendirilmesinin yararlı olacağı 
öngörülmektedir.
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The Effect of Genital Hygiene Education on Genital Hygiene Behaviors 
of Secondary School Female Students: The Approach to Protection and 
Promotion of Reproductive Health

Ortaöğretim Kız Öğrencilerine Verilen Genital Hijyen 
Eğitiminin Genital Hijyen Davranışları Üzerine Etkisi: 
Üreme Sağlığını Koruma ve Geliştirme Yaklaşımı

ARAŞTIRMA / Research Articles

Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE1, Türkan ŞAHİN2, Semiha AYDIN ÖZKAN3

ABSTRACTÖZ
Objective: This study was carried out to determine the effect of geni-
tal hygiene education on genital hygiene behaviors given to female 
students.
Materials and Methods: This is a quasi-experimental, single-group 
pre-test and post-test model study. Study carried out in 2015-2016 
academic year, spring semester in the city center of an Anatolian 
high school from 9, 10, 11 grade students, who were at the school 
during the data collection process and total of 187 students comp-
leted the questionnaires  before the training and 2 months after the 
training.   The data were collected by using socio-demographic cha-
racteristics form and Genital Hygiene Behaviors Questionnaire.
Findings:  The mean age of the students was 15.58 ± 0.87. There 
was a statistically significant increase in the number of students sta-
ting that when they had a bad smelling current after education (p = 
0.014), when there was itching in the perineal region (p = 0.007), 
when they experienced pain, pain and burning during urination (p 
= 0.002) (<0.005).
Conclusion: It has been determined that genital hygiene education 
given to secondary school girls is effective in preserving and promo-
ting genital hygiene behaviors and reproductive health.

Amaç: Bu araştırma ortaöğretim kız öğrencilerine verilen genital 
hijyen eğitiminin genital hijyen davranışları üzerine etkisini belirle-
mek amacı ile yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, tek gruplu ön-test ve son-test modelli 
yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışmaya 2015-2016 eğitim öğretim 
yılı, bahar yarıyılında il merkezinde bulunan bir Anadolu lisesinin 
9, 10, 11’inci sınıflarında okuyan, veri toplama sürecinde okulda bu-
lunan ve eğitimden önce ve eğitimden 2 ay sonra anket formlarını 
yanıtlayan n=187 öğrenci oluşturdu. Veriler sosyo-demografik özel-
likler formu ve Genital hijyen davranışları soru formu kullanılarak 
toplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 
15,58±0,87’dır. Öğrencilerin eğitim öncesine göre eğitim sonrası 
kötü kokulu akıntı olduğunda (p=0,014), perine bölgesinde kaşıntı 
olduğunda (p=0,007), idrar yaparken ağrı, sızı ve yanma gibi şikâ-
yetleri olduğunda (p=0,002) doktora gittiğini belirten öğrenci sa-
yısında(p<0,005) istatistiksel anlamlı olarak artış olduğu saptandı. 
Sonuç: Ortaöğretim kız öğrencilerine verilen genital hijyen eğiti-
minin genital hijyen davranışlarını ve üreme sağlığını koruma ve 
geliştirmede etkili olduğu saptandı.

Keywords: Education, Genital Hygiene, Reproductive Health, Stu-
dent
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GİRİŞ

Üreme sağlığını koruyucu ve geliştirici hizmetle-
rinin toplumun her kesimine ulaşması son derece-
de önemli olmakla beraber, bazı yaş gruplar ön-

celik taşımaktadır. Bu öncelikli gruplardan birisi 
adölesanlar ve gençlerdir. Dünya Sağlık Örgütüne 
(DSÖ)’ne göre 15- 24 yaş arası olarak tanımlanan 
gençlik dönemi çocukluk ile erişkinlik arasında 
yaşanan, gencin toplumsal yerini araştırdığı; fi-
ziksel, psikolojik ve sosyal olgunluğa erişmeye 
çalıştığı uzun ve riskli bir dönemdir (1-3). Dün-
ya nüfusu incelendiğinde,yaşayan her beş kişiden 
birinin adölesan olduğu görülmektedir (4). Ülke-
mizde de benzer şekilde Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK) 2018 sonuçlarına göre adölesan 
grubun toplam nüfusun yaklaşık olarak beşte 
birini oluşturmaktadır. (5). Bu nedenle adölesan 
dönemde kazanılan sağlığı koruyucu ve geliştirici 
davranışlar erişkin dönemin sağlıklı geçirilmesi-
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nin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca bu dönemde 
mensturasyonun başlaması, genital hijyen konu-
sunda bilgi eksikliği, yetersiz ve yanlış hijyen 
davranışları gibi nedenlerle adölesanlar genital 
enfeksiyon geçirme riskleriyle daha çok karşılaş-
maktadır (6). Genital enfeksiyonlar, önlenebilir 
hastalıklar arasında olmalarına rağmen, görülme 
sıklığı ve komplikasyonları sebebiyle önemli bir 
kadın sağlığı sorunudur (7). Dünyada her yıl yak-
laşık olarak bir milyon kadının cinsel yolla geçiş 
göstermeyen üriner sistem enfeksiyonu yaşadığı 
ve kadınların en az %75’inde genital bir enfek-
siyon öyküsü bulunduğu bildirilmektedir (8-10). 

Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde,  
kadınlarda genital yol enfeksiyonlarının görülme 
sıklığının %52- 92 arasında olduğu görülmüştür 
(11). Genital enfeksiyon yaşayan kadınların, aile 
hayatı ve cinsel yaşamı olumsuz etkilendiği için 
yaşam kaliteleri bozulmaktadır. Geçirilen genital 
enfeksiyonlar üreme çağındaki kadınlarda gebe-
lik sorunlarına, infertiliteye veya servikal kanser 
gibi komplikasyonlara zemin hazırlamaktadır 
(8,9). Genital enfeksiyonların yaşanmasında bilgi 
eksikliği, düşük sosyo-ekonomik düzeyde olma, 
yetersiz/yanlış perine ve menstrüasyon hijyeni, 
bağışıklığın düşük olması, uzun süreli antibiyo-
tik ve steroid kullanımı, sigara ve alkol, güven-
siz cinsellik, sağlıksız koşullarda düşük ve kürtaj 
yapma gibi pek çok faktör etkilidir (8,9,12). Bu 
faktörler arasında en temel olan genital ve mens-
trual hijyen yetersizlikleridir (8,9). Bunun yanı 
sıra genital bölgenin anatomik yapısından kadın-
larda üretra, anüs ve vajinanın anatomik yakınlı-
ğı, anüsten vajinaya mikroorganizma geçişini ko-
laylaştırmaktadır. Anatomik yapının özellikleri, 
yetersiz/hatalı hijyen davranışlarıyla birleştiğinde 
enfeksiyon kaçınılmaz hale gelmektedir (13,14). 

Bu nedenle neredeyse her kadının genital enfek-
siyon gelişme riski altında olduğu için enfeksi-
yondan korunmada genital hijyenin sağlanması 
anahtar rol oynamaktadır (8,9,15). Literatürde 
adölesan dönemde genital ve menstrual hijyene 
yönelik verilen eğitim ve danışmanlık ile adöle-
sanların genital enfeksiyonlardan korunma, doğru 
genital ve menstrual hijyen davranışları edinme 
ile genital ve menstrual hijyen konusundaki doğru 
ve yeterli bilgi düzeyine sahip olabildiği belirtil-

miştir (7,16)  Ülkemizde toplum tabanlı yapılan 
çalışma sonuçlarına göre, adölesanların %96.3’ü 
üreme ve cinsel sağlık hizmeti sunulmasını olum-
lu karşılarken; yarısı bu hizmetin okulda verilme-
sini istediği görülmüştür (17). Bu nedenle okulda 
verilecek eğitim sonucu, , doğru genital ve menst-
rual hijyen davranışları kazandırılabilecektir (18). 
Bu amaçla Adıyaman il merkezinde bulunan bir 
Anadolu lisesinde eğitim gören kız öğrencilere 
verilen grup eğitimin genital hijyen davranışları 
üzerine etkisi incelenmiştir.

Yöntem
Araştırmanın Tipi
Bu çalışma, ön-test ve son-test modelli yarı de-
neysel bir çalışmadır. Çalışmaya 2015-2016 eği-
tim öğretim yılı bahar yarıyılında Adıyaman il 
merkezinde bulunan bir Anadolu lisesinin 9, 10, 
11’inci sınıflarında okuyan toplam 373 kız öğren-
cinin tamamı alındı. Ça lışma grubunu veri topla-
ma sürecinde okulda bulunan ve eğitimden önce 
(EÖ) ve eğitimden 2 ay sonra (ES) anket formla-
rını yanıtlayan n=187 öğrenci oluşturdu. 

Araştırmanın Uygulanması
İlk olarak öğrencilere sınıf ortamında araştırma-
ya ilişkin açıklama yapılarak rehber öğretmenler 
eşliğinde eğitim öncesi (EÖ) soru formunun dol-
durulması istendi. Daha sonra, EÖ soru formları 
değerlendirile rek eğitim programı geliştirildi ve 
öğrencilere okulun toplantı salo nunda bir saatlik 
menstruasyon hijyeni konusunda görsel materyal-
lerle destekli eğitim verildi. Son olarak, eğitimden 
2 ay sonra eğitimin etkinliğini ve verilen bilgile-
rin kalı cılığını değerlendirmek amacıyla öğren-
cilere aynı soru formu tekrar uygulandı. Öğren-
cilerin gerçeğe daha yakın cevaplar vermelerini 
sağlamak amacıyla soru formlarına isim yazılma-
ması istendi; her bir soru formuna daha önceden 
rumuzlar yazılıp öğrencilerin bunları akıllarında 
tutmaları istendi.  Soru formları rumuzlar saye-
sinde eşleştirildi.

Veri Toplama Araçları
Sosyo-demografik özellikler formu: Öğrencilerin 
sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için 
“Sosyo-demografik Veri Formu” kullanılmıştır. 
Bu form, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 
olup yaş, sınıf, menarş yaşı, yaşadığı yer, anne, 
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baba eğitim ve çalışma durumu sorularını içer-
mektedir. 

Genital hijyen davranışları soru formu: Öğrenci-
lerin genital hijyen davranışlarını belirlemek için 
araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda 
hazırlanan “Genital hijyen davranışları soru for-
mu” kullanıldı. Bu form, genital hijyen, menstru-
al hijyen ve üreme sağlığını koruyucu davranışla-
rı içeren 17 sorudan oluşan bir formdur.

Verilerin Değerlendirilmesi
Bu araştırmada veri kodlama ve değerlendirme 
işlemleri bilgisayar aracılığıyla SPSS 16.0 prog-
ramı kullanılarak yapıldı. Verilerin analizinde 
yüzdelik, ortalama ve standart sapma, McNemar 
Test, Ki-kare önemlilik testleri kul lanıldı ve ista-
tistiksel anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kabul edil-
di.

Bulgular

Tablo 1. Araştırma Grubunun Sosyo-Demografik 
Özellikleri (Adıyaman 2016)
Sosyo-demografik özellikler n %
Yaş 
14 yaş 16 8,6
15 yaş 77 41,2
16 yaş 63 33,7
17 yaş 31 16,6
Yaş Ortalaması                      ( Min 14, Maks 17) 15,58±0,87
Menarş Yaş Ortalaması    ( Min 9, Maks 16) 13,14± 1,01
Sınıf
9.Sınıf 84 44,9
10.Sınıf 66 35,3
11.Sınıf 37 19,8
Yaşadığı yer
İl 149 79,7
İlçe 6 3,2
Köy 32 17,1
Anne Eğitim Durumu
Okuryazar 31 16,6
İlkokul 74 39,6
Ortaokul 43 23,0
Lise 31 16,6
Üniversite 8 4,3
Baba Eğitim Durumu
Okuryazar 5 2,7
İlkokul 47 25,1
Ortaokul 44 23,5
Lise 57 30,5

Üniversite 34 18,2
Anne Çalışma Durumu
Çalışıyor 21 11,2
Çalışmıyor 166 88,8
Baba Çalışma Durumu
Çalışıyor 169 90,4
Çalışmıyor 18 9,6

Öğrencilerin yaş ortalaması 15,58±0,87 ( Min 14, 
Maks 17) ve menarş yaş ortalaması 13,14± 1,01 ( 
Min 9, Maks 16)’dır. Araştırmaya katılan öğren-
cilerin %44,9’u 9.sınıf, %35,3’ü 10.sınıf, %19,8’i 
11.sınıftır. Öğrencilerin annelerinin %39,6’sı il-
kokul mezunu ve %11,2’si çalışıyor, babalarının 
%30,5’i lise mezunu ve %90,4’ü çalışıyor (Tablo 
1). 

Tablo 2. Öğrencilerin Eğitim Öncesi ve Sonrası 
Genital Hijyene Yönelik Davranışlarının Dağılı-
mı (Adıyaman 2016)
Hijyen Davranışları Eğitimden 

önce
Eğitimden 2 ay 

sonra
n % n %

Tuvaletten önce el yıkama (n=187)
El yıkayan 90 48,1 109 58,3
El yıkamayan 97 51,9 78 41,7
                                             McNemar Test                p=0,067
Halka açık klozet kullanma (n=187)
Evet kullanıyorum 16 8,6 11 5,9
Hayır kullanmıyorum 171 91,4 176 94,1
                                           McNemar Test               p=0,442
Perine temizliğinin yönü
Önden arkaya 98 52,4 146 78,1
Arkadan öne 53 28,3 33 17,6
Rastgele 36 19,3 8 4,3
                                           McNemar Test               p=0,001
Perine temizliğinin yapılış şekli
Su ile 31 16,6 25 13,4
Tuvalet kâğıdı ile 37 19,8 34 18,2
Su ve tuvalet kâğıdı ile 119 63,6 128 68,4
                                           McNemar Test               p=0,545
Kullanılan iç çamaşırının türü
Pamuklu/penye 167 89,3 176 94,1
Sentetik 20 10,7 11 5,9
                                           McNemar Test               p=0,136
İç çamaşırı değiştirme sıklığı
Kirlendikçe 40 21,4 17 9,1
Günlük 66 35,3 108 57,8
2 günde bir 58 31,0 47 25,1
3 günde bir 23 12,3 15 8,0
                                           McNemar Test               p=0,001
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Eğitime katılan öğrencilerin genital hijyene yö-
nelik, eğitim öncesine göre eğitim sonrası perine 
temizliğini önden arkaya doğru yapanların sayı-
sında ve günlük iç çamaşırı değiştirme sayısında 
istatistiksel anlamlı olarak artış olduğu saptan-
dı(<0,005). Bununla birlikte eğitim sonrası tuva-
letten önce el yıkayan öğrenci sayısı, halka açık 
klozetleri kullanmayan öğrenci sayısı, perine te-
mizliğini su ve tuvalet kağıdı ile yapan öğrenci 
sayısı, pamuklu iç çamaşırı kullanan öğrenci sa-
yısında eğitim öncesi ile sonrası arasında benzer 
dağılım gösterdiği saptandı (p>0,005)(Tablo 2). 

Tablo 3. Öğrencilerin Eğitim Öncesi ve Sonrası 
Menstrual Hijyene Yönelik Davranışlarının Dağı-
lımı (Adıyaman 2016)
Menstrual Hijyen 
Davranışları

Eğitimden 
önce

Eğitimden 2 
ay sonra

n % n %
Menstrual kanama sırasında banyo yapma  (n=186)
Evet 113 60,4 156 83,4
Hayır 74 39,6 31 16,6
                                              McNemar Test             p=0,001
Banyo yapma şekli (n=93)
Ayakta duş şeklinde 54 58,1 66 71,0
Oturarak 39 41,9 27 29,0
                                              McNemar Test             p=0,104
Menstrual kanama sırasında banyo yapmama nedeni 
(EÖ=74, ES=31)
Enfeksiyona neden olur 36 48,6
Ağrıya neden olur 16 21,6
Kanamayı azaltır/durdurur 15 20,3
Günah 7 9,5
Kullanılan pedin özelliği
Hijyenik ped 181 96,8 183 97,9
Yıkanabilir bez 6 3,2 4 2,1
                                              McNemar Test            p=0,754
Ped değiştirme sıklığı
Islandığını hissettikçe 17 9,1 24 12,8
Günde 1 adet 10 5,3 9 4,8
Günde 2-3 adet 97 51,9 78 41,7
Günde 4-5 adet 53 28,3 62 33,2
Günde 5’ten fazla 10 5,3 14 7,5
                                              McNemar Test             p=0,819

Eğitime katılan öğrencilerin menstrual hijye-
ne yönelik, eğitim öncesine göre eğitim sonrası 
menstrual kanama sırasında banyo yapan öğrenci 
sayısında istatistiksel anlamlı olarak artış olduğu 
saptandı (<0,001). Bununla birlikte eğitim son-
rası Adetliyken ayakta duş şeklinde banyo yapan 

öğrenci sayısında, hijyenik ped kullanan öğrenci 
sayısında, günde 4-5 kez ped değiştiren öğrenci 
sayısında artış olduğu ancak bu artışın istatistiksel 
bir fark yaratmadığı saptandı(p>0,005). Öğrenci-
ler enfeksiyon (EÖ %48,6- ES%35,5 ), ağrı (EÖ 
%21,6- ES %25,8), kanamayı azaltma/durdurma 
(EÖ %20,3- ES %32,3) nedenleri ile ve günah 
(EÖ %9,5- ES %6,5) olduğunu düşündüklerinden 
menstrual kanama sırasında banyo yapmadıkları-
nı saptandı (Tablo 3). 

Tablo 4. Öğrencilerin Eğitim Öncesi ve Sonrası 
Üreme Sağlığına Yönelik Davranışlarının Dağılı-
mı (Adıyaman 2016)
Üreme Sağlığına Yönelik 
Davranışlar

Eğitimden 
önce

Eğitimden 2 
ay sonra

n % n %
Üreme sağlığına yönelik kitap okuma (n=187)
Okuyan 24 12,8 42 22,5
Okumayan 163 87,2 145 77,5
                                              McNemar Test             p=0,013
Normalden daha fazla akıntı olduğunda doktora gitme 
durumu
Evet 44 23,5 55 29,4
Hayır 143 76,5 132 70,6
                                                   McNemar Test               p=0,242
Kötü kokulu akıntı olduğunda doktora gitme durumu
Evet 44 23,5 66 35,3
Hayır 143 76,5 121 64,7
                                                 McNemar Test              p=0,014
Perine bölgesinde kaşıntı olduğunda doktora gitme 
durumu
Evet 38 20,3 61 32,6
Hayır 149 79,7 126 67,4
                                                      McNemar Test                p=0,007
Adet kanaması dışında kanama olursa doktora gitme 
durumu
Evet 128 68,4 132 70,6
Hayır 59 31,6 55 29,4
                                                 McNemar Test              p=0,731
İdrar yaparken ağrı, sızı ve yanma gibi şikâyetler 
olduğunda doktora gitme durumu
Evet 88 47,1 120 64,2
Hayır 99 52,9 67 35,8
                                                   McNemar Test              p=0,002

 
Öğrencilerin üreme sağlığını koruyucu davranış-
larında eğitim öncesine göre eğitim sonrası üre-
me sağlığına yönelik kitap okuyan öğrenci sayı-
sında (p=0,013),kötü kokulu akıntı olduğunda 
(p=0,014), perine bölgesinde kaşıntı olduğunda 
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(p=0,007), idrar yaparken ağrı, sızı ve yanma gibi 
şikâyetleri olduğunda (p=0,002) doktora gittiği-
ni belirten öğrenci sayısında istatistiksel anlamlı 
olarak artış olduğu saptandı (<0,005). Bununla 
birlikte eğitim sonrası normalden fazla akıntısı 
olduğunda, adet kanaması dışında kanaması oldu-
ğunda doktora gittiğini belirten öğrenci sayısında 
eğitim öncesi ile benzer dağılım gösterdiği sap-
tandı (p>0,005) (Tablo 4).

Tartışma 
Adölesan dönem 10-19 yaş aralığında, puber-
tedeki biyolojik değişikliklerin yanı sıra  birçok 
gelişimsel görevin başarılması için gerekli bilgi, 
beceri ve tutumların kazanıldığı; bir dönemdir. 
Bu dönemde kazanılan en önemli davranışlardan 
biri bireysel hijyen davranışıdır. Bireysel hijyen 
davranışlarının doğru bir şekilde kazanılması en-
feksiyon oluşumunun ve yayılmasının engellen-
mesinde son derece önemlidir. El yıkama, birey-
sel hijyen davranışları arasında önemli bir yere 
sahiptir.  Tuvaletten önce ellerin yıkanması ile 
ellerde bulunan mikroorganizmaların genital böl-
geye geçişi engellenerek genital enfeksiyonlardan 
korunma sağlanacaktır (19). Literatürde örneklem 
grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte ya-
pılan benzer çalışmalarda üniversite öğrencilerin-
de %7.6, (19), %34,5 (20), 15-49 yaş kadınlarda,  
%0,8 (21), %18,4 (11),  %22 (22), %12.6 (23) 
%12.8 (21) tuvaletten önce el yıkama oranın dü-
şük olduğu görülmektedir. Çalışmamızda eğitim 
öncesi ve sonrası tuvaletten önce elleri yıkama 
oranında artış olmakla birlikte bu artışın istatis-
tiksel bir fark yaratmadığı ortaya çıkmıştır. Çalış-
ma bulgumuz anlamlı olmamakla birlikte, lise öğ-
rencilerinin el yıkama alışkanlığının diğer yaş ve 
eğitim gruplarına göre yüksek olduğu (EÖ%48,1, 
ES%58,3) görülmektedir. Tartaç ve arkadaşları-
nın çalışmasında eğitim sonrası çalışmamıza ben-
zer şekilde el yıkama davranışında artış olduğu 
ancak istatistiksel bir fark yaratmadığı görülmüş-
tür (18). Bunun yanı sıra Akkoyun ve arkadaşları 
tarafından çok oturumlu bir eğitim programı ile 
orta öğretim kız öğrenciler ile yapılan çalışmada 
eğitim sonrası tuvaletten önce ve sonra el yıkama 
oranın %100’ çıkarıldığı görülmüştür (24).   Yapı-
lan çalışmalar doğrultusunda verilen eğitimlerin 
el yıkama davranışını kazandırmada etkili oldu-

ğu görülmektedir. Adölesan dönemde el yıkama 
davranışı kazanılsa dahi ilerleyen dönemlerde bu 
davranış azalmaktadır. Kazanılan davranışların 
sürdürülebilmesi için sağlık personelinin eğitim-
leri tekrarlaması gerekmektedir.

 Çalışmada en az tuvaletten önce ve sonra temiz-
lenme kadar önemli olan başka bir hijyen dav-
ranışı da genital hijyendir. Genital hijyen sağ-
lanırken önemli olan nokta perine temizliğinin 
yönü ve şeklidir. Demirbağ (2010), çalışmasında 
perine temizliğini arkadan öne doğru yapan ka-
dınların idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma ris-
kinin 2,56 kat daha fazla olduğunu tespit etmiş-
tir (14). Perine temizliğinin önden arkaya doğru 
yapılması anatomik yapısı açısından enfeksiyona 
yatkınlığı olan genital bölgenin genitoüriner en-
feksiyonlardan korunmasında önemli bir yere 
sahiptir (25).   Çalışmamızda öğrencilerin eğitim 
öncesi  %52,4’ü perine hijyenini önden arkaya 
doğru temizlerken, %28,3’ü ise perine temizliğini 
arkadan öne doğru yapmaktadır. Örneklem grubu 
aynı olmamakla birlikte bulgumuzun Timur’un 
bulgusu ile benzerlik göstermektedir (19). Eği-
tim öncesi ve sonrası perine temizliği yönü açı-
sından baktığımızda çalışma bulgumuz, Gölbaşı 
ve arkadaşlarının akran eğitimi yöntemi ile yap-
tıkları çalışma ile Ege ve Eryılmaz’ın çalışmala-
rı ile benzerlik göstermektedir (15,26). Bununla 
beraber Akkoyun ve arkadaşlarının (2013) çoklu 
oturum şeklinde verilen eğitim ile yapmış olduğu 
çalışmada eğitim sonrası perine temizliğinin yönü 
%100 doğru yönde değişmiştir (24). Çalışmamız-
da eğitimin tek oturum şeklinde olmasına rağmen 
öğrencilerin büyük çoğunluğu (%78,1’i) perine 
hijyenini doğru şekilde yapma davranışı edinmiş-
tir. Ancak davranışın sürekli hale getirilebilmesi 
için ortaöğretim kurumları dışında da eğitimlerin 
verilmesi gerekmektedir. Kadınların genitoüriner 
enfeksiyonlardan korunabilmesi için iç çamaşır-
ların her gün değiştirilmesi oldukça önemlidir 
(25).  Yapılan çalışmalarda iç çamaşırı değiştirme 
sıklığı arttıkça enfeksiyona yakalanma riskinin 
azaldığı (27,28), değiştirme sıklığı azaldıkça en-
feksiyon riskinin arttığı görülmüştür (13).  Çalış-
mada öğrencilerin iç çamaşırı değiştirme sıklık-
ları incelendiğinde, eğitim öncesi günlük %35,3, 
sonrası %57,8 şeklinde değişerek istatiksel olarak 
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da anlamlı bulunmuştur. Yapılan çalışmalara ba-
kıldığında, günlük olarak iç çamaşırı değiştirme 
sıklığının %19,6-%48,0 arasında değiştiği görül-
mektedir (3,11,1418). Çalışmada eğitim sonrası 
iç çamaşırı değiştirme sıklığının verilen eğitim ile 
yükseldiği ve istatiksel olarak anlamlı bulunduğu 
görülmüştür ancak yarıya yakını halen günlük iç 
çamaşırı değiştirmemektedir. Bu durum kadınları 
enfeksiyon riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
En az iç çamaşırı değiştirme sıklığı kadar önemli 
olan bir başka davranış ise kullanılan iç çamaşırı-
nın kumaşının türü, rengi ve sıkılığıdır. Naylon, 
sentetik ve dar iç çamaşırları perine bölgesinin 
yeteri kadar hava almasını engellediği için genital 
bölgenin nemli ve ıslak kalmasına neden olmak-
tadır. Genital bölgenin nemli ve ıslak kalması ge-
nitoüriner enfeksiyonlara yatkınlığı arttırmaktadır 
(13). Naylon ve sentetik iç çamaşırlarının aksine 
pamuklu iç çamaşırının kullanılması enfeksiyon 
oluşumunu engelleyebilmektedir (25). Çalışmada 
öğrencilerin eğitim öncesi %89,3,sonrası %94,1’i 
pamuklu/penye iç çamaşırı kullanmaktadır. Yapı-
lan birçok çalışmada araştırma bulgumuza ben-
zer sonuçlar görülmektedir (3,11,30,31). Genel 
olarak her yaşta kadınların bu tür üreme sağlığını 
koruyucu davranışları edinmiş olması son derece 
güzel ve önemlidir. Eğitim öncesi öğrencilerin 
yarısından fazlasının menstrüel kanama sırasında 
banyo yapmadığı görülmüştür. Eğitim sonrası ise 
Gölbaşı ve arkadaşlarının çalışması ile Ekong’un 
çalışmasına benzer şekilde artış göstererek ista-
tiksel olarak anlamlı bulunmuştur (26,32). Top-
lumun refah seviyesinin yükselmesi ve bireylerin 
tek kullanımlık ürünlere ulaşımının artışı ile hijye-
nik ped gibi ürünlerin kullanım oranı da artmıştır. 
Çalışmada öğrencilerin kullandıkları pedin özel-
liklerine bakılınca tamamına yakının hijyenik ped 
kullandığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin ped 
değiştirme sıklığına bakıldığında eğitim öncesi 
ve sonrası istatiksel olarak anlamlı olmamakla 
birlikte günde 2-3 adet ve aşağıda ped değiştiren-
lerin sayısında azalma görülmekte ve günde 4-5 
adet ve üzerinde ped değiştirenlerin sayısında ise 
artış gözlenmiştir. Çalışma sonuçları, Ekong’un 
çalışması ile Gölbaşı ve arkadaşlarının çalışması-
na benzerlik göstermektedir (26,32). Üreme sağ-
lığını koruyucu davranışlarının kazanılmasında 
etkili olan yollardan biri de üreme sağlığına yöne-

lik kitap okumadır. Araştırmada son testte üreme 
sağlığına yönelik kitap okuyan öğrenci sayısı, ön 
testteki öğrenci sayısının yaklaşık iki katına çık-
mıştır. Eğitim sonrasında meydana gelen bu artış 
istatiksel açıdan önemli bulunmuştur. Genitoüri-
ner sistem ile ilgili yaşanan şikayetler gerek mah-
remiyet düşüncesi ile gerek nereye başvurulaca-
ğının bilinmemesinden ötürü ertelenebilmektedir. 
Yapılan çalışmalar incelendiğinde; Timur’un üni-
versite öğrencilerinde yapmış olduğu çalışmada 
öğrencilerin  %31,5’nin akıntı şikayeti ile doktora 
başvurduğu görülmüştür (19). Benzer şekilde Ka-
ratay ve Özvarış’ın çalışmasında da kadınların sa-
dece %36,9’unun anormal akıntı şikayeti ile dok-
tora başvurdukları belirlenmiştir (21). Bu araştır-
mada da eğitim öncesi literatüre benzer şekilde 
öğrencilerin sadece %23,5’nin kötü kokulu akıntı 
olduğunda doktora başvurduğu saptanmıştır. Eği-
tim sonrası ise öğrencilerin %29,4’ünün doktora 
başvurduğu ve öğrenci sayısındaki bu artışın da 
istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır. 
Araştırmamızda benzer şekilde perine bölgesin-
de kaşıntı olduğunda doktora başvuran öğrenci 
sayısına bakıldığında eğitim öncesi öğrencile-
rin %20,3’ünün, eğitim sonrası ise öğrencilerin 
%32,6’sının doktora başvurduğu saptanmıştır. 
Bu durum öğrencilerin üreme sağlığı davranışla-
rının kazandırılmasında eğitimin etkili olduğunu 
göstermektedir. Öğrencilerin idrar yaparken ağrı, 
sızı ve yanma gibi şikâyetleri olduğunda doktora 
gitme durumlarına bakıldığında öğrencilerin yak-
laşık yarısı eğitim öncesi doktora başvurmakta-
dır. Bununla birlikte eğitim sonrası öğrencilerin 
%70,6’sının idrar yaparken ağrı, sızı ve yanma 
gibi şikâyetleri olduğunda hekime başvurduğu 
saptanmıştır. Araştırma bulgumuz literatürle ben-
zerlik göstermekte olup üreme sağlığını koruyucu 
ve geliştirici davranışların kazandırılmasında eği-
timin etkili olduğunu göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler 
Öğrencilerin genital hijyen ile ilgili yeterli bilgiye 
sahip olmadığı ve bunun yanı sıra üreme sağlı-
ğını koruma ve geliştirmeye yönelik davranışla-
rının da yetersiz olduğu görülmektedir. Adölesan 
dönemde genitoüriner enfeksiyon gelişme riski 
yüksektir. Bu nedenle öğrencilerin sonraki ya-
şamlarında da üreme sağlığını koruyucu ve ge-
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liştirici davranışlar konusunda bilinçlendirilmesi, 
farkındalık geliştirilmesi ve desteklenmesi son 
derece önemlidir. Öğrencilerin konu ile ilgili far-
kındalıklarının arttırılması için sistematik eğitim-
lerin, bilgilendirme programlarının düzenlenmesi 
önerilmektedir. 
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The Relationship Between Healthy Life Style Behaviors and Obesity in 
Intern Nursing Students

İntörn Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları ile Obezite Arasındaki İlişki

ARAŞTIRMA / Research Articles

Ebru KONAL KORKMAZ1, Melek ARDAHAN2, Özüm ERKİN3

ABSTRACTÖZ
Aim: The study was conducted to determine the relationship betwe-
en healthy lifestyle behaviors and obesity in internship nursing stu-
dents.
Method: The cross-sectional study was carried out in 2017 with the 
fourth year students of Ege University School of Nursing (n = 350). 
The data were collected through an introductory information form 
prepared in accordance with the literature and by the Healthy Li-
festyle Behavior Scale (HLBS).
Results: When the body mass index (BMI) of the students was eva-
luated according to the World Health Organization classification, 
19.1% were overweight and 9% were obese. The mean score of the 
students was 134.53 ± 18.35. As a result of the logistic regression 
analysis, obesity was found to be 0.11 times higher in male students 
compared to female students. (%95 CI: 0.04-0.27).
Conclusion: It is recommended to create training programs to pro-
tect and improve the health of the students, to focus on the areas with 
low scores in the education programs, to integrate these programs 
into school curricula and to make an arrangement for students to 
benefit from social and sports activities easily.

Amaç: Çalışma, intörn hemşirelik öğrencilerinde sağlıklı yaşam bi-
çimi davranışları ile obezite arasındaki ilişkinin belirlenmesi ama-
cıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma 2017 yılında Ege Üniversite-
si Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf 
öğrencileri ile yürütülmüştür (n=350). Araştırma verileri, literatür 
doğrultusunda hazırlanan tanıtıcı bilgi formu ve Sağlıklı Yaşam Bi-
çimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) aracılığı ile toplanmıştır. 
Bulgular: Öğrencilerin Beden Kitle İndeksi (BKİ) Dünya Sağlık 
Örgütü sınıflamasına göre değerlendirildiğinde, %19.1’inin fazla 
kilolu, %9’unun ise obez olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin SYB-
DÖ puan ortalaması 134.53±18.35’dir. Lojistik regresyon analizi 
ile yapılan değerlendirme sonucunda obezitenin erkek öğrencilerde 
kız öğrencilere oranla 0.11 kat daha fazla görüldüğü belirlenmiştir 
(%95 CI: 0.04-0.27).
Sonuç: Öğrencilerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için eğitim 
programlarının oluşturulması, eğitim programlarında düşük puan 
alınan alanlara ağırlık verilmesi, bu programların okul müfredat-
larına entegre edilmesi, öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlerden 
kolaylıkla yararlanabilmesi için bir düzenleme getirilmesi öneril-
mektedir.

Keywords: Obesity, Healthy Lifestyle Behaviors, Student, Nurse
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GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “sağlığı 
bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi” ola-

rak tanımlanan obezite gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde karşılaşma oranı artan, bütün yaş 
gruplarında etkili kronik bir hastalıktır (1). Artan 
prevalans ve insidans oranları ile yetişkinlerde 
olduğu kadar çocukları ve adölesanları da etkile-
yen obezite 21. yüzyılın en önemli sağlık prob-
lemlerinden biridir (2,3). Küresel Hastalık Yükü 
(Global Burden of Disease: GBD) Obezite İşbir-
liği Grubu’nun 2015 yılı raporuna göre, dünyada 
obez nüfus 711,4 milyona (107,7 milyon çocuk ve 
603,7 milyon yetişkin) ulaşmıştır. (4). DSÖ Avru-
pa Bölge Ofisi tarafından Avrupa Bölgesinde fazla 
kiloluluğun yetişkinlerin %30-80’ ini etkisi altına 
aldığı, çocukların ve adölesanların yaklaşık %20
’sinin fazla kilolu olduğu ve bunların üçte birinin 
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obez olduğu belirtilmiştir (5). Çeşitli ülkelerde 
obezite prevalansına bakıldığında Amerika Bir-
leşik Devletleri (ABD)’nde obezite oranı %28.7, 
İzlanda’da ise %22.2’dir (6). Ülkemizde Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalış-
ma raporuna göre obezite sıklığı %30.3’dür (7). 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 verileri, 
15 yaş üzerindeki kişilerin %33.7’sinin fazla kilo-
lu, yaklaşık %20’sinin ise obez olduğunu açıkla-
maktadır (8).

Obezite prevalansının giderek artmasında kolay 
yaşam şekli nedeniyle aktivite azalması, beslenme 
şeklinin değişmesi, fazla kalori alımı, hazır gıda 
tüketimi ile ayaküstü yeme alışkanlıkları önemli 
rol oynamaktadır (9,10). Ayrıca cinsiyet, eğitim, 
medeni durum ve kır-kent yaşantısının fazla kilo 
ve obezite üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. 
Küresel bir epidemi haline gelen fazla kilolu olma 
ve obezite kronik hastalıklar ve ölüm oranların-
da artışa, iş gücü kaybına, sağlık harcamalarının 
yükselmesine neden olmaktadır (11). Obezite ile 
ilgili sağlık harcamaları gelişmiş ülkelerde tüm 
sağlık harcamalarının %2-7’sini oluşturmaktadır. 
Dünya genelinde ise fiziksel hareketsizlik ve kötü 
beslenmenin neden olduğu sağlık sorunları için 
yapılan harcamalar toplam sağlık harcamalarının 
yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır (12). Yaşam ka-
litesini olumsuz yönde etkileyen obezitenin eko-
nomik kayıpları ve mali yükü göz önüne alındı-
ğında; fazla kilo ve obezite için risk faktörlerinin 
belirlenmesi önem kazanmaktadır (11).

Sağlığı geliştirme davranışlarının giderek önem 
kazandığı günümüzde birey, aile ve toplumun 
sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren sağlık 
merkezli bakım yaklaşımı benimsenmektedir. Bu 
yaklaşıma göre, birey iyilik halini koruyacak, sür-
dürecek ve geliştirecek davranışlar kazanmalı ve 
kendi sağlığı ile ilgili doğru kararlar alabilmelidir 
(13). Bireylerin sağlığını etkileyebilecek davra-
nışları kontrol etmeleri ve günlük aktivitelerinde 
sağlıklarını yükseltmeye yönelik davranışları ter-
cih etmeleri sağlıklı yaşam biçimi olarak tanım-
lanmaktadır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları 
ise “bireylerin kendi iyilik seviyelerini koruma-
larına ve yükseltmelerine hizmet eden davranış-
lar” şeklinde açıklanmaktadır (14,15). Pender’e 

göre (1992) sağlıklı yaşam biçimi davranışları, 
manevi gelişim, sağlık sorumluluğu, egzersiz, 
beslenme, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimini 
kapsamaktadır. Sağlıklı beslenmek, normal beden 
ağırlığını koruyabilmek, stresle uygun bir şekil-
de başa çıkabilmek birey için sağlıklı bir yaşam 
biçimi düzeyine erişmenin anahtarı olarak belir-
tilmiştir (16).

Obezite, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının alt 
boyutlarıyla yakından ilişkilidir. Beslenme, fizik-
sel aktivite ve psikolojik etmenler, obezite için 
risk faktörleridir. Kötü beslenme alışkanlıkları, 
sedanter yaşam, zararlı alışkanlıkların artması, 
obezite prevalansının da gün geçtikçe artmasına 
neden olmaktadır (17). Dolayısıyla    bireylerin-
yaşam biçimi alışkanlıkları ile obezite arasında 
güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle birin-
cil korunma için bir veya birden fazla risk faktörü 
taşıyan bireylerin izlemi, yaşam şekillerine ilişkin 
risklerin erken tespiti ve sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarının bireylere kazandırılması öneril-
mektedir. Bu noktada primer sağlık bakım sunu-
cularının önemli rol ve sorumlukları bulunmak-
tadır, hemşirelerin bireyleri sağlıklı yaşam biçimi 
davranışları kazanmaları konusunda desteklemesi 
beklenmektedir (18,19). Ancak çalışmalar alanda 
çalışan hemşirelerin ve öğrenci hemşirelerin sağ-
lıklı yaşam biçimi davranışlarının istendik düzey-
de olmadığını göstermektedir (20,21).

Hemşirelik öğrencilerinin mesleki yaşamlarına 
adım atmadan önce obezite hakkında bilinçlen-
dirilmesi, rolleri konusunda farkındalıklarının 
arttırılması, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
uygulamalarının oldukça önem taşıdığı düşünül-
mektedir. Tüm bunların kazanılması ve sağlıklı 
yaşam davranışlarının diğer bireylere aktarılma-
sında öncelikle kendi sağlıklarının yönetimi ko-
nusunda aktif rol almaları önem taşımaktadır (22, 
23). İntörnlük uygulaması öğrencilerin aldıkları 
teorik bilgileri klinikte uygulama yapmalarına, 
mesleki sorumlulukları ve sosyal rolleri gereği 
sürdürdükleri yaşam biçimleri ile rol modeli olma 
ve sağlık eğitimi yönünden hizmet verdikleri gru-
bu etkilemelerine olanak sağlayan bir uygulama-
dır (22). Bu nedenle öğrencilerin öncelikle kendi 
yaşam biçimlerini düzenlemeleri gerekmektedir.
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Literatürde hemşirelik öğrencilerinin obezite ve 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını inceleyen ça-
lışmalara rastlanırken intörn hemşire öğrenciler 
ile ilgili yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Bu 
bağlamda araştırmanın amacı, intörn hemşirelik 
öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları 
ile obezite arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı özellikteki araştırmanın evrenini, Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenim 
görmekte olan dördüncü sınıf öğrencileri oluş-
turmaktadır (n=367). Araştırmada örneklem seçi-
mine gidilmemiş araştırmanın yapıldığı 20 Mart 
-28 Nisan 2017 tarihleri arasında gönüllü olarak 
çalışmaya katılmak isteyen öğrenciler araştırma 
kapsamına alınmıştır (n=350). Araştırma verile-
ri, tanıtıcı bilgi formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. 
1. Tanıtıcı Bilgi Formu: Literatür doğrultusunda 
hazırlanan bu form, sosyo demografik özellikleri 
ve sağlığa ilişkin soruları içeren 17 sorudan oluş-
maktadır (11,14,24). 
2. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği 
(SYBDÖ): Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalış-
ması, Bahar ve arkadaşları tarafından 2008 yılın-
da yapılan ölçek 52 maddedir ve altı alt boyuttan 
oluşmaktadır (16). Bunlar; sağlık sorumluluğu, 
fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim, ki-
şilerarası ilişkiler ve stres yönetimidir. Ölçek de-
recelendirmesi; hiçbir zaman (1), bazen (2), sık 
sık (3), düzenli olarak (4) olmak üzere 4’lü likert 
tipindedir. Ölçeğin tamamından alınabilecek en 
düşük puan 52, en yüksek puan 208’dir.

Anket formu, araştırmacı tarafından gerekli açık-
lamalar yapıldıktan sonra öğrencilere sınıf orta-
mında dağıtılmış, öğrenciler tarafından dolduru-
lan formlar yine araştırmacılar tarafından teslim 
alınmıştır. Soru formlarını doldurma süresi orta-
lama 10-15 dakika sürmüştür. Beden Kitle İndek-
si (BKİ) boyun metre cinsinden karesinin, kilog-
ram cinsinden vücut ağırlığına bölünmesi ile (kg/
m2) belirlenmiştir. BKİ’nin değerlendirilmesinde 
DSÖ’nün yetişkinler için önerdiği sınıflandırma 
kullanılmıştır (5).

Veriler SPSS 25.0 programında değerlendiril-
miştir. İstatistiksel analizde sayı, ortalama, yüz-
delik dağılımlar ve standart sapma hesaplanmış-
tır. SYBDÖ’nün güvenirliğinin test edilmesinde 
cronbach alfa katsayısından yararlanılmıştır. 
Verilerin normal dağılıma uygunlukları Kolmo-
gorov-Smirnov Z testi ile değerlendirilmiştir. 
Normal dağılıma uygunluk göstermedikleri için 
(p<0.05) sayısal verilerin karşılaştırılmasında 
Mann-Whitney U testi, obezite ve SYBDÖ ara-
sındaki ilişkinin incelenmesinde spearman kore-
lasyon analizi yapılmıştır. Obezite oluşumuna et-
kisi olduğu düşünülen faktörler lojistik regresyon 
analizi ile araştırılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven 
aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değer-
lendirilmiştir. 

BULGULAR
Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin %71.1’i 
23 yaşın üzerinde, yaş ortalaması 22.89±0.76 
ve %78.6’sı kızdır. Öğrencilerin %47.4’ü öğren-
ci yurdunda kalmaktadır. BKİ DSÖ sınıflaması-
na göre değerlendirildiğinde, %7.4’ünün zayıf, 
%72.6’sının normal kilolu, %19.1’inin fazla ki-
lolu, %9’unun ise obez olduğu belirlenmiştir. 
Kilosundan memnun olan öğrencilerin oranı ise 
%57.1’dir. Öğrencilerin %64.3’ü kilosunu normal 
olarak değerlendirirken, %24.3’ü şişman olarak 
değerlendirmiş ve %42.9’u önceden diyet yaptı-
ğını belirtmiştir. Öğrencilerin %92.9’u obeziteyi 
hastalık olarak görmektedir. Ayrıca %62.9’u haf-
tada bir-iki kez, %23.1’i ise haftada üç-dört kez 
fast food tüketmektedir (Tablo 1).



87

İntörn Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Obezite Arasındaki İlişki

Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri (Ege 
Üniversitesi 2017) 
Tanıtıcı Özellikleri Sayı(n) Yüzde(%)
Yaş grubu
20-22 yaş grubu 101 28.9
23-25 yaş grubu 249 71.1
Cinsiyet
Kadın 275 78.6
Erkek 75 21.4
Yaşadığı yer
Ailesi ile birlikte 80 22.9
Arkadaşları ile evde 104 29.7
Yurtta 166 47.4
Beden Kitle İndeksi
Zayıf (<18.49) 26 7.4
Normal (18.5–24.99) 254 72.6
Fazla Kilolu (25.0–29.99) 67 19.1
Obez (30.0–39.99) 3 9
Kilo Memnuniyeti
Evet 200 57.1
Hayır 150 42.9
Kiloyu değerlendirme
Zayıf 40 11.4
Normal 225 64.3
Şişman 85 24.3
Önceden diyet yapma
Evet 150 42.9
Hayır 200 57.1
Obeziteyi hastalık olarak 
görme
Evet 325 92.9
Hayır 25 7.1
Haftada fast-food tüketimi
Hiçbir zaman 40 11.4
Haftada 1-2 veya 3-4 kere 310 88.6
TOPLAM 350 100.00

SYBDÖ Ort±SS Min-Max Cronbach Alfa

Sağlık Sorumluluğu 22.33±4.43 9-36 0.75
Fiziksel Aktivite 19.10±4.11 8-32 0.76
Beslenme 21.84±4.01 11-36 0.76
Manevi Gelişim 25.50±3.82 15-35 0.77
Kişilerarası İlişkiler 25.45±3.88 13-36 0.77
Stres Yönetimi 20.32±3.14 9-31 0.77
TOPLAM 134.53±18.35 80-196 0.87

Öğrencilerin SYBDÖ puan ortalaması 
134.53±18.35’dir. En yüksek puanı manevi geli-
şim alt boyutundan (25.50±3.82), en düşük puanı 
ise fiziksel aktivite alt boyutundan (19.10±4.11) 
aldıkları görülmüştür (Tablo 2).

SYBDÖ’nin cronbach alfa değeri 0.87’dir. Alt 
boyutların cronbach alfa değerleri ise 0.75 ile 
0.77 arasında değişmektedir (Tablo2).

Kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin manevi 
gelişim alt boyut ortalaması arasındaki fark is-
tatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (z=2.80; 
p<0.05). Kilo memnuniyetine göre SYBDÖ puan 
ortalamaları karşılaştırıldığında; manevi gelişim 
(z= 3.12; p<0.05) ve kişilerarası ilişkiler (z=2.75; 
p<0.05) alt boyut puan ortalamaları kilosundan 
memnun olan öğrencilerde olmayanlara göre 
daha yüksek bulunmuştur ve fark istatistiksel ola-
rak anlamlıdır. 

BKİ≥ 25 olan öğrencilerin fiziksel aktivite (z=-
1.992; p<0.05), manevi gelişim (z= 2.76; p<0.05), 
kişilerarası ilişkiler (z= 2.81; p<0.05) alt boyut 
puan ortalamaları ve ölçek toplam puan ortala-
ması (z=-2.368;p<0.05) ile BKİ<25 olan öğren-
cilere oranla daha düşüktür ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmaktadır (Tablo 3).

Tablo 2. SYBDÖ ve Alt Boyutlarının Puan Ortalamaları ve Güvenirlik Katsayıları 
(Ege Üniversitesi 2017)
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Sağlık 

Sorumluluğu

Fiziksel 

Aktivite

Beslenme Manevi

Gelişim

Kişilerarası

İlişkiler

Stres

Yönetimi

Toplam

X SS X SS X SS X SS X SS X SS X SS
Cinsiyet

Kadın

Erkek

22.39

22.13

4.46

4.33

18.90

19.81

4.13

3.99

21.87

21.75

3.91

4.40

25.77

24.51

3.92

3.24

25.62

24.81

3.95

3.56

20.33

20.25

3.14

3.18

134.88

133.27

18.44

18.10
z -0.121 -1.668 -0.085 -2.801 -1.759 -0.310 -0.554
p 0.904 0.095 0.933 0.005* 0.079 0.756 0.580

Kilo 

Memnuniyeti

Evet

Hayır

22.21

22.49

4.31

4.59

19.44

18.65

3.96

4.28

21.93

21.73

3.94

4.11

26.06

24.75

3.76

3.78

25.89

24.86

3.65

4.10

20.63

19.90

3.15

3.10

136.15

132.38

17.70

19.04
z -1.144 -1.317 -0.209 -3.119 -2.748 -1.827 -1.105
p 0.253 0.188 0.834 0.002* 0.006* 0.068 0.269
BKI

BKI<25

BKI≥ 25

22.56

21.43

4.44

4.32

19.35

18.09

4.11

3.97

22.02

21.13

3.95

4.22

25.73

24.57

3.68

4.22

25.72

24.36

3.71

4.33

20.43

19.86

3.18

2.96

135.81

129.43

18.26

17.97
z -1.450 -1.992 -1.545 -2.764 -2.810 -1.308 -2.368
p 0.147 0.046* 0.122 0.006* 0.005* 0.191 0.018*

*p<0.05; z=Mann Whitney U 

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile BKİ ara-
sındaki ilişki incelendiğinde; manevi gelişim ve 
kişilerarası ilişkiler ile BKİ arasında zayıf düzey-
de negatif anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır 
(Tablo 4). Öğrencilerin SYBDÖ puan ortalaması 
arttıkça BKİ’nin düştüğü belirlenmiştir.

Tablo 4. Öğrencilerin SYBDÖ ve BKİ Puan 
Ortalamaları Arasındaki İlişki (Ege Üniversi-
tesi 2017)
SYBDÖ BKİ

r p
Sağlık Sorumluluğu -0.067 0.213
Fiziksel Aktivite -0.033 0.537
Beslenme -0.019 0.720
Manevi Gelişim -0.162 0.002*
Kişilerarası İlişkiler -0.152 0.004*
Stres Yönetimi -0.034 0.532
TOPLAM -0.094 0.078

r: Spearman’s  Korelasyon Katsayısı   *p<0.05

Lojistik regresyon analizi ile yapılan değerlendir-
me sonucunda obezitenin erkek öğrencilerde kız 
öğrencilere oranla 0.11 kat daha fazla görüldüğü 
belirlenmiştir (%95 CI: 0.04-0.27). Cinsiyete göre 

obezite görülme durumu arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Yaş 
grubunun obezite üzerindeki etkisi incelendiğin-
de; 20-22 yaş grubunda obezite görülme oranının 
1.31 kat arttığı belirlenmiştir (%95 CI: 0.63-2.76) 
ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark görül-
memiştir (p>0.05).

Yaşanılan yer ile obezite ilişkisine bakıldığında 
arkadaşları ile evde kalan öğrencilerde obezite 
görülme durumu 1.52 kat (%95 CI: 0.82-2.82) art-
maktadır. Yaşanılan yere göre obezite arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0.05).
Fastfood tüketim sıklığı incelendiğinde; haftada 
üç-dört kere fastfood tüketen öğrencilerde obezite 
görülme oranı 0.80 kat (%95 CI: 0.16-4.00), her 
gün tüketenlerde ise 1.07 kat (%95 CI: 0.21-5.60) 
artmaktadır, fakat istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 5).

Tablo 3.Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (Ege Üniversitesi 2017)
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Tablo 5. Obezite Oluşumuna Etki Eden Risk 
Faktörleri (Ege Üniversitesi 2017)

BKI≥ 25
Değişkenler n % p OR %95 CI

Cinsiyet
Kadın 
Erkek 

47
23

17.1
30.7

0.000* 0.11 0.04-0.27

Yaş
20-22
23-25

21
49

20.8
19.7

0.472 1.31 0.63-2.76

Yaşadığı Yer
Ev
Öğrenci yurdu

30
40

16.3
24.1

0.069 0.611 0.36-1.04

Haftalık Fast 
Food Tüketimi
Hiçbir Zaman
Haftada 1-2 
veya   3-4 kere

8
62

20.0
20.0

0.870 0.933 0.41-2.14

TARTIŞMA

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksi-
nimlerini değerlendirmek, sağlığı korumak ve 
geliştirmek üzere eğitim alan öğrenci hemşirele-
rin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazanmış 
olması beklenir. SYBDÖ’den alınan yüksek puan, 
olumlu sağlık davranışlarının istendik düzeyde 
olduğunu göstermektedir. SYBDÖ alt grupla-
rı değerlendirildiğinde, sağlığın geliştirilmesine 
katkıda bulunan davranışlar içerisinde en yüksek 
puan ortalamalarının sırasıyla manevi gelişim, ki-
şilerarası ilişkiler, sağlık sorumluluğu, beslenme 
ve stres yönetimi boyutlarına ait olduğu görül-
mektedir. En düşük puan ortalaması ise fiziksel 
aktivite alt boyutundan alınmıştır. Kara ve İşcan 
(2016)’ın çalışmasında en yüksek puanlar manevi 
gelişim ve kişiler arası destek alt boyutlarına ait 
iken, fiziksel aktivite alt boyutu en az puana sa-
hiptir (29). Adıbelli ve arkadaşlarının (2017) ça-
lışmasında ise en yüksek puan ortalamaları ken-
dini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, kişiler 
arası destek ve stres yönetimi boyutlarına ait iken, 
en düşük ortalama egzersiz alt boyutundadır (14). 
Benzer şekilde Tedik ve Hacıalioğlu (2017) çalış-
malarında manevi gelişim ve kişiler arası destek 
alt boyutlarının yüksek, fiziksel aktivite alt boyu-
tunun en az puana sahip olduğunu belirlemişlerdir 
(11). Yapılan çalışmalarda hemşirelik öğrencile-
rinin fiziksel aktivitelerinin çok az olduğu tespit 

edilmiştir (31,32). Bu bulgular, ülkemizde genç-
lerin sportif faaliyetlere katılımlarının istendik 
düzeyde olmadığını göstermektedir. 

Kız öğrencilerin manevi gelişim alt boyut ortala-
ması erkek öğrencilerin puan ortalamalarına göre 
daha yüksek bulunmuş ve aradaki fark istatistik-
sel olarak anlamlıdır (p<0.05). Tambağ (2011)’ın 
Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde yaptığı çalış-
mada kız öğrencilerin sağlık sorumluluğu ve bes-
lenme puan ortalamaları, erkek öğrencilerin ise 
egzersiz alt boyut puan ortalamaları istatistiksel 
olarak anlamlı ve yüksek bulunmuştur (33). Ya-
pılan çalışmalarda, kız öğrencilerin sağlık sorum-
luluğu, kişilerarası destek, stres yönetimi puanla-
rı erkek öğrencilere göre, erkek öğrencilerin ise 
fiziksel aktivite puan ortalaması kız öğrencilere 
göre daha yüksek bulunmuştur (34,35). Çalışma 
bulgularına benzer olarak araştırmada da, kız öğ-
rencilerin, beslenme, sağlık sorumluluğu, kişiler 
arası destek ve stres yönetimi puanları, erkek öğ-
rencilerin ise egzersiz puanı yüksek bulunmuştur 
ancak aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
değildir. Bu durumun çevresel, sosyo-ekonomik 
ve kültürel farklılıklardan kaynaklandığı düşünül-
mektedir. 

Kilo memnuniyetine göre SYBDÖ puan orta-
lamaları karşılaştırıldığında; manevi gelişim ve 
kişilerarası ilişkiler alt boyut puan ortalamaları 
kilosundan memnun olan öğrencilerde olmayan-
lara göre daha yüksek bulunmuştur ve fark istatis-
tiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Tuğut ve Bekar 
(2008) çalışmalarında; kendini ideal kiloda algı-
layan öğrencilerin sağlık sorumluluğu, egzersiz 
ve beslenme alt boyut puan ortalamalarının zayıf 
olarak algılayan öğrencilere göre daha yüksek ol-
duğunu belirlemişlerdir (36). Karadamar (2015) 
çalışmasında kilolu olduğunu düşünmeyenlerin 
manevi gelişim puanının yüksek olduğu sonucuna 
ulaşmıştır (37). Tedik ve Hacıalioğlu (2017)’nun 
çalışmasında fiziksel aktivite ve stres yönetimi alt 
boyut puan ortalamaları kilosundan memnun olan 
öğrencilerde yüksek bulunmuştur (p<0.05) (11). 
Bireyin vücut ağırlığına ilişkin algısının olumlu 
yönde olduğu, yeterli ve dengeli beslendiği, stres-
ten uzak durduğu, sağlıklı yaşamak için sağlığı 
geliştirme davranışlarını benimseyip uyguladığı 
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ve bu durumdan manevi gelişim ve kişiler arası 
ilişkilerinin de olumlu yönde etkilediği söylene-
bilir. 

Öğrencilerin BKİ ve SYBDÖ puan ortalamaları 
incelendiğinde BKİ≥ 25 olan öğrencilerin fiziksel 
aktivite, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler alt 
boyut puan ortalamaları ve ölçek toplam puan or-
talamasının BKİ<25 olan öğrencilere oranla daha 
düşük ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu be-
lirlenmiştir (p<0.05). Fırıncı (2012) çalışmasında 
ideal kiloda olan öğrencilerin manevi gelişim alt 
boyutundan fazla kilolu ve obez gruptaki öğren-
cilere göre önemli düzeyde yüksek puan aldığı-
nı belirlemiştir (38). Özcan ve Bozhüyük (2016) 
çalışmalarında BKİ<25 olan öğrencilerin sağlık 
sorumluluğu ve manevi gelişim alt boyutlarından 
önemli derecede yüksek puan aldığını saptamış-
lardır (39). Tedik ve Hacıalioğlu (2017) ise çalış-
malarında BKİ<25 öğrencilerin tüm alt boyutlar-
dan ve ölçek toplam puanından önemli derecede 
yüksek puan aldığı sonucuna ulaşmışlardır (11). 
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile BKİ arasın-
daki ilişki incelendiğinde; manevi gelişim ve ki-
şilerarası ilişkiler ile BKİ arasında zayıf düzeyde 
negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
Ayrıca öğrencilerin SYBDÖ puan ortalaması art-
tıkça BKİ düşmektedir. Yapılan çalışmalarda da 
BKİ arttıkça SYBDÖ’nün azaldığı, aralarında an-
lamlı ilişki bulunmadığı belirlenmiştir (11,37,40). 
Çalışma bulguları normal beden kitle indeksine 
sahip öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davra-
nışlarını benimsediklerini ve uyguladıklarını dü-
şündürse de obezitenin sağlıklı yaşam biçimi dav-
ranışlarını etkilemediği belirlenmiştir. 

Obezite oluşumuna etki eden risk faktörleri ince-
lendiğinde; cinsiyetin en etkili değişken olduğu 
belirlenmiştir. Erkek öğrencilerde obezite kız öğ-
rencilere oranla 0.11 kat daha fazla görülmektedir 
(%95 CI: 0.04-0.27). Literatürde erkek cinsiyetin 
obezite gelişme riskini artırdığına yönelik çalış-
malar bulunmakla birlikte aksi yönde bulguları 
içeren çalışmalarda bulunmaktadır (41-44).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmaya katılan öğrencilerin SYBDÖ top-
lam puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, 

alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde ise en 
yüksek puanı manevi gelişim alt boyutundan, en 
düşük puanı ise fiziksel aktivite alt boyutundan 
aldıkları belirlenmiştir. Manevi gelişim ve kişile-
rarası ilişkiler alt boyutları ile BKİ arasında zayıf 
düzeyde negatif anlamlı bir ilişki olduğu, cinsiye-
tin obezite için risk faktörü oluşturduğu saptan-
mıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; risk altındaki 
fazla kilolu öğrencilerin erken tanı ile belirlenme-
si, öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışla-
rının önemini kavraması ve günlük hayatlarında 
uygulamaları için farkındalık çalışmalarının ya-
pılması, öğrencilerin sağlıklarını korumaları ve 
geliştirmeleri konularında yetersizliklerinin belir-
lenmesi ve bu alanlarla ilgili sosyal programların 
oluşturulması, daha düşük puan aldıkları SYBDÖ 
alt boyut alanlarına ağırlık verilerek bu alanlarda 
gerekli çalışmaların planlanması önerilmektedir.
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Effect of Functional Independence Levels on the Qualıty of Life and 
Depressıon Levels of the Disabled Indivıduals at Sivas Some Special 
Education Institutions

Sivas İli Bazı Özel Eğitim Kurumlarındaki Engelli Bireylerin 
Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyinin Yaşam Kalitesi ve 
Depresyon Düzeylerine Etkisi
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ABSTRACTÖZ
Purpose: This study was planned to investigate the differences with 
the effect of functional independence levels, quality of life and dep-
ression on the individuals with physical and mental disabilities.
Methods: A total of 75 physical and mentally disabled individuals 
were included in the study. Beck Depression Inventory was used for 
depression and the Functional Independence Measure was used for 
functional status,  Short Form-36 scale was used for quality of life.
Results: There was no significant difference in terms of depression 
between the groups (p=0.983), but there was a significant difference 
in terms of functional independence parameters (p=0.032).  Signifi-
cant findings were found in the quality of life (p = 0.017) .
Conclusion: In special education and rehabilitation centers, prob-
lems such as functional status and depression should be identified 
and tried to be eliminated. The effects of physical activity programs 
of these groups are calculated and multidimensional planning is 
required.

Amaç:. Bu çalışma, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 
fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin fonksiyonel bağımsızlık düzey-
lerinin, yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkisi ile iki grup arasın-
daki farklılıkları araştırmak amacıyla planlandı.
Yöntem: çalışmaya, toplam 75 fiziksel ve zihinsel engelli birey dahil 
edildi. Depresyonu için Beck Depresyon Envanteri ve fonksiyonel 
durum için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü kullanıldı. Yaşam kali-
teleri için Short Form-36 (SF- 36)  yaşam kalitesi ölçeği kullanıldı.
Sonuçlar: Gruplar arasında depresyon açısından anlamlı bir fark 
bulunmaz iken (p=0,983), fonksiyonel bağımsızlık parametresi açı-
sından anlamlı bir fark bulundu (p=0,032). Yaşam kalitesinde an-
lamlı bulgular bulundu (p = 0,017).
Tartışma: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde fonksiyonel 
durum, depresyon gibi problemler belirlenerek giderilmeye çalışıl-
malıdır. Bu grupların fiziksel aktivite programlarının etkileri hesap-
lanarak bu konuda çok yönlü planlanma gerekmektedir. 

Keywords: Depression; Functional Independence; Special Educa-
tion. 

Anahtar Kelimeler: Depresyon; Fonksiyonel Bağımsızlık; Özel Eği-
tim. 
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GİRİŞ
Fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin yaşam ka-
litesi, depresyon ve fonksiyonel bağımsızlık dü-
zeyleri farklı olmaktadır. Bununla birlikte engel-
li bireylerin fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri 
yaşam kalitelerini ve depresyon seviyelerini de 
farklı düzeylerde etkilemektedir. Bu çalışma, özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki fiziksel 

ve zihinsel engelli bireylerin fonksiyonel bağım-
sızlık düzeylerinin, yaşam kalitesi ve depresyon 
üzerine etkisi ile iki grup arasındaki farklılıkları 
araştırmak amacıyla planlandı.(1,2,3).

Türkiye’deki özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 
dil-konuşma güçlüğü, zihinsel, fiziksel, duyusal, 
sosyal, duygusal veya davranış problemlerini 
ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, var 
olan yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak ve 
yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla faaliyet 
göstermektedir (1,2).

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, 
engelli bireylere sağlık raporlarında belirtilen 
hastalıklarına ve rehberlik araştırma merkezi 
tarafından verilen modülüne göre eğitim 
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planını çizer. Zihinsel engelli bireylere yönelik 
ihtiyaçlarına uygun bireysel eğitim verilirken, 
fiziksel engelli bireylere ise yine ihtiyaçlarına 
yönelik kuvvetlendirme, denge-kordinasyon, yü-
rüme, ve fonksiyonel çalışmalar uygulanmakta-
dır. Böylece bireylerin toplum içerisinde bağım-
sızlığının artırılması ve yaşam kalitesinin yüksel-
tilmesi amaçlanmaktadır(1).

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 
gelen engelli bireylerde engelinin tipine ve 
şiddetine göre, değişen boyutlarda depresyon 
gözlenebilmektedir. (4).

Yapılan literatür taramalarında engelli bireylerin 
fonksiyonel bağımsızlıktaki kısıtlılığa bağlı ola-
rak, günlük yaşam aktivitelerinde zorluk çekme-
lerine ve bulundukları durumdan memnun olma-
dıklarına, buna bağlı olarak da yaşam kalitesinde 
düşüşe neden olduğu görülmüştür (5,6). 

 Yaşam kalitesi kavramı, bireyin yaşadığı hayat-
tan, bulunduğu durumundan memnun olma duru-
mu demektir. Dünya Sağlık Örgütü de benzer şe-
kilde yaşam kalitesini, “bireyin, gerek kültürel ve 
içinde bulunduğu ortamın değer yargıları, gerekse 
kendi hedefleri, beklentileri, standartları ve ilgile-
ri bağlamında, hayatta kendi durumunu algılama 
biçimi” olarak tanımlamıştır (3,7,8,9). 

Zihinsel engelli bireyler ise hem sosyal izolasyon 
yaşamakta hem de fiziksel açıdan güçlükler yaşa-
yabilmektedir buda onlarda hem depresyona yol 
açmakta hem de yaşam kalitesi negatif açıdan et-
kilenmektedir (10).  

Çalışmamız tüm bu verilerden yola çıkarak 
fiziksel ve zihinsel engelli bireylerde fonksiyonel 
bağımsızlık düzeylerinin, yaşam kalitesi ve 
depresyon üzerine etkisi ile iki grup arasındaki 
farklılıkları saptamak ve özel eğitim kurumlarında 
bu değerlendirmelerin etraflıca yapılmasına 
dikkat çekmek ve literatüre katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. 

YÖNTEM
Çalışma için Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel 
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 

(2018-4/12) izin alındı. Sivas’ta tek bir merkezde 
gerekli izinler alınarak yürütülen bu çalışmaya, 
toplam 75 fiziksel ve zihinsel engelli birey dahil 
edildi (32 fiziksel, 43 zihinsel engelli;  31 kadın,  
44 erkek) Çalışmaya raporlarına göre hafif düzey-
de zihinsel engel ve özel öğrenme güçlüğü olan 
bireyler alındı. Raporlarda IQ açısından herhangi 
bir puanlama bulunmamakta yalnızca engel düze-
yi belirtilmekteydi.  Bedensel olarak ambule olan 
bireyler seçildi. Bedensel engelli bireylerde fonk-
siyonel ambulasyon seviyesine göre (FAS) 3, 4, 
5 olanlar çalışmaya dahil edildi. Ambule olama-
yanlar dışlandı. Çalışmaya dahil edilen olguların 
yaş (yıl), cinsiyet, tanı ve engellilik durumu gibi 
fiziksel ve sosyal özellikleri kaydedildi. Her bir 
grup için ayrı olarak hazırlanan yazılı aydınlatıl-
mış onam formu, katılımcılar ile ailelerine okuna-
rak imza alındı.

Çalışma Kapsamında Yapılan Değerlendirmeler
Olguların depresyon düzeyleri Beck Depresyon 
Envanteri’nin (BDE) Türkçe versiyonu kullanıla-
rak ölçüldü (11, 12). BDE, depresif hastaların sık-
lıkla gösterdiği semptomların, depresyona özgü 
tutum ve davranışların klinik alandan gözlenerek 
bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Toplam 
21 kendini değerlendirme cümlesi içerir ve dörtlü 
Likert tipi ölçüm sağlamaktadır. Her madde 0-3 
arasında puan alır. Depresyon tanısının konulma-
sında verilen puan dağılımına göre 11-17 puan 
hafif düzeyde depresyonu, 18-29 puan orta dü-
zeyde depresyonu, 30-63 puan ise ciddi düzeyde 
depresyonu göstermektedir (12).

Günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyonel bağım-
sızlığı değerlendirmek için Fonksiyonel Bağım-
sızlık Ölçümü (FIM) kullanıldı (13). FIM, özür-
lülüğün iki farklı yönünü, yani motor ve kognitif 
fonksiyonları analiz eder. Kendine bakım, sfinkter 
kontrolü, mobilite, lokomosyon, iletişim ve sos-
yal algılama olmak üzere 6 fonksiyonel bölümden 
oluşur. FIM’de toplam 18 aktivite, her biri için 
7 puanlı bir ölçek kullanılarak, fonksiyonel ba-
ğımsızlık açısından değerlendirilir. Alınabilecek 
en yüksek puan 126’dır. Çalışmamızda FIM’nin 
Türkçe versiyonu kullanıldı (14). 

Bireylerin yaşam kaliteleri SF-36 short form 36 
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(kısa form 36) Türkçe versiyonu ile değerlendiril-
di (15,16,17,18,19). Short form 36 fiziksel fonksi-
yon, fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, 
enerji/canlılık/vitalite, ruhsal sağlık, sosyal işlev-
sellik,  ağrı ve genel sağlık algısı olarak 8 ayrı alt 
parametrede kullanılarak değerlendirmeye alan 
bir ölçektir (19).

İstatistiksel Analiz

İstatistiksel analizlerde “SPSS 22.0 for Windows” 
istatistik programı kullanıldı. Tüm değişken-
ler aritmetik ortalama ± standart sapma (X±SD) 
olarak ifade edildi. Analiz için, Mann-Whitney 
U Testi kulanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 
p<0,05 olarak kabul edildi. (spss programının bu 
sürümüne de kaynak gösterilmelidir (20).

SONUÇLAR

Çalışmaya dahil edilen bireylerin 10’u (%13,33) 
genetik, 27’si(%36) nörolojik, 25’i(%33,33) özel 
öğrenme güçlüğü, 5’i(%6,67) zeka geriliği, 5’i 
(6,67) ) işitme ve konuşma güçlüğü ve 3’ü(%4) 
otizim gibi problemlere sahipti. Bireylerin 32’si 
(%42,67) fiziksel engelliyken, 43’ü (%57,33) zi-
hinsel engelliydi.(Tablo1)

Fiziksel ve zihinsel engelli bireylere ait depres-
yon (BDE), fonksiyonel bağımsızlığa (FIM) ve 
SF-36 değerlerine ait ortalama, standart sapma, 
minumum ve maximum değerleri Tablo 2’de 
gösterildi. 

Tablo 1:Cinsiyete Göre Demogrofik Bilgiler 
(Sivas 2018)

Cinsiyet N Ort ± SS p

Kilo
Kadın
Erkek

31
44

42,22±18,72
44,11±21,88

0,69

Boy
Kadın
Erkek

31
44

141,83±18,25
143,59±23,00

0,71

Yaş
Kadın
Erkek

31
44

14,37±10,43
12,71±8,80

0,47

*p<0,05 önemli

Tablo 2:Engele Göre Demogrofik Bilgiler 
(Sivas 2018)

Engel
Cinsiyete 

göre Engel 
Dağılımı

N Ort ± SS p

Kilo
Fiziksel

Zihinsel

Kadın=13
Erkek=19
Kadın=17
Erkek=25

32

43

46,18±21,82

41,20±19,49
0,31

Boy
Fiziksel

Zihinsel

Kadın=13
Erkek=19
Kadın=17
Erkek=25

32

43

148,56±24,43

138,62±17,24
0,055

Yaş
Fiziksel

Zihinsel

Kadın=13
Erkek=19
Kadın=17
Erkek=25

32

43

16,51±11,61

11,08±6,77
0,022

*p<0,05 önemli

Tablo3: Tanılar ve Dağılımı (Sivas 2018)
Genetik 10

Nörolojik 27

Özel Öğrenme 25

Zeka Geriliği 5

İşitme Ve Dil Konuşma 5

Otizim 3

Gruplar arasında değerlendirme parametreleri 
açısından yapılan istatistiksel analizde, depres-
yon (BDE) açısından anlamlı bir fark bulunmaz 
iken (p=0,983), fonksiyonel bağımsızlık (FİM) 
parametresi açısından anlamlı bir fark bulundu. 
(p=0,032). Beck depresyon ölçeğine göre her iki 
grup tada hafif düzeyde depresyon puanı bulundu. 
Beklenildiği gibi fonksiyonel bağımsızlık açısın-
dan fiziksel engelli bireyler daha az puan alırken, 
zihinsel engelli bireyler daha fazla puan aldı. Ya-
şam kalitesinin alt parametresi olan fiziksel fonk-
siyonda (p=0.017) anlamlı bulgular saptanırken 
diğer parametrelerde anlamlı bir sonuç alınamadı. 
Yaşam kalitesi ölçeğine göre de fiziksel engelli 
grup fiziksel fonksiyon değerlendirmesinde daha 
az puan aldı. (Tablo 4). 
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Tablo4: Her iki grupdaki bireylerin beck depres-
yon fonksiyonel bağımsızlık ve yaşam kalitesi 
değerlerinin karşılaştırılması (Sivas 2018)

 n Ort ± SS  p
Beck Depresyon 
Skalası

fiziksel 32 12,15±9,09 0,983
zihinsel 43 12,04±8,85

Fonksiyonel 
Bağımsızlık 

fiziksel 32 79,65±39,50 0,032*
zihinsel 43 101,44±26,73

SF-36

Fiziksel Fonksiyon
fiziksel 32 43,75±31,49 0,017*
zihinsel 43 60,35±36,65

Fiziksel Rol 
Güçlüğü

fiziksel 32 64,06±42,56 0,944
zihinsel 43 62,79±43,77

Emosyonel Rol 
Güçlüğü

fiziksel 32 57,27±40,81 0,853
zihinsel 43 59,28±37,85

Enerji Canlılık ve 
Vitalite

fiziksel 32 43,40±18,93 0,417
zihinsel 43 41,16±22,00

Ruhsal Sağlık
fiziksel 32 44,65±15,69 0,520
zihinsel 43 43,37±15,21

Sosyal İşlevsellik
fiziksel 32 44,60±18,98 0,378
zihinsel 43 40±17,12

Ağrı
fiziksel 32 26,87±33,08 0,294
zihinsel 43 33,86±31,74

Genel Sağlık Algısı
fiziksel 32 54,18±16,20 0,818
zihinsel 43 51,35±12,45

*p<0,05 önemli
TARTIŞMA 
Bu çalışmada, fiziksel ve zihinsel engelli bireyler-
de fonksiyonel bağımsızlık düzeylerinin, yaşam 
kalitesi ve depresyon üzerindeki etkisine bakıldı.

Dünyada engelli bireylerin sayısı giderek artmak-
tadır. TÜİK (2017 ) verilerine göre Türkiye’de 
çocuk nüfusu 22 milyon 883 bin 288 ve engelli 
çocuk sayısı ise 600 bine yakındır.  Bu sayı her 
geçen gün giderek artmaktadır. Bu bilgilere rağ-
men engelli kişilerin yaşam kalitesi, eğitim du-
rumu, sosyoekonomik durumları hakkında bilgi 
oldukça azdır (21).  

Fiziksel engel; motor fonksiyon kaybı, hareketin 
değişik derecelerde limitasyonu ya da deforme 
olmuş ekstremiteden kaynaklanan değişik dere-
celerde harekette sınırlama olarak tanımlanabilir. 
Bedensel engelli olan kişiler normal sosyal rolle-
rini yerine getiremeyebilir. Günlük yaşam aktivi-
teleri etkilenebilir. Genel olarak zihinsel engelli 
bireylerinde hareketsiz yaşam tarzlarına sahip ol-
dukları ve düşük fiziksel düzeylere sahip oldukla-
rı bilinmektedir (22, 23).

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 
gelen engelli bireylerde engelinin tipine ve 
şiddetine göre, değişen boyutlarda depresyon 
gözlenebilmektedir. Görülen depresyon seviyesine 
göre de yaşam kalitesinde bir düşüş olduğu ve 
engelin şiddetinin artması ile beraberinde görülen 
depresyon düzeyinde de artışa sebep olduğu 
yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (4).

Yapılan literatür taramalarında engelli bireylerin 
fonksiyonel bağımsızlıktaki kısıtlılığa bağlı ola-
rak, günlük yaşam aktivitelerinde zorluk çekme-
lerine ve bulundukları durumdan memnun olma-
dıklarına, buna bağlı olarak da yaşam kalitesinde 
düşüşe neden olduğu görülmüştür (5). Padua ve 
ark. Yaptığı çalışmada ise bir grup kas hastalığına 
sahip bireyin sahip olduğu fonksiyonel kısıtlılığın 
hem yaşam kalitesi hem de depresyon düzeyleri 
ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu bulmuşlar-
dır (6).

Yaşam kalitesinin belirlenmesinde, bireyin kişisel 
durumu (kişiliği, sorunlarıyla başa çıkma yolla-
rı, inançları, emosyonel durumu) ve sosyokültü-
rel durumu (toplum, çevre, kaynaklar, iş) başlıca 
olarak yer almakta, sağlık durumu (hastalığı ve 
buna bağlı ortaya çıkan bozukluklar, özürlülük ve 
engellilik durumu) ise kişilik ve sosyokültürel du-
rumları etkileyerek, yaşam kalitesi üzerinde be-
lirleyici rol oynayabilmektedir. Yaşam kalitesi ve 
sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi farklı kavramlardır. 
Yaşam kalitesi, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi 
kavramına göre daha geniş kapsamlıdır. Çünkü 
yaşam kalitesi psikolojik, emosyonel ve sosyal-
likle ilgili durumları da içermektedir. Sağlıkla 
ilişkili yaşam kalitesi ise yaşam kalitesinin sadece 
bir bölümünü oluşturup bireyin sağlık durumun-



97

Sağlık ve Toplum    Yıl:29 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2019

dan memnun olmasını içeren bir kavram olarak 
nitelendirilmektedir.(7-9).

Yaşam kalitesi bazı durumlardan etkilenir bunlar; 
anksiyete, depresyon, öz etkinlik ve fiziksel ak-
tivitedir. Daha az sosyal engelleri olanların daha 
az kaygı yaşadıkları ve daha iyi yaşam kalitesine 
sahip oldukları bilinmektedir. Öz yeterlilik doğ-
rudan özyönetimi etkiler, davranış ve akıl sağlı-
ğında dolaylı olarak etkiler. Öz yeterlilik ve stres, 
depresyon arasında doğrudan ilişki bulunmakta-
dır. Fiziksel aktivite düzeyinde yaşam kalitesini 
geliştirmektedir. Düşük fiziksel aktivite düzeyi 
vücut kompozisyonunu etkiler kronik ve ikincil 
riskleri artırır (10,20,22,23).

Fonksiyonel bağımsızlık düzeyi arttıkça kişilerin 
depresyon ve anksiyete durumları düzelmektedir. 
Çalışmamızda zihinsel engel grubunda beklenil-
diği gibi fonksiyonel bağımsızlık düzeyi, beden-
sel engelli gruba göre daha yüksektir. Ancak her 
iki grubunda depresyon seviyesi hafif düzeydedir. 
Bu gruplarımızın engel durumuna göre ortaya 
çıkmış bir sonuç olabilir. Zihinsel engel grubu-
muzda engel düzeyi hafif orandadır. Bedensel en-
gelli olarak da ambule olan bireyler çalışmamıza 
dahil olduğu için bizim sonuçlarımız fonksiyonel 
bağımsızlığın depresyon düzeyini azalttığını be-
lirten çalışmalarla benzerdir diyebiliriz (22-26).

Bizim çalışmamızda özel eğitim ve rehabilitas-
yon merkezlerindeki fiziksel ve zihinsel engelli 
bireylerde, fiziksel aktivite düzeyi SF-36 değer-
lerine göre Türk toplumunun normal değerleri-
nin altındadır. Zihinsel engelde fiziksel aktivite 
düzeyini kısıtlar yönündeki literatür bilgisini 
sonuçlarımız desteklemektedir (10, 19, 23, 25). 
Yine de zihinsel engel grubu fiziksel engellilere 
göre daha fonksiyonel görünmektedir. Fiziksel 
rol güçlüğü istatiksel olarak anlam ifade etme-
se de bu grupta daha iyi denebilir. Buna karşılık 
zihinsel problemi olan bireylerin emosyonel rol 
güçlüğü, fiziksel engelli bireylerden daha faz-
la görünmektedir. Enerji ve vitalite açısından 
zihinsel engeli olan bireylerin daha düşük 
puan aldıkları görülmektedir. Her iki grupta bu 
değerler açısından Türk popülasyonun normal 
değerlerinin altındadır (19). Ruhsal sağlık açısın-

dan yine zihinsel engel grubu daha düşük puan al-
mışlardır. Ağrı değerlendirmesinde fiziksel engel 
grubunun daha fazla ağrılı olduğu görülmektedir. 
Her iki grubta Türkiye normal değerlerine göre 
daha ağrılı bir hayat sürdürmektedir. Buda yaşam 
kalitesini doğal olarak etkilemektedir. Bedensel 
engel grubu daha sosyal görünmektedir Ancak 
alınan değer Türkiye SF-36 normal değerlerinin 
oldukça altındadır. Genel sağlık durumu bedensel 
engelli grupta daha iyi puanlanmıştır (19). 

Brown ve arkadaşlarına göre zihinsel engelli bi-
reylerinde fiziksel becerileri oldukça düşük ola-
bilir ve bu nedenle bu kişilerin hem aktif fiziksel 
desteğe hem de fizyoterapi programlarına ihtiyaç-
ları vardır (10).

Bu çalışmanın sonucunda, fiziksel ve zihinsel en-
gelli bireylerde, fonksiyonel bağımsızlığın çok 
önemli olduğunu, özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezleri ile fonksiyonel durum ve depresyon 
gibi problemleri belirlemek ve gidermeye çalışıl-
ması ve bu grupların fiziksel aktivite programla-
rının etkileri hesaplanarak çok yönlü planlanması 
gerektiğini düşünüyoruz. Sonuç olarak bu konuda 
daha fazla ve kapsamlı araştırmalara ihtiyaç du-
yulmaktadır diyebiliriz.

Destekleyen Kuruluş: Yok
Çıkar Çatışması: Yok
Etik Onay: Çalışmanın yapılabilmesi için 
Cumhuriyet Üniversitesi
Girişimsel olmayan Klinik Araştırmalar Etik Ku-
rulu’ndan etik kurul onayı alındı.
(2018-04/12).
Aydınlatılmış Onam: Çalışmaya başlamadan
önce çalışmanın amacı, süreci etkinliği hakkında
denekler bilgilendirildi ve gönüllülük esas alına-
rak katılımcılardan yazılı onam alındı.
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Orem’s Theory of Incomplete Self-Care and According to This
Constitution Patient With Right Foot Wrist and Pelvis Kidney Nursing Care

Orem’in Öz Bakım Eksikliği Kuramı ve Bu Kurama Göre
Sağ Ayak Bileği ve Pelvis Kırığı  Olan Hastanın Hemşirelik 
Bakımı

VAKA SUNUMU / Case Presentation

Melike YAVAŞ ÇELİK,1

ABSTRACTÖZ
In what conditions and circumstances do people or others have to 
be under nursing care? “Orem’s studies begins with this question. 
Orem’s answer is that the nurse is someone else. This thought deve-
loped over time and Orem’s nursing vision had became ‘self-care’. 
If the person has the power and ability to perform an action, he can 
take care of himself. But if the person can not perform self-care, he 
needs the help of the nurse. In children, if the child’s family or carer 
can not meet his needs, nursing care is needed. In this article, it is 
aimed to indicate the inadequacy of the self-care of a 14-year-old 
girl with ankle and pelvic fracture, and to discuss the position of the 
nurse in this theory in the direction of Orem’s theory.

Kişiler veya diğerleri hangi durum ve koşullarda hemşirelik bakımı 
altında olmalılar?’ Orem’in çalışmaları bu soru ile başlamaktadır. 
Orem’in cevabı, hemşirenin başka biri olduğudur. Bu düşünce za-
manla gelişerek Orem’in hemşirelik görüşü ‘öz bakım’ olmuştur. Ki-
şinin bir eylemi yapabilecek güç ve yeteneği varsa kendi bakımını 
yapabilir. Fakat kişi öz bakımını gerçekleştiremiyorsa hemşirenin 
yardımına ihtiyaç duyar. Çocuklarda, çocuğun ailesi ya da bakıcısı 
onun ihtiyacını karşılayamıyorsa hemşirelik bakımına ihtiyacına ge-
reksinim duyulmaktadır. Bu makalede de 14 yaşında ayak bileği ve 
pelvis kırığı bulunan bir kız çocuğunun öz bakımın yetersizliğini be-
lirtmek ve Orem’in kuramı doğrultusunda hemşirenin bu kuramdaki 
yerini tartışmak amaçlanmıştır.
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GİRİŞ

Dorothea Elizabeth Orem, Amerika’nın en önde 
gelen hemşire teorisyenlerindendir. Dorothea 
Orem 1914 yılında Baltimore’da doğmuş 2007 
yılında ölmüştür. Bu süre zarfında ödüller almış, 
çalışmalarda bulunmuş, kitap yazmış, çeşitli üni-
versitelerde görev almıştır. Kuramını oluşturmada 
da Abdellah, Henderson, Johnson, King, Levine, 
Nightingale, Orlondo, Peplau, Riehl, Rogers, 
Roy, Travelbee ve Widenbach gibi kuramcılardan 
etkilenmiştir. Orem’in genel hemşirelik kuramı, 
hemşire ve hasta rollerinin özelliklerini açıklayan 
bir eylem teorisidir. İç içe geçmiş bu kuramların 
ortak adı “Öz bakım Yetersizliği Hemşirelik Ku-
ramı”dır. Hemşirelik sistemi kuramı diğer ikisini 
içerirken öz bakım yetersizliği ise sadece öz ba-
kım kuramını içerir(1).

Öz bakım bireylerin normal hayatta karşılaştıkları 
durumlara karşı yapmaları gereken kesintisiz fi-
ziksel, bilişsel, duygusal kişilerarası ve sosyal ge-
lişmeleri ve fonksiyonları kapsamaktadır(2). Di-
ğer bir ifadeyle yaşamı, sağlığı ve iyilik durumu-
nu sürdürebilmek için bireyler tarafından başlatı-
lan ve gerçekleştirilen etkinlikler olarak açıklanan 
öz-bakım, bireyin kendi sağlığına sürekli katılı-
mıdır. Öz bakım kuramı yaşamın sürekliliği için 
öz bakımın neden gerekli olduğunu açıklar(1,3).
Orem’e göre öz bakım davranışları ve sağlık ara-
sında sıkı bir ilişki vardır. Orem’in sağlık kavra-
mı bütüncül yaklaşımın kişilerin sağlığına ve iyi-
leşme sürecine önemli etkisini tanımlamada yol 
göstericidir(3). Orem öz bakımı; bireyin sürekli, 
kontrollü, etkili ve amaçlı davranışlarının olgun-
laşmasıyla kendi kendisine yaptığı bakım olarak 
tanımlamıştır. Öz bakım insanlarda kişisel merak, 
eğitim ve sağlık bakımından edinilen tecrübeler 
ile öğrenilmiş davranıştır(1). 
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Orem’in kuramı bireyin ve onun bireysel ba-
kım gereksinimleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Orem’e göre hemşireliğin ilgi alanı; insanın ya-
şam ve sağlığının devamı, hastalık ve sakatlıklar-
dan kurtulma ve onların olumsuz etkileri ile baş 
edebilmek yani bireysel bakımını üstlenebilmek 
için duyduğu gereksinimlerde yoğunlaşır. Orem, 
insan kendisine yeterli olmadığı durumlar oldu-
ğu için hemşireliğin geliştiğini öne sürer. Orem’e 
göre hemşireliğin amacı; bireye kendi bireysel 
bakımını yapar hale gelinceye kadar yardımcı ol-
mak ve en kısa zamanda onun kendi bireysel ba-
kımını üstlenmesini sağlamaktır(4). 

Ülkemizde de Orem’in öz bakım yetersizliği mo-
deli alkol alışkanlığı olan adölesanlar(5), perito-
neal dialize giren hastalar (6,7), hemodiyaliz has-
taları(8,9), posttravmatik epilepsili hastalar(10), 
astım hastası adölesanlar(11), gebeler(12), hiper-
tansiyon hastaları(13), omurilik yaralanması olan 
hastalar(14), Vazovagal Senkoplu hastanın olgu 
sunumu(15) ve yaşlılarla(16) yapılan geniş bir 
alanda çalışılan birçok çalışmada kullanılmıştır. 

Şekil 1. Öz bakım gereksinimleri(1).

 

Orem’in hemşirelik kuramında yukarıda da ör-
nekleri verilen özel bir hasta grubu söz konusu-
dur. Kuramcı kuramını bu hasta gruplarına yöne-
lik ayrıntılı bir şekilde hazırlamıştır. Orem’in bu 
öznel yaklaşımı sayesinde bu tür hastalarda bu 
kuramın kullanılmasıyla hemşirelerin veri topla-
yıp hastanın özel ihtiyaçlarını belirlemek ile ge-
çen zaman kaybı önlenebilir ve bu tür hastalara 
özel bir hemşirelik yaklaşımı ile hastanın daha ça-
buk ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bakım alması,  
sağlanabilir. Bu makale ile pelvis ve ayak  bileği 
kırığı nedeniyle öz bakım ihtiyaçlarını karşılaya-
mayan vakanın, Orem’in öz bakım kuramı çerçe-
vesinde ele alınarak sunulması amaçlanmıştır. 

Hastanın Öyküsü:
Tıbbi Tanı: Ayak Bilek Kırığı, Pelvis Kırığı
30/11/2016 tarihinde 19:00 saatlerinde hastanın 
bulunduğu Aladağ Kız Öğrenci Yurdunda çıkan 
yangında 3. kattan atlamış. Atlama sonrası 112 
ambulansla ÇÜTF Çocuk Acil’e getirilen hasta 
çocuk ortopedi servisine devredildi. Hasta acil-
de değerlendirildi. Bilinci açık, olayı hatırlıyor. 

Yüzü elleri hisli. Görünen 
açık yarası bulunmamakta-
dır. Hastanın ayağındaki şiş-
liğin inmesi bekleniyor. Şiş-
lik indikten sonra operasyon 
yapılacak. 
05/12/2016 tarihinde ope-
rasyon başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi. 

Şekil 2. Hemşirelik Girişimi Gereken BireydeDengenin Bozulması(1).
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-Ayak bilek kırığı için plak vida takıldı.
-Pelvis kırığı ayrılmadığı için herhangi bir girişim 
yapılmadı.
-Pelviste asetebulum kırığı dışında kırık bulun-
mamaktadır.
Ateş: 37°C Nabız:106’ Solunum:20’ Kan Basın-
cı:120/70mmHg  

1. Temel Durumsal Faktörler
Hastanın adı-soyadı: XX
Yaş: 15
Cinsiyet: Kız
Sağlık Durumu: Ayak Bilek Kırığı, Pelvis Kırığı 
dışında başka bir hastalığı yok.
Gelişim durumu: Hastanın boyu: 155 cm 
Kilosu:43kg
Sosya-kültürel özellikler: Hasta Adana’nın Ala-
dağ ilçesinde aileden ayrı bir kız öğrenci yurdun-
da kalmakta 8. Sınıfa gitmektedir. Gelir durumla-
rının iyi olmadığını ifade etmektedir. Arkadaşla-
rıyla beraber ders çalışmaktan hoşlandığını ifade 
etmektedir.
Sağlık bakım sistemi: Yeşil Kartlı
Aile Sistemi: Geniş aile
Yaşam şekli: Hasta gündüz vaktinin çoğunu 
okulda gece ise yurtta geçirdiğini hafta sonu da 
ailesinin yanına gittiğini ifade etti.
Çevresel durum:  hasta çevresinde ailesinin, ar-
kadaşlarının, okul öğretmenlerinin, yurt görevli-
lerinin bulunduğunu ifade etmektedir.
Kaynakların varlığı ve yeterliliği: maddi ve ma-
nevi olarak ailesine bağlı yaşamaktadır. Ekono-
mik durumları kötü durumda.

2. Öz Bakım:  
İnsanın yaşamını, sağlık ve iyilik halini devam 
ettirebilmek için kendisi tarafından gerçekleşti-
rilen eylemler olarak tanımlanmaktadır. Yaş, ge-
lişimsel durum, yaşam deneyimi, sosyokültürel 
durum, sağlık ve mevcut kaynaklar, bireyin öz 
bakım yeteneğini belirleyen faktörlerdir(4,15,17). 
Hasta ayak bileği ve pelvisindeki kırık nedeniyle 
hayatını normal olarak devam ettirmede kısıtlılık-
lar yaşamaktadır.

3. Öz Bakım Gücü: 
Orem kuramında, insanın, kendisinin ve başka-
larının öz bakımını yapacak ve gereksinimlerini 

belirleyecek güce sahip olduğunu ve bu gücün 
bireysel farklılıklar gösterdiğini belirtmiştir. 
Orem’e göre öz bakım gücü bireyin bulunduğu 
çevreden edinilir ve çevre öz bakım gücünü et-
kiler (1,4,15). Hasta ayak bileği ve pelvisindeki 
kırık nedeniyle hayatını normal olarak devam et-
tirmede kısıtlılıklar yaşamaktadır. Hastanın anne-
si hasta ile hastanede bulunmaktadır. 

Kendine güven ve saygısı: Yetersiz, konuşurken 
göz iletişimi kurmuyor, iletişimden sürekli kaçı-
yor, 
Enerjisini kontrol etme ve başlatma becerisi: 
isteksiz, 
Anlama yeterliliği: Orta düzeyde, 
Motivasyon: Sadece anne- baba motive ediyor, 
Özbakımı hakkında karar verebilme: Sürekli 
anne karar veriyor , 
Teknik bilgi elde etme ve uygulama becerisi: 
Orta, 
Algısal, bilişsel durumu ve iletişim becerisi: 
Düşük, 
Hedeflerine ulaşmak için özbakım davranışlarını 
düzenleme ve özbakım davranışlarını bireysel ve 
toplumsal yaşamına entegre etme becerisi: düşük-
tür.

4. Terapötik Öz Bakım Gereksinimleri: 
Yaşam, sağlık ve iyilik halini sürdürebilmek için 
gerçekleştirilen eylemleri ifade eder. Orem öz ba-
kım gereksinimlerini üç alt grup altında sınıflan-
dırmıştır. Bunlar; evrensel öz bakım gereksinim-
leri, gelişimsel öz bakım gereksinimleri ve sağlık-
tan sapma öz bakım gereksinimlerdir(1,4,15,17). 

Genel olarak belirlenen tıbbi yaklaşımlar
1. Kırığın iyileşmesini sağlamak
2. Kırığın engellemediği bölgelerin kaslarını güç-
lendirmek
3. Güvenliğini sağlamak

1.Evrensel Öz Bakım Gereksinimleri: Bireyin 
günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili olan yeterli 
hava, su, beslenme ihtiyaçlarının sürdürülmesi; 
boşaltım ve dışkılama ile ilgili bakımının sağlan-
ması; aktivite ve dinlenme, yalnızlık ve sosyal 
etkileşim gibi durumlar arasındaki dengenin sağ-
lanması; iyilik halinin sürdürülmesi ve fonksiyo-
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nelliğin geliştirilmesi gibi temel istek ve gereksi-
nimleri kapsar(1,4,15). 

Fiziksel durum
Hava: Solunum bulguları normal olup, güçlük ya-
şamamaktadır.
Su: Günlük sıvı alımı su, çay, kahve dahil toplam 
2.5- 3 litre arasındadır. 
Beslenme: Beslenme düzeninin olmadığını, aya-
küstü yiyebileceği besinleri tercih ettiğini söyle-
mektedir. 
Boşaltım ve dışkılama: İdrar ve gaita kontrolü 
normal, günde 6-7 kez idrar, bir kez de gaita çı-
kışı olmaktadır. 
Aktivite ve dinlenme: Düzenli fiziksel aktivitede 
bulunmamaktadır ve uykusu düzenli değildir. Ge-
nellikle 4-6 saat uyumaktadır.
Tehlikelerden koruma: Hareket kısıtlılığı nede-
niyle kaza ve travma riski taşımaktadır.  
Sosyal etkinlik: aile ile piknik yapmaktan, arka-
daşlarıyla gezmekten hoşlanmaktadır.
Geliştirilen durumlar: Çevresindeki bireylerle(a-
ile ve sağlık ekibi) ilişkilerinin olumlu olduğunu 
gözlenmektedir.

2.Gelişimsel Öz Bakım Gereksinimleri: Bire-
yin büyüme ve gelişme aşamalarında ortaya çıkan 
gereksinimleri ifade eder(1,4,15). Hasta 2003 yılı 
doğumludur ve boyu: 1.55 cm, Kilosu:43kg’dır. 
Hasta adölesan yaş grubundadır. Yaş dönemine 
özgü davranışlar sergilemektedir. Kırıkları nede-
niyle beden imajının bozulduğunu ve birine ba-
ğımlı olmak zorunda olmasının onu sinirlendir-
diğini ve kişisel hijyeninde yetersizliklerin(duş 
almada, lavoboyu kullanmada) olduğunu ifade 
etmektedir. 

3.Sağlıktan Sapma Öz Bakım Gereksinimleri: 
Orem’e göre bireyler kendilerini etkileyen sağlık-
tan sapma durumunda öz bakım gereksinimlerini 
karşılamada herhangi bir yetersizlik hissetmedik-
çe hemşireliğe gereksinim duymayacaktır. Birey 
sağlığı bozulur ve gereksinimlerini karşılamaya-
cak duruma gelirse hemşirelik bakımına gerek-
sinim duyar(4, 15,17). Kırıkları nedeniyle hasta 
hareket kısıtlılığı ve ağrı yaşamaktadır. Bu ne-
denle de öz bakım gereksiniminde(ör: yürürken, 
banyo yaparken, lavoboya giderken) desteğe ihti-

yaç duymaktadır. Ağrıları için hastaya ağrı kesici 
uygulanmakta, kırıkları için operasyon uygulan-
mıştır. Hastanın yaşam tarzında meydana gelen 
değişiklikleri kabullenmesi ve öz bakım gerek-
sinimlerini yerine getirebilmesi için hastalığı ile 
ilgili bilgi ve beceri kazanmaya ihtiyacı vardır. 
Ayrıca yaşadığı yangına bağlı gece kabuslar gör-
düğünü ve korktuğunu ifade etmektedir. Hastanın 
yaşadığı travmayı atlatmasında psikolojik desteğe 
ihtiyaç olabilir.

5. Öz Bakım Eksikliği: Bireyin öz bakım gücü-
nün öz bakım gereksinimlerini karşılamada ye-
tersiz kaldığı durumlarda ortaya çıkar Öz bakım 
yetersizliği durumunda hemşire; bireyin gereksi-
nimlerini karşılayabileceği düzeye indirmeli, bi-
reyin öz bakım yeteneklerini artırmalı ya da öz 
bakım yetersizliğini gideremediği durumlarda 
da bakım gereksinimlerini kendisi üstlenmeli-
dir(4,15,17,19). Bu vakada da hasta bir süreliğine 
öz bakım eksikliği yaşamaktadır. Çoğu ihtiyacı 
aile bireyleri ya da hemşire tarafından karşılan-
maktadır. 

6. Hemşirelik Gücü: 
Orem’e göre hemşirelik gücü; sosyal sistem, ki-
şilerarası sistem ve profesyonel teknolojik sistem 
olmak üzere birbiriyle ilişkili üç sistemi içerir. 
Hemşirelik gücü, bireyin öz bakımı için, bilinen 
ya da gelişmekte olan sağlıkla ilgili sınırlılıkla-
rının giderilmesi ya da üstesinden gelinmesinde 
hemşireliğin amacını ifade eder. Bu güç; hastalık 
bilgisi, klinik deneyim, eğitim ve uzmanlık gibi 
hemşirenin bireye yardım etmede kullanacağı sa-
hip olduğu donanımdır(4,15,17,18,19). 

7. Hemşirelik Sistemi: 
Bireyin sağlık gereksinimlerinin tanımlanmasın-
da hemşirenin yapacağı işlevleri tanımlaması, 
planlaması ve uygulamasını içerir. Orem’e göre 
hemşirelik, tıbbi bakıma katılmada ve öz bakım 
gereksinimlerini karşılamada yetersizliklere sahip 
olan ve yardıma gereksinim duyan bireylere yapı-
lan yardım şeklidir. Orem hemşirelik gücü akti-
ve olduğunda, hemşirelik sistemlerinin meydana 
geldiğini belirtmektedir. Hemşirelik gücü, bireyin 
terapötik öz bakım gereksinimleri karşılanırken 
ve bireyin öz bakım gücü korunurken ya da dü-
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zenlenirken gerçekleştirilen hemşirelik uygula-
malarında hasta ve hemşire arasındaki eylemleri 
ve ilişkileri tanımlar(4,15,17,18,19). 

Orem’e göre üç çeşit hemşirelik sistemi vardır. 
Bunlar:
1. Tümüyle eksiklik giderici hemşirelik sistemi 
(hastanın giyinmesini sağlamak, vücudunu sil-
mek gibi) 
2. Kısmen eksikliği giderici hemşirelik sistemi
(yürümesine yardım etmek gibi) 
3. Destekleyici ve eğitsel hemşirelik sistemi sağ-
lıklı besinler yemesi konusunda hastayı bilgilen-
dirmek teşvik etmek gibi(17).

Hastanın belirlenen sorunları
Ağrı, Sağlığın yönetim biçiminde değişim, Ha-
reket kısıtlılığı, Uyku biçiminde bozulma, Uyku-
suzluk, Bilgi eksikliği, Bireysel bakımda eksiklik, 
Korku, Travma ve kaza riski, Sağlıksız beslenme, 
Benlik saygısında bozulmadır(20). 

Orem’in Hemşirelik 
Süreci ve hemşirelik 
tanıları

1.Basamak 2.Basamak 3.Basamak

Ağrı -Hastanın kırıklarının 
bulunması
-Ağrısının olduğunu ifade 
etmesi
-Hareketlerinde kısıtlamaya 
gitmesi

-Ağrıya yönelik girişimleri 
planlama
-Kırıklara yönelik
-Hastayla sağlam bir iletişim 
kurulur
-Ağrı derecesini belirlemek, 
ağrıya neden olan haraketleri 
belirleyip, kısıtlamak

Ağrıya neden olan kırıkların tedavi 
ve bakım sürecine katılır
-Hastanın Ağrı derecesini belirlenir, 
-İletişim sürecinde hastanın kendini 
ifade etmesi desteklenir, 
-Hastayla sağlam bir iletişim 
kurularak gereken durumlarda 
ağrısını rahatça söyleyebilmesi 
sağlanır.
-Ağrıya sebep olabilecek hareketleri 
kısıtlanır

Öz bakım eksikliği -Ağrısının olması
-Kırıkları nedeniyle hareket 
kısıtlılığının olması
-Tuvalet,giyinme, banyo, 
yürüme gibi ihtiyaçlarında 
yardıma ihtiyaç duyması

-Ağrısına yönelik tedavi ve 
bakım uygulamak
-Hareket kısıtlılıklarını 
belirlemek 
-Hastanın yapabildiği 
gereksinimleri yerine 
getirmede hastayı teşvik etmek, 
desteklemek
-Hastanın yerine getiremediği 
ihtiyaçları belirlemek, onun için 
yerine getirmek

-Ağrısına yönelir tedavi ve bakım 
gereksinimleri uygulanır
-Hareket kısıtlılıklarına neden 
olan etmenler belirlenir, hastanın 
ihtiyacına göre öz bakım 
gereksinimleri yerine getirilir.
-Hastanın yerine getirebildiği öz 
bakım ihtiyaçlarını uygulaması 
konusunda hasta teşvik edilir.

(1,4,20).

Sonuç
Hastada kırıkları nedeniyle ağrı yaşadığı, ağrıları 
ve geçirdiği operasyona bağlı uygulanan tespitler 
nedeniyle de hareket kısıtlılığı yaşadığı, hareket 
kısıtlılığına bağlı olarak da kişisel hijyenin de ye-
tersizlikleri olduğu örneğin banyo yapamadığı, 
tuvalete kendi başına gidemediği, tuvalet ihtiyacı 
sonrası temizliğini kendi başına yerine getireme-
diği ve kişisel hijyeninde yetersizliklerin olduğu, 
kırıkları nedeniyle de beden imajının bozulduğu 
gibi fizyolojik gereksinimlerinde yetersizlikler 
olduğu tespit edilmiştir. 
Tüm bu fizyolojik gereksinimler dışında yaşadığı 
yangın nedeni ile de korkularının olduğu ve yan-
gında kaybettiği arkadaşları olması sebebiyle de 
yas, üzüntü yaşadığı belirlenmiştir. Ayrıca hasta-
nın ergenlik döneminde olmasına bağlı bir takım 
duygu durumunda değişiklikler olduğu ve akran-
larından ayrı olmaya, okuluna devam edememeye 
bağlı gelecek yaşamıyla ilgili anksiyete yaşadığı 
belirlenmiştir. Tüm bu gereksinimler yukarıda 

Tablo 1. Orem’in Hemşirelik Sürecine Göre Örnek Hemşirelik Tanıları
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Orem’in kuram basamakları ile tek tek tartışılmış-
tır ve kuramın vaka sunumunda nasıl ele alınacağı 
gösterilmiştir. Bu kuram ile hemşirelik uygulama-
larındaki hastanın hastanın gereksinimlerinin be-
lirlenmesi, hastanın değerlendirilmesi ve girişim-
lerin uygulanması hem daha hızlı olmakta hem de 
daha sistematik ele alınmaktadır.
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