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Solution Focused Approach in Health Promotion Practices and Nursing

Sağlığı Gelistirme Uygulamalarında Çözüm Odaklı Yaklaşım 
ve Hemşirelik

DERLEME / Review

Funda ASLAN1

ABSTRACTÖZ
Health development is defined as a process in which increasing 
self-control of individual health is a possibility. In this context in 
terms of self-developmental activities, mutual actions became more 
prominent rather than one side actions. The “Solution Oriented 
Approach” which is based on solution development, individual en-
hancement and focusing on solutions rather than problems brought 
a new perspective to the health development concept. This approa-
ch which is combined with individual strengthening principle and 
nursing has been implemented on different health development is-
sues and positive results has been obtained. In this compilation type 
study, it is aimed that the example implications of the solution orien-
ted approach on health development and solution oriented approach 
and their advantages had been compiled.

Sağlığı geliştirme, kişilerin kendi sağlıkları üzerinde kontrollerini 
artırarak sağlıklarını geliştirmelerini olanaklı kılan bir süreç olarak 
tanımlanmaktadır. Bu kapsamda zaman içerisinde bireylerin beceri-
lerinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların, bireye değil bireyle 
yapılması anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bir çözüm geliştir-
mek ve bireyleri güçlendirme temeline dayanan, problemden ziyade 
çözüme odaklanan bir yaklaşım olarak tanımlanan ‘’çözüm odaklı 
yaklaşım’’ sağlığı geliştirme kavramına farklı bir yaklaşım getir-
miştir. Literatürde bireyi güçlendirme ilkesi doğrultusunda sağlığı 
geliştirmeye ilişkin olarak farklı konularda kullanılmış olan bu yak-
laşım ile  pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan 
bu derleme ile, sağlığı geliştirme uygulamaları kapsamında çözüm 
odaklı yaklaşım, hemşirelikte çözüm odaklı yaklaşımın avantajları 
ve bu yaklaşımın literatürde sağlığı geliştirme kapsamında hangi 
alanlarda kullanıldığına ilişkin örnekler verilmesi amaçlanmıştır.

Keywords: Health promotion, nursing, solution focused approachAnahtar Kelimeler: Sağlığı geliştirme, hemşirelik, çözüm odaklı 
yaklaşım
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GİRİŞ

Sağlığı geliştirme, kişilerin kendi sağlıkları üze-
rinde kontrollerini artırarak sağlıklarını geliştir-
melerini olanaklı kılan bir süreç olarak tanımlan-
maktadır (1) Yıllar içinde sağlığın geliştirilmesi-
ne ilişkin bireysel ve toplumsal boyutta nasıl bir 
değişim yapılması gerektiği ile ilgili bilgi biriki-
mi artırılmaya çalışılmıştır. Sağlığın geliştirilme-
si sürecinde sağlığı geliştirme yaklaşımının  bir 
sona ulaşmak için kullanılan bir araç olmadığı, 
bireylerle onların becerilerini ve yapabilirlikleri-
ni artırmaya yönelik ve katılımı sağlamaya dönük 
bir eylem olduğunu belirtilmektedir (2). Bu amaç-
la bireylerin becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

uygulamaların bireye değil, bireyle birlikte yapıl-
ması anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır.  

Sağlığın geliştirilmesi süreci içinde davranış de-
ğişikliğinin sağlanmasının önemli bir rolü var-
dır (3). Bu kapsamda bireylerin davranışlarının 
değiştirilmesine ilişkin birçok çalışma mevcut-
tur. Fakat burda altı çizilmesi gereken nokta, bu 
davranış değişikliğinin temelde bireylerin kendi 
yeterliliklerini artırmaya yönelik amacı taşıyıp 
taşımadığıdır (4).  İngiltere Sağlık Enstitüsü (The 
National For Health and Care Excellence-NICE) 
yayınlamış olduğu ‘’Halk Sağlığında Davranış 
Değişikliği Rehberinde’’ sağlıkla ilgili davranış 
değişikliği sağlamayı amaçlayan yeni müdahale 
programlarının geliştirilmesi ile bireylerin güçlü 
yönlerinin geliştirilmesine odaklanılarak; beceri-
lerinin, yeteneklerinin ve kapasitelerinin ortaya 
çıkarılabileceğini vurgulamıştır (5).
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Sağlığı geliştirme kapsamında hemşireler olduk-
ça kritik bir pozisyondadırlar (6). Bu bağlamda 
hemşireler tarafından yapılan uygulamaların,  
hastalığa uyum, bireylerin bilgilendirilmesi, has-
talık yönetimi, yaşam kalitesinin geliştirilmesi 
gibi birçok alanda pozitif sağlık sonuçları elde et-
mede öncelikli olduğu belirtilirken (7, 8); yapılan 
bu uygulamalarda teorik temelde bireysel olarak 
güçlendirmeye daha çok önem verilidiği ve uy-
gulamaya yönelik bireysel güçlendirmenin eksik 
kaldığı görülmektedir (9).

Farklı yaş grupları için sağlığın geliştirilmesi kap-
samında oluşturulan kanıt temelli rehberlerde bi-
reylerin güçlü yönlerine vurgunun artırılması ve 
bireysel güçlendirmenin öneminin altı çizilirken; 
sağlık profesyonelleri tarafından uygulamada kul-
lanılmasının  olumlu sonuçlar elde etmede etkili 
olacağını bildirmektedir (10). Bu kapsamda sağlı-
ğı geliştiren uygulamalarda farklı anlayışların be-
nimsenmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda, sağlığı geliştirme amacı ile 
planlanacak girişimlerde klasik probleme dayalı 
yaklaşımdan daha avantajlı olduğu düşünülen, bir 
çözüm geliştirmek ve bireyleri güçlendirme teme-
line dayanan, problemden ziyade çözüme odak-
lanan bir yaklaşım olan  ‘’çözüm odaklı yakla-
şım’’ın kullanılabileceği belirtilmektedir (11, 12). 
Bu kapsamda, yapılan literatür incelemesi doğ-
rultusunda hazırlanan bu derleme ile sağlığı ge-
liştirme uygulamaları kapsamında çözüm odaklı 
yaklaşım, hemşirelikte çözüm odaklı yaklaşımın 
avantajları ve bu yaklaşımın literatürde sağlığı 
geliştirme kapsamında hangi alanlarda kullanıldı-
ğına ilişkin örnekler verilmesi amaçlanmıştır.  

Çözüm Odaklı Yaklaşım 
Çözüm odaklı yaklaşım, 1980‘li yıllarda Steve 
de Shezar ve Inso Kim Berg tarafından yapılan 
çalışmalar sonucu oluşturulmuş,  problemler ye-
rine bireyin güçlü yönlerini ön plana çıkarmayı 
çalışan bir yaklaşımdır (13). Bu yaklaşımda temel 
amaç bireyi sorunları konuşmak yerine çözümleri 
konuşmaya yönlendirmektir (14). Böylece bire-
yin işleyebileceğini düşündüğü çözüm yollarına 
odaklanması sağlanır; bu sayede bireyin kendi 
amaç ve bunlara yönelik çözüm önerilerini sapta-
yabileceğine inanılır.  

Söz konusu bu yaklaşımın, temel felsefesini belir-
leyen üç temel kural mevcuttur Bu kurallar (15);
•	 Bozulmamışsa onarmak
•	 İşleyen çözüm yollarını uygulamak
•	 İşlemeyen çözüm yollarına başvurmada ısrarcı 
olma, farklı çözüm yolları denemek
şeklinde formüle edilmektedir.

Çözüm Odaklı Yaklaşımda Temel Kavramlar
Çözüm odaklı yaklaşımda temel kavramlar kısaca 
aşağıdaki gibidir (11, 16)
a. Sorun analizinden kaçınma; ihtiyaç sadece 
bazı şeylerin nasıl işlediğinin betimlenmesi ise 
ayrıntılı bir açıklama yapmak yersizdir
b. Müdahalelerde yeterli olma; burada bireye çö-
züm yolları üretmede yardımcı olma önceliklidir. 
Sorunun kaynağını bulmak için çaba gösterilmez. 
Birey için değil, bireyle planlama yapılır. 
c. Şimdi ve gelecek üzerine odaklanma; bireyin 
hedefi ne? Ulaşılmak istenen hedef doğrultusunda 
gerçekçi bir yol haritası belirlenmesi 
d. İç görü yerine eylem üzerine odaklanma; iç gö-
rünün (kendini tanıma) gelişmesinin zaman alıcı 
olduğu düşüncesinden hareketle eylem üzerine 
odaklanmanın önemli olduğu savunulur 

 Çözüm odaklı yaklaşımın etkinliğini belirlemeye 
yönelik çalışmalar; bu yöntemin pozitif çıktıları 
elde etmede başarılı olduğu, zaman ve maliyet 
konusunda da kullanıcılara avantaj sağlayacağı  
yönündedir (13, 14). Farklı yaş gruplarında ve 
farklı problemler için uygulanan bu yöntemin ço-
cukların korunması, aile terapisi, aile içi şiddet, 
akran zorbalığı, alkol ve madde bağımlılığı, dep-
resyon ve intihar girişimi, çeşitli davranış prob-
lemleri (anksiyete, depresyon vb.) (13), rehabili-
tasyona ilişkin problemler (17) ve hasta hemşire 
ilişkisinin geliştirilmesi (18) gibi birçok alanda 
kullanıldığı görülmektedir. 

Sağlığı geliştirme kapsamında çözüm odaklı yak-
laşımın kullanıldığı yarı deneysel ve deneysel 
olarak düzenlenmiş araştırmaların obezite, alkol 
ve madde kullanımının önlenmesi,  kronik du-
rumlarda hastalık yönetimi ve sağlıklı yaşam bi-
çimi davranışlarının kazandırılması gibi alanlara 
yönelik olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalar, sağ-
lığı geliştirmeye ilişkin planlayacakları müdaha-
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lelerde hemşirelere örnek olması açısından Tablo 
1’de sunulmuştur. 

Hemşirelerin Sağlığı Geliştirme Kapsamında 
Çözüm Odaklı Yaklaşımı Kullanmaları 
Hemşirelerin en öncelikli işlevi sağlığın gelişti-
rilmesi ve korunmasıdır. Hemşirelik kuramcıla-
rından Orem’in de vurguladığı gibi; hemşireler 
bu işlevlerini en iyi, bireylerin kendi potansiyel 
güçlerini kullanmaları yönünde onları güçlendi-
rerek yerine getirmeye çalışacaklardır (19). Bu 
kapsamda hemşirelerin problem odaklı yaklaşım 
yerine çözüm odaklı yaklaşımı kullanmalarının 
bireylere yardım etmede ihtiyaç duydukları alter-
natif yolları sağlaması açısından önemli olduğu 
belirtilmektedir (20).

Çözüm odaklı yaklaşım hemşirelik perspektifinde 
incelendiğinden birkaç önemli nokta ön plana çık-
maktadır. Bunlardan ilki; karşılaşılan zorlukların 
vurgulanmayışı ve problemin birey/hasta – hem-
şire ilişkisinin merkezine konmamasıdır. Problem 
odaklı yaklaşımdaki gibi yine klinik bir sorun 
vardır fakat burada yaratıcı, mantıklı öğeler, hayal 
kurma ve amaç bölümleri vardır. Var olan kapasi-
tenin maksimum düzeyde ortaya çıkarılması he-
deflenir (21). Çözüm odaklı yaklaşımın hemşire-
lere, bireye sosyokültürel yapı içerisinde objektif 
bir bakış açısı ile bakmasını sağladığı ve sadece 
var olan sorunların giderilmesi yerine hemşire-
lere sağlığı geliştirme konusunda da proaktif bir 
yaklaşım imkanı sunduğu vurgulanmaktadır. Bu 
nedenle bu yaklaşımın sağlık profesyonelleri tara-
fından sağlığı geliştirme amacı ile yapılacak olan 
girişimlere adapte edilebilir olduğu belirtilmek-
tedir (22, 23). Bu kapsamda, sağlığı geliştirmek 
için yararlı ve zamanı etkin kullanmaya yardımcı; 
yanlış davranışlardan kaynaklanan riskler konu-
sunda farkındalığı artıran, davranış değiştirmede 
bireyin sorumluluğunu vurgulayan, değişim için 
farklı öneri ve stratejiler sunabilen ve amaçlara 

ulaşmada destekleyici özellikleri olan bu yönte-
min hemşireler tarafından da kullanılması tavsiye 
edilmektedir.

Reinehr ve arkadaşları (2010) 5 yıl boyunca ebe-
veynlerin ve çocukların ayrı ayrı katıldıkları, 6 
-12 kişilik gruplarda çözüm odaklı görüşmeler 
gerçekleştirmişlerdir. Çocukların ve ebeveynlerin 
güçlendirilmesi ve motivasyonlarının artırılması 
noktasına odaklandıkları görüşmelerinde davra-
nışsal değişimler, beslenme ile ilgili bilgiler, eg-
zersiz uygulamalarına yer verilmiş ve küçük deği-
şimlerin önemli olduğu vurgulanmıştır. Nowicka 
ve arkadaşlarının (2007,2008) çözüm odaklı yak-
laşım temelinde yaptıkları iki çalışmada da obez 
çocuklar ele alınmıştır. İlk çalışmada okul temelli 
yaklaşımda çocuklar ile görüşmeler yapılırken 
ikinci çalışma da ailelerin de katılımı sağlanmış 
ve  ailelerin çocuklarının güçlü yönlerine odak-
lanmaları ve onları desteklemeleri sağlanmıştır. 

Viner ve arkadaşları (2013) çalışmalarında DM 1 
tanısı almış olan çocuklarda çözüm odaklı yak-
laşım ile birlikte motivasyonel görüşmeleri de 
kullanmışlardır. Burada diyabet ile yaşama alış-
mak, güçlükleri yenme noktasında kendi güçlü 
noktalarını keşfetme ve motivasyonlarını artırma 
amacı ile görüşmeler yapılmıştır. Valve ve arka-
daşları (2013) ise çalışmalarında sağlıklı bireyler 
ile çalışmışlardır. Sağlığın geliştirilmesi amacı 
ile beslenme, fiziksel aktvite gibi konuları küçük 
gruplarla yaptıkları görüşmelerde ele almışlardır. 
Görüşmeler altı ayda bir yapılmasına karşın elde 
edilen sonuçlar  bu grupta yapılacak çözüm odaklı 
yaklaşımla yürütülecek olan görüşmelerin olumlu 
etkisini göstermiştir. Froeschle ve arkadaşları’da 
(2007), madde bağımlılığı ile ilgili küçük grup-
larla toplamda 16 hafta olacak şekilde  yaptıkları 
çözüm odaklı yaklaşım temelindeki görüşmelerde 
konuya ilişkin farkındalık kazandırma, bireylerin 
güçlü yönlerini tanımalarını sağlamaya odaklan-
mışlardır. 
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Tablo 1. Çözüm Odaklı Yaklaşımın Sağlığı Geliştirme Kapsamında Uygulandığı Çalışmalar 
(24,25,26,27,28,29)

Çalışma Adı Örneklem 
Grubu

Müdahale /Çalışma 
Tipi***

Sonuç

Reinehr ve arkadaşları (2010) 
Body mass index
patterns over 5 years in obese 
children motivated to participate 
in a 1 year
lifestyle intervention: Age as a 
predictor of long-term success 
(24)

4 -16 yaş 
arağında 663 
obezite tanısı 
almış çocuk

Gruplarda toplamda 6 kere 
yaşam sitili değişiklikleri-
ni kapsayan çözüm odaklı 
yaklaşım kullanılarak su-
nulan danışmanlık,  bunlara 
ek olarak beslenme ve diyet 
programları *

1 yıl sonundaki ölçümlerde 
BMI değerlerinde istatisk-
sel olarak anlamlı derece-
de azalma, 4 yıl sonundaki 
ölçümlerde de bu azalma 
devam etmiş 

Nowicka ve arkadaşları (2008) 
Family weight school treatment: 
1-year results in obese adolescents 
(25)

12 -19 yaş 
aralığındaki obez 
adölesanlar

Okul temelli multidisipliner 
bir takım tarafından çözüm 
odaklı yaklaşım sunulmuş-
tur *

Deney grubunda kontrol 
grubuna kıyasla BMI de-
ğerlerinde anlamlı derece-
de azalma sağlanmış. 

Nowicka ve arkadaşları (2007) 
Low-intensity family
therapy intervention is useful in a 
clinical setting to treat obese and
extremely obese children (26)

6 -1 7 yaş 
aralığındaki 54 
obez çocuk 

Obezite kliniklerinde ai-
leler ile gerçekleştirilen 
çalışmada çözüm odaklı 
yaklaşım multidisipliner 
bir takım tarafından sağlan-
mıştır. Görüşme sayısı or-
talama 3.8‘dir. Hem yaşam 
stili değişiklikleri, hem de 
öz etkililiğin artırılmasını 
amaçlayan bir program su-
nulmuştur *

Bir yıl sonunda yapılan 
BMI ölçümlerinde ista-
tistiksel açıdan anlamlı 
bir azalma, çocuklarda öz 
etkililik puanlarında artış 
sağlanmış

Viner  ve arkadaşları (2003) 
Motivational/solutionfocused
intervention improves HbA1c in 
adolescents with Type 1 diabetes: 
apilot study (27)

10-17 yaş 
aralığında,  Tip 1 
DM tanısı almış 
21 adölesan

Tip DM tanısı almış adö-
lesanların glisemik indeks 
kontrollerini sağlayabilme-
leri amacıyla gerçekleştiri-
len çözüm odaklı yaklaşım / 
motivasyonel görüşmeler *

3. aydan itibaren glisemik 
indeks kontrolünde, kont-
rol grubuna kıyasla deney 
grubunda anlamlı iyileşme, 
öz etkilik puanlarında artış 
sağlanmış.

Valve ve arkadaşları (2013)LIN-
DA – a solution-focused low-in-
tensity intervention aimed at im-
proving health behaviors of young 
females: a cluster-randomized 
controlled trial (28)

17 – 21 yaş 
aralığındaki 
3.059 adolesan  

Sağlığı geliştirme kapsa-
mında fiziksel aktivite, sağ-
lıklı beslenme sağlıklı uyku 
davranışları ve kilo alımının 
önlenmesi amacı ile plan-
lanmış, 6 ayda bir yapılan 
20 dakikalık çözüm odaklı 
görüşmeler **

Deney grubunda kontrol 
grubuna göre fiziksel akti-
vitede artış; uyku davranış-
larında iyileşme sağlanmış; 
kilo alımında anlamlı bir 
fark bulunamamıştır

Froeschle, J. G., Smith, R. L., & 
Ricard, R. (2007)The Efficacy 
of a Systematic Substance Abuse 
Programme for Adolescent Fema-
les. Professional School Counsel-
ling (29)

65 adölesan Aktif öğrenmeyi kapsayan, 
16 hafta haftada bir saat ola-
cak şekilde planlanmış çö-
züm odaklı görüşmeler **

Madde kullanımında azal-
ma, madde kullanımına 
karşın negatif tutum ka-
zanma ve farkındalık sağ-
lanmış

*yarı deneysel, ** randomize kontrollü çalışma
*** Çözüm odaklı yaklaşımın genel ilkeleri olan problemler yerine çözüm yollarını konuşma,  mucize sorular 
tekniği ve  grup ödevleri ilkelerinden yararlanılmıştır.
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Sonuç
Sağlığın geliştirilmesi süreci içinde davranış de-
ğişikliğinin sağlanmasının önemli bir rolü vardır. 
Bu kapsamda sağlıkla ilgili davranış değişikliği 
sağlamayı amaçlayan yeni müdahale programla-
rının geliştirilmesinin gerekli olduğu vurgulan-
maktadır. Bu amaç doğrultusunda, sağlığı geliş-
tirmeye yönelik planlanacak girişimlerde klasik 
probleme dayalı yaklaşımdan daha avantajlı ol-
duğu düşünülen, bir çözüm geliştirmek ve birey-
leri güçlendirme temeline dayanan bir yaklaşım 
olan  ‘’çözüm odaklı yaklaşım’’ ın kullanılabile-
ceği belirtilmektedir. Literatürde konuya ilişkin 
çalışmalar sağlığın geliştirilmesi çerçevesinde 
bu yaklaşımın kullanılması ile olumlu sonuçlar 
elde edildiğini göstermektedir. Bireylerin kendi 
potansiyel güçlerini kullanmaları yönünde onla-
rı güçlendirme ilkesini benimseyen hemşirelerin, 
bu yaklaşımı kullanmalarının tavsiye edilmesi-
ne; bireye sosyokültürel yapı içerisinde objektif 
bir bakış açısı ve sadece var olan semptomların 
giderilmesi yerine hemşirelere sağlığı geliştirme 
konusunda daha proaktif bir yaklaşım imkanı sağ-
layacağı gibi konular dayanak noktasını oluştur-
maktadır. Bu nedenle çözüm odaklı yaklaşımın, 
zamanı etkin kullanma ve iş yükünün fazla olması 
gibi nedenlerden dolayı farklı stratejiler geliştir-
me sorumluluğuna sahip olan hemşireler için al-
ternatif bir yaklaşım olduğu düşünülmekte, klinik 
ve toplum temelli sağlığı geliştirme programların-
da kullanılması tavsiye edilmektedir
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Systematic Review: A Systematic Analysis of Researches Related to 
Stigmatization Towards Patients With Cancer

Sistematik Derleme: Kanserli Hastalara Yönelik Damgalama 
İle İlgili Araştırmaların Sistematik Bir Analizi

DERLEME / Review

Emel YILDIZ1, Özden DEDELİ ÇAYDAM2

ABSTRACTÖZ
Aim: The aim of this study was to systematic evaluation of the stu-
dies related to stigmatization towards patients with cancer.
Matherial and Methods: It was searched to achive article related 
to the subject with key words such as cancer, stigma, stigmatization, 
cancer and stigma, cancer stigmatization in electronic searches da-
tabases: Pubmed, Scholar Google and Science Direct between 2008 
and 2018. It was reached 51393 articles about stigmatization for 
cancer patients, and it was evaluated 29 article accordance with 
inclusion criteria of the research.
Findings: The current systematic review demonstrated that stigma-
tization towards patients with cancer was high for both sexes and the 
most of the patients with cancer exposed to stigmatization; head and 
neck cancer whom surgey history, lung cancer and breast cancer.
Conclusion: Negative perceptions and attitudes towards cancer  ca-
use stigmatization among patients with cancer. This condition nega-
tively affects the diagnosis, treatment and care processes, quality of 
life and psychosocial well-being of patients with cancer. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; kanserli hastalara yönelik damgalama 
ile ilgili çalışmaların sistematik bir şekilde değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Konu ile ilgili makalelere ulaşmak için kanser 
(cancer), damgalanma (stigmatization), damgalama (stigma), kan-
serde damgalanma (cancer stigmatization), kanser ve damgalama 
(cancer and stigma) gibi anahtar kelimeler ile Pubmed, Scholar 
Google, ScienceDirect arama motorlarında 2008-2018 tarihleri 
arasında tarama yapıldı. Kanserli hastalara yönelik damgalama ile 
ilgili 51393 makaleye ulaşıldı ve araştırmaya dahil edilme kriterle-
rine uyan 29 makale çalışma kapsamında değerlendirildi.
Bulgular: Bu sistematik değerlendirmede kanserli hastalara yönelik 
damgalamanın her iki cinsiyet için de yüksek olduğu, en fazla dam-
galamaya maruz kalan kanserli hastaların; akciğer kanseri, meme 
kanseri ve cerrahi öyküsü olan baş boyun kanserli hastalar olduğu 
saptandı. 
Sonuç: Kansere yönelik toplumda oluşan olumsuz algı ve tutumlar 
kanserli hastalarda damgalamaya neden olmaktadır. Bu durum kan-
serli hastaların tanı, tedavi ve bakım süreçlerini, yaşam kalitelerini 
ve psikososyal iyilik hallerini olumsuz etkilemektedir. 

Keywords: Cancer, stigmatization,  cancer and stigmaAnahtar Kelimeler: Kanser, damgalanma, kanser ve damgalanma
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GİRİŞ

Kanser, ciddi ve kronik bir hastalık olmasının öte-
sinde, belirsizlik içeren, ağrı ve acı içinde ölümü 
çağrıştıran, panik ve kaygı uyandıran bir hasta-
lık olarak algılanmaktadır. Kanserin mortalite ve 
morbiditesinin yüksek olması, kanser tanısının 
ölümü ifade eden bir olgu olarak algılanmasına 
neden olmaktadır (1,2).
Toplumda kanserin tedavi edilemez ve ölümcül 
bir hastalık olduğu ve kanserden iyileşen birey-

lerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden yetersiz 
oldukları ile ilgili inançlar oldukça yaygındır.  
Ayrıca hastalığın topluma getirdiği sosyal ve 
ekonomik yük nedeniyle de kanser toplumsal 
bir sorun olarak görülmektedir. Bu durumlar da 
kanser ile ilgili olumsuz algı ve tutumları arttır-
maktadır (2,3). Kansere karşı oluşan olumsuz algı 
ve tutumlar kanserli hastalara yönelik olumsuz 
tutum ve davranışlara neden olmaktadır (4). Kan-
serli hastalara yönelik oluşan olumsuz tutum ve 
davranışların en önemlisi stigmatizasyon (dam-
galanma)’dur. Damgalanma, belirli bir özelliği 
olan bir bireyin olumsuz olarak etiketlendiği ve 
klişeleştirildiği, sonunda başkalarından ayrılma-
ya, statü kaybına ve ayrımcılığa neden olan bir 
süreçtir (5). Damgalanma hakkında ilk tanımlama 
1963 yılında yapılmış olup “daha az değer ver-
me davranışı, bu etiketi taşıyan insanların daha az 
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istenebilir olması, itibarsızlaştırılması ve toplum 
tarafından reddedilmesi’’ olarak ifade edilmiştir. 
Bir başka tanımlamaya göre “bireyin adını kötüye 
çıkaran, yüz kızartıcı durum” dur (6,7). Kanserli 
hastalarda damgalanma bireyin sosyal kimliğini 
zedelemekte, sosyal ve psikolojik iyilik halini de 
olumsuz etkilemektedir.  Hastalar damgalanmayı 
içselleştirdiklerinde, bu durum dünya ya bakışları-
nın bir parçası haline gelmeye başlayarak utanç, 
suçluluk, düşük benlik saygısı, sosyal olarak geri 
çekilme, korku, reddedilme ve sosyal izolasyon 
yaşayabilmektedirler. Kanserli hastalara ön yar-
gı, ayrımcılık ve damgalanma tedavi uyumunun 
azalmasına, semptom sıklığının artmasına, tedavi 
sonuçlarının olumsuz etkilenmesine sonuç olarak 
da hastaların yaşam kaliteleri ve beklenen yaşam 
sürelerini azalmaktadır (6,8).

Literatürde kanserli hastalara yönelik damgalan-
ma ile ilgili birçok araştırma bulunmakla birlikte 
bütün bu araştırmaların yer aldığı sistematik bir 
derleme bulunmamaktadır. Bu derlemenin hedef-
leri:
-Kanserli hastalara yönelik damgalamanın; ne-
denlerini, boyutlarını, etkilerini ve sonuçlarını 
gözden geçirmek,
-Onkoloji hemşireleri ve bakım verenler için yol 
gösterici verileri sunmaktır.

YÖNTEM
Sistematik derleme, konu ile ilgili araştırma ma-
kalelerinin geriye dönük olarak taranması ile ger-

çekleştirildi. Bu amaçla; kanser (cancer), dam-
galanma (stigmatization), damgalama (stigma), 
kanserde damgalanma (cancer stigmatization), 
kanser ve damgalama (cancer and stigma) gibi 
anahtar kelimeler ile Türkçe ve İngilizce çeşitli 
kombinasyonlar yapılarak Pubmed, Scholar Go-
ogle, Sciencedirect arama motorlarında tarama 
yapıldı. 2008 ile 2018 tarihleri arasında ulusal ve 
uluslararası dergilerde yayınlanmış ilgili çalışma-
lar değerlendirilme kapsamına alındı.

Makale seçim kriterleri: Araştırmanın 2008-
2018 tarihleri arasında yapılmış ve ulusal/ulusla-
rarası bir dergide yayınlanmış olması, araştırma 
makalesi olması, dilinin Türkçe veya İngilizce ol-
ması ve makalenin orijinal metnine ulaşılabiliyor 
olmasıdır.

Dışlama kriterleri: Konu ile ilgili yapılan yayın-
lanmamış tez çalışmaları, olgu sunumları, kong-
relerde sunulan sözel ya da poster bildiriler, siste-
matik derlemeler, meta-analizler ve sadece özeti-
ne ulaşılabilen makaleler bu sistematik derlemeye 
dahil edilmedi.

Ulaşılabilen makaleler: Literatür taraması so-
nucunda konu ile ilgili 93 makaleye ulaşıldı ve 
araştırma kriterlerine uyan 29 makale derlemeye 
alındı. Makalenin tam metnine ulaşılamadığı için 
64 makale değerlendirme dışı bırakıldı. Çalışma-
nın akış şeması aşağıda (Şekil 1) belirtildi 

Toplam 51393 sonuç
Anahtar kelmeler: cancer, stgmatzaton, stgma, cancer stgmatzaton, cancer and stgma

11 çalışma araştırma 
krterlerne uymuştur.

5 çalışma araştırma 
krterlerne uymuştur

13 çalışma araştırma 
krterlerne uymuştur.

Konuyla lgl 22 
çalışma bulunmuştur.

Konuyla lgl 25 
çalışma bulunmuştur.

Konuyla lgl 23 
çalışma bulunmuştur.

SCİENCEDİRECT
5733 sonuç

SCHOLAR GOOGLE
45.000 sonuç

PUBMED 
660 sonuç
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Yazarlar Örneklem Grubu Yöntem Elde edilen sonuçlar
Yılmaz ve ark. (2017)
Türkiye
(2)

Bir eğitim araştırma has-
tanesinin kemoterapi üni-
tesine başvuran kanserli 
hastalar ile yürütülmüştür 
(n=322)

Kansere İlişkin Tutumları 
(Kanser Damgası) Ölçme 
(KİTÖ) Anketi- Toplum 
Versiyon’un Türkçe geçerlik 
ve güvenirliğini test etmek 
amacı ile metodolojik tipte 
bir araştırmadır.

Çalışmada KİTÖ Türk toplumu 
için geçerli ve güvenilir olduğu 
bulunmuştur. Hastaların kansere 
yönelik olumsuz tutumları olduğu 
gösterilmiştir.

Ernst et. al. 
(2017)
Almanya
(8)

Meme (n=297), prostat 
(n=268), kolon (n=168) ve  
akciğer (n=125) kanseri ta-
nısı almış hastalar (n=858) 
ile yürütülmüştür. 

Kanserli hastaların damga-
lanma ve yaşam kaliteleri-
ne etkisini değerlendirmek 
amacı ile tanımlayıcı ve ke-
sitsel tipte yapılmış bir araş-
tırmadır. Araştırmada veriler 
Sosyal Etki Ölçeği,
European Organization for 
Research and Treatment of 
Cancer (EORTC) Yaşam 
Kalitesi Ölçeği, Hasta Sağlık 
Anketi ile toplanmıştır.

Kanserli hastalarda damgalanma 
alt boyutları; izolasyon, sosyal red-
detme, finansal güvensizlik ve içsel 
utanç olarak bulunmuştur.
Kanser hastalarında damgalanma 
akciğer kanserli hastalarda en yük-
sek, prostat kanserli hastalarda en 
düşük düzeyde saptanmıştır.
Damgalanma, akciğer kanserli 
hastalarda duygusal işlevlerde bo-
zukluk, utanç ve sosyal izolasyona, 
meme kanserli hastalarda fiziksel, 
rol, sosyal, bilişsel ve duygusal 
fonksiyonlarda bozulma, kolon 
kanserli hastalarda rol, sosyal ve 
duygusal fonksiyonlarda bozulma 
ve prostat kanserli hastalarda ise fi-
ziksel, rol ve sosyal fonksiyonlarda 
bozulmaya neden olduğu gösteril-
miştir.

Else-Quest et al. (2009)
Amerika
(9)

Akciğer kanserli (n=96), 
meme kanserli (n=30) ve 
prostat kanserli (n=46) has-
talar ile yürütülmüştür.

Damgalanma, kendini suç-
lama ve uyum arasındaki 
ilişkinin değerlendirilmesi 
amacıyla iki kuramsal bakış 
açıcı kullanılarak araştırma 
yapılmıştır. Bu kuramlar 
Öğrenilmiş Çaresizlik Kura-
mı ve Kendilik Aynası Kura-
mıdır.  

Çalışma sonuçlarına göre Kendi-
lik Aynası Modeli’nde psikososyal 
uyumun hastaların algıladıkları 
damgalanma ve kendi suçlamaları 
arasındaki ilişkiyi belirlediği gös-
terilmiştir. Öğrenilmiş Çaresizlik 
Modeli’nde kendini suçlamanın 
hastaların algıladıkları damgalan-
ma ve psikososyal uyum arasındaki 
ilişkiyi belirlediği gösterilmiştir.

BULGULAR 
Kanser hastalarına yönelik damgalama ile ilgili yapılan araştırmaların yöntem ve sonuçları Tablo 1’de 
gösterilmiştir.

Tablo 1.  Araştırmaların yöntem ve sonuçları (2008-2018)
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Johnson et al (2014)
Amerika
(10)

Akciğer kanserli hastalar 
(n=149) ile yürütülmüştür.

Akciğer kanserli hastalar-
da damgalanma, anksiyete, 
depresyon ve yaşam kali-
telerinin değerlendirilme-
si amacıyla tanımlayıcı ve 
kesitsel tipte yapılmış bir 
araştırmadır. Araştırma veri-
leri Cataldo Akciğer Kanseri 
Stigma Ölçeği, Spielberger 
Durumluluk Anksiyete Öl-
çeği, Yaşam Kalitesi Ölçeği, 
CES-Depresyon Ölçeği ile 
yüz yüze görüşme tekniği 
toplanmıştır.

Çalışma sonucunda hastaların dam-
galanma algıları arttıkça anksiyet 
ve depresyon düzeylerinin arttığı 
ve yaşam kalitelerinin olumsuz et-
kilendiği gösterilmiştir. 

Hamann et al. (2014)
Amerika 
(11)

Akciğer kanserli hastalar 
(n=42) ile yürütülmüştür.

Hastalar hiç sigara içmeyen-
ler, sigara içmeyi bırakalı 
beş yıl ve daha uzun süre 
olanlar, tanı konulduktan 
kısa bir süre sonra sigara 
içmeyi bırakanlar ve hala si-
gara içmeye devam edenler 
olarak gruplara ayrılıp birey-
sel görüşme yapılarak nitel 
bir araştırma kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda içselleştirilmiş 
damgalanma ve algılanan damga-
lanma olmak üzere iki ana tema 
belirlenmiştir.

Lebel et al.
 (2013)
Kanada
(12)

Akciğer kanserli hastalar 
(n=107) 
Baş boyun kanserli hastalar 
(n=99) ile yürütülmüştür.

Katılımcılara planlanan ta-
kip randevularından iki haf-
ta önce içerisinde; öznel iyi 
oluş, distres, damgalanma, 
kendi kendini suçlama, şekil 
bozukluğu, hastalık müda-
halesi ve travma sonrası bü-
yüme ölçütlerinin bulundu-
ğu anket formları verilmiştir.

Damgalanma erkeklerde kadınlar-
dan daha yüksek oranda bulunmuş-
tur.
Kanser tedavisi ile büyük ölçüde 
deforme olmuş baş boyun kanserli 
hastalarda akciğer kanserli hastala-
ra göre damgalanma daha yüksek 
bulunmuştur.
Genel inanışların aksine damga-
lanma yaygınlığı daha düşük bu-
lunmuştur. Ancak, damgalanma, 
akciğer ve baş boyun kanserlerinde 
güçlü ve zararlı bir psikososyal etki 
göstermektedir. 

Gupta et.al.
(2015)
Hindistan
(13)

-Bir Kanser Tarama Derne-
ği tarafından yapılan kanser 
taramalarına katılan birey-
ler
-Sağlık profesyonelleri
-Tedavilerini tamamlamış 
ve en az bir yıldır kanser 
tedavisi görmeyen birey-
lerden oluşan toplam 39 
gönüllü çalışmaya dahil 
edilmiştir.

Üç ay süren bireysel derin-
lemesine görüşme ve odak 
grup görüşmeleri oluşan 
nitel bir araştırma yöntemi 
kullanılmıştır.

Katılımcıların büyük çoğunluğu-
nun kanserin nedenleri ve korunma 
ile ilgili farkındalıklarının olmadığı 
gösterilmiştir. 
Damgalanma tüm gruplarda ortak 
bir tema olarak ortaya çıktığı bu-
lunmuştur. Katılımcıların kanserli 
bireylere yardım etme ve bakım 
verme hakkında olumlu tutumlara 
sahip olduğu belirtilmiştir.
Kanserde bakım aramanın önünde-
ki en büyük engellerin tedavi ma-
liyetleri, alternatif tedavilere inanç 
ve farkındalığın yetersiz olduğu 
vurgulanmıştır.
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Threader et .al.
(2016)
Avusturalya
(14)

Baş ve boyun kanserli has-
talar (n=9) ile yürütülmüş-
tür.

Hastalar ile derinlemesine 
görüşme yapılarak fenome-
nolojik tipte bir araştırma 
yapılmıştır.

Ana temalar distres, psikolojik 
gelişim ve stigma olarak tanım-
lanmıştır. Bu ana temalar tanı ve 
tedavinin hastalardaki yıkıcı ve 
travmatik etkilerine dayandırıl-
mıştır. Stigmaya karşı hastalar 
kendilerini yeniden tanımlama ve 
anlamlandırma sürecine girdikleri-
ni ifade etmişlerdir. Distrese karşı 
hastalar sosyal destek ile yeni ya-
şamı yorumlayarak psikososyal bü-
yüme ya da sosyal destek olmadan 
yeni yaşamı yorumlayarak psiko-
sosyal büyüme olarak iki yöntem 
tanımlamışlardır. Kanserle ilişkili 
travmatik stres duygusunu hastalar 
yeni bir psikolojik gelişim olarak 
yorumlamışlardır. 

Carter-Harris (2015)
Amerika Birleşik Devletleri 
(15)

Güneydoğu Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin güne-
yindeki bir torasik onkoloji 
kliniği ile devlet hastanesi-
nin radyasyon polikliniğine 
başvuran 22 yaş ve üzeri, 
küçük hücreli olmayan ak-
ciğer kanseri tanısı almış 
hastalar (n=93) ile yürütül-
müştür.

Akciğer kanserinde algıla-
nan damgalanma ile tıbbi 
yardım arama davranışı za-
manı arasındaki ilişkiyi be-
lirlemek amacı ile yapılmış
tanımlayıcı ve kesitsel tipte 
bir araştırmadır. Araştırma 
verileri yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği ve 31 mad-
deden oluşan, 4’lü Likert 
tipte Cataldo Akciğer Kan-
seri Damgalama Ölçeği kul-
lanılarak toplanmıştır.

Akciğer kanserinde algılanan dam-
galanmanın tıbbi yardım arama 
davranışını geciktirdiği gösteril-
miştir. 
Cataldo Akciğer Kanseri Damga-
lama Ölçeği’nin alt boyutları olan 
utanma ve damgalanma, sosyal 
izolasyon ve sigara içme ile ilişkili 
damgalama oldukça yüksek düzey-
de bululunmuştur.

Ayrıca akciğer kanseri damgalama-
sı ile gecikmiş tıbbi yardım arasın-
da pozitif yönde bir ilişki olduğu ve 
buna bağlı olarak akciğer kanseri 
damgalamasının,  akciğer kanseri 
semptomlarından önemli tıbbi so-
nuçlar çıkarılabilecek ve akciğer 
kanserinin zamanında önlenmesi 
için gerekli olan tıbbi yardım ara-
ma davranışının önündeki potansi-
yel bir engel olduğu saptanmıştır.

Gökler-Danışman et. al.
(2017)
Türkiye
(16)

İstanbul’da iki özel hasta-
nenin ayaktan kemoterapi 
ünitesine başvuran ve ke-
moterapi tedavisi gören  
(kadın:169; erkek:81)  kan-
serli hastalar ile yürütül-
müştür.

Kanserli hastalarda umut-
suzluk, ayrımcılık ve dam-
galanmayı içeren hastalık al-
gıları ile yas deneyimlerinin 
değerlendirilmesi amacı ile 
yapılmış tanımlayıcı ve ke-
sitsel tipte bir araştırmadır.
Araştırma verileri Hastalık 
Algısı Ölçeği, Genel Umut 
Ölçeği, Ayrımcılık ve Dam-
galanma Ölçeği, Uzamış 
Yas Bozukluğu Ölçeği Hasta 
Formu, Kimlik Ölçeği kulla-
nılarak toplanmıştır.

Bu çalışmada damgalamanın bir tu-
tum olduğu ve ayırımcı davranışlar 
ile gözle görülür hale geldiği sap-
tanmıştır.
Kanserli hastalarda damgalanma 
ve buna bağlı olumsuz ayırımcı 
davranış oranları yüksek olarak bu-
lunmuştur.
Olumsuz ayırımcı davranışların 
kanserli hastalarda keder, umutsuz-
luk, sosyal izolasyona neden oldu-
ğu,  hastalıklarını paylaşmalarına 
engel olduğu gösterilmiştir. 
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Marlow et al (2015) 
Amerika
(17)

Servikal kanserli (n=187), 
akciğer kanserli (n=204), 
meme kanserli (n=213), ko-
lorektal kanserli (n=195) ve 
deri kanserli (n=215) 
hasta ile yürütülmüştür.

Akciğer kanserli hastaların 
diğer kanserli hastalara göre 
damgalanma düzeylerini 
değerlendirmek amacı ile 
tanımlayıcı ve kesitsel tipte 
yapılmıştır. Araştırma veri-
leri Kanser Stigma Ölçeği 
ile yüz yüze görüşme tekniği 
kullanılarak toplanmıştır.

Akciğer kanserli hastaların has-
talığın ciddiyeti ve finansal yükü 
nedeni ile diğer kanser türlerinden 
daha fazla damgalanmaya maruz 
kaldıkları gösterilmiştir.  

Mohabbat-Bahar et. al.
(2017)
İran
(18)

İran’da bir hastanenin on-
koloji kliniğine başvuran 
tanı süresi altı ay ve üzeri, 
20-65 yaş arası, araştırmaya 
katılmayı kabul eden, 12 
kanserli hasta (yedi kadın, 
beş erkek), aile üyeleri ve 
iki yıl daha fazla onkoloji 
deneyimi olan sekiz sağlık 
profesyoneli ile yürütül-
müştür.

Kanserli hastalar ve aileleri-
nin damgalanma ve etkisini 
değerlendirmek amacı ile 
Grounded
Teoriye Dayalı yarı yapı-
landırılmış görüşme tekniği 
kullanılarak yapılmış bir 
araştırmadır.

Çalışmada ana temalar sosyal dam-
galanma, kendini damgalama, başa 
etme stratejileri ve kabullenme ola-
rak bulunmuştur.
Sosyal damgalamanın alt temaları-
nın olumsuz tutumlar ve önyargılar 
olduğu, kendini damgalamanın alt 
temalarının utanma ve suçluluk ol-
duğu gösterilmiştir. Baş etme stra-
tejileri hastalığı gizleme, yeni iliş-
kiler kurmaktan kaçınma ve sosyal 
ilişkileri sınırlandırma olarak ta-
nımlanmıştır. Kabullenme bilişsel 
inanışlar ve sosyal rollerde değişim 
olarak tanımlanmıştır.  

Kim ve Yi (2014)
Güney Kore 
(19)

Çocukluk ve ergenlik döne-
mi (15-39 yaş) kanser tanısı 
almış ve sağ kalan bireyler 
(n=223) ile yürütülmüştür.

Toplumsal damgalanmanın 
psikososyal distres üzeri-
ne etkisini değerlendirmek 
amacı ile tanımlayıcı ve 
kesitsel tipte bir araştırma-
dır. Araştırma verileri Kısa 
Semptom Envanteri, Sosyal 
Etki Ölçeği, Ayrımcılık Öl-
çeği yüz yüze görüşme tek-
niği ile toplanmıştır.

Toplumsal damgalanmanın 
içselleştirilmiş utancı arttırdığı, 
sosyal desteği azaltarak sosyal 
psikososyal distrese neden olduğu 
gösterilmiştir.

Lehto (2014)
Amerika 
(20)

Akciğer kanserli (n=11) 
hastalar ile yürütülmüştür.

Akciğer kanserli hastalarda 
sigara içme davranışı, hasta-
lık nedenleri ve algıladıkları 
damgalanmayı değerlendir-
mek amacı ile nitel tipte ya-
pılmış bir araştırmadır.

Çalışmada ana temalar; toplumsal 
tutumlar, utanma, suçluluk, piş-
manlık ve öfke gibi olumsuz duy-
gular, kurumsal uygulamalar ve 
deneyimler, gerçek damgalanma 
deneyimleri, sigarayı bırakma ola-
rak belirlenmiştir.

Tang et al (2015)
Tayvan
(21)

Kanserli kadın hastalar 
(n=10) ile yürütülmüştür.

Kanserde damgalanmanın 
değerlendirilmek nitel bir 
araştırma yöntemi kullanıla-
rak yapılmıştır.

Çalışma sonucunda ana temalar 
“kanserin ölümle eşdeğer tutulma-
sı”, “kanserin sosyal hayatı tehdit 
ettiği”, “toplumdaki diğer bireyle-
rin hoş olmayan (sempati, acıma, 
utanç, ızdırap vb) davranışları ve 
“kanserin tüm yaşamı değiştirece-
ği” olarak bulunmuştur.
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Shiri Hasan et. al.
(2018)
İran
(22)

İki onkoloji hastanesinde 
kanserli hastalar (n=6), aile 
üyeleri (n=2) ve onkolo-
ji bakım ekibinin üyeleri 
(n=6) ile yürütülmüştür. 

Kanserli hastalarda damga-
lanma ve etkilerini değer-
lendirmek amacıyla nitel bir 
araştırma yöntemi kullanı-
larak yapılmıştır. Araştırma 
verileri yarı yapılandırılmış 
bir görüşme yöntemi ile top-
lanmıştır. Verilerin analizin-
de geleneksel içerik analizi 
yöntemi uygulanmıştır.

Çalışmada ana temalar; kanserin 
korkunç ve acınılacak bir hastalık 
olduğu, iletişimin bozulması, kim-
lik krizi ve hastalığın gizlenmesi 
olarak tanımlanmıştır. Kanserle il-
gili bilinçsizlik ve toplumsal batıl 
inançların kanserde damgalanmaya 
neden olduğu gösterilmiştir. 

Bhattacharyya et. al.
(2018)
Hindistan  
(23)

Bir tıp merkezine başvuran 
18 yaş ve üzeri kanserli 
hastalar (n=300) ile yürü-
tülmüştür.

Kanserli hastalarda dam-
galanmanın sağlık arama 
davranışı, tedavi uyumu, ya-
şam kalitesi ve psikososyal 
iyilik hali üzerine etkisinin 
değerlendirilmesi amacı ile 
yapılmış nitel tipte bir araş-
tırmadır. Araştırma verileri 
altı odak grup görüşmesi ve 
40 derinlemesine görüşme 
ile toplanmıştır.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre 
kanser yüksek oranda bir ‘’ölüm 
cezası’’ olarak algılanmakta ve bu 
durum hastanın başkalarıyla ilişki-
lerini olumsuz yönde etkilemekte-
dir.
Eğitim, sosyal durum, kültürel 
inançlar ve kanserin yerinin kan-
serli hastaların damgalanmasında 
etkili olduğu belirlendi.
Kanserli hastalarda damgalanma-
nın hastaların toplumdan dışlanmış 
hissetmesine neden olduğu ve bu-
nun sonucunda tedavi arama dav-
ranışı ve tedaviye uyumu azalttığı 
gösterilmiştir. 

Shiri Hasan et. al.
(2018)
İran
(24)

Bir üniversite hastanesinde 
tedavi hizmeti alan  kanserli 
hastalar (n=142) ile yürü-
tülmüştür. 

Kanserli hastalarda damga-
lanma ve etkilerini değerlen-
dirmek amacı ile yapılmış 
tanımlayıcı ve kesitsel tipte 
bir araştırmadır. Araştırma 
verileri yüz yüze görüşme 
tekniği kullanılarak Kanse-
re Yönelik Tutum Ölçeği ile 
toplanmıştır.

Araştırmaya katılan hastaların ya-
rısından fazlasının kansere yönelik 
olumsuz tutumlara sahip olduğu ve 
tedavi sürecinden sonra iş ile ilgili 
performanslarının azaldığını ifade 
ettikleri gösterilmiştir. Hastaların 
eğitim düzeyi arttıkça damgalan-
manın arttığı bulunmuştur.

Occhipinti et al.
(2018)
Avusturalya
(25)

Akciğer kanserli hasta ve 
aileleri (n=28) ile yürütül-
müştür.

Kanserli hastalar ve aileleri-
nin damgalanma ile ilgili de-
neyimlerini değerlendirmek 
amacı ile nitel tipte yapılmış 
bir araştırmadır. Araştırma 
verileri yüz yüze ve telefon 
görüşmeleri yapılarak top-
lanmıştır.
Verilerin analizi 
çağdaş damgalama teorisine 
göre yapılmıştır.

Çalışma sonucunda kanserli hasta-
lar ve ailelerinin kanser tanısı son-
rasında yüksek düzeyde damgalan-
ma ve psikososyal stres hissettikle-
ri gösterilmiştir.
Ahlaki yönden değerlendirme, ak-
ciğer kanseri ve sigara içme, sigara 
içme ile akciğer kanseri arasındaki 
bağlantı olmak üzere üç ana tema 
tanımlanmıştır.
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Midding et al.
(2018)
Almanya
(26)

İki üniversite ve bir kanser 
derneğine müracaat eden 
erkek meme kanserli has-
talar (n=27) ile yürütülmüş-
tür.

Kadın hastalığı olarak bili-
nen meme kanseri tanısı alan 
erkek hastalarda damga-
lanmanın değerlendirilmesi 
amacı ile yapılmıştır. Araş-
tırma verileri nitel ve nicel 
tipte toplanmıştır.

Meme kanserli erkek hastalarda 
damgalanmanın yüksek düzeyde 
olduğu gösterilmiştir. Hastalarda 
damgalanmanın nedenleri meme 
kanserinde tedavi ve bakımının ka-
dına odaklı olması, tedavi ayrımcı-
lığı ve cinsiyet ile ilgili ayrımcılık 
olarak tanımlanmıştır.

Nyblade et al. (2017) 
Hindistan 
(27)

Meme kanserli hastalar, aile 
üyeleri ve sağlık profesyo-
nelleri (n=59) serviks kan-
serli hastalar, eşleri ve sağ-
lık profesyonelleri (n=147) 
ile yürütülmüştür. 

Psikososyal ve kültürel özel-
liklerin kanserde damgalan-
maya etkisini değerlendir-
mek amacı ile nitel araştırma 
yöntemi kullanılarak yapıl-
mıştır.

Çalışma sonucunda üç ana tema 
ortaya konulmuştur. Bunlar; kan-
serin bulaşabilir olması, kanserden 
korunmada bireysel sorumluluklar, 
kanserin ölüm ya da sakat kalmaya 
neden olduğu ile ilgili korkulardır. 
Katılımcılar kanserde damgalan-
manın iki boyutunu deneyimlenen 
damgalanma (sözel damgalanma 
ve sosyal izolasyon) ve kanser tanı-
sı aldıktan sonra beklenen damga-
lanma korkusu olarak ifade etmiş-
lerdir.

Esser et al. (2017)
Almanya 
(28)

Meme (n = 297), pros-
tat (n = 268), kolorektal 
(n = 168), akciğer kanserli 
(n = 125) hasta ile yürütül-
müştür.

Kanserli hastalarda dam-
galanmanın depresif semp-
tomatoloji üzerine etkisi 
ve beden imajı ile ilişkisini 
değerlendirmek  amacı ile 
tanımlayıcı ve kesitsel tipte 
yapılmış bir araştırmadır.
Araştırma verileri Stigma 
Ölçeği, Depresif Semptoma-
toloji Ölçeği, Beden İmajı 
Ölçeği kullanılarak yüz yüze 
görüşme tekniği ile toplan-
mıştır.

Çalışma sonucunda akciğer kan-
serli hastalar hariç damgalanma-
nın tüm hasta gruplarnda despre-
sif semptomatolojiyi etkilediği 
bulunmuştur. Beden imajının tüm 
hastalarda orta düzeyde etkilendiği 
belirtilmiştir.
Kanserden etkilenen organ ile ilgili 
imaj değişikliğinin tüm vücut fonk-
siyonlarındaki değişimden daha 
fazla depresif semptomatoloji etki-
lediği gösterilmiştir.

Ettridge et al. (2018)
Avustralya 
(29)

Prostat kanserli  hastalar 
(n=20) ile yürütülmüştür.

Algılanan damgalanma, 
suçluluk, sosyal izolasyon, 
karşılanmayan ihtiyaçlar ve 
yardım arama davranışını 
değerlendirmek amacı ile 
nitel araştırma yöntemi kul-
lanılarak yapılmıştır.

Çalışma sonucunda hastaların 
suçluluk düzeyleri düşük, damga-
lanma, sosyal izolasyon, duygusal 
stres ve anksiyete düzeylerinin 
yüksek olduğu gösterilmiştir. Has-
taların kanser tanısının duygusal 
stres ve anksiyeteye neden oldu-
ğu, tanı sonrasında sosyal desteğin 
azaldığı, tedavi süreci nedeni ile de 
sosyal izolasyon deneyimledikleri 
bulunmuştur. Psikososyal ve duy-
gusal sorunlar için yardım arama 
ya da yardım almama nedenleri 
ise otonomi kaybı, başkalarına yük 
olmama, sempatik yaklaşım iste-
meme ve mahremiyetini koruma 
olarak tanımlanmıştır.
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Shen et al (2016)
Amerika 
(30)

Akciğer kanserli hastalar 
(n=231) ile yürütülmüştür.

Akciğer kanserinde damga-
lanma ile hasta-sağlık pro-
fesyoneli iletişimi arasında-
ki ilişkiyi değerlendirmek 
amacı ile tanımlayıcı ve ke-
sitsel tipte yapılmış bir araş-
tırmadır. Araştırma verileri 
Hasta-Sağlık Profesyoneli 
İletişimi Ölçeği ve Cataldo 
Kanser Stigma Ölçeği ile 
hastalarla yüz yüze görüşme 
tekniği kullanılarak toplan-
mıştır.

Çalışma sonucunda sağlık pro-
fesyonellerinin akciğer kanserine 
yönelik damgalanmaları azaldıkça 
hasta-sağlık profesyoneli iletişimi-
nin daha iyi düzeyde olduğu göste-
rilmiştir.

Stergiou-Kita et al. (2016)
Kanada  
(31)

Kanserden sağ kalan birey-
ler (n=16), sağlık profesyo-
nelleri (n=16), işverenler 
(n=8) ile yürütülmüştür.

Kanserli hastalarda damga-
lanma ve iş yerinde ayrımcı-
lığın değerlendirilmesi ama-
cı ile nitel araştırma yöntemi 
kullanılarak yapılmıştır.

İşverenler ve sağlık profesyonel-
leri kanserden sağ kalan bireylerin 
damgalanmadıklarını ifade ederler-
ken, kanserden sağ kalan bireyler 
iş yerinde ayrımcılığa ve damga-
lanmaya uğradıklarını belirtmişler-
dir. İş yerinde damgalanma ve ay-
rımcılığın nedenleri kanserle ilgili 
olumsuz inançlar, ölümle eşdeğer 
tutulması, korkular, kanserden sağ 
kalan bireylerin iş yeterlilik ve 
üretkenliklerinin azalması, kanse-
rin tekrar edebilme olasılığı ile iş 
yaşamlarının devam edemeyeceği 
gibi faktörler olduğu gösterilmiştir.

Weiss et al. (2017)
Amerika  
(32)

Akciğer kanserli hasta 
(n=174) ile yürütülmüştür.

Akciğer kanserli hastalar-
da damgalanma, kendini 
suçlama ve memnuniyetin 
değerlendirilmesi amacı ile 
tanımlayıcı ve kesitsel tipte 
yapılmış bir araştırmadır. 
Araştırma verileri 63 soru-
dan oluşan bir soru formu 
kullanılarak telefon ve yüz 
yüze görüşme tekniği ile 
toplanmıştır. 

Akciğer kanserli hastalarda sigara 
içme ile kendini suçlama ve dam-
galanma arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu gösterilmiştir. Hastaların 
tedavi ve bakım hizmetlerinden 
memnun oldukları yeterli destek 
aldıkları belirtilmiştir.

Wood et al. (2018) 
Amerika 
(33)

Prostat kanserli hastalar 
(n=80) ve eşleri (n=80) ile 
yürütülmüştür.

Prostat kanserli hastalar ve 
eşlerinde damgalanmanın 
memnuniyet ve yaşam kali-
telerine etkisinin değerlendi-
rilmesi amacı ile nitel araş-
tırma yöntemi kullanılarak 
yapılmıştır.

Çalışma sonucunda prostat kanserli 
hastalar ve eşlerinin kanser tanısı 
nedeni ile damgalanma deneyim-
ledikleri bu durumun yaşam kalite-
leri ve memnuniyetlerini olumsuz 
etkilediği gösterilmiştir.
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Cataldo et al (2012)
Amerika
(34)

Sigara içmiş ve sigara iç-
memiş akciğer kanserli 
hastalar (n=192) ile yürü-
tülmüştür.

Akciğer kanserli hastalarda 
damgalanma, depresyon ve 
yaşam kalitesi arasındaki 
ilişkinin değerlendirilmesi 
amacı ile tanımlayıcı ve ke-
sitsel tipte yapılmış bir araş-
tırmadır.

Çalışmada sigara içen ve akciğer 
kanseri tanısı konulan hastaların 
sigara içme ve kanser nedeni ile 
daha fazla damgalanma algıladık-
ları gösterilmiştir. Depresyon ve 
damgalanmanın hastaların yaşam 
kalitelerini olumsuz etkilediği bu-
lunmuştur.

Phelan et al. (2013)
Amerika
(35)

Kolorektal kanserli erkek 
hastalar (n=164) ile yürü-
tülmüştür.

Kolorektal kanser tanılı er-
kek hastalarda damgalanma, 
kendini suçlama ve depres-
yonun değerlendirilmesi 
amacı ile tanımlayıcı ve ke-
sitsel tipte yapılmış bir araş-
tırmadır. Araştırma verileri 
hastalara soru formu elekt-
ronik posta ile gönderilerek 
toplanmıştır.

Çalışma sonucunda damgalanma 
ve kendini suçlamanın depresif 
semptomları etkileyen iki önemli 
faktör olduğu bulunmuştur.

Yılmaz ve ark. (2017) KİTÖ’nün farklı kanser tip-
lerinden oluşan hasta gruplarında çalışılması öne-
rilmiştir (2).

Ernst et al. (2017) kanserli hastalarda damgalan-
manın yaşam kalitelerini olumsuz etkilediği gös-
terilmiştir. Algılanan damgalanma ve olumsuz et-
kilerini önlemek için bireysel terapilerden yararla-
nılması gerektiği vurgulanmıştır (8). 

Else-Quest et al. (2009) çalışmasında kanserli has-
taların damgalanma, anksiyete, suçluluk, öfke ve 
depresif etkiler deneyimledikleri, akciğer kanserli 
hastaların meme ve prostat kanserli hastalara göre 
daha fazla damgalanma, anksiyete, suçluluk, öfke 
ve depresif etkiler deneyimledikleri gösterilmiştir 
(9).

Johnson et al (2014) akciğer kanserli hastalarda 
damgalanmanın yaşam kalitelerini olumsuz etkile-
diğini, hastaların sosyal ve psikolojik olarak des-
teklenmesini sağlayacak girişimlerin planlanması-
nı önermiştir (10).

Hamann et al. (2014) çalışmasında damgalanma-
nın akciğer kanserli hastalarda depresyon, distres, 
akciğer kanserine duygusal tepkiler, bakıma katıl-
mada azalma ve diğer bireyler ile sosyal iletişimde 
azalma gibi maladaptif davranışlara neden olduğu 
gösterilmiştir (11).

Lebel et al. (2013)  araştırmasında damgalanma-
nın güçlü ve zararlı psikososyal etkileri olduğunu 
göstermiştir. Özellikle büyük ölçüde deformas-
yon yaşayan baş boyun kanserli hastalarda daha 
yaygın görüldüğünü vurgulamıştır. Hastaların 
damgalanmanın olumsuz etkilerinden korunma-
ları için kendilerini değerli hissettikleri roller 
ve faaliyetlere katılmalarına teşvik edilmelerini 
önermiştir (12).

Gupta et al. (2015) çalışmasında yaşam tarzı ya da 
alışkanlıklar nedeni ile kanser tanısı alan hastala-
rın (örneğin; tütün kullanımı nedeni ile akciğer 
kanseri olan hastalar, Human Papilloma Virüs ile 
ilişkili kanser tanısı alan kadın hastalar)  genetik 
kökenli kanserli hastalara göre (örneğin; meme 
kanseri tanısı alan hastalar) daha fazla suçluluk ve 
kendi kendini damgalama deneyimledikleri belir-
tilmiştir. Damgalanmanın distrese neden olarak 
tedavi uyumu, yardım arama ve öznel iyilik halini 
olumsuz etkilediği vurgulanmıştır (13).

Threader et al. (2015) araştırmasında baş boyun 
kanserli hastalarda kanser tedavisinin neden ol-
duğu şekil bozukluğu ve yaşam tarzındaki de-
ğişikliklerin sosyal kimlik ve estetik açıdan iki 
yönlü olarak damgalanmaya neden olabileceğini 
öne sürmüştür. Çalışma, kanserle ilgili travma ve 
stigmaya psikolojik gelişim için vazgeçilmez olan 
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empatik ve özgecil yaklaşımın potansiyel bir ba-
kış açısı sunabileceğini vurgulamıştır (14).

Carter-Harris (2015) çalışmasında akciğer kan-
serli hastalarda algılanan damgalanmanın tıbbi 
yardım arama davranışını olumsuz etkilediği, 
akciğer kanserinin erken tanısı ve önlenmesi için 
gerekli olan tıbbi tedavi uygulamaları için potan-
siyel bir engel olduğu vurgulanmıştır (15).

Gökler-Danışman et al. (2017)  169 kadın ve 81 
erkek kanser hastası ile yaptıkları çalışmada; kan-
serli hastalarda damgalanma ve ayrımcı davranış-
ların yüksek olduğu gösterilmiştir. Damgalanma-
nın hastalarda keder, umutsuzluk, sosyal izolas-
yon ve hastalığını paylaşmalarına engel olduğu 
bu durumun da hastaların “sessiz acı çekmeleri-
ne” neden olduğu vurgulanmıştır (16).

Marlow et al. (2015) hastaların, sağlık profesyo-
nelleri ve toplumsal damgalanmalarının önlenme-
sinde sağlık politikalarının düzenlenmesi öneril-
mektedir (17).

Mohabbat-Bahar et al. (2017) kansere yönelik 
damgalanma ve alt boyutlarının gelişiminin bir 
süreç olduğu gösterilmiştir. Damgalanmanın has-
tayı ve aile üyelerini olumsuz yönde etkilediği, 
psikososyal sağlığın korunması ve geliştirilmesi 
için damgalanmanın tanımlanması gerektiği vur-
gulanmıştır (18).

Kim ve Yi (2014) kanserden sağ kalanlara yöne-
lik toplusal damgalamanın bireylerin sosyal des-
teğini azaltarak, içselleştirilmiş utanma düzeyini 
arttırdığı sonuç olarak psikososyal distrese neden 
olduğunu göstermiştir. Bu bireylere psikoonkoloji 
servisleri tarafından bilişsel ve psikososyal olarak 
destek sağlanması gerektiği vurgulanmıştır (19).

Lehto (2014) çalışmasında toplumda akciğer 
kanseri ile sigara içme davranışı arasındaki ilişki 
nedeni ile hastaların damgalanma deneyimlediği, 
toplumun sigara içme davranışları ve akciğer kan-
seri gelişimi ile ilgili algılarının kansere ek olarak 
hastalara psikososyal bir yük olduğu gösterilmiş-
tir (20).

Tang et al. (2015) toplumun kanser ile ilgili yeter-
siz ya da yanlış bilgileri hastalara olumsuz tepki-
lere neden olmaktadır. Bu olumsuz tepkiler kadın 
kanserli hastalarda damgalanmaya neden olmak-
tadır. Halka ve sosyal yapıya uygun bilgilendirme 
ve eğitim programları ile olumsuz tepkiler ya da 
tutumların değiştirilebileceği önerilmiştir (21).

Shiri Hasan et al. (2018) kanser tanısının korku, 
cezalandırılma, acınası bir durum, insanlar için 
yadsınamaz bir kader ve keder olarak tanımlan-
mıştır. Damgalanma, kanserli hastalar ve aileleri 
için sosyal iletişimin bozulmasına ve kimlik kri-
zine neden olmaktadır. Kanserde damgalanmanın 
ve olumsuz tutumların tarama programlarının da 
başarısını olumsuz etkilediği vurgulanmıştır (22). 

Bhattacharyya et al. (2018) kanserin vücut böl-
gesindeki yeri, özellikle kadın ve erkeklik rolle-
ri ile ilgili yerlerde bulunması, gözle görülebilir 
yerlerde olması ve görsel yan etkilerinin kanserli 
hastalarda damgalanmayı arttırdığı gösterilmiştir. 
Kanserle ilgili bilgilendirmenin eğitim, kültür ve 
sosyal gruplara göre uygun bir şekilde planlanma-
sı gerektiği vurgulanmıştır (23).

Shiri Hasan et al. (2018) başka bir çalışmasında 
kanserden iyileşmenin imkansız olduğu algısı 
en sık damgalanmaya neden olan faktör olduğu, 
kanser tedavisi ve rehabilitasyonunda hastalara 
normal yaşama dönebilmeleri için eğitim ve bil-
gilendirme yapılması önerilmiştir (24).

Occhipinti et al. (2018) bakım veren aile üyele-
ri onları destekleyecek sosyal ağların olmadığını 
belirtmiştir. Hastalar ve aile üyelerinin damga-
lanmanın en önemli göstergesini sosyal desteğin 
olmaması olarak tanımladıkları gösterilmiştir. 
Akciğer kanseri tanısı ve prognozunun psikosos-
yal distrese neden olduğu, damgalanma algısının 
bireysel ve sosyal özelliklere göre farklılık göste-
rebileceği vurgulanmıştır (25).

Midding ve ark. (2018) kadınlarda sık görüldüğü 
bilinen meme kanserinin erkeklerde de gelişebile-
ceğine dair toplumsal farkındalığın geliştirilmesi, 
sağlık hizmetlerinde bu kanser türüne yönelik de 
bireyselleştirilmiş tedavi ve bakıma odaklanılma-
sı önerilmiştir (26).
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Nyblade et al. (2017) kanserde damgalanmanın 
kanserin erken tanı ve tedavisinde öneli bir yeri 
olan tarama programları ve tedavi arama davra-
nışını olumlu etkilediğini vurgulamıştır. Kanserle 
ilgili bilgi, tarama ve tedavilerin başarısını arttı-
rabilmek için damgalanmanın sosyal ve kültürel 
yönlerinin ele alınması gerektiği önerilmiştir (27).

Esser ve ark. (2017) kanserli hastalarda algıla-
nan damgalanmanın depresif semptomatoloji için 
önemli bir faktör olduğu vurgulanmıştır. Beden 
imajının geliştirilmesinin yanı sıra damgalanma 
algılayan hastalarda da beden imajının geliştiril-
mesini sağlayan uygulamalar ile hastaların psi-
kolojik yükünün de azaltılabileceği önerilmiştir 
(28).

Ettridge et al. (2018) prostat kanseri tanısının has-
talarda önemli duygusal ve sosyal yüklere neden 
olabildiği ve birçoğunun yardım isteme veya alma 
olasılığının düşük olduğu gösterilmiştir. Prostat 
kanserli hastaların özellikle cinsel, duygusal ve 
psikososyal konularda destek almaları için tanı, 
tedavi ve takipleri boyunca aktif bir şekilde teşvik 
edilmeleri önerilmiştir (29). 

Shen et al. (2016) akciğer kanserli hastaların si-
gara ve akciğer kanseri ilişkisi, kötü prognoz ve 
hastalığın psikososyal etkileri nedeni ile en sık 
sağlık profesyonelleri tarafından damgalanabile-
ceği, bu damgalanmanın hasta ve sağlık profes-
yoneli arasındaki iletişimi olumsuz etkileyeceği 
belirtilmiştir (30). 

Stergiou-Kita et al. (2016) kanserden sağ kalan 
bireyler iş yaşamına devam edebilmesi ya da is-
tihdamının sağlanmasında ayrımcılık ve damga-
lanmanın önemli bir engel olduğu belirtilmiştir. 
İşverenler ve sağlık profesyonellerinin ayrımcılık 
ve damgalanma ile ilgili tutum ve davranışlarını 
tanımalarını sağlayan programların düzenlenme-
si, ayrımcılık karşıtı yasal düzenlemelerin yapıl-
ması gerektiği vurgulanmıştır (31).

Weiss et al. (2017) akciğer kanserli hastalar te-
davi bakım ve bakım hizmetlerinden memnun 

olsalar da toplumda ya da sosyal ortamlarda dam-
galanma algılamaktadırlar. Özellikle sigara içen 
akciğer kanserli hastalarda kendini suçlama ve 
damgalanmanın yüksek düzeyde olduğu vurgu-
lanmıştır (32).

Wood et al. (2018) prostat kanserli hastalar ve 
eşlerinin kanser tanısı nedeni ile farklı yönlerden 
damgalanma deneyimlediklerini, sağlık profes-
yonellerinin hastalar ve ailelere psikososyal ve 
duygusal destek sağlamak için uygun girişimleri 
planlamaları önerilmektedir (33).

Cataldo et al (2012) akciğer kanserli hastalarda 
damgalanmanın fiziksel, sosyal ve psikolojik 
semptom yükünü arttırdığı, sosyal geri çekilme, 
sosyal iletişimden kaçınma ve kendilik algısını 
olumsuz etkilediği gösterilmiştir (34). 

Phelan et al. (2013) damgalanma ve kendini suç-
lamanın depresif semptomları etkileyen önemli 
faktörler olduğu gösterilmiştir. Depresif semp-
tomların hastaların klinik durumları ve semptom 
sıklıklarını olumsuz etkilediği vurgulanmıştır 
(35).

TARTIŞMA
Damga kavramı ilk olarak köleleri ve serserileri 
toplumun diğer üyelerinden ayırt edebilmek için 
derilerine kesici bir aletin bastırılmasıyla oluş-
turdukları kalıcı bir nokta biçimindeki işareti ifa-
de etmek maksadıyla kullanılmıştır. Dolayısı ile 
“damga” kelime anlamı olarak yara izi, leke ve 
bireyi utanç verici ve aşağılayıcı bir şekilde işa-
retlemeyi tanımlamaktadır. Genel anlamıyla dam-
galama, bir bireye ya da bir olaya karşı itibarını 
kaybettirici, gözden düşürücü, aşağılayıcı, hor 
görücü bir tavır veya negatif bir davranışları ifade 
etmektedir (36, 37).

Önyargılar, ayrımcılığa, ön yargı ve ayrımcılık da 
damgalanmaya neden olmaktadır. Bunun sonu-
cunda bazı birey ya da gruplara karşı toplumun 
tavır almasına, onları toplumdan dışlamasına, 
o toplumdaki birey ya da grupların bazı hak ve 
menfaatlerden yoksun kalmaktadır (38). Toplum-
da “kanser ölüme eşittir’’, “kanser sosyal hayatı 
tehdit eder’’ algısı hastalığın ciddiyeti ve yaklaşan 
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ölüm hissinin bulunması kanser olmayan bireyle-
rin kanserli hastalara karşı utanç, sempati, acı-
ma, merhamet ve aşırı ihtiyatlı olma gibi tutum 
ve davranışlarda bulunmasına neden olmaktadır 
(21).  Kanserin yüksek oranda bir “ölüm cezası’’ 
olarak algılanması, iyileşmenin imkansızlığı, eği-
tim seviyesi, kültür, inançlar, bazı önyargılı dü-
şüncelerin ve kanser türünün, kanserli hastalara 
yönelik damgalamada etkili olduğu gösterilmiş-
tir (23, 24). Bu durum tıp ve sağlık bilimlerine 
kanser hastalarına tanıların söylenmemesi, hasta 
ile kanserin konuşulmaması şeklinde yansımıştır 
(39,40). 1961’li yıllarda yapılan çalışmalarda, 
doktorların kanser tanısını hastalarına söylemek-
ten kaçındıkları, 1970’li yıllarda psikoonkolojinin 
gelişmesi sonucu hasta ile kanser tanısının konu-
şulmasının daha kabul edilebilir bir durum olduğu 
belirtilmiştir.  Günümüzde uygulamalar ülkelere 
göre farklılık gösterebilmektedir (41). 

Geçmiş yıllarda psikiyatrik hastalığı olanlar ve 
bulaşıcı hastalıklara yakalanalar en sık damgalan-
maya maruz kalan bireyler olarak vurgulanmakta-
dır. İlk damgalanan hastalıklardan biri olan lepra, 
“Tanrı’nın insana verdiği bir kötülük” olarak ni-
telendirilmiştir. 1300’lü yıllarda “kara ölüm” ola-
rak bilinen veba, “Tanrı’nın insanlara günahkar 
davranışları yüzünden gönderilen bir ceza” olarak 
görülmüştür. 15. Yüzyıla gelindiğinde sifiliz, 18. 
yüzyılda ise tüberküloz, tamamen aşağı sınıfın 
bir hastalığı olduğu kabul edilmiştir. 1980’lerde 
ortaya çıkan Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği 
Sendromu (AIDS) homoseksüel hastalığı olarak 
algılanmış ve “Tanrı’nın bu bireylere verdiği bir 
ceza” olarak görülmüştür (36,37,42). Kanser ile 
ilgili damgalama konusunu değerlendiren araştır-
maların 1980 ve 1990’lı yıllarda arttığına dikkat 
çekilmektedir (41,42). 

Damgalama kavramının açıklanmasında çok fark-
lı görüşler, tanımlar ve sınıflamalar kullanılmış-
tır. Damgalama kuramının öncüsü olan Kanadalı 
sosyolog Goffman damgalamayı, “damgalanan 
bireye daha az değer verme davranışı, bu etiketi 
taşıyan insanların daha az istenebilir ve neredey-
se insan gibi algılanmaması” olarak tanımlamış-
tır. Damgalanma ile ilgili oluşturduğu tipolojide 
damganın üç türde karşımıza çıkabileceğini be-

lirtmiştir. “Bedensel tiksinti/iğrenme”, “bireysel 
karakterin kusurları” ve “kabilesel damga”. Bun-
lardan ilki, fiziksel görünüşe yönelik olumsuz 
yüklemelere işaret etmekte; ikincisi, kişisel ka-
raktere yönelik olumsuz yüklemeleri; üçüncüsü 
ise, belirli ırksal, dinsel özelliklere sahip bir top-
luluğa yönelik olumsuz yüklemeleri içermektedir 
(43,44). Kanserle ilişkili damgalama Goffman’ın 
sınıflandırmasında belirttiği “fiziksel deformite” 
ve “bedensel tiksinti/iğrenme” türünü kısmen kar-
şılasa da yapılan çalışmalar kanser ile ilgili dam-
galamanın daha kompleks ve heterojen olduğunu 
göstermektedir. Kanserle ilgili damgalama kan-
serin nedeni, tedavi ve sonuçlarına göre farklılık 
göstermektedir (41). Baş boyun kanseri olan has-
talar beden görüntüsünde bozulmaya bağlı olarak 
tedavi süresince ve sonrasında sosyal izolasyon, 
depresyon, anksiyete gibi olumsuzluklarla karşı-
laşmaktadırlar (45). Kanser tedavisi veya cerrahi 
boyun diseksiyonu öyküsü olan baş boyun kan-
serli hastaların da kansere bağlı travma, cerrahi 
tedavi öncesi ve sonrasında,  tüm hastalık süresi 
boyunca damgalanma oranları yüksek olarak bu-
lunmuştur. Ancak bu durumun hastaların sosyal 
destek alarak ya da sosyal destek olmadan ken-
dilerini psikolojik ve sosyal yönden yenilemeleri 
ve gelişimleri açısından önemli olduğu vurgulan-
mıştır (12, 14). Akciğer kanserli hastalarda dam-
galamanın alt boyutları incelendiğinde; toplumsal 
tutumlar, kurumsal uygulamalar ve deneyimler, 
damgalanma deneyimleri ve sigara içme, sigara-
yı bırakma gibi kavramlara ulaşılmıştır (20,25). 
Akciğer kanserli hastalarda damgalanmanın te-
melinde üç tema ortaya çıkmıştır; ahlaki yönden 
değerlendirme, akciğer kanseri ile sigara içme 
bağlantısı, sigara içme ile akciğer kanseri arasın-
daki bağlantıyı değerlendirmedir (25,30,32,34). 
Akciğer kanserli hastalarda damgalanma; duygu-
sal işlevlerde bozukluk, suçluluk, kendini suçla-
ma, öfke, pişmanlık, utanç ve sosyal izolasyona 
neden olmaktadır. Bu olumsuz düşünce ve duygu-
ların akciğer kanserinin erken tanısı ve önlenmesi 
için gerekli olan tıbbi yardım arama davranışına 
potansiyel bir engel olduğu gösterilmiştir (8, 15). 

Damgalanma, hissedilen damgalanma ve var olan 
damgalanma olarak iki ayrı şekil de incelenebil-
mektedir. Damgalama süreçlerine yönelik kav-
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ramsallaştırmada, “kendi kendini damgalama”, 
“içselleştirilmiş damga”, “hissedilen damgala-
ma”, “toplum kaynaklı damgalama”  ve “kurum-
sal damga” ayrımı yapılmaktadır. İçselleştirilmiş 
damga, bireyin toplumdaki olumsuz kalıp yar-
gıları kendisi için kabullenmesi ve bunun sonu-
cunda değersizlik, utanç gibi olumsuz duygularla 
kendisini toplumdan geri çekmesidir. Bir bakıma 
damgalanma algısı bireyin damgalandığını his-
setmesiyken, içselleştirilmiş damgalanma kişinin 
kendisini damgalamasıdır. İçselleştirilmiş dam-
galanma toplumda kalıplaşmış olumsuz yargıları 
kişilerin kendileri için kabullenmelerinden kay-
naklanmaktadır. Toplumda gözlemlenen toplum 
kaynaklı damgalama ise dolaylı, kişisel olmayan, 
örtük tutum ve ilişkileri içermektedir. Toplumdaki 
damgalamanın içselleştirilmesi, bireylerin ciddi 
şekilde örselenmesine neden olmaktadır. İçselleş-
tirilmiş damga, bireylerin özel alanlarında dene-
yimledikleri duygu, düşünce, inanç ve korkuları 
içermekte iken kurumsal damga ya da toplum 
kaynaklı damgalama kamusal alanda deneyim-
lenen, dolaylı, bireysel olmayan, örtük tutum ve 
ilişkileri içermektedir (43, 44, 46,47). 

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser 
olmasının yanı sıra, dişiliği ve cinselliği sembo-
lize eden organa karşı tehdit oluşturmasından do-
layı, bu güne kadar kanserler arasında ruhsal ve 
psikososyal yönleri açısından en çok araştırılan 
kanser türü olmuştur. Meme kanserli kadın için 
beden imgesindeki değişiklik, dış görünüş ile il-
gili kaygılar, memenin kadın için sembolik ya da 
duygusal anlamı, eş ile ilişkilerinin ve eşleriyle 
duygusal ilişkilerinin kopacağı ya da tehlikeye 
gireceği gibi korku ve kaygılar “içselleştirilmiş 
damgalama” “bedenin muhtelif fiziki deformas-
yonlar” ise “kendi kendini damgalama” ile so-
nuçlanabilmektedir. Bununla birlikte potansiyel 
destek verici olan aile üyelerinin yaşadığı kendi 
kanser olma ya da ölüm korkuları hastadan uzak-
laşmalarına, kararsızlıkla hastaya nasıl davrana-
caklarına bilememelerine, tutarsız, şaşkın ve yıkı-
cı davranışlar sonucu damgalayıcı tutumlar geliş-
tirmelerine neden olabilmektedir (48,50). Meme 
kanseri olan erkek hastalarda cinsiyet ayrımcılığı, 
tedavinin sadece kadın cinsiyete odaklanması ve 
tedavi ayrımcılığı nedeniyle damgalanma oran-

larının yüksek olduğu bildirilmiştir (26). Meme 
kanseri olan erkeklerin resmi sağlık ve destek 
hizmetlerinden yararlanma oranın az olduğu ve 
bu durumun toplumda ve sağlık profesyonelleri 
arasında erkeklerde meme kanseri ile ilgili bilgi 
düzeyinin eksikliğinden kaynaklandığı vurgulan-
mıştır (51). Bu bağlamda, damgalanma “hissedi-
len damgalama”, “toplum kaynaklı damgalama”  
ve “kurumsal damga” kavramsallaştırması ile 
açıklanabilmektedir (41,45). Kanserli hastaların 
fiziksel, sosyal, psikolojik, spiritüel ve ekonomik 
olarak en önemli destekçileri bakım vericileridir. 
Aile üyelerinden birinin kanser tanısı alması aile 
içerisinde çeşitli rol, görev ve sorumluluklar yük-
lemekte ve bakım yüküne neden olabilmektedir  
(41). Kanserli hastalara bakım verenlerin bakım 
yükünün kanserli hastalarda damgalamayı etkile-
diği gösterilmiştir. Özellikle sigara içme nedeni 
ile akciğer kanseri olan hastalarda  “kendi kendini 
damgalama”, “içselleştirilmiş damga”, “hissedi-
len damgalama”nın daha yüksek olduğu, akciğer 
kanserli hastalara bakım verenlerin hastanın bu 
durumunun sigara içme nedeni ile geliştiği hak-
kında suçladığı bildirilmiştir (40,52,53). Yine ko-
lorektal kanser ve servikal kanser tanılı hastaların 
yaşam tarzı ve seksüel davranışlarının bir sonucu 
olarak hastalıklarının geliştiği algısı nedeni ile 
damgalandıkları gösterilmiştir. Kanserli hastalar 
tanıları nedeni ile utanma, suçluluk, anksiyete, 
depresyon ve sosyal izolasyon deneyimleyebil-
mektedir (41,53). Her ne kadar sigara ve kanser 
ilişkisi ortaya konmuş olsa da kanser gelişimin-
de genetik faktörler ve kontrol edilebilir çevresel 
toksinlerin maruziyeti de rol oynamaktadır. Bu 
bağlamda, kansere yönelik damgalanmanın ön-
lenmesinde bireysel ve toplumsal bilgilendirme, 
eğitim ve farkındalığın arttırılması gerektiği vur-
gulanmaktadır (47,54).

Damgalanmanın şiddeti ve sonuçları; bireyden 
bireye, toplumdan topluma ve bireyin içinde bu-
lunduğu duruma ve içselleştirme düzeyine göre 
değişmektedir (42).  Kanserli hastalara yönelik 
damgalamanın hastaların tedaviye uyumunu ve 
beklenen yaşam süresini azalttığı, toplumdan 
dışlanmasına, sosyal izolasyona, sosyal desteğin 
azalmasına, depresyon ve anksiyeteye, kendini 
suçlamaya ve duygusal iyilik hali başta olmak 
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üzere yaşam kalitelerinin azalmasına neden ol-
maktadır (41).  Kanserli hastaların damgalanma 
ile baş etmede yas, umutsuzluk, içselleştirme, 
kimlik krizi, anksiyete ve depresyon, hastalığını 
gizleme, iletişimden kaçınma, kendini suçlama, 
tedavi arayışından kaçınma ve tedaviye uyumsuz-
luk gibi yöntemler kullandıkları gösterilmiştir (8, 
13, 16, 22, 36,47). 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Damgalama karmaşık ve çok yönlü bir kavramdır. 
Sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve sağlık bilimle-
ri gibi birçok alanda araştırma konusu olmuş ve 
tanımlamalara yapılmıştır. Önyargılar ve ayrımcı 
tutumlar damgalanmaya neden olmaktadır. Kan-
serli hastalara yönelik damgalamanın temelini 
toplumda var olan; kültürel inançlar, önyargı, ay-
rımcı davranışlar ile kanserin “ölüm cezası’’ ola-
rak görülmesi, hastalığın getirdiği sosyal ve eko-
nomik yük, hastalığın tedavi edilemez ve bulaşıcı 
olarak algılanması gibi olumsuz duygu, düşünce 
ve tutumlar oluşturmaktadır. Kanserli hastalara 
yönelik damgalamanın azaltılması için toplumda 
var olan olumsuz düşünce ve algıların değiştiril-
mesi gerekmektedir. Damgalanma yalnızca has-
taları değil ailelerini de olumsuz etkilemektedir. 
Dolayısıyla algılanan damgalanma ve olumsuz 
etkilerini önlemek için bireysel terapilerden ya-
rarlanılması gerekmektedir. Ayrıca literatürde 
kanserli hastalara yönelik damgalama ile ilgili sı-
nırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu bağlamda, 
kanser ve kanserli hastalara yönelik damgalanma-
yı değerlendiren çalışmaların yapılması ve top-
lumda kansere yönelik olumsuz düşünce, önyargı 
ve ayrımcı davranışların önlenmesi için eğitim ve 
bilgilendirmenin yapılması önerilmektedir.
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Fear of Aging

Yaşlanma Korkusu

DERLEME / Review

Hatun ERKURAN,1

ABSTRACTÖZ
Aging is a process that involves all the physical, structural and func-
tional changes in the organism that occur over time and are irrever-
sible. Turkey Statistical Institute, the ratio of the elderly population 
in the total population, according to data of 2016 is estimated to rise 
to 10.2%, while 8.3% of Turkey’s elderly population ratio in 2023. 
This increase in the number of elderly population will bring along 
many problems and will require measures to be taken.
With the prolongation of life expectancy, physical weakness in old 
age, hearing and vision problems, decrease in perception, decrease 
in memory, chronic diseases are increasing and people are facing 
old age problems. When all these problems are considered, indivi-
duals experience fear of aging and have anxiety about the physical, 
social and emotional situations brought by aging.
The aim of this study is to summarize the concept of old age, fear and 
the concept of fear of aging with theoretical approaches.

Yaşlanma zamanla ortaya çıkan, geri dönüşü mümkün olmayan, or-
ganizmadaki fiziksel, yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümünü 
kapsayan bir süreçtir. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı verilerine 
göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %8,3 iken 2023 yı-
lında Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının %10,2’ye yükseleceği tahmin 
edilmektedir. Yaşlı nüfus sayısındaki bu artış beraberinde pek çok 
sorunu da getirecek ve bu konuda önlem alınmasını gerektirecektir. 
Yaşam süresinin uzaması ile birlikte yaşlılıkta görülen fiziksel güç-
süzlük, işitme ve görme problemleri, algıda azalma,  hafızada azal-
ma, kronik hastalıklar artmakta, kişiler yaşlılık problemleri ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar düşünüldüğünde kişiler 
yaşlanmaktan korkmakta ve yaşlanmanın getirdiği-getireceği fizik-
sel, sosyal ve emosyonel durumlara karşı kaygı yaşamaktadır. 
Bu çalışmanın amacı yaşlılık, korku kavramı ve kuramsal yaklaşım-
lar ile yaşlanma korkusu olgusunu literatür ışığında özetlemektir.
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GİRİŞ

Yaşlılık ve Yaşlanma
Gelişim psikolojisi açısından yaşam; ardışık ola-
rak ilerleyen ve taşıdığı özellikler itibarıyla farklı 
dönemler içeren bir gelişim sürecidir(1). Bu ge-
lişim süreci içerisinde yaşam birbirinden farklı 
özelliklere sahip, belirli yaşlar arasında tanımla-
nan evrelere ayrılır. Bu evreler; çocukluk, ergen-
lik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve yaşlılık 
olarak adlandırılır(1,2).
Her ne kadar yaşamın evrelerini kesin olarak bir-
birinden ayırmak mümkün olmasa da orta yaş dö-
neminden sonra gelen yaşlılık, yaşamın diğer dö-

nemleri gibi doğal, evrensel bir gerçeklik ve insan 
yaşamının en hassas dönemi olarak değerlendiril-
mektedir. Yaşlanma, canlıların bedensel gelişim-
lerini tamamladıktan sonra giderek yıpranması, 
yaşamsal fonksiyonlarının, üreme ile ilgili olanlar 
dahil, aksaması ve bozulması ve böylece o tür için 
beklenen ölüm süresinin sonuna doğru gelme sü-
reci olarak tanımlanabilir(2). 

Yaşlanma süreci doğumla birlikte başlar ve can-
lıların doğumundan ölümüne kadar birçok de-
ğişikliğe uğrayarak devam eder. Yaşlanma sabit 
bir süreç değildir ve kişiler arasında değişiklikler 
gösterir. Bu sürecin son bölümü  yaşlılık olarak 
adlandırılmaktadır. Yaşlılığın başlangıcı toplum-
dan topluma ve aynı toplum içinde yıllar içinde, 
cinsiyet, eğitim düzeyi, ekonomik koşullar, fizyo-
lojik ve psikolojik yaşa göre de kişisel farklılıklar 
gösterir(3).
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Yaşlanma genetik bir programla düzenlenir ve 
canlıyı çevresel faktörlerinde etkisiyle meydana 
gelen organizmada ki değişimlerle ölüme götüren 
olaylar toplamıdır(4).

Yaşlanma süreci birçok faktöre bağlı olarak, aşa-
ğıdaki başlıklar şeklinde tanımlanabilir:
•Kronolojik Yaşlanma: Kişinin doğumundan iti-
baren geçen takvim yaşını tanımlar. 
•Biyolojik Yaşlanma: Zigotun oluşumuyla başla-
yıp yaşla birlikte bireyin geçirdiği anatomik ve 
fizyolojik değişimleri ifade eder.
•Patolojik Yaşlanma: Normal biyolojik yaşlanma 
süreci ile etkileşen olaylara ve hastalıklara bağlı 
gelişen yaşlanmadır.
•Psikolojik Yaşlanma: Kişilerin yaşlılık dönemin-
de geçirdikleri öğrenme, algılama, akıl yürütme 
gibi bilişsel fonksiyonlarındaki değişimlerdir.
•Sosyal Yaşlanma: Kişilerin, toplumdaki rolleri-
nin, konumlarının yaşlanmasıyla değişime uğra-
masıdır.
•Ekonomik Yaşlanma: Özellikle emekliliğin etki-
siyle gelir düzeyinin azalması ve buna bağlı olarak 
bireyin yaşam şeklinde ortaya çıkan değişiklikler-
dir(3).

Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak ya-
şam koşulları iyileşmeye başlamış, sunulan sağlık 
hizmetleri ve tedavi olanaklarının artışı ile birlik-
te, yaşam süresinin yükselmesine sebep olmuştur. 
Bu durum yaşlı nüfusun artmasını getirmiştir(5).

Yaşlılığın başlangıcını nüfus bilimciler ve Birleş-
miş Milletler 60 yaş, gelişmiş ülkelerin birçoğu 
özellikle sosyal güvenlik hizmetlerinde 65 yaş 
olarak kabul etmektedir. Ancak yaşam koşulları-
nın iyileşmesi ile birlikte insanların yaşam süre-
leri de artmıştır. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü 
2002 yılında yaşlıları kronolojik olarak; 65-74 
yaşı genç yaşlılık, 75-84 yaşı orta yaşlılık ve 85 
yaş üzeri ileri yaşlılık (ihtiyarlık) olmak üzere üç 
gruba ayırmıştır(6).

Yaşlılığın başlangıcının 65 yaş olarak alınması ki-
şilerin emekliye ayrılması ve bazı sosyal güvence-
lerden yararlanmaya başlama yaşının belirlenmesi 
gerektiğinden kaynaklanmıştır. Yaşlılıkta görülen 
zihinsel, psikolojik ve fiziksel bozukluklar 65 ya-

şında aniden başladığı söylenemez. 80 yaşında 
olup ta üretken olabilen kişilerde mevcuttur(6).

Yaşlanma, bütün varlıkların kaderidir. Yaşlanan 
insanlarda saçlarda beyazlama, dişlerin dökülme-
si, ciltte kırışma gibi fiziksel değişimlerin yanında 
algıda azalma, unutkanlık gibi psikolojik yapı-
sında da değişiklikler olur. Öğrenme yetenekleri 
azalır, hareketleri yavaşlar. Buna karşın zengin bir 
yaşam deneyimi ve zengin konuşma dili edinilir. 
Zihinsel değişikliklerin yanı sıra “çocuklaştı” diye 
tabir edilen kişilikte değişiklikler oluşabilir. Yeni 
durumlara uyum sağlamada ve yeni düşünceleri 
kabul etmede güçlük yaşanabilir(7).

Yaşlılığın nasıl ortaya çıktığı konusuna bakıldı-
ğında iki temel görüşten bahsedilebilir. Bu gö-
rüşlerden birincisi; beyin kapasitesinde ki artış ile 
insanlar çevresel ölüm tehditlerini azaltıp, besin 
kaynaklarını artırmış, çeşitlendirmiş ve daha ko-
lay ulaşmayı sağlamışlardır. Böylece hayatta daha 
uzun kalmayı başarmışlardır(8).

İkinci görüşe göre ise; aile bireyleri arasındaki 
yardımlaşma ve yeni kuşaklara aktarılan bilgi sa-
yesinde olduğu yönündedir. Bazı kadınlar diğer 
doğum yapmış kadınların çocuklarına bakımı üst-
lenerek torunların daha iyi yetişmesini sağlamış 
aynı zamanda doğum oranının artmasına vesile 
olmuşlardır. Bu yardımlaşma ile toplumda aile içi 
ilişkiler gelişmiş, yaşlı bireylerin sayısı giderek 
artmıştır(8).

Korku Kavramı ve Yaşlanma Korkusu
Türk Dil Kurumu’na göre korku; Bir tehlike veya 
tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzün-
tü. Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir 
acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, 
ağız kuruması, kalp, solunum hızlanması vb. be-
lirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değiş-
melerle kendini gösteren duygu olarak tanımlan-
maktadır.

Yaşlılığın, gelecek yönelimli bir söylem içeren 
modernist kültürde hastalığı, güçsüzlüğü, ölümü 
anımsatması, ideal beden algısıyla bir çatışmayı 
içermesi ve yaşlıların çoğu kez ekonomik üretim 
alanının dışında kalması zaman içerisinde yaşlılı-



28

Sağlık ve Toplum    Yıl:20 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2020

ğın inşasını, temsilini ve yaşlılığa yönelik algıları 
değiştirmiştir(9,10).

“Yaşı yetmiş iş bitmiş”, “kurt kocayınca köpek-
lerin maskarası olur”, gibi atasözlerimiz düşünül-
düğünde yaşlanmanın kötü, mümkün olduğunca 
kaçınılması gereken, hastalıkla eşdeğer tutulan 
patolojik bir durum olarak algılanmaktadır 11 ve 
bireylerin yaşlanmaktan korkmasına sebep olmak-
tadır. Günümüzde anti-aging ürün kullanımında 
artma, yaşlanma etkilerini yok etmek için botoks 
uygulaması yaptırma ya da estetik cerrahi yöntem-
lerinde artış olması da bu korkunun var olduğunu 
kanıtlar niteliktedir.

Yaşlanma Korkusuna Yönelik Yaklaşımlar
Yaşlanma korkusuna yönelik kuramsal yaklaşım-
lar sosyokültürel ve eleştirel yaklaşımlar olarak iki 
başlık altında değerlendirilmiştir.

Sosyokültürel yaklaşımlar; cinsiyet ve etnisite gibi 
yaş da sosyal kimliğimizin bir öğesidir. Sosyal 
kimliğimizin bu önemli öğesine yönelik korkula-
rın ve olumsuz tepkilerin nedenleri ölüm korkusu, 
bedensel gücün azalması ve özgüven kaybı olarak 
değerlendirilmiştir. Ölüm korkusuna göre bir insan 
yaşlı birini gördüğünde kendi kaçınılmaz kaderini 
de görmektedir. Dolayısıyla yaşlılıktan korkmanın 
en önemli nedenlerinden biri yaşlılığın ölümü ha-
tırlatmasıdır(9).

Eleştirel yaklaşımlar; eleştirel yaklaşıma göre yaş-
lılığı ve yaşlılığın getirdiği sorunları anlamak için 
cinsiyet, sosyal sınıf ve etnisite analizlerinin etki-
lerini ve sosyoekonomik eşitsizlikleri anlamak ge-
rekmektedir. Cinsiyet temelli bir beden ve yaşlılık 
anlayışına göre bedenlerimiz hastalık ve sağlık için 
bir uzam olmaktan daha fazlasını ifade etmektedir. 

Yaş ve yaşlanma kavramları kültürün içine işler 
dolayısıyla bedenlerimiz yerine kültür tarafından 
yaşlandırıldığımız öne sürülmektedir. Baskın kül-
tür, yaşlanma hakkında erken yaşlardan itibaren 
kötü hissetmemiz ve bedenlerimizdeki yaşlanma 
belirtilerini çürüme ve düşüş işaretleri olarak kay-
gılı bir şekilde okumamız gerektiğini bize öğret-
mektedir(9).

Geleneksel toplumlarda yaşlılık statü belirleyicisi 

olabilmektedir. Yaşlı kişilerin bilgi ve deneyimle-
rinden faydalanılmakta, bu sebeple de karar alma 
sürecinde aktif olmaktadırlar.

Türk kültüründe, yaşlıya saygı ve sahip çıkma ge-
leneksel bir beklenti iken; bu durum günümüzde 
değişmektedir. Bu değişimle birlikte, yaşlıları za-
yıf ve topluma çok az katkı yapan insanlar olarak 
algılamakta, birçok medya kuruluşlarında da yaş-
lılığın tanımı bu şekilde yapılmaktadır. Bu duru-
ma, yaşlılık/ yaşlanma sürecinin kişiler tarafından 
yetersiz ve eksik algılanmasının katkıda bulunabi-
leceği ve yaşlının bilgi, deneyim, inanç ve moti-
vasyonun da bu algılamaları etkileyebileceği belir-
tilmektedir(12).

Popüler kültürün yaygınlaşması toplumları da et-
kilemiş, aslında doğal olan süreçler problemli bir 
algıya dönüşmüştür. Sanayi devrimi ile birlikte 
toplumsal hayat yeniden yapılandırılmış, gençlik 
yüceltilmiş, yaşlılık olumsuz bir özellik kazanmış-
tır. Yaşlıların toplumsal hayatın dışına itilmesine 
sebep olmuştur(13).

Sonuç 
Tüm dünyada yaşlı nüfusun giderek artıyor oluşu, 
toplumun yaşlıyı ve yaşlanmayı nasıl algıladığı, 
yaşlanma hakkındaki yanlış inanışlar ve olumsuz 
tutumları bireyleri de yaşlılık konusunda olumsuz 
etkilemekte ve yaşlanmayı mümkün olduğunca 
kaçınılması gereken bir durum olarak görüp yaş-
lılık kavramını acizlik, kronik hastalık, yoksunluk 
kelimeleri ile bağdaştırmalarına neden olmakta-
dır. Halbuki yaşlanma tıpkı bebeklik, çocukluk, 
ergenlik, gençlik gibi yaşamın doğal bir sürecidir. 
Bebeklik, çocukluk döneminden kaçılamayacağı 
gibi yaşlılık döneminden de kaçış olmayacaktır. 
Bu nedenle yaşlanmaktan kaçış için değil “Nasıl 
başarılı ve sağlıklı bir şekilde yaşlanırım?” konu-
suna odaklanılmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’de,  
üretken, başarılı, bağımsız yaşlanma hedeflenmek-
tedir.

Çalışmalardan elde edilen bulgu ve bilgiler çer-
çevesinde bireyin yaşlılık olgusunu kabul etmesi, 
yaşlılık dönemi için hazırlık yapması ve nihayetin-
de aktif bir yaşlılık dönemi yaşaması bireyi yaşlan-
maya ilişkin olumsuz düşünceler karşısında güçlü 
kılacağı sonucuna ulaşılmıştır.
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Familial Causes of Child Abuse and Precautions for Child Protection

Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun 
Korunmasına Yönelik Önlemler

DERLEME / Review

Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK1, Havva KARADENİZ2

ABSTRACTÖZ
Child abuse is all of the behaviors directed to the child by the mot-
her, father or carers, which are incompatible with the ethical rules 
adopted by the society and that affect the growth and development 
of the child. As a result, children are damaged physically, mentally, 
sexually and socially and their health and safety could be imperiled. 
Child abuse is the most difficult type of trauma to be diagnosed and 
treated due to the fact that it is reproducible, it is usually applied to 
the child by their closest and has a negative impact on the child in 
the later years of his life. Family history of childhood abuse, dispu-
tes among spouses, alcohol or substance abuse of the parent, negati-
ve life events, single parent, poor health of the parent, low education 
level, low income level lead to that parents to abuse their children. 
From this point of view, the aim of this review is to reveal the risk 
factors associated with parents in the abuse that children are expo-
sed to, and to draw attention to the issue of community and health 
professionals about the solutions to prevent.

Çocuk istismarı anne, baba ya da bakıcılar tarafından çocuğa yö-
neltilen, toplumun benimsediği ahlak kuralları ile bağdaşmayan, 
çocuğun büyüme ve gelişmesini etkileyen davranışların tümüdür. 
Bunun sonucunda çocuklar fiziksel, ruhsal, cinsel ve sosyal açıdan 
zarar görmekte, sağlık ve güvenlikleri tehlikeye girebilmektedir. Ço-
cuk istismarı, tekrarlanabilir olması, genellikle çocuğa en yakınları 
tarafından uygulanıyor olması ve çocuk üzerinde hayatının ilerleyen 
yıllarında olumsuz etki yaratması nedeniyle tanı konulması ve teda-
vi edilmesi en zor travma türüdür. Ailelerin çocukluk dönemindeki 
istismar öyküsü, eşler arası anlaşmazlıklar, ebeveynin alkol ya da 
madde kullanması, olumsuz yaşam olayları, tek ebeveyn olma,  ebe-
veynin sağlık durumunun kötü olması, düşük eğitim seviyesi, düşük 
gelir düzeyi ebeveynlerin çocuklarını istismar etmelerine yol açmak-
tadır. Bu bakış açısından hareketle bu derlemenin amacı, çocukların 
maruz kaldıkları istismarda ebeveynlerle ilişkili risk faktörlerinin 
ortaya konulması, istismarı önlemeye yönelik çözüm önerileri hak-
kında toplum ve sağlık çalışanlarının konuya dikkatinin çekilmesidir.

Keywords: Child abuse, familyAnahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, aile
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GİRİŞ
Çocuk istismarının algısal ve kültürel farklılıklar, 
uygulanan farklı disiplin yöntemlerinden kaynak-
lanan sorunlar nedeniyle birçok tanımı bulunmak-
tadır. Çocuk istismarı, genel olarak 0-18 yaş gru-
bundaki çocukların bakımından sorumlu olan kişi 
veya kişiler tarafından kaza dışı, zarar verici olan 
ve önlenebilir davranışlara maruz kalmasıdır (1). 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre, 
çocuk istismarı veya çocuğa karşı kötü muamele; 
“sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili genel du-
rumunda çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimi-

ne ve değerine zarar verebilen, fiziksel ve/ veya 
emosyonel kötü davranışı, cinsel istismarı, ihma-
li, her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılması-
nı içeren her türlü davranışlardır” (2).

1. Çocuk İstismarının Tipleri ve Çocukta 
Görülen Davranışlar
 Çocuğa yönelik istismar dört başlık altında ince-
lenebilir  (3):
- Fiziksel istismar
- Cinsel istismar 
- Duygusal (Emosyonel) istismar
- İhmal

1.1. Fiziksel istismar: Kaza sonucu olmayan, ço-
cukta fiziksel bir hasara, yaralanmaya neden olan 
hatta ölüm ile sonuçlanabilen çocuğa bakmakla 
yükümlü kişiler tarafından uygulanan davranış-
lardır. Bu davranışlar; çocuğu tekmelemek, yak-
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mak, ısırmak, sarsmak, bir cisimle vurmak, boğ-
maya çalışmak gibi durumlardır. Bu durum, ço-
cuğun fiziksel bütünlüğünün bozulmasına neden 
olabilir (4). İstismar sonucunda çürükler, kırık 
kemik, yumruk izi, şişlikler, eksik ve koparılmış 
saç, sigara yanığı, ısırık izi, yaraların ve kırıkla-
rın farklı iyileşme düzeyinde olması, yaralanma 
biçimlerinin aile ve çocuk tarafından mantıksal 
bir biçimde açıklanamaması sık karşılaşılan belir-
tilerdir (5). Fiziksel istismara uğrayan çocukların 
duygusal ve davranışsal sorunlar yaşadığı, ileti-
şim kurmada zorlanma, yeme bozuklukları, çe-
kingenlik, intihar olasılığının arttığı, depresyon, 
anksiyete bozukluğu, alkol, madde kullanımı, ço-
cuk suçluluğu ve akademik başarıda düşme gibi 
davranış problemleri görülebilmektedir (6).

 1.2. Cinsel istismar: Çocuğun kendisinden en 
az altı yaş büyük bir kişi tarafından cinsel doyum 
için zorla veya ikna edilerek kullanılması ya da 
başkasının bu amaçla çocuğu kullanmasına izin 
verilmesidir. Cinsel istismarın çocuk üzerinde; 
sarsıntılı tacize bağlı cinsel uyarılma, ihanet duy-
gusu, damgalanmak, zedelenmiş cinsellik ve aciz-
lik gibi çok yönlü etkileri bulunmaktadır (7). İs-
tismara sadece kız çocuklar değil erkek çocuklar 
da maruz kalmaktadır. DSÖ ve Ankara Üniversi-
tesi’nin hazırladığı “Türkiye’de Üniversite Öğ-
rencilerinde Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşam De-
neyimleri Araştırması Raporu’na göre; erkeklerin 
%8.7’si, kadınların %7.2’si çocukluklarında cin-
sel tacize maruz kaldıklarını belirtmişlerdir (8). 
Cinsel istismara uğrayan çocuklarda; konsant-
rasyon bozuklukları, kararsızlık, değersizlik, yo-
ğun suçluluk duygusu, yakınlarından uzaklaşma, 
kendine zarar verici davranışlar, intihar girişimi 
veya düşüncesi, ilgi azlığı, değersizlik duygusu, 
tedirginlik, yorgunluk, aşırı uyku ya da uykusuz-
luk, gelecek hakkında olumsuz düşüncelere sahip 
olma, düşük benlik saygısı, cinsel konularda tuhaf 
düşüncelere sahip olma, yetişkinlere fazla güven-
meme ve içe kapanıklık gibi birçok olumsuz ve 
yıkıcı davranışlar gözlenmektedir (9). İstismarın 
neden olduğu utanç, suçluluk gibi tepkilerden do-
layı cinsel istismar çoğu kez gizli kalmakta ve sır 
olarak saklandığı için de gerçek istatistiksel veri-
lere ulaşmak zor olmaktadır.

1.3. Duygusal istismar: UNICEF tarafından; 
“çocuğun nitelik, kapasite ve arzularının sürekli 
olarak kötülenmesi, sosyal ilişkiden yoksun bıra-
kılması, çocuğun sürekli olarak insanüstü güçler-
le, sosyal açıdan ağır zararlar verme ya da terk 
etme ile tehdit edilmesi, yaşına ve gücüne uygun 
olmayan isteklerde bulunulması ve çocuğun top-
luma aykırı düşen çocuk bakım ve yöntemleri ile 
yetiştirilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır (10).

Beş farklı ülkede yapılan bir çalışmada “çocuğa 
bağırmanın en sık görülen duygusal istismar biçi-
mi olduğu saptanmıştır. Çocuğun fiziksel olarak 
cezalandırılması, korkutulması, tehdit edilmesi, 
aşağılanması, reddedilmesi, sevilmemesi, küçük 
yaşta çalıştırılması gibi faktörler duygusal istis-
mara yol açmaktadır. Duygusal istismar sonucun-
da çocukta uyku bozuklukları, sallanma, parmak 
emme, oyun oynamada tutukluk gibi nevrotik 
problemler, yaşından büyük ya da küçük davranış 
gösterme ve gelişimsel gecikmeler görülebilmek-
tedir (11) .

1.4. İhmal: İhmal; çocuğun beslenme, giyinme, 
temizlenme ve korunma gibi bedensel ihtiyaçla-
rının (fiziksel ihmal) yanı sıra sevilme, şefkat ve 
ilgi görme gibi duygusal ihtiyaçlarının (duygusal 
ihmal) yeterince karşılanmadığı durumlarda orta-
ya çıkan bir olgudur. İstismardan farkı yetişkinin 
çocuğun bakımında pasif kalmasıdır (12).

2. Çocuk İstismarında Rol Oynayan Ailesel 
Nedenler
Aile; akrabalık bağlarıyla birbirlerine bağlan-
mış, yetişkin insanların çocukların bakımından 
sorumlu olduğu en küçük toplum birimidir. Aile 
evrenseldir, bireyin biyolojik, psikolojik ve sos-
yal gereksinimlerini yerine getirmekle yükümlü-
dür. Bu gereksinimler; korunma ve barınma, sev-
me-sevilme, kendini gerçekleştirme, ait olma, sta-
tü edinme, çocukların bakımı ve eğitimi, güven, 
toplumsal töreler, bilgi, mal ve mülkün kuşaklara 
aktarılması gibi ihtiyaçlardır (13).  

Çocukların en güvenli olacakları yer ailelerinin 
yanı olmasına karşın aynı zamanda istismar olgu-
larında en çok risk altında oldukları yer de aile-
leridir. İstismarda bulunan ailelerin başlıca özel-
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likleri; eşler arası anlaşmazlıkların olması, ebe-
veynlerin alkol ya da madde kullanması,  çocuk 
ile ilgili beklentiler içinde olma, parçalanmış aile 
yapısının olması, ebeveynlerin sağlık durumları-
nın kötü olması, geniş aileye sahip olma ve eğitim 
seviyesidir (14,15). Aileler düşük gelir seviyesine 
sahipseler daha fazla çalışacaklar ve çocuklarıy-
la daha az ilgilenecekler, bunun sonucunda ço-
cuklarını istismar ve ihmal edeceklerdir. Aileler 
üzerinde yapılan çalışmalara bakıldığında; Rod-
riguez’in 2010 yılında Carolina Üniversitesi’nde 
yaptığı araştırmada stres seviyesinin yüksek oldu-
ğu ailelerde, ebeveynlerin çocuklarına karşı otori-
ter tutum sergiledikleri ve bu tutuma bağlı olarak 
çocuk istismarı riskinin arttığı saptanmıştır (16). 
Ankara’da 2010’da yapılan bir araştırmada aile 
içerisinde eşler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle 
ebeveynlerin, çocuklarına fiziksel ve duygusal is-
tismar uyguladıkları belirlenmiştir (17). Ebevey-
nler, çocukların gelişiminde en etkili role sahip 
olduklarından, çocuğun gelişimini olumlu yönde 
etkileyebilmeleri için öncelikle kendi gelişimleri-
ni sağlıklı bir şekilde tamamlamaları gerekmek-
tedir. Kendi çocukluk yaşantılarında istismara 
maruz kalan ebeveynlerin kişisel özelliklerine 
bakıldığında, çocuklarına karşı sabırsız ve öfkeli 
davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Ebevey-
nlerin kendi çocukluk dönemlerinde aşırı stres 
içinde, katı ve cezalandırıcı bir disiplin anlayışın-
da ve çocuk gelişimi konusunda yetersiz bilgiye 
sahip bir ailede büyümesi durumunda benzer dav-
ranışları sergilemesine neden olabilmektedir (16). 
Sosyal Öğrenme Teorisi’ne göre, çocukluğunda 
anne-babasından kötü muamele gören bireylerin 
kendilerinden daha güçsüz olan çocuklarına sal-
dırma, dayak atma ve tek başlarına bırakarak on-
ları ihmal etme davranışları gösterdiği bilinmek-
tedir (18). İstismarda bulunan ebeveynlerin bir 
başka özelliği de genç anne-baba olmalarından 
kaynaklı olarak ortaya çıkan bazı davranışlardır. 
Yeni çocuk sahibi olmuş deneyimsiz ebeveynler 
çocuklarının ihtiyaçlarını anlayamama, duygusal-
lıktan uzak olma ya da tahammül edememe gibi 
durumlar gibi hazırlayıcı sebepler nedeniyle istis-
mara yol açabilmektedir (14,19).

Ailelerin çocuk sahibi olmalarının nedeni kendi-
lerini sevecek birinin olması isteği olabilir. Ço-
cuklarından büyük beklentileri vardır. Çocuklar, 

ebeveynlerin isteklerini karşılayamadığı durumda 
ebeveynler fiziksel ceza uygulayarak, çocukları 
istedikleri gibi davranmaya zorlayabilirler. Bu 
tutumun genelde, annelerin olgunlaşmamış, ego 
gelişimini tamamlamamış ve paranoid tutum için-
de olan bireyler, babaların ise; içe dönük, düşük 
düzeyde istekleri ve yaşam arzusu olan bireyler-
de olduğu bildirilmektedir (20). Çocuğa istismar 
uygulayan ebeveynlerin benmerkezci olmaları, 
sadece kendi haz ve mutluluklarını düşünmeleri, 
sorumluluklarını yerine getirmemeleri gibi ortak 
kişilik özelliklerinin olduğu belirtilmektedir (21). 
Ebeveynlerin çocuklarını terbiye etme gerekçe-
siyle bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocuklara za-
rar vermeleri, çocukların fiziksel, ruhsal, zihinsel 
ve toplumsal gelişimlerini olumsuz yönde etkile-
yebilmektedir (22). Akduman (2010), annelerin 
çocuklarını disipline etme davranışlarını belirle-
mek ve bunu çocuk istismarı açısından değerlen-
dirmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Bu araştır-
mada annelerin çocuklarının olumlu davranışları-
nı arttırmak, olumsuz davranışlarını azaltmak için 
hem sözel hem de fiziksel ceza uygulamalarına 
başvurdukları belirtilmektedir (23).

3. Çocuk İstismarını Önlemeye Yönelik 
Önlemler
Devlet tarafından sağlanan koruyucu hizmetler 
ve aile destek programları koruyucu önlemlerdir. 
Yapılan araştırmalar çocuk ve ebeveyn arasındaki 
güvenli bağlanma sayesinde, ebeveynin çocuğa 
karşı duyarlılığının arttığı ve çocuğun davranış 
problemlerinin azalarak istismarın da azaldığını 
göstermektedir (24).

T.C. Anayasası’nın ‘Ailenin Korunması’ başlıklı 
41. maddesinde, ailenin Türk toplumunun temeli 
olduğu, Devletin ailenin huzuru ve refahı ile özel-
likle anne ve çocukların korunması için gerekli 
önlemleri alacağı, teşkilatı kuracağı hususu vur-
gulanmaktadır. Her çocuğun korunma ve bakım-
dan yararlanma, yararına aykırı olmadıkça anne 
ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve 
sürdürme hakkına sahip olduğu ve Devletin her 
türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koru-
yucu tedbirler alacağı belirtilmektedir (25). Ço-
cukları istismardan korumada birincil (primer), 
ikincil (sekonder) ve üçüncül (tersiyer) koruma 
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olmak üzere 3 düzeyden söz edilebilir. Birincil 
koruma istismarın gerçekleşmesini önlemeye yö-
nelik tedbirleri, ikincil koruma erken tanı ve teda-
viyi, üçüncül koruma ise istismara maruz kalmış 
çocuğun rehabilitasyon sürecini kapsamaktadır.

3.1. Birincil koruma: İstismar gerçekleşmeden 
önlenmesine yönelik toplumsal farkındalığı art-
tırmaya yönelik çalışmalardır.  Bu çalışmalar; 
- Çocuk haklarının ulusal yasalarca uygulanması, 
- Toplumun bilinçlendirilmesi, ev ziyaretleri ile 
eğitim yapılması,
- Ebeveynlerin, çocuğun bakımı ile ilgilenen ki-
şilerin, sağlık profesyonellerinin, öğretmenlerin, 
kreş, yurt ve eğitim kurumlarında görevli diğer 
kişilerin istismar konusunda eğitim almaları, 
- Sağlık bakımının arttırılması, 
- Aile planlaması ve danışmanlık hizmetlerinin 
verilmesi, 
- İstismar açısından riskli grupların belirlenmesi 
ve koruyucu hizmetlerin sağlanmasıdır (26).

3.2. İkincil koruma: Erken tanı tedavi, bakım ve 
izlem çalışmalarını içerir. Erken tanı ve tedavi is-
tismarın çocuğun bedensel, sosyal ve psikolojik 
gelişimi üzerine olumsuz etkilerini azaltmaktadır.  
İstismar şüphesi düşünülen olguda ayrıntılı şe-
kilde anamnez alınması, çocuk ve aile ilişkisinin 
gözlemlenmesi, çocuğun muayenesinin ayrıntılı 
şekilde yapılması, olayın nasıl olduğunun öğre-
nilmesi erken tanı konulmasını sağlayabilir. Has-
tane başvurularında tespit edilemeyen istismar 
olgularının %30-50’si tekrarlayan travmalara ma-
ruz kalmakta ve %5-10’u tekrarlayan travma son-
rası kaybedilmektedir. Erken tanı için tüm sağlık 
çalışanlarının farkındalığını arttıracak eğitimler 
düzenlenmeli, çocuk istismarının tanı ve tedavi-
sinde etik, ahlaki ve yasal yükümlülükleri olan 
hekimlerin çocuk istismarının bulgu ve belirtile-
rini çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Herhangi bir 
nedenle hastaneye başvuran çocuklar istismar açı-
sından değerlendirilmeli, şüpheli durumlarda ço-
cuk zarar görmeden ilgili birimlere bildirilmelidir 
(21). İstismara uğrayan çocuk,  yaşadığı olayı bir 
yabancıya anlatmaya çekinebilir, utanç duyabilir. 
Çocuğun cinsel istismara uğrayıp uğramadığını 
anlamak için çocuğun cinsel içerikli davranışları 
gözlemlenebilir. Bu dönemde, çocuğun duyguları 

ile ilgili olarak iyi-kötü ya da haklı-haksız şeklin-
de yargılarda bulunulmamalıdır. Çocuğun yaşadı-
ğı gerilimi belirlemek amacıyla, duygularını ‘üz-
günüm’, ‘kötüyüm’, ‘çok kötüyüm’ şeklinde de-
recelendirmesi istenebilir. Bu dönemde çocuğun 
yaşadığı utanç gibi duyguların üzerinde durulmalı 
ve istismarın sorumlusunun kendisi olmadığı an-
latılmaya çalışılmalıdır (27,28).

3.3.Üçüncül koruma: İstismarın meydana gel-
mesinden sonra zararı azaltmaya yönelik, tek-
rarlanmasını engelleyici ve çocukta olan etkileri 
iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarını kapsar. 
İstismar tıbbi, hukuki, toplumsal ve bireysel bo-
yutu olan çocuk ve ailesi için zor bir süreç olup, 
travmanın en az zararla atlatılması, ailenin ve ço-
cuğun mahremiyetinin korunması ve istismarcı 
ile çocuğun ilişkisinin kesilmesi gerekmektedir. 
İstismara uğrayan çocuğa psikolojik destek veril-
meli ve travmayı atlatmasına yardımcı olunmalı-
dır. Çocuğun duygu ve düşüncelerinin davranış-
larına yansıyan etkisi izlenmelidir. Çocuğun istis-
mara karşı gösterdiği tepkiyi anlamaya çalışmalı, 
bu duruma karşı geliştirdiği baş etme mekanizma-
larını belirlemeli, çocuğun düşüncelerini ve hisle-
rini ifade etmesi sağlanmalıdır. İstismara maruz 
kalan çocuk ve istismar uygulayanın da rehabilite 
edilmesi gerekmektedir (29,30).

4. Çocuk İstismarının Önlenmesinde Halk 
Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Çocuk istismarının önlenmesi veya sonuçlarının 
hafifletilmesinde sağlık çalışanlarına yasal yü-
kümlülüklerden ziyade vicdani olarak da büyük 
sorumluluklar düşmektedir. İstismara maruz kalan 
çocuklar için ortak özellik gösteren, erken uyarı 
belirtilerini gözlemlemede halk sağlığı hemşiresi 
önemli role sahiptir. Herhangi bir sebeple sağlık 
kurumuna başvuran hastalarda; mevcut durumun 
doğru tanılanması, şüphelerin kanıtlanması ve 
dikkatli öykü alınması önemlidir. Sağlık çalışanı, 
hastayı kaybetme kaygısı, mahkemeye gitme kor-
kusu, istismar tanı ve tedavisindeki yetersizlikler 
nedeniyle istismar raporu hazırlarken huzursuz-
luk yaşamaktadır (31). Yasalarımıza göre, “göre-
vini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir 
belirti ile karşılaşmasına karşın, durumu yetkili 
makamlara bildirmeyen ya da bu hususta gecikme 
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gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü yer almak-
tadır (32). Sağlık çalışanlarının bireyi ve toplumu 
direkt etkileyen bu konuda daha şüpheci gerek-
mektedir.

Hemşireler özellikle birinci basamakta görev alan 
aile sağlığı çalışanları, çocuk izlemlerinde çocuk-
la ilk karşılaşan, ailesi ve bakımıyla ilgilenen kişi-
lerle ilk iletişime giren, tedavi ve bakım sırasında 
çocukla ilk temas kuran kişilerdir. Bu nedenle, 
istismar şüphesi olan olgularda hemşireler duyar-
lı davranmalı, istismarı tanılama, değerlendirme 
ve tedavi aşamalarında hekimle birlikte işbirliği 
yapmalıdır (33).

Anneler, gebelik sürecinde ilk olarak aile sağlığı 
merkezlerine başvurmakta ve gebelik takibini ora-
da gerçekleştirmektedir. Bu aşamada hemşireler; 
istenmeyen gebelik, evlilik dışı doğum, ebevey-
nlerden birinin ruh sağlığının bozuk olması gibi 
özellikler bakımından aileleri değerlendirilebilir 
ve bu durumlara yönelik uygun girişimler planla-
yabilir (18,34). Hemşireler çocukların büyüme ve 
gelişme dönemlerini iyi bilmeli, iyi bir gözlemci 
olarak çocuk istismarındaki bulgu ve semptomla-
rı tanıyabilmelidir. Mevcut istismar vakasını iyi 
değerlendirmeli, istismar edilen çocuğun tepkile-
rini gözlemlemeli ve kesin tanıya sağlık ekibiyle 
birlikte karar verdikten sonra, olayın bildirimi-
ni yapmalıdır (35). Hemşireler koruyucu sağlık 
hizmetleri kapsamında eğitim ve danışmanlık 
yapmalıdır. Ev ziyaretlerinde aileleri riskler yö-
nünden değerlendirmeli, sorunları belirlemeli ve 
çözümünde destek olmalıdırlar (18). Hemşireler, 
istismar riski bulunan aileleri tanıyabilmelidirler. 
Bu aileleri anne-bebek bağını geliştirmeye yöne-
lik olarak bebeğe dokunmaya, bakım vermeye 
cesaretlendirmeli, çocuk yetiştirme ve disiplin 
uygulamalarını öğretmeli, çocukların gelişim dö-
nemlerine göre büyüme ve gelişmeleri hakkında 
ebeveynleri bilgilendirmeli, ebeveynlerin sosyal 
destek sistemlerini, yalnızlık durumlarını ve ruh-
sal sorunlarını değerlendirmelidirler (34). 

SONUÇ
Çocuk istismarına yol açabilecek ailesel nedenle-
rin kontrolü ya da ortadan kaldırılması için, ulusal 

sağlık politikaları kapsamında toplumsal farkın-
dalık çalışmaları yapılmalıdır. Çocuk istismarı 
bakımından risk taşıyan aileler birinci basamak 
kurumlarında görev yapan sağlık profesyonelleri 
tarafından tanılanabilmeli ve sık izlenmelidirler. 
Çocuk istismarının önlenmesi ve çözümü aşama-
larında multi-disipliner bir yaklaşımla sağlık çalı-
şanları birlikte çalışılmalıdır. Halk sağlığı hemşi-
releri, çocuk istismarına neden olabilecek ailesel 
risk faktörlerini bilmeli, bu faktörler yönünden 
risk taşıyan aileleri sık izlemeli, istismara uğrayan 
çocuktaki bulgu ve semptomları tanıyabilmeli ve 
kesin olduğu düşünülen vakalar, adli makamlara 
bildirmelidirler.
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Smoking and Passive Smoking Status Among Women and (Selected) 
Related Factors: A Descriptive Study

Kadınlar Arasında Sigara İçimi, Sigara Dumanından Pasif 
Etkilenim Durumu ve Seçilmiş Bazı Faktörlerle İlişkiler: 
Tanımlayıcı Bir Araştırma

ARAŞTIRMA / Research Articles

Ayşe BERİVAN BAKAN1, Gülpınar ASLAN2 Şenay KARADAĞ ARLI3

ABSTRACTÖZ
Aim: The aim of this study is to determine the status of smoking and 
passive smoking among women and to investigate the relationship 
between smoking/passive smoking considering (some) selected fa-
ctors.
Methods: The present study adopted a descriptive model. It was con-
ducted with the participation of 1856 volunteer women in a city lo-
cated in the Eastern part of Turkey between October and December, 
2016. Data were collected using the Socio-demographic Form and 
Fagerstrom Test for Nicotine Dependence. 
Results: Of all the women participating in the study, 15% were found 
to smoke, 63% had someone who smoked in their family, and 89% of 
the smoking family members reportedly smoked at home. More than 
half of the women participating in this study were found to be passive 
smokers. A negative, statistically significant relationship was found 
between passive smoking and education status and husband’s edu-
cation status. There was a positive, significant relationship between 
smoking and education status but age had a negative significant re-
lationship with smoking. (p<0.01, p<0.001).
Conclusions: More than half of the women participating in the study 
were found to be passive smokers. Despite the important effects of 
the interventions specifically in public spaces, the issue of passive 
smoking particularly in homes is not approached seriously. It is re-
commended that family based training programs that focus on the 
harmful effects of passive smoking should be conducted periodically. 

Amaç: Bu çalışmada kadınlar arasında sigara içimi ve  sigara du-
manından pasif etklenim durumunun ortaya konulması ve her iki 
durumun seçilmiş bazı faktörlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlan-
mıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Bu 
araştırma Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ilde Ekim-Aralık 
2016 tarihleri arasında 1856 kadının gönüllü katılımıyla yapıldı. 
Araştırmanın verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Fagerström Nikotin 
Bağımlılık Testi ile toplandı.
Sonuç: Araştırmaya katılan kadınların %15’inin sigara kullandı-
ğı, %63’ünün ailesinde sigara kullanan birinin olduğu ve bunların 
%89’unun evde sigara içtiği belirlendi. Pasif içicilik ile öğrenim du-
rumu ve eşin öğrenim durumu arasında negatif yönde istatistiksel 
açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sigara içimiyle yaş arasında 
negatif yönde, öğrenim durumu ile pozitif yönde anlamlı ilişki oldu-
ğu (p<0.01, p<0.001).
Sonuç ve öneriler: Çalışma kapsamındaki kadınların yarısından 
fazlasının pasif içici oldukları belirlendi. Sigara kullanımını azalt-
maya yönelik özellikle kamusal alanda ciddi girişimler olsa da, pasif 
içicilik sorunu özellikle ev ortamı için ciddiyetle ele alınmamaktadır. 
Pasif içiciliğin zararları konusunda aile temelli eğitim programları-
nın periyodik olarak yürütülmesi önerilmektedir.

Keywords: Cigarette, Passive and active smoking, Women Anahtar Kelimeler: Kadınlar, Sigara, Pasif ve aktif sigara içiciliği
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Introduction
Despite the many bans implemented in several 
countries, smoking has been the most important 
preventable public health problem which 
increases continuously (1). With the thousands of 
harmful substances it contains, cigarette causes 
serious problems for human health (e.g. ischemic 
heart diseases, cerebrovascular diseases, chronic 

obstructive pulmonary disease, tuberculosis, 
cancer, etc.) (2,4).

In 2016 alone, tobacco use caused over 7.1 million 
deaths worldwide. Nearly 884 thousand of those 
who died because of this reason were people who 
did not smoke but were passive smokers. (5). 
Unless precautions are taken for decreasing the 
use of tobacco, this number will reach up to 8 
million people in 2030 (4).

Smoking among women is reported to be at 
different rates in the world, and this difference is 
considered to be associated with tobacco market, 
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globalization, and women’s status. Approximately 
175 million adult women worldwide smoke every 
day (5,7).

National PIAR results in Turkey (1988) showed 
that smoking rates were 62% in men, 24.3% in 
women, and 43.6% in general society (8). After 
this report, “Tobacco and Health Symposium” 
was held in 1992. To raise awareness about the 
harmful effects of smoking on health, “National 
Committee on Cigarette and Health”, which 
was formed after the symposium, participated 
in several conferences, meetings, panels, and 
radio and television programs and tried to inform 
society about this issue (9, 10). A study conducted 
one year after the activities carried out by the 
“National Committee on Cigarette and Health” 
reported smoking rates 57.8% in men, 13.5% in 
women, and 33.6% in general society (11).

Then another important step was taken about fight 
against smoking, and the Law on Prevention and 
Control of Hazards of Tobacco Products (Law No. 
4207) was launched in 1996 (12). With this law, 
smoking was forbidden in closed areas such as 
education and health institutions, sports halls, 
transportation vehicles, and waiting rooms; selling 
tobacco products to children was forbidden; 
and writing warning signs and broadcasting 
educational programs about the the harms of 
smoking was made compulsory. The law was 
applied best in public transportation vehicles, but 
no complete success was achieved (10, 12).

Following the law no 4207, a more active era 
was started with the “Framework Convention on 
Tobacco Control” (FCTC) which was launched in 
2005 (13). 

Two reports shed light to the outcomes of the 
activities conducted with the enactment of the law 
no 4207 “National Tobacco Control Program”. 
Of these reports, the “Global Adult Tobacco 
Survey” which was published in 2008 indicated 
that smoking prevalence was 31.3%; 47.9% of 
men and 15.2% of women smoked (14). Results 
of the report published in 2010 showed that two-
third of the smoking people worldwide lived in 

ten countries including Turkey and that in terms 
of cigarette consumption Turkey was ranked third 
in Europe and seventh in the world (4, 15).

As a result of these data, the law no 4207 was 
revised in 2008, and the related article “smoking 
is prohibited in places that provide entertainment 
services such as restaurants, coffeehouses, 
cafeterias, and barrooms” was launched in 2009 
(16). Besides, “National Tobacco Control Program 
and Action Plan 2008-2012” was published, and 
some strategies were put into practice in line with 
the goals identified here (15).  

According to the results of the “Global Adult 
Tobacco Survey 2012”, smoking prevalence was 
27.1%; and 41.4% of men and 13.1% of women 
smoked (17). OECD 2014 report indicated that 
smoking prevalence in Turkey decreased to 
23.8%, and 37.3% of men and 10.7% of women 
smoked (18). WHO 2017 report indicated that 
smoking prevalence was 28.8% in Turkey; 41.4% 
of men and 16,3% of women smoked every day 
(19). Studies on passive smoking report that this 
rate is very high (20,23).

Passive smoking, which is defined as the inhalation 
of environmental tobacco smoke which is formed 
with chemical substances and particles, is a more 
common problem for women in comparison to 
men specifically in developing countries. Passive 
smokers are reported to be exposed to smoke 
mostly at homes and workplaces (6, 24, 25).

With the enactment of FCTC, the “National 
Tobacco Control Program” prepared by the 
Ministry of Health in Turkey is being implemented 
with the “Tobacco Control Strategy Paper and 
Action Plan 2018-2023” title. This action plan 
includes a number of goals and strategies about 
informing people about the “identification of 
passive influence levels in society” and “harms of 
passive influence” (26).

International Agency for Research on Cancer 
(IARC) reports environmental tobacco smoke as 
carcinogen, and passive smoking as a cause for 
lung cancer (27).
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Studies on passive smokers show that passive 
smoking is associated with type 2 diabetes and 
increases the risk of atherosclerosis, coronary 
artery disease, stroke, and breast cancer (28,30).

In a similar vein, studies on passive smoking 
found that like smokers, pregnant women and 
babies who were exposed to passive smoking 
were affected by cigarette smoke negatively (31). 

In the study conducted in Turkey the secondhand 
smoke exposure among children; it is indicated 
that there is a direct proportion between the more 
people at home smoking and number of cigarettes 
smoked grow; also the frequency of acute 
respiratory tract infection increase (32).

Studies on pregnant women in our country 
reported that the rate of exposure to passive 
smoking throughout the pregnancy period reached 
up to 74% (21, 22).

Smoking prevalence is less among women than 
men in many countries; however, the potential 
increase in smoking rates specifically among 
young women and high exposure to passive 
smoking among women highlight the need for 
taking precautions for the future.

The purpose of this study, which has been 
conducted in a city located in the eastern part of 
Turkey, is to determine the status of smoking and 
passive smoking among women and to investigate 
the relationship between smoking/passive 
smoking considering (some) selected factors. 

Methods 
Study Population
This study utilised a descriptive model. It was 
conducted in Family Health Centers (FHC) in a 
city located in the Eastern part of Turkey between 
October and December, 2016. Target population 
of the study was 6956 women who applied to 
FHCs between the aforementioned dates. No 
sampling was performed, the study was conducted 
with 1856 women who were aged between 18 and 
65, who could communicate sufficiently, and who 
accepted to participate in the study.

Those who stated that they smoke regularly were 
considered as smokers. Those who smoke one or 
less once in a month considered as non-smokers. 
Those who quit smoking long time (>6 months) 
or short time (>6 months) ago considered as 
quitter. (33)

Prior to the study, Ethical Committee approval 
was obtained with 13/05/2016-E.8791 document 
number 002 declared on 12.05.2016; permission 
was obtained from the Public Health Agency; and 
the participating women were informed about the 
study and their verbal consent was obtained. 

Measurements
Data were collected through the Socio-
demographic Form and Fagerstrom Test for 
Nicotine Dependence (FTND). 

Socio-demographic Form
The form, which was developed by the 
researchers, consists of 12 questions that aim to 
collect data about the socio-demographic features 
of the women participating in the study.

Fagerstrom Test for Nicotine Dependence 
(FTND)
Fagerstrom Test for Nicotine Dependence 
was developed by Karl O. Fagerstrom in 1989 
with a view to identifying the level of physical 
dependence on cigarette. Cronbach’s alpha 
reliability co-efficient was found 0.61 (34). 
Reliability and factor analysis of the Turkish 
version was performed by Uysal et al. in our 
country, and Cronbach’s alpha reliability co-
efficient was found 0.56 (35). The present study 
found Cronbach’s alpha reliability co-efficient as 
0.74. Each item of the scale was scored as “0’’, 
“1”, “2”, and “3”. Total scores range between 
0 and 10. The score obtained from the scale 
increases with the increase in dependence on

cigarette. Nicotine dependence is divided into five 
groups according to the total score obtained from 
the test: very low (0-2 points), low (3-4 points), 
moderate (5 points), high (6-7 points), and very 
high (8-10 points) dependence (34, 35).
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Variable n (%)
Education Status Illiterate 300 (16.2)

Literate/Primary School 303 (16.3)
Secondary School 127 (6.8)
High School 432 (23.3)
College 694 (37.4)

Marital Status Married 975 (52.5)
Single 850 (45.8)
Widow/Divorced 31 (1.7)

Husband’s Education Status Illiterate 92 (9.1)
Literate/Primary School 293 (29.1)
Secondary school 151 (15.0)
High School 245 (24.4)
College 225 (22.4)

Social Security Yes 1317 (71.0)
No 539 (29.0)

Occupation Civil Servant 169 (9.1)
Housewife 810 (43.6)
Other (student, etc.) 877 (47.3)

Monthly Income Income less than expenses 771 (41.5)
Income equal to expenses 911 (49.1)
Income more than expenses 174 (9.4)

Smoking Yes 281 (%15.1)
No 1571 (%84.6)
Quitted 4 (%0.2)

Presence of someone who 
smokes in the family 

Yes 1168 (62.9)
No 688 (37.1)

Smoking at home Yes 1041 (89.1)
No 127 (10.9)

                                                                                Mean±sd
Age 28.42±10.83 (min. 18 max. 64)
Age of starting to smoke 19.83±5.91 (min.10 max. 50)
Duration of regular smoking (year) 10.19±8.56  (min. 1 max. 46)
FTND 3.75±2.93  (min. 0 max. 10)

Data collection
Data were collected by the researchers through 
face to face interviews with the participants who 
applied to FHCs, who met the research criteria, 
and who accepted to participate in the study. Each 
interview took about 5 to 10 minutes. 

Statistical Analysis
Data analysis was performed in SPSS package 
programming, using descriptive statistics, 

Kolmogorov Smirnov, Chi-square test, and 
Spearman correlation analyses. Statistical 
significance was taken p<0.05.

Limitations of research
The limitation of the research is that it is made 
of a single city. Besides this, research was built 
in a small group, therefore it cannot represent the 
female population in the province.

Results
Table 1. Socio-demographic Features of the Women (n=1856), Ağrı 2016
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An analysis of the participants’ socio-demographic 
features showed that their average age was 
28.42±10.83. Besides, 37.4% had college degree, 
52.5% were married, and husbands of 29.1% were 
literate/had primary school education. Of all the 
women participating in the study, 71% had social 
security, 47.3% were students/worked in daily 
jobs, and 49.1% had monthly income equal to 
expenses. 15.1% of the women smoked, average 
age for starting smoking was 19.83±5.91, average 
of the FTND point 3.75±2.93 ; and the duration 
of regular smoking was 10.19±8.56 years on 
the average. 62.9% of the women had someone 
who smoked in their family, and 89.1% of them 
smoked at home (Table 1).

Nicotine dependence was found to be very low 
for the 42% of the participants and high for the 
22% (Table 2). 

Table 2. Nicotine Dependence Levels of the 
smokers (n=281) , Ağrı 2016
Level n %
Very low (0-2 points) 118 42.0
Low (3-4 points) 47 16.7
Moderate (5 points) 19 6.8
High (6-7 points) 62 22.1
Very high (8-10 points) 35 12.5

Limitations of research

No significant difference was found in terms of 
passive smoking between those who smoked 
and who did not smoke or who quitted smoking 
(Table 3).

Table 3. Passive smoking status by smoking 
status of the participants (n=1168) , Ağrı 2016

Smoking status

Passive 
smoker

Not passive 
smoker

x2 p

n % n %
Smoker/quitted 227 90.1 25 9.9 .301 .583
Non smoker 814 88.9 102 11.1

A negative, statistically significant relationship 
was found between passive smoking and education 
status and husband’s education status. Age was 
found not to affect passive smoking, but it had a 
negative, significant relationship with smoking. 

There was a positive, significant relationship 
between smoking and education status; husband’s 
education status did not have effects on smoking 
(Table 4). 

Table 4. Relationship between passive smoking 
and age and education status, Ağrı 2016

Smoking status Age Education 
Status

Husband’s 
Education 

Status

Passive smoker r
p

.053

.071
-.134
.000

-.137
.001

Smoker r
p

-.158
.000

.107

.000
-.024
.454

Discussion
Tobacco Atlas reports that 175 million women 
ages 15 or older are current smokers and one-third 
of females globally were exposed to second hand 
smoke (5). Passive smoking rates are reported 
to be very high in many countries in the world. 
Therefore, passive smoking is acknowledged as a 
public health problem for every age group starting 
from childhood.  

According to several studies in Turkey, it is 
determined that passive smoking is very high. 
Especially among school students, rate of the 
passive smoking frequency is founded by the 
Ersu et al. (36), with 81% and Guneser et al. (37) 
with 67%. Also, according to the research of the 
Karakoc et al. (38).; it shows that 74% of the 
school students are exposed to passive smoking 
at home. In this study 63% of the women had 
someone who smoked in their family, and 89% of 
them smoked at home. 

The present study found a negative, statistically 
significant relationship between passive smoking 
and education status and husband’s education 
status. This result could be associated with the 
increased awareness of individuals with the 
increase in their education status.

An analysis of smoking according to age indicated 
a negative, significant relationship between 
smoking and age. A number of studies also report 
a decrease in smoking with the increase in age (3, 
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39,41). This result is considered to be associated 
with the increased health problems with age, 
which leads individuals to quit smoking. 

A positive, significant relationship was found 
between smoking and education status. Turan et 
al. (3) found that majority of people who smoked 
had education status of university and above. 
Different studies in the literature also indicated 
similar results (39, 40). The Tobacco Atlas results 
show that half of female daily smokers live in 
very high- human development index countries 
(5). 

The present study found that FTND mean score 
of women who smoked was 3.75 ± 2.93. nicotine 
dependence was found to be low-very low for the 
58.7%.  This finding of the study is similar to the 
literature.(42,44).

Conclusion
More than half of the women participating in 
this study were found to be passive smokers. 
Despite the important effects of the interventions 
specifically in public spaces, the issue of passive 
smoking is not approached seriously particularly 
in homes. It is recommended that the issue of 
passive smoking should be examined with larger 
groups, and family based training programs that 
focus on the harmful effects of passive smoking 
should be conducted periodically. 
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Level of Use of Preventive and Curative Health Services by Individuals 
Aged 65 Years or Over Living in the City Center of Manisa 

Manisa Kent Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Nüfusun Sağlık 
Hizmetlerini Kullanma Durumu

ARAŞTIRMA / Research Articles

Saliha ÖZPINAR,1

ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this study was to determine the level of use of 
preventive and curative health services by individuals aged 65 years 
or over living in the city center of Manisa, a province in the western 
part of Turkey. Method: This is a cross-sectional analytical study. In 
the study, the health service usage questionnaire, socio-demograp-
hic characteristics questionnaire and Barthel Index (BI) were used. 
The study data were analyzed using the SPSS for 15.00 Windows 
statistical package program. In the analysis of the data, descripti-
ve statistics, chi-square test, student t-test and logistic regression 
analysis were used. Results: The mean age of the participants was 
71.7 ± 6.45 years (min: 65 max: 98). Of them, 186 (47.7%) were 
female and 226 (52.3%) were male. It was determined that 27.6% 
of the participating elderly had unmet needs for health services. The 
number of the patients hospitalized in the last year was 93 (23.8%). 
According to the results of the logistic regression, having a chronic 
disease, multiple drug use, marital status, daily life activity level was 
determined as a factor related to being a permenat source of service. 
Conclusion: This study demonstrated that the use of health services 
is mainly related to variables involving need factors and facilitating 
factors.

Amaç: Bu araştırma, Manisa merkezinde yasayan 65 yas ve üstü 
bireylerin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini kullanma dü-
zeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırma ke-
sitsel tipte analitik bir çalışmadır. Araştırmada, sağlık hizmeti kulla-
nım anketi, sosyo-demografik özellikler formu ve Sosyo-demografik 
özellikler formu ve Barthel İndeksi (Bİ) kullanılmıştır. Veriler SPSS 
for 15.00 Windows istatistik paket programında değerlendirilmiştir. 
Veriler tanımlayıcı istatistikler ki-kare testi, student t- test ve lojis-
tik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular:  Araştırma 
gurubunun yaş dağılımı 71.7± 6.45 (65-98). 186’sı (%47.7) kadın, 
226’sı ( %52.3) erkekti. Yaslıların %27.6’ünün karşılanmayan sağlık 
hizmet gereksinimi olduğu belirlenmiştir. Son bir yıl içinde hastane-
ye yatanların sayısı 93 ‘tür (%23.8). Lojistik regresyon sonuçlarına 
göre, herhangi bir kronik hastalığı olma, çoklu ilaç kullanımı, me-
deni durum, günlük yaşam aktivite düzeyi sürekli bir hizmet kayna-
ğı olmada ilişkili faktör olarak belirlenmiştir.  Sonuç: Bu çalışma 
sağlık hizmet kullanımının ağırlıklı olarak gereksinim faktörleri ve 
kolaylaştırıcı faktörler olarak yer alan değişkenler ile ilişkili oldu-
ğunu ortaya koymuştur.
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GİRİŞ

Beklenen yaşam süresinin uzaması ve doğurgan-
lığın azalması gibi nedenlerle yaşlı nüfus tüm 
dünyada hem sayısal olarak, hem de toplam nüfus 
içindeki payı yönünden artmaktadır. Ülkemizde 
de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfuslara 
göre daha yüksek bir hız ile artış göstermektedir. 

DSÖ verisine göre küresel düzeyde 1990 yılın-
da %9.2 olan 60 yaş ve üzeri nüfusun oranı 2015 
yılında %12.3’tür. Bu oranın 2050 yılında %21.1 
olacağı öngörülmektedir. Tüm nüfus içinde 80 

yaş ve üzeri grubun oranı %1.7’dir (1). Türki-
ye’de de tüm dünyada olduğu gibi toplam nüfus 
içinde yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Türkiye’de 
nüfus 2015 yılında yaklaşık 78.7 milyon, ortanca 
yaş 31’dir (2). Bu verilere göre, 2025’te nüfusun 
yüzde 10’u 65 yaş ve üzerinde olacak, yaşlı ba-
ğımlılık oranı ise yüzde 14,5’e yükselecektir (3).

Yaşlılık dönemi sosyal ve fiziksel açıdan diğer 
yaş dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Bu 
dönemde ‘’kan basıncı değişiklikleri, kas gücün-
de, kemik kitlesinde ve solunum kapasitesinde 
azalma, bağışıklık sisteminin zayıflaması, beslen-
me bozuklukları, kanser baskılayıcı genlerin ça-
lışmasında azalma, bazı hormonsal değişiklikler’’  
görülmektedir. Dolayısıyla hastalıkların ortaya 
çıkması ve hastalıklara uyumun azalması 65 yaş 
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ve üstü bireylerde daha sık görülmektedir. Sağlık 
sorunlarının fazla olması nedeniyle yaşlılar sağ-
lık hizmetlerine diğer nüfusa oranla daha fazla 
ihtiyaç duyarlar. Buna karşılık günlük yaşam ak-
tivitelerinin (GYA) önemli ölçüde kısıtlı olması, 
özellikle de ev dışında hareket etmelerinde sınırlı-
lık ve yürüme güçlüğü nedeniyle yaşlıların sağlık 
kuruluşuna ulaşmaları güç olmakta, bunun için 
bir başkasının yardımına gereksinim duyabilmek-
tedirler. Sonuçta sağlık hizmetine daha fazla ih-
tiyaç duyan ancak bu hizmetlerden yeterince ya-
rarlanamayan bir grubun üyesi durumundadırlar. 

Çalışmada yaşlı bireylerde Sağlık hizmetini kul-
lanımını açıklamak için Andersen tarafından 
1968 yılında geliştirilen ve literatürde önemli yer 
tutan “Sağlık hizmetleri kullanımında davranışsal 
modeli”nden (behavioral model of health servi-
ces utilization) yararlanılmıştır. Geliştirilen bu 
modele göre sağlık hizmetleri kullanımı temelde 
“hazırlayıcı ya da kişisel”, “kolaylaştırıcı” ve “ge-
reksinim” ya da “ihtiyaç ” faktörleri olarak ta ele 
alınmaktadır. Hazırlayıcı faktörler bir kişinin bir 
hizmete ihtiyaç duymasını ve o hizmeti kullan-
masını hazırlayan tüm etmenlerdir. Kolaylaştırı-
cı Faktörler, bireylerin hizmetten yararlanmaları 
için var olan imkânların mevcut olması durumu-
dur. Sağlık İhtiyacı Faktörleri ise iki şekilde de-
ğerlendirilir. Bunlardan birincisi algılanan sağlık, 
diğeri sağlık profosyonellerince belirlenen gerek-
sinimler (4,5).

Bu çalışma Manisa kent merkezindeki yaşlıların 
sağlık hizmetlerinden yararlanma durumlarının 
ve bunu etkileyen faktörlerin saptanması, ayrıca 
yaşlıların hangi sağlık kuruluşlarını tercih ettik-
lerinin belirlenmesi amacıyla planlanmış ve uy-
gulanmıştır.

YÖNTEM
Çalışma kesitsel tipte analitik bir çalışmadır. Araş-
tırma verileri 01.04.2013/01.05.2013 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Ma-
nisa il merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri nüfus 
oluşturmaktadır (N=20080). Manisa için yaşlılar-
da sağlık hizmetine başvuru oranı bilinmediğin-
den prevalans %50 olarak alınmıştır. %95 güven 
aralığında ve %5 hata payı ile en küçük örnek bü-
yüklüğü 390 kişi olarak belirlenmiştir. Örneklem 
seçiminin ilk aşamasında Manisa’da Aile Sağlığı 

Merkezine (11 ASM) bağlı 65 yaş ve üzeri nüfusa 
orantılı olarak her aile sağlığı merkezinden 65 yaş 
ve üzeri kaç birey alınacağı belirlendi. İkinci aşa-
mada bireyler her ASM’ye bağlı aile hekimlerine 
kayıtlı 65 yaş ve üzeri bireyden eşit sayıda olacak 
şekilde aile hekimliği bilgi sisteminden (AHBS)  
random olarak belirlendi.

Çalışmada verilerin toplanmasında üç form kul-
lanılmıştır; Sosyo-demografik özellikler formu, 
Sağlık hizmetleri kullanım anketi, Barthel İndek-
si (Bİ).

Sosyo-demografik Özellikler Formu: Sosyode-
mografik özellikler, sağlık durumu özellikleri, 
ilaç kullanım özelliklerini sorgulayan sorulardan 
oluşmaktadır. 

Sağlık Hizmetlerini Kullanım Anketi: Bu anket 
üç bölümden oluşmaktadır; Sürekli bakım kayna-
ğı, birinci basamak tedavi edici sağlık hizmet kul-
lanımı (başvuru ve ayakta tedavi) , İkinci/üçüncü 
basamak tedavi edici hizmet kullanımı (yatarak 
tedavi).

Sürekli bakım kaynağı varlığı : “Hasta olduğunda 
ya da sağlığınız ile ilgili bir konuda tavsiyeye ih-
tiyacınız olduğunda sıklıkla kullandığınız sağlık 
kurumu var mı?” “Sizin bu güne kadar geçirdiği-
niz sağlık sorunlarınızı, sağlığı ile ilgili geçmişini 
iyi tanıyan yer (sağlık kurumu) var mı?” soruları 
ile sorgulanmıştır. 

Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmet kulla-
nımı: Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmet 
kullanımında son 15 günde herhangi bir sağlık so-
runu yaşama ve bu sorun nedeni ile sağlık hizmeti 
kullanımı ve hizmete erişim sorgulanmıştır. Son 
15 gün içinde herhangi bir sağlık yakınması olup 
da bir sağlık kurumuna başvurmamış olanların 
sağlık hizmet gereksinimi karşılanmamış olarak 
kabul edilmiştir. 

Yatarak tedavi hizmeti kullanımı: Yatarak tedavi 
hizmeti kullanımında ise son bir yıldaki hastane 
yatışları ve hizmet kullanımı ve hizmete erişim 
sorgulanmıştır.

Barthel İndeksi (Bİ), günlük yaşam aktiviteleri 
ve mobilite ile ilgili 10 maddeden oluşmaktadır. 
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Beslenme, tekerlekli sandalyeden yatağa geçiş ve 
dönüş, kendine bakım, banyo, yürüme, merdiven 
inip çıkma, giyinme, mesane ve barsak kontinansı 
değerlendirilmektedir. Maddeler kendine bakım 
ve mobilite ile ilgili olacak şekilde ikiye bölünebi-
lir. Kişinin bu işleri yaparken yardım alıp almadı-
ğına dayalı bir skorlama yapılır. Elde edilebilecek 
en yüksek toplam skor 100’dür ve bireyin fiziksel 
işlevlerinde tamamen bağımsız olduğu anlamına 
gelmektedir. En düşük skor ise 0’dır; bireyin ta-
mamen bağımlı olduğunu göstermektedir (4).

Araştırmanın bağımlı, bağımsız değişkenleri:
Bağımlı Değişkenler:
1. Son 15 günde doktora başvuru durumu: son 15 
gün içinde bir doktora başvurup başvurmadığı, 
başvurduysa kaç kez olduğu sorulmuştur
2. Karşılanmayan sağlık hizmet gereksinimi: Son 
15 gün içinde herhangi bir sağlık yakınması olup 
da bir sağlık kurumuna başvurmamış olanların 
sağlık hizmet gereksinimi karşılanmamış olarak 
kabul edilmiştir.
3.  Hastanede yatarak tedavi görme:  Son bir yılda 
hastanede yatıp yatmadığı, yattıysa kaç kez yattı-
ğı sorgulanmıştır

Bağımsız değişkenler: Sağlık bakım hizmetleri-
nin kullanımına etki eden faktörler olarak bağım-
sız değişkenler Andersen’in klasik modeline göre 
üç gruba ayrılmıştır: hazırlayıcı, kolaylaştırıcı ve 
gereksinim faktörleri[5].

Hazırlayıcı faktörler: Yaş (yaş grubu), cinsiyet, 
eğitim düzeyi, medeni durum, aile büyüklüğü (ai-
lede yaşayan toplam birey sayısı) veya kompozis-
yonu (ailede kiminle birlikte yaşadığı)

Kolaylaştırıcı faktörler: çalışma durumu, algıla-
nan gelir durumu, sağlık güvencesi,  hizmetlerin 
uzaklığı, hizmetlere ek ödeme olup olmadığı, bu 
ücretlerin miktarı ve tanımlanması.

Gereksinim faktörleri: Barthel İndeksi (Bİ), algı-
lanan sağlık durumu, kronik hastalık varlığı, kro-
nik hastalık sayısı, sürekli kullandığı ilaç varlığı, 
herhangi bir engel varlığı.

Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket progra-
mı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesin-
de sayı, yüzde gibi tanımlayıcı istatistikler, tekli 

analizlerde ki-kare ile değerlendirilmiş ve tekli 
analizlerde istatistiksel olarak anlamlı bulunan 
değişkenler lojistik regresyon analizi ile değer-
lendirilmiştir. 

BULGULAR: 
Araştırma gurubunun yaş dağılımı 71.7± 6.45 
(65-98). 186’sı (%47.7) kadın, 226’sı ( %52.3) 
erkekti. Çoğunluğu (n=159; %40.8) ilkokul me-
zunu idi. 269’u (%69.0) halen evlidir. 329’unun 
(%84.4) düzenli aylık geliri olup 39’unun (%10) 
sağlık güvencesi yoktur (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırma grubunun sosyodemogra-
fik özellikleri, Manisa, 2013
özellik sayı %
Cinsiyet
Kadın
Erkek

186
204

47.7
52.3

Yaş dağılımı 71.7± 6.45 (65-98)
Eğitim durumu
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
üniversite

106
56
159
24
29
16

27.2
14.4
40.8
6.2
7.4
4.1

Medeni durum
Evli
Bekar
Dul

269
12
109

69.0
3.1
27.9

Kimle yaşıyor
Yalnız
Eşi ile
Eşi ve çocukları
Çocukları ile

62
177
92
59

15.9
45.4
23.6
15.1

Düzenli aylık 
geliri
Var
yok

329
61

84.4
15.6

Gelir durumu 
değerlendirmesi
Gelir gideri 
karşılamıyor
Gelir gideri 
karşılıyor
Gelir giderden 
fazla

109
270
11

27.9
69.2
2.8

Sağlık güvencesi
Yok
Var

39
351

10.0
90.0

Toplam 390 100.0
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Tablo 2. Sağlık durumu özellikleri, 
Manisa, 2013
özellik sayı %
Araç kullanımı
Evet
hayır

269
121

69.0
31.0

Engel var mı
Evet
Hayır

31
359

7.9
92.1

Kronik hastalık var mı
Evet
hayır

263
127

67.4
32.6

Kronik hastalık sayısı
0 (yok)
1
2
3
4 ve daha fazla

127
137
78
46
2

32.6
35.1
20.0
11.8
0.5

En az 1 yıl veya daha fazla kullandığı ilaç
0(yok)
1
2
3
4
5 ve daha fazla

100
104
90
49
20
27

25,6
26.7
23.1
12.6
5.1
6.9

Sağlığından ne kadar hoşnut
Hiç hoşnut değil
Çok az hoşnut
Ne hoşnut, ne de değil
Epeyce hoşnut
Çok hoşnut

20
62
113
122
73

5.1
15.9
29.0
31.3
18.7

Yaşam kalitesinden  ne kadar hoşnut
Hiç hoşnut değil
Çok az hoşnut
Ne hoşnut, ne de değil
Epeyce hoşnut
Çok hoşnut

18
74
104
119
75

4.6
19.0
26.7
30.5
19.2

Toplam 390 100.0

Araştırma gurubunun 263’ü (%67.4) herhangi bir 
kronik hastalığa sahip olup 126’sının (%32.3) bir-
den fazla kronik hastalığı vardır. 186’sı (%47.7) 
. İkiden fazla ilacı en az bir yıl ya da daha fazla 
süre kullanmaktadır (Tablo 2). Hasta olduğunda 
ya da sağlığı ile ilgili tavsiye alacağında kullan-
dığı sağlık kurumu (sürekli bakım kaynağı) olan 
kişi sayısı 322 8%82.6) dır. En sık kullanılan sü-
rekli hizmet kaynağının ilk üçü sırası ile ASM 
(163; %41.8), devlet hatanesi (112; %28.7) ve 
özel hastanedir (11; %2.8) (Tablo 3).

Son 15 günde herhangi bir sağlık sorunu olan 
kişi sayısı 98 (%25.1) olup bu sorun ile herhangi 
bir sağlık kuruluşuna başvuran sayısı 71 (sağlık 
sorunu yaşayanların %72.4’ü) olup 27’si (sağlık 

Tablo 3. Sürekli bakım kaynağı, Manisa, 2013
özellik sayı %
Hasta olduğunda yada sağlığıyla ilgili tavsiye 
alacağında kullandığı sağlık kurumu varmı?
Yok 
Var 

68
322

17.4
82.6

Sağlık kurumu ne
0(yok)
ASM
devlet hastanesi
özel hastane
ruh sağlığı hastanesi
SSK hastanesi

67
163
112
11
1
36

17.2
41,8
28,7
2,8
0,3
9,2

Sağlığınızla ilgili geçmişinizi 
tanıyan yer varmı?
Yok
var

103
287

26.4
73.6

İyi tanıyan yer ne
0(yok)
ASM
devlet hastanesi
özel hastane
diyaliz merkezi
SSK hastanesi

103
158
80
12
2
35

26.4
40.5
20.5
3.1
0.5
9.0

Toplam

sorunu yaşayanların %27.6’sı) herhangi bir sağ-
lık kurumuna başvurmamıştır. Son bir ayda sağ-
lık sorunu yaşayıp herhangi bir kuruma başvu-
ranlarda başvuru yeri sorgulandığında ASM (23; 
%32.4), devlet hastanesi (35; 49.3), özel hastane 
(8; %11.3) almaktadır. Bu kurumu seçme nede-
ni sorgulandığında sırası ile ilk üç seçme nede-
ni, bulunduğu yere yakın olma (28; %39.4), sağ-
lık güvencesi (21; %29.6)ve tavsiye (9; %12.7) 
oluşturmaktadır. Sağlık kurumuna ulaşmak için 
geçirilen süre dağılımı 16,4±10.9(5-60), Sağlık 
kurumunda hizmet almak için beklen süre(dk) da-
ğılımı 12.7±15.3 (0-60) dır (Tablo 4).

Son bir yıl içinde hastaneye yatanların sayısı 93 
‘tür (%76.2). Hastanede kalınan gün sayısı da-
ğılımı 8.5±8.9(1-60). Bu kurumu seçme nedeni 
sorgulandığında ilk üç sırayı sırası ile hizmetten 
memnun olma (41; %44.1), sağlık güvencesi 
(22 ; %23.7) ve bulunduğu yere yakın olma (16; 
%17.2) oluşturmaktadır. 28’i (%30.1) herhangi 
bir işlem için sağlık güvencesi dışında ücret öde-
miş olduğunu belirtmiştir (Tablo 5). Hastaneye 
yatanlar arasında yatış nedeni sorgulandığında ilk 
üç sırayı kardiyovasküler sistem hastalıkları (23; 
%24.7), Gastrointestinal Sistem (GİS) ve meta-
bolik hastalıklar (13; %13.69 ve solunum sistemi 
hastalıkları (12; %12.9) oluşturmaktadır.
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HİZMET KULLANIMI
Son 15 günde herhangi bir sağlık sorununuz oldu mu?
Hayır
Evet

292
98

74.9
25.1

Bu nedenle herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurdunuz mu?
Sağlık sorunu olmadı
Evet başvurdum
Hayır başvurmadım

292
71
27

74.9
6.9
18.2

*Başvuru nedeni (Bir başvuruda birden çok eden var)
Kontrol
Ağrı
İlaç yazdırmak
Kardiyovasküler sistem hastalıkları 
GİS ve metabolik hastalıklar
Solunun sistemi hastalıkları
Diğer (psikolojik, ürogenital, kas-iskelet)

21
21
6
20
7
5
5

24.7
24.7
7.0
23.5
8.2
5.8
5.8

*İlk Nereye başvurdunuz
ASM
Devlet hastanesi
Üniversite hastanesi
Özel hastane

23
35
5
8

32.4
49.3
7.0
11.3

*Bu kurumu seçme nedeniniz?
Sağlık güvencesi nedeniyle
Bulunduğu yere yakın olma
Hizmetten memnun olduğu için
Tavsiye edilmesi
Kuruluşta tanıdığının olması
Bekleme süresinin az olması

21
28
8
9
4
1

29.6
39.4
11.3
12.7
5.6
1.4

**Neden başvurmadınız?
Problemi önemsememe
Zamanı olmama
Parası olmama
Ne yapması gerektiğini bilememe
Nereye gideceğini bilememe

19
2
3
2
1

70.3
7.4
11.1
7.4
3.7

*HİZMETE ERİŞİM
Sağlık kurumuna ulaşmak için geçirilen süre dağılımı 16,4±10.9(5-60)
Herhangi bir işlem için sağlık güvencesi dışında ücret ödeme
Evet
Hayır

14
57

19.7
80.3

Hizmet almak için ödenen paranın oluşturduğu maddi yük
Ücret ödemeyen
Az
Orta
Fazla

57
5
6
3

80.3
7.0
8.5
4.2

Sağlık kurumunda hizmet almak için beklen süre(dk) 12.7±15.3 (0-60)
Sevk gerekti mi?
Evet
Hayır

7
64

9.9
90.1

Tablo 4. Tedavi Edici Sağlık Hizmeti Kullanımı; Başvuru/Ayakta Tedavi,
Manisa, 2013

*Analize herhangi bir sağlık sorunu olup başvuranlar alınmıştır; 
**Analize herhangi bir sağlık sorunu olup başvuruda bulunmayanlar alınmıştır
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HİZMET KULLANIMI
Son bir yıl içerisinde hastaneye yattınız mı?
Evet
Hayır

93
297

76.2
23.8

Hastanede kalınan gün sayısı dağılımı 8.5±8.9(1-60)
*Yatış nedeni
Kardiyovasküler sistem hastalıkları
GİS ve metabolik hastalıklar
Solunum sistemi hastalıkları
Kas-iskelet sistemi hastalıkları
Üro-genital hastalıklar
Operasyon
Diğer (ca, psikolojik,SVH)

23
13
12
2
6
31
6

24.7
13.9
12.9
2.1
6.4
33.3
6.4

*Bu nedenle ağırlıklı olarak kullandığınız yer/yerler?
Devlet hastanesi
Üniversite hastanesi
Özel hastane

56
18
19

60.2
19.4
20.4

*Bu kurumu seçme nedeniniz?
Sağlık güvencesi nedeniyle
Bulunduğu yere yakın olma
Hizmetten memnun olduğu için
Bağlı olduğu kurum olduğu için
Diğer

22
16
41
7
7

23.7
17.2
44.1
7.5
7.5

*HİZMETE ERİŞİM
*Herhangi bir işlem için sağlık güvencesi dışında ücret ödeme
Evet
Hayır

28
65

30.1
69.9

*Hizmet almak için ödediğiniz para sizin için ne düzeyde bir maddi yük oluşturdu?
Ücret ödemeyen
Az
Orta
Fazla

65
8
15
5

69,9
8,6
16,1
5,4

Hastaneye yatmak için ne kadar süre beklediniz(gün) 0.2±0.5(0-2 gün)

Referans B S.E. OR
Exp(B)

%95 CI P
Min. Max.

Sürekli belli bir hizmet kaynağı
Kronik hastalığı olma -,975 ,272 ,377 ,221 ,643 ,000
Karşılanmayan gereksinim
Medeni durum
Barthel İndeksi 
Kullanılan ilaç sayısı
Yaşam kalitesi

Evli
Ortalama üzeri
2 ve üzeri
Hoşnut

-1,233
-1,090
,905
1,102

,548
,430
,432
,429

,292
,336
2,473
3,011

,100
,145
1,061
1,298

,854
,781
5,765
6,985

,025
,011
,036
,010

Başvuru/Ayakta tedavi hizmetlerinde birinci basamak sağlık hizmeti kulanımı
Kronik hastalık 
Barthel İndeksi

Yok
Ortalama üzeri

,576
-,612

,225
,242

1,778
,542

1,143
,338

2,767
,871

,011
,011

Yatarak Tedavi Hizmetleri Kullanımı
Yaş
Kronik hastalık sayısı
Barthel İndeksi

80 yaş altı
İki ve üzeri
Ortalama üzeri

-,813
,711
-,542

,398
,250
,273

,444
2,037
,582

,203
1,247
,341

,968
3,327
,993

,041
,005
,047

Lojistik regresyon sonuçlarına göre (Tablo 6);

Tablo 5. Tedavi Edici Sağlık Hizmeti Kullanımı; Yatarak Tedavi, Manisa, 2013

*Analize herhangi bir nedenle yatarak tedavi alanlar alınmıştır.
Tablo 6. Yaşlı bireylerin sağlık hizmet kullanımı ve ilişkili etmenler; Lojistik regresyon, 
Manisa, 2013
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Modele alınan değişkenler: 
Hazırlayıc faktörler: Yaş (80 yaş altı (ref), 80 
yaş ve üzeri); cinsiyet (erkek (ref), kadın); eğitim 
(ilköğretim ve üzeri (ref), ilköğretim altı); medeni 
durum (evil (ref), evil değil); aile yapısı (çekirdek 
aile(ref), geniş aile).
Kolaylaştırıcı faktörler: gelir (gelir gideri 
karşılıyor ve fazla (ref), gelir giderden az); sağlık 
güvencesi (var (ref), yok)
Gereksinim: Bartel indeksi (ortalama puan üzeri 
(ref), ortalama puan altı); algılanan sağlık (hoşnut 
(ref), hoşnut değil); kronik hastalık varlığı (yok 
(ref), var);Kronik hastalık sayısı (2 ve altı (ref), 2 
üzeri);  herhangi bir engel varlığı (yok (ref), var)

Sürekli belli bir hizmet kaynağı: Herhangi bir kro-
nik hastalığı olanların sürekli bir hizmet kaynağı 
mevcut olup, farklı kurumlardan hizmet almakta-
dırlar. 

Karşılanmayan gereksinim: Halen evli olanların 
ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebile-
cek durumda olan yaşlı bireylerin diğerlerine göre 
karşılanmayan gereksinimleri diğerlerine göre 
daha azdır. 

Başvuru/Ayakta tedavi hizmetlerinde birinci ba-
samak sağlık hizmeti kulanımı: Kronik hastalığı 
olmayanlar ve Bartel indeksi ortalamanın altında 
olanlar daha çok birinci basamaktan hizmet  al-
maktadırlar.

Yatarak Tedavi Hizmetleri Kullanımı: 80 yaşın 
üzerindekiler, ikiden fazla kronik hastalığı olanlar 
ve bartel indeksi ortalamanın altında olanlar daha 
çok yatarak sağlık hizmeti kullanmaktadırlar. 

TARTIŞMA:
Yaşlılık döneminin önemli özelliklerinden biri-
si birden fazla patolojinin ve onlara ait belirti ve 
bulguların birlikte bulunabildiği bir yaşam döne-
mi olmasıdır. Yaşlı bireylerde ilerleyen yaşla bir-
likte hastalıkların görülme sıklığındaki artış nede-
niyle sağlık hizmet kullanımına daha fazla ihtiyaç 
duyarlar, ancak yaşlanmanın getirdiği güçlükler 
nedeni ile de bu hizmetlerden yeterince yararla-
namayan bir grubun üyesi durumundadırlar. 
Dünya Sağlık Örgütü, 1990’ların sonlarına doğru 
“aktif yaşlanma” adı altında yaşlılıkta sağlığın ge-

liştirilmesine yönelik stratejiler belirlemiştir (6). 
Bu stratejilerin hayata geçirilmesi yönündeki en 
uygun yaklaşım evde ve kurumda sistematik bir 
izlem temeline dayalı, ikinci/üçüncü basamakla 
entegre bir birinci basamak sağlık hizmeti su-
nulması ve ülke şartları göz önüne alınarak yaşlı 
sağlığı ile ilgili sağlık politikası oluşturulmasıdır. 
Birinci basamağın görevlerinden olan yaşlı bi-
reylerde koruyucu bakımın amaçları, yaşa bağlı 
olarak değişiklik göstermektedir; 65-74 yaş gru-
bunda yer alan yaşlılar için bu amaçlar: fiziksel, 
mental ve sosyal işlevlerini en üst düzeyde sür-
dürmelerini sağlamak, kronik sağlık sorunların-
dan kaynaklanan sorunları en aza indirmek, yaşlı 
bireyleri emekliliğe hazırlamaktır. 75 yaş ve üze-
rindeki grupta yer alan yaşlı bireyler için amaçlar: 
bağımsız olarak yaşama yeteneğini sürdürmek, 
kronik durumlardan kaynaklanan rahatsızlık ve 
aktivite kısıtlılığını, mental sıkıntıları azaltmak 
ve hastalıkların terminal evresinde hasta ve aile-
ye emosyonel destek sağlama olarak sıralanabilir 
(7). Tüm bu hizmetlerin yaşlı sağlığı üzerindeki 
önemi düşünülürse, yaşlı sağlık hizmetlerinde 
birinci basamağa “yaşlı nüfusun daha uzun süre 
sağlıklı bir biçimde yaşamasını temin etmek” 
kapsamında çok önemli görev ve sorumlulukla-
rı olduğu tartışılmaz. Çalışmamızda da yaşlı bi-
reylerin hem sürekli hizmet kaynağı olarak hem 
de ilk başvuru yeri olarak birinci basamak sağ-
lık hizmetlerinden yararlandıkları belirlenmiştir. 
%82.6’sının sürekli bakım kaynağı vardır. En sık 
kullanılan sürekli hizmet kaynağının ilk üçü sıra-
sı ile ASM (%41.8), devlet hatanesi ( %28.7) ve 
özel hastanedir (%2.8).

Ulaşım boyutuna bakıldığında, sağlık hizmet kul-
lanımında özellikle yaşlı bireylerde sağlık kuru-
munun ulaşımının daha kolay olması hizmetten 
yararlanmayı etkilemektedir. Ayaktan tedavide 
kurumu seçme nedeni ilk sırada ulaşım kolaylığı 
iken yatarak tedavide ilk sırayı sağlık güvencesi 
almaktadır. Sağlık hizmetleri kullanımında hiz-
met alınan kurumun ulaşımının kolay olması ve 
bireylerin evine yakın olması önemliyken hasta-
lık şiddetine göre önemi azalmaktadır. Nedeninin 
ise bireylerin hastalık şiddeti arttıkça bu duruma 
daha fazla katlanabilmeleri ve daha çok hastalığın 
ön planda tutularak ulaşım ve yakınlığın etkisinin 
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azalması ve hizmetten memnuniyet ve ekonomik 
olarak ulaşılabilirliğin daha ön planda olduğu 
söylenebilir. Çalışmamızda da ayakta tedavide 
hizmet alınan kurumu seçme nedeni sırası ile bu-
lunduğu yere yakın olma (%39.4), sağlık güven-
cesi ( %29.6) ve tavsiye (%12.7) oluşturmaktadır. 
Yatarak tedavide ise seçilen kurumu seçme nedeni 
sırası ile hizmetten memnun olma (%44.1), sağlık 
güvencesi (%23.7) ve bulunduğu yere yakın olma 
(%17.2) oluşturmaktadır.

Yaşlılık dönemi sosyal ve fiziksel açıdan diğer yaş 
dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Bu de-
ğişiklikler sonucunda yaşlı birey diğer bireylere 
bağımlı durumuna gelebilir. Sonuçta sağlık hiz-
metine daha fazla ihtiyaç duyan ancak bu hizmet-
lerden yeterince yararlanamayan bir grubun üyesi 
durumundadırlar. Çalışmamızda da sağlık hizmet 
kullanımında ilişkili etmenler incelendiğinde ha-
len evli olmayan yaşlıların, Barthel indeksi orta-
lamadan kötü olanların, iki ve daha fazla sürekli 
ilaç kullanımı olanların ve yaşam kalitesi algısı 
iyi olmayanların karşılanmayan gereksiniminin 
diğerlerine göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmada son 15 günde sağlık hizmeti kullanan 
ve kullanması gereken 98 bireyden 27’si (%27.6) 
herhangi bir kuruma başvurmamıştır ve bunların 
karşılanmamış gereksinimi olduğu kabul edilmiş-
tir. Literatürde ise bir ya da daha fazla karşılan-
mamış gereksinimi olanlar %14 ile %60 arasında 
değişen oranlarda bildirilmiştir (8,9,10). Bunun 
dışında, Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırma-
da katılımcıların %6.4’ünün karşılanmamış tıbbi 
gereksinimi olduğunu belirtmiştir. Black ve arka-
daşları, yaşlı bakım evlerindeki yaşlılar arasında 
karşılanmayan gereksinim oranını %58 olarak be-
lirlemiştir (11). Literatürde karşılanmamış gerek-
sinimin en önemli nedeni hizmetlerin çok pahalı 
olması olarak gösterilmiştir. Ayrıca sağlık algısı 
iyi olanların karşılanmamış gereksiniminin daha 
az olduğu saptanmıştır (12]) Bizim çalışmamızda 
da sağlık algısı iyi olanların ve Barthel indeksi iyi 
olanların karşılanmamış gereksinimi diğerlerine 
göre daha azdır. 

Son bir yıl içinde hastaneye yatma %23.8’dir.Bu 
sonuç literatür ile benzerdir (10,13). Çalışmada 

hastaneye yatışı daha yaşlı olanlar, kronik hasta-
lığı ikiden fazla olanlar ve Barthel indeksi kötü 
olanlar diğerlerine göre daha fazla kullanmakta-
dır. Aynı literatürde de kronik hastalığı olma ve 
genel sağlık durumunun hastane yatışlarını etki-
lediği belirtilmektedir. Çalışma sonuçları literatür 
ile uyumludur (14,15). 

Sonuç ve Öneriler: 
Araştırma sonuçlarına göre;
Yaşlıların dörtte birinden daha fazlasının karşı-
lanmayan sağlık hizmet gereksinimi olduğu belir-
lenmiştir. Halen evli olanların ve günlük yaşam 
aktivitelerini yerine getirebilecek durumda olan 
yaşlı bireylerin diğerlerine göre karşılanmayan 
gereksinimleri diğerlerine göre daha azdır. 

Son bir ayda sağlık sorunu yaşayıp herhangi bir 
kuruma başvuranlardan sadece üçte biri birinci 
basamak sağlık hizmetlerine başvuruda bulun-
maktadır. Kurumu seçme nedenleri arasında ya-
rıya yakını “bulunduğu yere yakın olma” olarak 
açıklamıştır. Herhangi bir kronik hastalığı olanla-
rın sürekli bir hizmet kaynağı mevcut olup, farklı 
kurumlardan hizmet almaktadırlar. Kronik has-
talığı olmayanlar, günlük yaşam aktiviteleri iyi 
olmayanlar daha çok birinci basamaktan hizmet 
kullanmaktadır. 

Yaşlı bireylerin yaklaşık dörtte biri son bir yıl 
içinde bir sağlık sorunu nedeni ile hastaneye yat-
mıştır. 80 yaşın üzerindekiler, ikiden fazla kronik 
hastalığı olanlar ve Bartel indeksi ortalamanın al-
tında olanlar daha çok yatarak sağlık hizmeti kul-
lanmaktadırlar.

 Sonuç olarak, bu çalışma yaşlı bireylerde sağlık 
hizmet kullanımında ağırlıklı olarak gereksinim 
faktörleri ve kolaylaştırıcı faktörlerin önemli rol 
oynadığını ortaya koymuştur. Bu da bize sağlık 
örgütlenmesinde ve hizmet sunumunda onların 
hizmet kullanım ve etkileyen faktörleri göz önüne 
alınması ve risk guruplarına öncelik verilmesi ge-
reğini ortaya koymuştur.

Öneriler:
Bu sonuçlar doğrultusunda öneriler:
- Yaşlılara yönelik sağlık hizmeti örgütlenmesi 
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oluşturulurken, yaşlıların sağlık hizmeti kullanım 
özellikleri dikkate alınmalıdır. 
- Gelir düzeyi düşük olan yaşlıların da sağlık 
hizmetlerini etkin kullanabilmesi için tüm sağlık 
hizmetleri ücretsiz olarak ve kapsamlı bir şekilde 
verilmelidir.
- Yaşlılara koruyucu, tedavi edici ve rehabilite 
edici hizmetler evlerine/yaşadıklara en yakın yere 
en yakın olan birinci basamak sağlık kuruluşla-
rında sürekli izlem ve kayıtları yapılarak bütüncül 
yaklaşımla verilmelidir.
- Yaşlılardan yalnız yaşayan, gelir durumu kötü 
olan, sağlık güvencesi olmayan, çok sayıda kro-
nik hastalığı olanlar özellikle riskli gruplar olup, 
onlara daha ayrıcalıklı hizmet sunulmalıdır. Sağ-
lık hizmetlerinde eşitsizlikleri önlemek için bu 
gruplara öncelik verilmelidir.
- Evinden çıkamayan yaşlılara yönelik olarak 
evde bakım hizmetleri sunulmalıdır.
- Yaşlıların sağlık bakım gereksinimleri yaşadık-
ları yer olan evlerinde tespit edilmeli ve yaşlılara 
ev ziyareti yapılarak düzenli kontrol ve bakım ya-
pılmalıdır
- Yaşlı sağlığının iyileştirilmesine yönelik daha 
fazla sayıda topluma dayalı çalışmalar yapılmalı-
dır. Bu araştırmaların sonuçları da topluma yayıl-
malı ve hizmet planlamada kullanılmalıdır.

KAYNAKÇA:
1. United Nations, Department of Economic and Social Af-
fairs, Population Division. World Population Prospects: The 
2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working 
Paper No. ESA/P/WP.241.
2. TÜİK. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2015 
(Erişim tarihi: Haziran 216). Erişim adresi: http://www.tuik.
gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21507
3. Aslan D, Ertem M. Yaşlı Sağlığı Sorunlar ve Çözümler. 
http://www.halksagligiokulu.org/anasayfa/components/
com_booklibrary/ebooks/yasl%C4%B1saglgiyeni16.7.2012.
pdf#page=7
4. Sulter G, Steen C, De Keyser J. Use of the Barthel in-

dex and modified Rankin scale in acute stroke trials. Stroke 
1999;30:1538-41.
5.  Andersen, R. M., (1995), “Revisiting the Behavioral Mo-
del and Access to Medical Care: Does It Matter?”, Journal 
of Health and Social Behavior, 36(1): 1-10.
6. Bilir N, Paksoy N. Jr: Yaşlılık ve Sağlığın Geliştirilmesi. 
In: Kutsal YG, Aslan D (eds). Temel Geriatri. Ankara, Güneş 
Tıp Kitabevi; 2007: 87-94
7. Gözüm S, Tan M. Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Per-
sonelinin Yaşlı Bakımına İlişkin Bilgi Görüş Ve Uygulamala-
rı. Turkish Journal of Geriatrics,2003: 6: 14-21
8. Walters, K., Iliffe, S., Tai, S.S., Orrell, M. (2000). Asses-
sing needs from patient, carer and professional perspectives: 
the Camberwell Assessment of Need for Elderly people in 
primary care, Age and Ageing, 29, 505–510.
9. Ateş, M., Erbaydar, T., Demirkıran, K., Özhan, G., Ce-
vahir, E., İşçi, E. (2004). Gebze halkının sağlık hizmetlerini 
kullanımı ve sağlık kuruluşlarını tercih etme nedenlerinin 
belirlenmesine yönelik bir araştırma, Hacettepe Sağlık İda-
resi Dergisi, 7(3), 319-341.
10. Çelebioğlu A, Çiçeklioğlu M. Sağlıkta Eşitsilikler Açısın-
dan Yaşlıların Sağlık Bakım Gereksinimleri ve İlişkili Fak-
törler. Turkish Journal of Geriatrics 2013; 16 (3) 315-321
11. Black, B.S., Rabins, P.V., German, P., McGuire, M., 
Roca, R. (1997). Need and unmet need for mental health 
care among elderly public housing residents, Gerontologist, 
37:717-728.  
12. Baert, K., Norre, B.D. (2009). Perception of health and 
Access to health care in the EU–25 in 2007, Eurostat Statis-
tics in Focus, 24, 1–11.
13. Flett, R.A., Kazantzis, N., Long, N.R., Millar, M., MacDo-
nald, C. (1999). Health care needs for older adults, Social 
Policy Journal, Issue Thirteen, December.  
14. Dunlop, D.D., Manheım, L.M., Song, J., Chang, R.W. 
(2003). Health care utilization among older adults with arth-
ritis, Arthritis& Rheumatism, 49(2), p: 164–171.
15. Rodrigues, M.A., Facchini, L.A., Piccini, R.X., Toma-
si, E., Thume, E., Silveira, D.S., Paniz, V.M., Siqueria, F.V. 
(2008). Use of out patient services by the elderly in the South 
and Northeast of Brazil, Cad. Saude Publica, 24(10), 2267–
2278.



52

Sağlık ve Toplum    Yıl:20 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2020

Feeding Behaviors of Mothers Having 0-24 Months of Age Children: 
The Case of Kırıkkale Province

Annelerin 0-24 Aylık Çocuklarını Besleme Davranışları: 
Kırıkkale İli Örneği

ARAŞTIRMA / Research Articles

Serpil ÇELİK DURMUŞ1, Melek CEYLAN2, Medine CANDOĞAN3, Cansu ÖZTUNÇ4,
Melike GÜNER5, İlkay DEMİR6, Hacer CANKALOĞLU7

ABSTRACTÖZ
Aim: The aim of this study was to investigate the behavior of mot-
hers during the onset of breastfeeding and supplementation of 0-24 
months of age children living in Kırıkkale province.
Method: In this descriptive study, a questionnaire consisting of 36 
questions and 5 chapters was applied to 200 mothers who have 0-24 
month-old children living in the center and villages of Kırıkkale Pro-
vince.
Findings: Fifty two percent of mothers were living in the city. 72.5% 
of the mothers who participated in the study gave breast milk to their 
babies as the first food after delivery, 57.5% of mothers gave breast 
milk to their children in first 6 months, 92.5% of mothers received 
information about breast milk. 47.5% of the mothers received infor-
mation from the nurses/midwives. 36% of the mothers started supp-
lementary food at 6 months or longer.
Conclusion: As a result, it was found that more than half of the mo-
thers gave only breast milk for the first 6 months, and they started to 
give supplementary food after 6th month.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kırıkkale İl sınırları içinde yaşayan 0 
-24 aylık çocukların anne sütü alma ve ek besinlere başlama duru-
munda annelerin davranışlarını belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Kırıkkale İli merkez ve 
köylerinde yaşayan, 0-24 aylık çocuğu olan ve araştırmaya katılma-
yı kabul eden 200 anneye 36 soru ve 5 bölümden oluşan bir anket 
formu uygulanmıştır.
Bulgular: Annelerin %52’si kent merkezinde yaşamaktadır. Araştır-
maya katılan annelerin %72.5’inin doğum sonrası ilk besin olarak 
bebeğine anne sütü verdiği, %57.5’inin çocuklarına ilk 6 ay anne 
sütü verdiği, annelerin %92.5’i anne sütü hakkında bilgi aldığı sap-
tanmıştır. Annelerin %47.5’nin hemşire/ebelerden bilgi aldığı be-
lirlenmiştir. Annelerin %36’sının 6 ay ve üzeri zamanda ek gıdaya 
başladığı saptanmıştır. 
Sonuç: Sonuç olarak, annelerin yarıdan fazlasının çocuklarına ilk 
altı ay sadece anne sütü verdiği, 6. aydan sonra ek gıdalara başla-
dığı saptanmıştır. 

Keywords: Breastfeed, Child, Supplemental feedingAnahtar Kelimeler: : Anne sütü, Çocuk, Ek Gıda
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GİRİŞ

Çağlar boyu tüm kültürlerde yenidoğanın beslen-
mesi için anne sütünün en sağlıklı yöntem olduğu 
kabul edilmektedir. Anne sütünün alımında em-
zirmenin, anne ve bebeğin fizyolojik ve emosyo-
nel sağlığı üzerine sayısız faydası bulunmaktadır 

(1). Anne sütünün bebeği birçok hastalıktan (alt 
–üst solunum yolu hastalıkları, gastrointestinal 
sistem hastalıkları vb.) koruduğu bunun yanı sıra 
bağışıklık sistemini güçlendirerek egzama, astım 
gibi allerjik reaksiyonların ve obezite, diabetes 
mellitus gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı-
nı azalttığı belirtilmektedir (2).

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF bebeklerin do-
ğumdan itibaren ilk 6 aya kadar sadece anne sütü 
ile beslenmesini, bundan sonra da ek besinlerle 
birlikte olmak koşuluyla en az iki yaşına kadar 
anne sütüyle beslenmesini önermektedirler (3,4). 
Ancak sadece anne sütüyle beslenme oranı dün-
yada %34.8-%38, gelişmekte olan ülkelerde %37, 
az gelişmiş ülkelerde %20’lere kadar düşerken 
ek gıdalarla besleme oranı ise artmakta ve %55-
%80’lere yaklaşmaktadır (5,6). Ülkemizde ise 
1991 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından 
anne sütü ile beslenmenin özendirilmesi için em-
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zirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline 
gelmesine yönelik Sağlıkta Dönüşüm Reformu 
kapsamında “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek 
Dostu Hastaneler Programı” başlatılmıştır (7).

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilk altı 
ay anne sütüyle beslenme konusundaki pek çok  
teşvik edici çalışmaya rağmen, en son 2013 yılın-
da yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 
(TNSA) verilerinde bebeklerin %57.9’unun yaşa-
mın ilk 2 ayında sadece anne sütü ile beslendiği 
belirtilmektedir. Bu sıklık çocuğun yaşıyla birlik-
te hızla azalmakta, 4-5 aylık bebeklerde %9.5’e, 
6-9 aylık bebeklerde ise %2.4’e kadar gerilemek-
tedir. Aynı kaynağa göre ek besinlere erken baş-
lama ve biberon ile beslemenin yaygın olduğu 
belirtilmektedir (8). Emzirme davranışının iste-
nilen düzeye ulaşabilmesi için, annelere gebelik 
ve doğum sonrası dönemde emzirme konusunda 
bilgi verilmesi ve danışmanlık yapılması önem 
arz etmektedir (1,9). Annelerin emzirmeye ka-
rar vermelerinde ve sürdürmelerinde anahtar kişi 
olan ebe ve hemşirelerin emzirmeyi destekleme 
konusundaki görev ve sorumlulukları doğum ön-
cesi dönemden başlayarak bebeğin emzirmeden 
kesileceği döneme kadar devam etmesi gerek-
mektedir (6). 

Literatürde anne sütü alımı ve emzirmenin kısıt-
lı olmasının sebebi olarak kırsal bölgelerde; an-
nenin düşük eğitim düzeyi, emzirme konusunda 
yeterince bilgilendirilmemesi, emzirmeye başla-
nırken annelere sağlık personeli tarafından destek 
olunmaması ya da yetersiz destek olunması, aile 
içi desteğin yetersizliği, ek gıdalara erken ya da 
geç başlanması, anne sütü ile beslemeye başlama-
dan önce ilk besin olarak su veya şekerli su veril-
mesi, biberon ve emzik kullanılması belirtilirken,  
kentte ise; annenin çalışıyor olması, çekirdek aile 
oluşumundaki artış, emzirmeye başlanırken an-
nelere sağlık personeli tarafından yetersiz destek 
olunması, ek gıdalara erken ya da geç başlanması 
gibi faktörler gösterilmiştir (1,2,10,11,12). Bunun 
ışığında anne sütü ile beslenme süresini en az altı 
aya kadar uzatabilmek için toplumun bebek bes-
lenmesi hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını 
öğrenmek önem arz etmektedir. Bahsedilen ne-
denlerden dolayı bu çalışmada, anne sütü ve em-

zirmenin öneminin vurgulanması; 0-24 ay arası 
çocuğu olan annelerin emzirme konusundaki uy-
gulamalarını ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi 
Araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır.

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırma, Kırıkkale il sınırları içinde yaşayan 
0 -24 aylık çocukların anne sütü alma ve ek besin-
lere başlama durumunda annelerin davranışlarını 
incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini, Kırıkkale il sınırları 
içinde yaşayan 0-24 aylık çocuk sahibi anneler 
oluşturmuştur. Araştırma, 10 (4 merkez, 6 köy) 
farklı Aile Sağlığı Merkezi (ASM) işbirliğin-
de yürütülmüştür. Aile Sağlığı Merkezi aile he-
kimleri ve aile sağlığı elemanları ile görüşmeler 
yapılmıştır. 0-24 ay çocuğu olan annelerin adres 
bilgilerini paylaşmayı kabul eden sağlık merke-
zi yöneticilerinden adresler alınıp bu adreslere 
doğrudan araştırmacılar gitmiştir. Anneler ile yüz 
yüze görüşüp anketlerin doldurulması sağlanmış-
tır.  Araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 200 
anne araştırmaya dahil edilmiştir. 

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Formu
Araştırmada kullanılan veri toplama formu, araş-
tırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturul-
muştur. Form 36 soru ve 5 bölümden oluşmaktadır. 
Bölümler; annelerin sosyo demografik özellikleri, 
çocukların demografik özellikleri, çocuğun anne 
sütü alma durumu, çocuğun ek besinleri alma 
durumu, gebelik ve emzirme durumudur. Araştır-
maya katılımda 0-24 aylık çocukların anneleri ile 
yüz yüze görüşülerek anket doldurulmuştur. 

Çalışmada “sadece anne sütü ile beslenme” ve 
anne sütü ile beslenme” kelimelerinden bahse-
dilmiştir.  Bunlardan “sadece anne sütü ile bes-
lenme” bebeğin yalnızca anne sütü ile beslendiği 
vurgulanırken “anne sütü ile beslenme” sorusuyla 
ise anne sütü yanında ek besin aldıkları vurgulan-
mıştır. 
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Araştırmanın Uygulama Zamanı 
Araştırmanın uygulama aşaması Kasım 2017- 
Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 

Araştırmanın Etik İzni 
Araştırmanın yapılabilmesi için Kırıkkale Halk 
Sağlığı Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. 
Araştırmanın etik izni Kırıkkale Üniversitesi Sos-
yal Beşeri Bilimler Araştırma Etik Kurulu’ndan 
11197017-605.01-313 sayı ve 17/03/2017 tarihi 
ile alınmıştır. Ayrıca araştırmacılar anketleri uy-
gulamadan önce annelerden sözel onam almıştır.

Araştırmaya dahil edilme kriterleri:  
•	 0-24 aylık çocukları olan anneler araştırmaya 
dahil edilmiştir.
•	 Annelerin -sorulara güvenilir cevap vermesi 
bakımından- daha önce herhangi bir ruh sağlı-
ğı bozukluğuna yönelik tanı almamış olması ve 
buna yönelik ilaç kullanmıyor olması,
•	 Annelerin soruları yanıtlayabilecek düzeyde 
konuşabiliyor olması,
•	 Çocukların daha önce herhangi bir hastalık 
tanısı almamış olması,
Araştırmanın sınırlılıkları: 
•	 Araştırmanın gözleme dayalı yapılamamış ol-
ması,
•	 Çocukların düzenli ilaç kullanmıyor olmasıdır
•	 Araştırma, annelerin verdiği cevaplar ile sınır-
lıdır.

Verilerin Değerlendirilmesi 
Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayarda 
SPSS 15 programında değerlendirilmiştir. Verile-
rin Frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma, 
Minimum, maximum değerlerine bakılmıştır. Ay-
rıca Ki kare analizi yapılmıştır. Güvenilirlik değe-
ri p≤0.05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR
Tablo 1 incelendiğinde, annelerin %52’si kent 
merkezinde yaşamaktadır. Annelerin %42.5’inin 
eğitim düzeyi lise, %87’sinin mesleği ev hanımı, 
%83’ünün aile tipi çekirdek aile, %38’inin aile-
si 3 kişiden oluşmaktadır. %42.5’u tek çocuğa 
sahip, %33’ünün gelir durumu 2500 TL ve üstü 
gelire sahibi olduğu belirlenmiştir. Annelerin yaş 
ortalaması 28.05±5.77’dir.

Tablo 1: 0-24 Aylık Çocukların Annelerinin 
Demografik Verileri, Kırıkkale 2018
Değişkenler Sayı 

(n)
Yüzde 

(%)

Yerleşim Yeri
Kent 104 52.0
Köy 96 48.0
Toplam 200 100.0

Anne Eğitim Düzeyi

Okuryazar 
değil

6 3.0

İlkokul 71 35.5
Lise 85 42.5
Üniversite 38 19.0
Toplam 200 100.0

Annenin Mesleği
Ev Hanımı 174 87.0
Çalışan 26 13.0
Toplam 200 100.0

Sahip Olunan Çocuk 
Sayısı

1 Çocuk 85 42.5
2 Çocuk 65 32.5
3 Çocuk 50 25.0
Toplam 200 100.0

Ailenin Sosyal 
Güvencesi

Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu

189 94.5

Kurum Yok 11 5.5

Toplam 200 100.0

Aile Tipi

Ç e k i r d e k 
Aile

166 83.0

Geniş Aile 34 17.0

Toplam 200 100.0

Ailedeki Birey Sayısı

3 Kişi 76 38.0

4 Kişi 57 28.5

5 Kişi 43 21.5

6 Kişi 24 12.0

Toplam 200 100.0

Sahip Olunan Çocuk 
Sayısı

1 Çocuk 85 42.5

2 Çocuk 65 32.5

3 Çocuk 50 25.0

Toplam 200 100.0

Ailenin Gelir Durumu

0-1300 15 7.5

1301-2000 63 31.5

2001-2500 56 28.0

2501 ve 
üzeri

66 33.0

Toplam 200 100.0

Anne Yaşı 
(ortalama±ss)

28.05 ±5.77
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Çocukların demografik verileri için tablo 
2 incelendiğinde, araştırmaya dahil edilen 
çocukların yaş aralığı en az 1 aylık en fazla 24 
aylıktır. Çocukların mevcut ağırlığı en az 2700 gr 
en çok 19000 gr olarak tespit edilmiştir.  Boyları-
na bakıldığında en kısa 48 cm en uzun boy ise 98 
cm’dir. Çocukların doğum ağırlığı en az 1300 gr 
en çok ise 4500 gr olarak belirlenmiştir. Yeni do-
ğan sarılığı geçiren çocukların sarılık sürelerine 
bakıldığında en çok 35 gün sürdüğü saptanmıştır.

Tablo 2: 0-24 Ay Çocukların Bazı Demografik 
Verileri,  Kırıkkale 2018
Değişken Ortalama±ss Min. Max.
Çocuk Yaş (ay) 12.25±8.29 1 24
Çocuğun Ağırlığı (gr) 8873±3518.3 2700 19000
Çocuğun Boyu (cm ) 69.83±12.23 48 98
Çocuğum Doğum 
Ağırlığı (gr)

3148±563.9 1300 4500

Çocuğun Sarılık Süresi 4.13±7.92 .00 35

Tablo 3 incelendiğinde, çocukların %52.5’inin 
kız olduğu, %72.5’i doğum sonrası ilk besin ola-
rak anne sütü almış, %57.5’i hala anne sütü alma-
ya devam ettiğini ancak %42.5’unun ise ilk 6 ay 
içinde anne sütü almayı bıraktığı belirlenmiştir. 
Anne sütünün kesme nedeni araştırıldığında ise 
%24 ile bebeğin emmek istememesi belirtilmiştir. 
Annelerin %18.5’i bebeğini iki saatte bir emzir-
diği belirlenmiştir. Çocukların %60’ının hastalı-
ğa yakalanmış en çok yakalandıkları hastalık tipi 
araştırıldığında ise %42.5 kabızlık olarak belir-
lenmiştir.

Tablo 4 incelendiğinde, annelerin çocukları için 
ek gıdaya başlama zamanı öğrenilmek istendiğin-
de %36’sı 6 ay ve üzeri zamanda başladığını be-
lirtmiştir. Annelerin % 14.5’i inek sütü, % 12.5’i 
de yoğurt ile ek gıdaya başlamıştır. Ek gıdaya 
başlayan annelere ek gıdaya başladıktan sonra en 
sık karşılaştıkları sorun sorulduğunda %70’i her-
hangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtmiştir. 
Anket uygulanan annelere bebekleri yemek ye-
mediği zaman yaptıkları uygulamalar soruldu-
ğunda %37.5’i yemek yeme sorununun olmadı-
ğını belirtmiştir.

Tablo 5 incelendiğinde, annelerin %92.5’i anne 
sütü hakkında bilgi almış anne sütü hakkında bilgi 
aldığı yer araştırıldığında %47.5 hemşire-ebe ola-
rak bulunmuştur. Annelerin %78.5’i çocuklarının 
planlanan bir gebelik sonucu olduğunu söyle-
miştir. Yine annelerin % 65.5’i aile planlaması 
eğitimi almamıştır. Aile planlaması eğitimi alan 
annelerin ise %65.5’i eğitim bilgilerini aile tara-
fından edinmiştir.  Annelerin % 37.5’i emzirme 
döneminde en çok tahıllı gıdalar tüketmektedir.

Tablo 3: 0-24 Ay Çocukların anne sütü alma 
durumu, Kırıkkale 2018
Değişken Sayı %

Çocuğun 
Cinsiyeti

Kız 105 52.5
Erkek 95 47.5
Toplam 200 100.0

Doğum 
Sonrası İlk 
Gıda

Anne Sütü 145 72.5
Mama 55 27.5
Toplam 200 100.0

Anne Sütü 
Kesme 
Zamanı

Hala alıyor 115 57.5
6. Ay 85 42.5
Toplam 200 100.0

Anne Sütü 
Kesme 
Nedeni

Hiç almadı 11 5.5
Bebeğin Emmek 
İstememesi 48 24.0

Anneden 
Kaynaklanan 
Sorunlar

32 16.0

Süte Devam 109 54.5

Bebeği 
Emzirme 
Sıklığı

Her Ağladığında 82 41.0
Saatte bir 25 12.5
2 saatte bir 37 18.5
2 saat ve üzeri 35 17.5
Emzirmiyor 21 10.5
Toplam 200 100.0

Çocukların 
Hastalığa 
Yakalanma 
Durumu

Evet 120 60.0
Hayır 80 40.0
Toplam 200 100.0

Çocukların 
En Çok 
Yakalandığı 
Hastalık Tipi

Solunum Yolu 
Hastalıkları 23 11.5

Kabızlık 85 42.5
İshal 11 5.5
Yok 81 40.5
Toplam 200 100.0
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Tablo 4: 0-24 aylık çocukların ek gıda almaları 
ile ilgili bazı özellikler, Kırıkkale 2018
Değişken                                                    Sayı     %

E
k 

G
ıd

ay
a 

B
aş

la
m

a 
Z

am
an

ı
Hiç Vermedim 40 20.0
1-3 Ay 21 10.5
4-6 Ay 67 33.5
6 Ay ve üzeri 72 36.0
Toplam 200 100

H
an

gi
  E

k 
 B

es
in

le
 B

aş
la

m
a

İnek Sütü 29 14.5
Su ve Ekmek İçi 24 12.0
Taze Meyve Suyu 17 8.5
Hazır Meyve Suyu 7 3.5
Çay  Bisküvi 8 4.0
Pirinç Unlu Muhallebi 9 4.5
Sebze Püresi 9 4.5
Hazır Bebek Mamaları 11 5.5
Meyve Püresi 19 9.5
Yoğurt 25 12.5
Çorba 4 2.0
Ek Gıdaya Başlamadım 38 19.0
Toplam 200 100

E
k 

G
ıd

a 
Ve

ri
rk

en
 S

or
un

 
Ya

şa
m

a 
D

ur
um

u Herhangi Bir Sorun Olmadı
Kabızlık

140
28

70.0
14.0

İshal 12 6.0
Gaz Sancısı 13 6.5
Kusma 7 3.5
Toplam 200 100

Ye
m

ek
 

Ye
m

ed
iğ

in
de

 
Ya

pı
la

n 
U

yg
ul

am
a Yemek Yeme Sorunu Yok 75 37.5

Zorla Yediririm 25 12.5
Hiç Uğraşmam Bırakırım 28 14.0
Oyun Oynatarak Yediririm 36 18.0
Ara Verip Tekrar Yediririm 36 18.0
Toplam 200 100.0

Değişken Kent Köy p X2

Sayı     Yüzde Sayı     Yüzde

Anne Sütü Kesme Zamanı Hala Veriyor 52          50.0 63          65.6 .026 4.9870-6 Ay 52          50.0 33          34.4
Anne Sütü Bilgi Alma 
Durumu Bilgi Aldım 91          87.5 94          97.9 .005      7.808

Bilgi Almadım 13          12.5 2            2.1

Bebeği Emzirme Süresi

Her Ağladığında 34          32.7 48         50.0 

.003 16.160
 Saatte bir 21          20.2 4           4.2
2 saatte bir 16          15.4 21         21.9
2 saat ve üzeri 21          20.2 14         14.6
Emzirmiyor 12          11.5 9           9.4

 X2: Ki-kare analizi

Tablo 5: 0-24 aylık çocukların annelerinin be-
beklerini emzirmeleri ile ilgili bazı özellikler,  
Kırıkkale 2018
Değişken                                                  Sayı      %
Anne Sütü 
Hakkında Bilgi 
Alma Durumu

Bilgi Aldım 185 92.5
Bilgi Almadım 15 7.5
Toplam 200 100

Bilgi Aldığı Yer

Doktor 46 23.0
Hemşire-Ebe 95 47.5
Basın Yayın 10 5.0
Aile 49 24.5
Toplam 200 100

Annenin 
Emzirirken 
Tükettiği Besin 
Türü

Tahıllı 75 37.5
Sütlü 47 23.5
Şekerli 36 18.0
Yeşil Sebzeler 16 8.0
Diğer 26 13.0
Toplam 200 100

Eğitimi Kimden 
Aldığı

Doktor 22 11.0
Hemşire 47 23.5
Aile 131 65.5
Toplam 200 100

Tablo 6 incelediğinde; anne sütü kesme zama-
nı,  kent merkezinde yaşayan annelerin %50.0’ı 
hala anne sütü verdiği, köyde yaşayan annelerin 
ise %65.6’sı hala anne sütü verdiği belirlenmiş-
tir. Anne sütü bilgi alma durumu incelendiğinde 
kentte yaşayan annelerin %87.5’i anne sütü ile 
ilgili bilgi almış, köydeki annelerin ise %97.9’u 
anne sütü hakkında bilgi almıştır. Annelerin be-
beği emzirme süreleri incelendiğinde kentteki 
annelerin %32.7’sinin her ağladığında emzirdiği 
belirlenmiş köydeki annelerin ise % 50’sinin her 
ağladığında emzirdiği belirlenmiştir (p≤.05).

Tablo 6: Kent merkezi ve köyde yaşama durumuna göre anne sütü ile beslenme konusundaki bazı 
değişkenlerin durumu, Kırıkkale 2018  
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TARTIŞMA
Anne sütü, ilk altı ayda bebeklere gereksinimleri 
olan tüm besin öğelerini tek başına sağlayabilen 
en değerli besindir. İlk saatlerden itibaren bebe-
ğin uygun koşullarda ve doğru teknikle emziril-
mesi anne sütü ile bebeğin beslenebilmesi için en 
önemli koşuldur (14).

Bu araştırmada, Kırıkkale il sınırları içinde yaşa-
yan 0 -24 aylık çocukların anne sütü alma ve ek 
besinlere başlama durumunda annelerin davra-
nışlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda 
kent merkezi ve köyde yaşayan 200 anneye ula-
şılmış ve veriler annelerin onamı doğrultusunda 
toplanmıştır. 

Bu araştırmanın verilerine göre; annelerin %52’si 
kentte yaşamaktadır. Annelerin %42.5’inin eği-
tim düzeyi lise, %87’sinin mesleği ev hanımı, 
%83’ünün aile tipi çekirdek aile, %38’inin aile-
si 3 kişiden oluşmaktadır. %42.5’u tek çocuğa 
sahip, %33’ünün gelir durumu 2500 TL ve üstü 
gelire sahip, %52.5’unun çoğunun cinsiyeti kız-
dır. Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 
28.05 ± 5.77’dir. Araştırmada bebeklerin yaş ara-
lığı en az 1 aylık, en fazla 24 aylıktır. Çocukların 
mevcut ağırlığı en az 2700 gr en çok 19000 gr 
çıkmıştır. Boylarına bakıldığında en kısa 48 cm 
en uzun boy ise 98 cm’dir. Bebeklerin doğum 
ağırlığı en az 1300 gr en çok ise 4500 gr olarak 
belirlenmiştir. 

Çocukları iki yaşına kadar emzirmek ve ilk 6 ay 
sadece anne sütü vermek kadar, doğum sonrasında 
mümkün olan en kısa sürede emzirmeye başlamak 
da bir o kadar önemlidir. Bebeği doğumdan son-
raki ilk 1 saat içinde (hatta doğum salonunda) 
emzirmek bebekte hipotermiyi engellediği, me-
tabolik adaptasyonu hızlandırdığı, bebeğin ağ-
lama süresini kısalttığı ve emzirme başarısını 
arttırdığı belirtilmektedir (15). Bu çalışmada ilk 
bir saat içinde emzirilen bebek yüzdesi 72.5’dir. 
Bu yüzde TNSA 2013’te %49.9 (TNSA, 2013),  
Eker ve Yurdakul (2006)’nın çalışmasında %69.6, 
Kayseri’de Gün ve ark. (2009)’nın yaptığı çalış-
mada %80.5, Yıldız ve ark. (2008)’nın çalışma-
sında %76.0, Bolat ve ark. (2011)’nın çalışma-
sında %56.9, Yetim ve ark. (2015)’nın çalışma-

sında %70.4 bulunmuştur (8,16,17,18,19,20). Bu 
çalışmada ve farklı illerde yapılan çalışmalardaki 
ilk bir saat içinde emzirmeye başlama yüzdeleri 
TNSA 2013’e göre fazladır. Bununla birlikte bu 
çalışmada ilk altı ay sadece anne sütü verilen ço-
cuk yüzdesi 57.5’tir. Bu rakam TNSA 2013’te 
%30.1, Kondolot ve arkadaşları (2008)’nın yap-
tıkları çalışmada %61.9, Bolat ve arkadaşla-
rı  (2011)’nın İstanbul’da yaptıkları çalışmada 
%52.8 bulunmuştur (8,19,21). Bu çalışmanın so-
nucu Türkiye ortalamasından yüksek ancak diğer 
çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. Dolayısıyla 
toplumun bu konuda hala geliştirilmeye ihtiyacı 
vardır. Çocuklara ilk 6 ay sadece anne sütünün 
verilmesi (su dahil hiçbir gıda verilmemesi) bü-
yük önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, annelerin %42.5’inin ilk 6 ay için-
de anne sütünü kestiği belirlenmiştir. Anne sütünü 
vermeyi kesenlerin kesme nedeni araştırıldığında 
ise annelerin %24’ü bebeğini emmek istemediği 
için sütten kestiğini belirtmiştir. Kaya ve Pirinç-
ci’nin (2009) araştırmasında bebeğin emmek iste-
memesi %27.5 olarak bulunmuştur (22). Bu bul-
gu Kırıkkale’de yapılmış olan bu araştırma bul-
guları ile benzerdir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, 
çocuklara ek gıda başlansa bile 2 yaşına kadar ek 
gıda ile birlikte anne sütü verilmesine devam edil-
mesini önermektedir (23). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi ile ek besinlere 
başlama zamanı 6. aydır. İlk verilecek besinler, 
kolay sindirilebilir özellikleri ve besleyici değer-
leri nedeni ile sebze püresi, yoğurt, pirinç muhal-
lebisi ve meyve püresi olarak sıralanabilir (24). 
Bu çalışmada ek gıdaya başlama zamanı 6 ay ve 
üzeri sıklığı %36’dır. Verilen ek besinler ise; inek 
sütü %14.5, yoğurt %12.5, su ve ekmek içi, %12, 
taze meyve suyu %8.5, hazır meyve suyu %3.5, 
çay bisküvi %4, pirinç unlu muhallebi %4.5, 
sebze püresi %4.5, hazır bebek mamaları %5.5, 
meyve püresi %9.5, çorba %2 olarak bulunmuş-
tur. Beşbenli ve arkadaşlarının (2013) yaptığı 
araştırmada ek besine geçişte annelerin %42.2’si 
4.aydan önce başladığını belirtirken %52.8’inin 
4-6aylar arasında ve %7’sinin 6.aydan sonra ek 
besine geçtiği saptanmıştır (25). Bodur ve arka-
daşlarının (2002) yaptığı çalışmada annelerin ek 
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gıdaya 4.aydan önce başlama sıklığı %68 olarak 
bulunmuştur. Çalık ve arkadaşları (2017)’nın ça-
lışmasına göre annelerin %52.6’sının 5. ayda ek 
gıdaya başladığı saptanmıştır (12,26). Yücecan ve 
arkadaşlarının (1994) çalışmasında ilk verilen ek 
besini %21.9 sıklığında meyve suyu, %19.7 sık-
lığında hazır mamalar, %17.7 inek sütü, %13.4 
muhallebi, %9.5 sıklığında yoğurt oluşturmuştur 
(27).

Bu araştırmada, ek gıdaya başlayan annelere ek 
gıdaya başladıktan sonra en sık karşılaştıkları 
sorun sorulduğunda %70’i herhangi bir sorunla 
karşılaşmadıklarını belirtmiştir. Sorun yaşayanla-
rın da %14 ile kabızlık, %6 ile ishal olduğu belir-
lenmiştir. Sivri’nin (2014) yaptığı çalışmada ishal 
%7.5 kabızlık %32.8 ve sorun yaşamama durumu 
%59.7’dir (28). Bu sonuç bizim araştırmamızın 
sonucu ile uyumlu olduğu saptanmıştır. Yaşanan 
sorunun ek gıda seçiminin bebeğin ayına uygun 
olmadığı için geliştiği sonucunu düşündürmekte-
dir.

Bu araştırmada, annelerin %92.5’inin anne sütü 
hakkında bilgi aldığı belirlenmiştir. Kentte yaşa-
yan annelerin %87.5’i anne sütü ile ilgili bilgi al-
dığı, köydeki annelerin ise %97.9’u anne sütü hak-
kında bilgi aldığı saptanmıştır. Sabbağ (2013)’ın 
çalışmasına göre şehir de yaşayan anneler köye 
göre daha fazla beslenme bilgisine sahip olduğu; 
bilgiyi hemşire ve ebelerden aldıklarını; şehirdeki 
anneler anne sütü ile ilgili bilgiyi basın-yayından; 
köydekiler ise ailelerinden aldıklarını ifade etmiş-
lerdir (14). Bu çalışmada anne sütü hakkında bil-
gi aldığını söyleyen annelerin bilgi aldığı kaynak 
incelendiğinde, %47.5 hemşire-ebeden, %24.5’i 
aileden bilgi aldığı saptanmıştır.  Koç ve Tezcan 
(2005)’nın yapmış olduğu çalışmada %61’inin 
sağlık personelinden bilgi aldığı belirtilmiştir 
(29). Ülkemizdeki sağlık uygulamalarına bakıldı-
ğında emzirme ile ilgili bilgilerin gebelikte değil, 
bebek doğduktan sonra doğum sonrasında, bebek 
hemşiresi tarafından verildiği görülmektedir. Bu-
nunla birlikte ülkemizde gerçekleştirilen doğum-
ların çoğunluğu hastanelerde gerçekleştirildiği 
varsayıldığında emzirme ve anne sütü eğitimle-
rinin doğum sonrası dönemde hemşire ve ebeler 
tarafından verildiği söylenebilir. 

Anne sütü ilk altı ay çocuğun tüm gereksinimle-
rini karşılar, her zaman taze ve temizdir. Bu araş-
tırmada, anne sütü kesme zamanına bakıldığında 
kentteki annelerin %59.8’i 6 ay üstü bebeklerine 
hala anne sütü verdiği,  köydeki annelerin ise 
%55.2’si hala anne sütü verdiği belirlenmiştir. 
Dünya Sağlık Örgütü, çocukların ilk 6 ay sadece 
anne sütü alması gerektiğini sonrasında 24. aya 
kadar olan dönemde de anne sütü almasının ileri 
yaşam dönemlerinde sağlığını etkilediğini vurgu-
lamaktadır (30). 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmaya göre, ilk 6 ay sadece anne sütüy-
le beslenme ortalamanın üstünde sağlanmaktadır. 
Köyde ve kentte, ilk bir saat içinde bebeklerin 
çoğunluğu sadece anne sütü almaktadır. İlk altı 
ay bebeklerin yarıdan fazlası sadece anne sütü ile 
beslenmektedir. Annelerin çocukları için ek gıda-
ya başlama zamanı 6 ay ve üzeri zamanda başla-
dığı, ek gıda olarak en fazla yoğurt, su ve ekmek 
içi verildiği ayrıca ek gıdaya başlandıktan sonra 
karşılaşılan sorunlar arasında ishal ve kabızlık 
olduğu saptanmıştır. Annelerin anne sütü ile ilgi-
li bilgi alma durumu hem kentte hem de köyde 
yüksektir ve bu bilgiyi ebe-hemşirelerden aldık-
ları saptanmıştır. Ayrıca köyde yaşayan annelerin 
kentte yaşayan annelere göre anne sütünü daha 
uzun süre bebeklerine verdikleri belirlenmiştir. 

Elde edilen bu sonuçlar ışığında;

	Sağlık hizmeti sunan ebe ve hemşireler; em-
zirmenin erken dönemde başlaması ve sürdürüle-
bilmesi için, gebelik döneminin başından itibaren 
anneyi bütünsel olarak değerlendirmeli ve gele-
neksel uygulamaları öğrenilmeli, anneleri emzir-
me, anne sütünün önemi, bebek bakımı konula-
rında eğitmeli ve desteklemeli,
	Ek gıdaya başlama zamanı ve ilk verilmesi 
uygun olan ek gıdalar hakkında anne bilgilendi-
rilmeli
	Yeterli bilgilendirme için Sağlık Bakanlığı’nın 
medyayı uygun şekilde kullanması önerilmekte-
dir. 
	Ayrıca çocuk sağlığı izlemlerinde sağlıklı bes-
lenme kuralları konusunda tüm aile bireyleri bil-
gilendirilmelidir.
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TEŞEKKÜR
Araştırmanın uygulama aşamasında yardımcı 
olan Kırıkkale İli Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne, Kı-
rıkkale ili, ilçe ve köylerinde buluna Aile Sağlığı 
Merkezi yönetici ve çalışanlarına, Kırıkkale Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü son sınıf öğrencilerine teşekkür ederiz. 
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ile Beslenmeye Etki Eden Faktörler. Çocuk Dergisi 2011; 
11(1):5-13.
20. Yetim A, Yetim Ç, Devecioğlu E. Iğdır’da Annelerin Süt 
Çocuğu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Davranışları. J 
Curr Pediatr, 2015;13:7-12.
21. Kondolot M, Yalçın S.S, Yurdakök K. Sadece anne 
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Evaluation of Knowledge for Oral Care and Oral Care Needs of Cancer 
Patients Undergoing Chemotherapy

Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımına 
İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Ağız Bakım Gereksinimlerinin 
Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Deniz BERK1, Zehra DURNA2, Semiha AKIN3

ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this study was to evaluate the knowledge needs 
for oral care and determine the oral care needs in cancer patients 
undergoing chemotherapy. 
Material and Method: It is a descriptive-cross-sectional research. 
The sample consisted of 120 cancer patients undergoing chemot-
herapy. Data were obtained using Questionnaire for Oral Health 
Knowledge and Questionnaire for Assessment of Oral Mucous 
Membrane Complaints. 
Results: The mean age of the patients was 55.59 ± 13.80 and 49.2% 
were female, were diagnosed with breast, colon and multiple mye-
loma cancers. One-fifth (21.7%) of patients had mild and 6.5% mo-
derate difficulty in performing oral and dental hygiene. The number 
of correct answers of Questionnaire for Oral Health Knowledge 
was 14.06 ± 2.06 over 19 questions. Forty percent of the patients 
complained about mild mouth sores and pain in the mouth or gums, 
54.2% reported slight yellow layers over the teeth, 44.2% had slight 
swelling or cracks on the lips.  
Conclusion: It is suggested to develop educational sessions about 
the regular assessment of oral mucous membranes and conducting 
regular oral care during chemotherapy. 

Amaç: Bu çalışma kanser hastalarının ağız bakımına ilişkin bilgi 
düzeyleri ve ağız bakım gereksinimlerinin değerlendirilmesi amacıy-
la gerçekleştirildi. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir 
araştırmadır. Araştırma grubunu kemoterapi uygulanan 120 kanser 
hastası oluşturdu. Veriler Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini De-
ğerlendirme Formu ve Oral Mukoz Membranlara İlişkin Şikâyetleri 
Değerlendirme Formu ile elde *6999edildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalama 55,59 ± 13,80 olup %49,2’i ka-
dındır. Araştırma grubunu meme, kolon ve multiple miyelom kanseri 
tanısı alan hastalar oluşturdu. Olguların %21,7’si ağız ve diş temiz-
liği konusunda hafif, %6,5’i ise orta düzeyde zorlandığını bildirdi. 
Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu’na ve-
rilen doğru yanıt sayısı 19 soru üzerinden ortalama 14,06 ± 2,06 
bulundu. Olguların %40’ı ağız ve diş etlerinde hafif düzeyde yara 
olduğunu ve acıma hissettiğini, %54,2’si dişleri üzerinde hafif sarı 
tabakaların olduğunu, %44,2’si dudaklarında hafif şişlikler ve çat-
laklar olduğunu bildirdi. 
Sonuç: Kemoterapi tedavisi süresince hastalar için düzenli ağız ba-
kım değerlendirilmesi ve uygun ağız bakımı konusunda eğitim prog-
ramlarının planlanması önerilebilir.

Keywords: Oral mucous membranes, knowledge, chemotherapy, 
cancer

Anahtar Kelimeler: Oral mukoz membranlar, bilgi, kemoterapi, 
kanser
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GİRİŞ
Ağız mukozası, hızlı hücre yenilenmesi nedeniyle 
kemoterapi ve radyoterapinin etkilerine oldukça 
duyarlıdır ve bütünlüğü kolay bozulabilmekte-
dir. Mukozit kanser tedavisine bağlı oral kavite, 
farenks, larenks, özefagus ve gastrointestinal sis-

temi kaplayan mukozanın hasarı olarak tanım-
lanmaktadır. Oral mukoz membranlarda ülser, 
kanama, diş ve diş eti sorunları, ses kısıklığı, ağız 
kuruluğu, yutma güçlüğü ve tükürük salgısında 
azalma gelişebilmektedir. Oral mukozit kemote-
rapi uygulanan hastaların %20-40’nda, özellikle 
hematopoietik kök hücre nakli sürecinde yüksek 
doz kemoterapi alan %80’inde ve baş-boyun kan-
seri tanısıyla radyoterapi uygulanan hastaların he-
men hemen tamamında görülmektedir (1,2).

Oral mukozit narkotik analjezik kullanımını ge-
rektirecek düzeyde şiddetli ağrıya yol açan ve ya-
şam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir sorun-
dur. Kemoterapi ve radyoterapi ile ilişkili olarak 
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oral mukoz membran bütünlüğünün bozulması 
hastaların iletişimini ve beslenme aktivitesini 
olumsuz yönde etkiler. Kanser hastalarında bes-
lenmenin bozulması dehidratasyon ve malnütris-
yon gelişimiyle sonuçlanabilir. Oral mukozit, has-
taların günlük yaşam aktivitelerini ve beslenme-
lerini olumsuz yönde etkilediği gibi enfeksiyona 
yatkınlığı da artırır. Vücutta fırsatçı enfeksiyon-
ların gelişmesi sonucu sepsis ile ilişkili mortalite 
artar, hastanede yatış süresi uzar ve maliyet artar 
(1,3,4).

Oral mukozitin tanılanması, önlenmesi ve tedavi-
si için geliştirilen kanıta dayalı rehberlerin klinik 
alanda kullanımı son derece önemlidir. Kanıta da-
yalı öneriler doğrultusunda oral mukoz membran-
lar ile ilgili semptomlar hafifletilebilir ve yaşam 
kalitesi desteklenir. Hastaların kanser tedavisi ön-
cesi ağzı bakımı ilkeleri konusunda bilgi sahibi 
olması oral mukozit gelişimini önleyebilmekte ve 
oral mukozit etkin şekilde yönetilebilmektedir. 
Kemoterapi süresince hastaların ağız bakımının 
önemi, oral mukoz membran düzenli değerlendi-
rilmesi ve ağız bakımı konusunda bilgilendirilme-
si gerekmektedir. Bu çalışma kemoterapi uygula-
nan kanser hastalarının ağız bakımına ilişkin bilgi 
düzeylerinin belirlenmesi ve ağız bakım gereksi-
nimlerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleş-
tirildi.
Araştırmada yanıt aranan araştırma soruları
1. Kemoterapi uygulanan kanser hastaları-
nın ağız sağlığına ilişkin bilgi düzeyleri nasıl?
2. Kemoterapi uygulanan kanser hastaları-
nın oral mukoz membranlara ilişkin şikâyetleri 
nelerdir?
3. Ağızda oluşan yaralar ve ağız ile ilgili 
problemlerin günlük yaşamı etkileme durumuna 
ilişkin hastaların görüşleri nelerdir?

YÖNTEM
Araştırmanın Yapıldığı Yer
Araştırma İstanbul’da özel bir hastanenin ayaktan 
kemoterapi ünitesi, onkoloji servisi ve 12 yataklı 
hematoloji servisinde gerçekleştirildi.
Araştırmanın Tipi
Bu çalışma tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir araş-
tırmadır.

Araştırma Evreni ve Araştırma Grubu
Araştırmanın evrenini İstanbul’da özel bir hasta-
nede kemoterapi tedavisine devam eden kanser 
hastaları oluşturdu. 

Araştırma grubuna alınma kriterleri; 18 yaş veya 
üzeri yaş grubunda olma, algılama ve konuşma 
sorunu olmama, Türkçe anlayıp konuşabilme, ça-
lışmaya katılmaya gönüllü olma, terminal dönem-
de olmama ve genel durumu görüşme için uygun 
olma olarak belirlendi. Araştırma grubunu 15 
Ekim 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında ilgi-
li hastanenin ayaktan kemoterapi ünitesi, onkoloji 
ve hematoloji servislerinde kemoterapi uygula-
nan kanser hastaları oluşturdu. Çalışma grubuna 
belirtilen tarihler arasında kriterleri karşılayan 
tüm hastalar dahil edildi. Veri toplama tarihlerin-
de kemoterapi tedavisine devam eden 120 kanser 
hastasına ulaşıldı.  

Araştırmanın Etik Yönü 
Araştırma öncesi etik kurulu onayı (Karar no: 
01.08.2017-61-10) ve araştırmanın yapıldığı has-
taneden kurum izni alındı. Araştırma grubuna 
alınma kriterlerini karşılayan kanser hastalarına 
çalışmanın amacı, yapılacak değerlendirmelerden 
elde edilen sonuçlar ve alınan kişisel bilgilerin 
gizli tutulacağı ve istekleri zaman araştırmadan 
ayrılabileceklerine ilişkin açıklama yapıldı. Has-
talardan yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş gönüllü 
olur alındı.

Veri Toplama Yöntemi ve Veri Toplama Araç-
ları
Veriler anket yöntemiyle elde edildi. Veri toplama 
araçları olarak Hasta Bilgi Formu, Ağız Sağlığı-
na İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu, 
Oral Mukoz Membranlara İlişkin Şikâyetleri De-
ğerlendirme Formu ve Ağız Yaralarını Günlük 
Yaşamı Etkileme Durumunu Değerlendirme For-
mu kullanıldı. Veri toplama araçları araştırmacılar 
tarafından oluşturuldu.

1.Hasta Bilgi Formu: Bu form hastaların kişi-
sel özellikleri, kanser tanısı ve tedavi süresince 
ve hastaların sağlığına ilişkin sorular içermekte-
dir. Birinci bölüm hastaların kişisel özelliklerine 
ilişkin sorular içermektedir. İkinci bölüm sağlık 
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öyküsü ve sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıklarına 
ilişkin sorular, hastalık ve tedavisi ile ilgili soru-
lar (Örn: kanser tanısı, evresi, kemoterapi ilaçları, 
kemoterapi kür sayısı, kemoterapi öncesi uygu-
lanan diğer tedaviler) içermektedir. Bu formda 
ayrıca ECOG Skorlama skalası kullanılarak araş-
tırma grubunun fonksiyonel performans durumu 
sorgulandı. “The Eastern Cooperative Oncology 
Group” (ECOG) Performans Skalası kanser has-
talarının tedavi öncesinde ve tedavi sırasında ya-
şam kalitesini belirlemek için hastalık sürecine ve 
tedaviye ilişkin aktivite düzeyinin ne derece etki-
lendiğinin 0-4 puan üzerinden değerlendirmesine 
imkân vermektedir. ECOG skalasında puan artışı 
fonksiyonel performans durumunun ve aktivite 
düzeyinin kötüleştiğini gösterir.

2.Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlen-
dirme Formu: Bu bilgi formunda ağız sağlığına 
ilişkin bilgi düzeyini değerlendirmeye yönelik 
19 soru bulunmaktadır. Her bir soru için verilen 
doğru yanıta 1 puan ve yanlış yanıta 0 puan ve-
rilmektedir. Bu puanlamaya göre olgulardan 0 ile 
19 puan elde edilmektedir. Elde edilen puanlar 
100’lük puan sistemine çevrilmektedir ve puan-
lar bu şekilde yorumlanmaktadır. Buna göre ol-
guların puanları 0 ile 100 arasında değişmektedir. 
Yüksek bilgi düzeyi puanları kanser hastalarında 
ağız sağlığına ilişkin bilgi düzeyinin yüksek oldu-
ğunu göstermektedir. 

3.Oral Mukoz Membranlara İlişkin Şikâyetleri 
Değerlendirme Formu: Bu formda oral mukoz 
membran ile ilgili toplam 10 adet şikâyete yer 
verilmiştir. Hastalardan her bir şikâyeti ne düzey-
de deneyimlediklerini “Şikâyetim yok”, “Hafif”, 
“Orta” ve “Şiddetli” olarak yanıtlamaları isten-
mektedir. Eğer ilgili şikâyet yok ise 0 puan, hafif 
düzeyde şikâyet var ise 1 puan, orta düzeyde şikâ-
yet var ise 2 puan ve şiddetli düzeyde şikâyet var 
ise 3 puan şekilde puanlama yapılmaktadır. Bu 
puanlamaya göre formdan 0 ile 30 puan arasın-
da oral mukoz membranlara ilişkin şikâyet puanı 
elde edilmektedir. 

4.Ağız Yaralarını Günlük Yaşamı Etkileme Duru-
munu Değerlendirme Formu: Bu anket formun-
da ağızda oluşan yaralar ve ağız ile ilgili diğer 

problemlerin günlük yaşamı etkileme durumuna 
ilişkin sekiz ifade yazılmıştır. Bu ifadeleri “Evet”, 
“Biraz” ve “Hayır” yanıtlarından bir tanesini se-
çerek yanıtlamaları istenmektedir.  

Verilerin İstatistiksel Analizi
İstatistiksel analizler için NCSS (Number Crun-
cher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, 
USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değer-
lendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlarının 
(ortalama, standart sapma, medyan, frekans, oran, 
minimum, maksimum) yanı sıra normal dağılım 
gösteren nicel verilerin iki grup karşılaştırmala-
rında Student t Test, normal dağılım göstermeyen 
verilerin iki grup karşılaştırmalarında Mann Whit-
ney U testi kullanıldı. Normal dağılım gösterme-
yen üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında ise 
Kruskal Wallis test ve ikili karşılaştırmalarında 
Mann Whitney-U testi kullanıldı. Değişkenler 
arası ilişkilerin değerlendirilmesinde Spearman’s 
Korelasyon Analizi kullanıldı. Anlamlılık en az p 
< 0,05 düzeyinde değerlendirildi.

BULGULAR
1.Hastaların Kişisel Özellikleri
Hastaların yaş ortalaması 55,59 ± 13,80 olup sı-
rasıyla meme kanseri (%23,8), kolon kanseri 
(%9,8) ve multiple miyelom (%8,2) tanısı almış-
tır. Araştırma grubunun %47,5’inde fonksiyonel 
performans durumunun hafif düzeyde etkilendiği 
(ECOG 1), %32,5’inde fonksiyonel performans 
durumun oldukça fazla etkilendiği (ECOG 2) 
saptandı. Olguların %12’si alkol kullandığını ve 
%25,8’i sigara kullandığını belirtti (Tablo 1).
Kanser hastalarının %91,7’si daha önce ağız ba-
kımı ile ilgili bir eğitim aldığını ve %24,2’si oral 
mukoza ile ilgili şikâyeti olduğunu bildirdi (Tablo 
1).

2. Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyi ve Bilgi 
Düzeyi ile İlişkili Değişkenler
Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlen-
dirme Formu’ndaki ifadelere verilen cevapların 
dağılımı Tablo 2’de verilmektedir. Sorulara ve-
rilen doğru yanıtlar tabloda * işaretiyle ve koyu 
renkli olarak gösterilmektedir. Verilen doğru ya-
nıtlara göre gruplama yapıldığında, araştırma gru-
bunun %11,7’sinin bilgi formundan aldıkları doğ
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Tanımlayıcı özellikler n (%)
Yaş Ort ± Ss, Min-Mak (Medyan) 55,59 ± 13,80 19-82 (57,5)
Cinsiyet Kadın 61 (50,8)

Erkek 59 (49,2)
Medeni durum Evli 113 (94,2)

Bekar 7 (5,8)
Eğitim düzeyi İlkokul 20 (16,7)

Ortaokul 38 (31,7)
Lise 50 (41,7)
Üniversite ve üzeri 12 (10,0)

Kanser evresi Evre 1+2 20 16,7
Evre 3 63 52,5
Evre 4 37 30,8

ECOG performans skoru Asemptomatik 4 3,3
Semptomatik fakat tamamen yatakta 57 47,5
Semptomatik (< %50) daha az yatakta 39 32,5
Semptomatik (> %50) daha fazla yatakta 20 16,7

Ağız bakımı konusunda 
eğitimi alan hastalar

Eğitim aldı 110 91,7
Eğitim almadı 10 8,3

Oral mukoza problem 

varlığına hastanın bildirimi

Şikayet yok 29 24,2
Şikayet var 91 75,8

ru yanıtların sayısının 8-11 aralığında, %62,5’inin 
12-15 aralığında ve %25,8’inin 16-19 aralığında 
olduğu belirlendi. Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi 
Düzeyini Değerlendirme Formu bilgi sorularına 
verilen doğru yanıt sayısı ortalama değeri 14,06 
± 2,06 (medyan 14) bulundu. Çalışmada bu puan 
100 puana dönüştürüldüğünde araştırma grubu-
nun Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini Değer-
lendirme Formu puanı ortalama değeri 73,99 ± 
10,84 olarak hesaplandı.

Cinsiyete göre Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Dü-
zeyini Değerlendirme Formu puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p > 
0,05). Yaş ile Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düze-
yini Değerlendirme Formu puan ortalamaları ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı ilişki belirlenme-
di (p > 0,05). 

Eğitim düzeylerine göre Ağız Sağlığına İlişkin 

Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı 
(p = 0,039). Farklılığı yaratan grubu belirlemek 
amacıyla yapılan ikili karşılaştırmalarda; ilkokul 
mezunu hastaların Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi 
Düzeyini Değerlendirme Formu puanları, lise (p 
= 0,023) ve üniversite (p = 0,027) mezunu olan 
hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
daha düşük bulundu. Diğer eğitim gruplarına göre 
Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlen-
dirme Formu puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmadı (p > 0,05).

Olguların Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini 
Değerlendirme Formu puanı ile ECOG skoru ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanma-
dı (p>0,05). Araştırma grubunun kemoterapi ve 
radyoterapi öyküsüne göre Ağız Sağlığına İlişkin 
Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlendi

Tablo 1. Kanser Hastalarının Kişisel Özellikleri (N = 120) (İstanbul, 2017)
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n (%)
Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu “Doğru Yanıt 
Sayısı”

8-11 doğru 14 (11,7)
12-15 doğru 75 (62,5)
16-19 doğru 31 (25,8)

Ort ± Ss  [Min-Mak (Medyan)] 14,06 ± 2,06 [8-18 (14)]
Ort ± Ss  [Min-Mak (Medyan)] £ 73,99 ± 10,84 [42,11-94,74 

(73,68)]
Yanıt

Doğru Yanlış 
n (%) n (%)

1. Günde 2 litre su içmek ağız sağlığım için yararlı bir davranıştır. 118 (98,3)* 2 (1,7)
2. Ağız ve dudaklarda çatlaklıkları önlemek için ağız ve dudaklar 

nemlendirilmelidir.
115 (95,8)* 5 (4,2)

3. Yılda bir defa diş hekimine gitmem yeterlidir. 69 (57,5) 51 (42,5)*
4. Günde 2 defa dişlerimi fırçalamam yeterlidir. 117 (97,5)* 3 (2,5)
5. Diş fırçamı 6 ayda bir değiştirmem gerekir. 99 (82,5)* 21 (17,5)
6. Dişlerimi fırçaladıktan sonra diş fırçamı nemli bırakmamaya dikkat etmem 

gerekir.
117 (97,5)* 3 (2,5)

7. Ağız içi ve diş etlerimi her gün bir ayna yardımıyla değerlendirmem 
gerekir.

64 (53,3)* 56 (46,7)

8. Dişlerin iyi bir şekilde temizlenmesi için diş fırçasının kılları sert 
olmalıdır.

32 (26,7) 88 (73,3)*

9. Diş temizliğim için florid içeren diş macunu kullanmalıyım. 104 (86,6)* 16 (13,3)
10. Diş temizliğim için kürdan kullanmak yararlıdır. 32 (26,7) 88 (73,3)*
11. Tedavim süresince diş ipi kullanmamda sakınca yoktur. 34 (28,3) 86 (71,7)*
12. Diş temizliğimden sonra dudaklarımı nemlendirmem gereklidir. 110 (91,7)* 10 (8,3)
13. Düzensiz beslenmek ağız sağlığını etkilemez. 10 (8,3) 110 (91,7)*
14. Sigara ağız ve diş sağlığımı olumsuz yönde etkilemez. 17 (14,2) 103 (85,8)*
15. Alkol, ağız ve diş sağlığımı olumsuz yönde etkiler. 105 (87,5)* 15 (12,5)
16. Sert, acı, tatlı, baharatlı yiyecekler ağız sağlığını olumsuz etkiler. 108 (90,0)* 12 (10,0)
17. Sıcak yiyecek ve içecekler ağız sağlığım için yararlıdır. 46 (38,3) 74 (61,7)*
18. Portakal, limonata gibi içecekler ağız yaralarına iyi gelir. 106 (88,3) 14 (11,7)*
19. Ağzımda oluşan yaralar için buz emmek veya dondurma gibi soğuk bir şey 

yemek ve soğuk bir şey içmek yararlıdır.
16 (13,3)* 104 (86,7)

(p = 0,038). Kemoterapi ve radyoterapi öyküsü 
bildiren olguların Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Dü-
zeyini Değerlendirme Formu puanları kemoterapi 
ve radyoterapi öyküsü bildirmeyen hastalara göre 
daha yüksek bulundu. Kronik hastalık varlığı, 
kanser evresi değişkeni ve son bir ay içindeki sağ-
lık durumu algılarına göre Ağız Sağlığına İlişkin 
Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlen-
medi (p > 0,05). 

Bu araştırmada ayrıca Ağız Sağlığına İlişkin Bil-
gi Düzeyini Değerlendirme Formu puanları ile 
Oral Mukoz Membranlara İlişkin Şikâyetleri De-
ğerlendirme Formu puanları karşılaştırıldı. Ağız 
Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme 
Formu puanları ile Oral Mukoz Membranlara 
İlişkin Şikâyetleri Değerlendirme Formu puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptan-
madı (p > 0,05).

Tablo 2. Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu Sorularına Verilen Yanıtlar 
(N = 120) (İstanbul, 2017)

*Simgesi doğru yanıtı gösterir. £ Toplam anket formu 100’lük skalaya göre dönüştürüldüğünde elde 
edilen puan değeri



66

Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımına ilişkin Bilgi Düzeyleri ve Ağız Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi

Yanıtlar 
Yok

(0 puan)

Hafif

(1 puan)

Orta

(2 puan)

Şiddetli

(3 puan)
n (%) n (%) n (%) n (%)

−	 “Ağız ve diş temizliği konusunda güçlük 
çekiyorum”

88 (73,3) 26 (21,7) 6 (5,0) 0 (0)

−	 “Protezimi/takma dişimi takarken zorlanıyorum” 103 (85,8) 11 (9,2) 6 (5,0) 0 (0)
−	 “Ağız yarası nedeniyle konuşurken zorluk 

yaşıyorum”
100 (83,3) 18 (15,0) 2 (1,7) 0 (0)

−	 “Ağız ve diş etlerimde yaralar var ve çok acıyor” 70 (58,3) 48 (40,0) 2 (1,7) 0 (0)
−	 “Dilimde yaralar var” 92 (76,7) 25 (20,8) 3 (2,5) 0 (0)
−	 “Dişlerimin üzerinde sarı tabakalar var” 39 (32,5) 65 (54,2) 16 (13,3) 0 (0)
−	 “Dudaklarım şiş ve çatlaklar var” 61 (50,8) 53 (44,2) 6 (5,0) 0 (0)
−	 “Ağzımdaki yaralar nedeniyle yutkunurken 

zorluk yaşıyorum”
99 (82,5) 16 (13,3) 5 (4,2) 0 (0)

−	 “Ağzımdaki yaralar nedeniyle yemek yerken 
zorluk yaşıyorum”

90 (75,0) 25 (20,8) 5 (4,2) 0 (0)

−	 “Ağzımdaki yaralar nedeniyle yemek yerken tat 
alamıyorum”

79 (65,8) 35 (29,2) 6 (5,0) 0 (0)

Ort ± ss
Oral MukozMembranlara İlişkin Şikâyetleri Değerlendirme Formu 9,08 ± 9,22

3.Oral Mukoz Membranlara İlişkin Şikâyet-
leri Değerlendirme Formu ile İlişkili Bulgular
Bu çalışmada araştırma grubunun Oral Mukoz 
Membranlara İlişkin Şikâyetleri Değerlendir-
me Formu puanları ortalama 9,08 ± 9,22 puan 
(medyan 7,5 puan) bulundu. Olguların dörtte üçü 
(%75,8, n = 91) oral mukoz membranlara ilişkin 
şikayetleri olduğunu bildirdi (Tablo 3).

Olguların %21,7’si ağız ve diş temizliği konusun-
da hafif düzeyde, %6,5’i orta düzeyde zorlandığı-
nı bildirdi. Araştırma grubunun %9,2’si protezini/
takma dişini takarken hafif düzeyde ve %5’i orta 
düzeyde zorluk yaşadığını bildirdi (Tablo 3).

Olguların %40’ı ağız ve diş etlerinde hafif dü-
zeyde yarası olduğunu ve acıma hissettiğini ifade 
etti. Olguların %54,2’si dişleri üzerinde hafif sarı 
tabakaların olduğunu, %44,2’si dudaklarında ha-
fif düzeyde şişlik ve çatlaklar olduğunu bildirdi 
(Tablo 3).

Araştırma grubunun %13,3’ü ağzındaki yaralar 
nedeniyle yutkunurken hafif düzeyde zorluk ya-
şadıklarını, %20,8’i ağzındaki yaralar nedeniyle 
yemek yerken hafif düzeyde zorluk ve %4,2’si 
orta düzeyde zorluk yaşadıklarını bildirdi. Araş-
tırma grubunun %15’i ağız yarası nedeniyle ko-
nuşurken hafif zorluk yaşadığını, %5’i ağzındaki 
yaralar nedeniyle tat alma ile ilgili orta düzeyde 
sorun yaşadıklarını bildirdi (Tablo 3).

Cinsiyet, eğitim düzeyi, kronik hastalık varlığı, 
kanser evresi ve kanser tedavisi öyküsüne göre 
Oral Mukoz Membranlara İlişkin Şikâyetleri De-
ğerlendirme Formu puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark saptanmadı (p > 0,05). Yaş 
ile Oral Mukoz Membranlara İlişkin Şikâyetleri 
Değerlendirme Formu puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı 
(p > 0,05). 

Oral Mukoz Membranlara İlişkin Şikâyetleri De-
ğerlendirme Formu puanları ile araştırma grubu-
nun ECOG performans skoru arasında pozitif 

Tablo 3. Oral Mukoz Membranlara İlişkin Şikâyetleri Değerlendirme Formu Sorularına Verilen 
Yanıtlar (N = 120) (İstanbul, 2017)

Şikâyet yok ise 0 puan, hafif düzeyde şikayet var ise 1 puan, orta düzeyde şikayet var ise 2 puan ve 
şiddetli düzeyde şikayet var ise 3 puan şekilde puanlama yapılır.
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Yanıtlar 

Evet Biraz Hayır
n (%) n (%) n (%)

1. “Ağzımdaki yaralar nedeniyle konuşma güçlüğü 
yaşıyorum”

0 (0) 13 (10,8) 107 (89,2)

2. “Ağzımdaki yaralar nedeniyle iştahım azaldı” 4 (3,3) 46 (38,3) 70 (58,3)
3. “Ağzımdaki yaralar nedeniyle sıvı/su 

tüketemiyorum”
1 (0,8) 9 (7,5) 110 (91,7)

4. “Ağzımdaki yaralar nedeniyle ağzımda tat 
değişikliği var”

3 (2,5) 62 (51,7) 55 (45,8)

5. “Ağzımdaki yaralar nedeniyle yutkunma 
güçlüğüm var”

3 (2,5) 17 (14,2) 100 (83,3)

6. “Ağzımdaki yaralar nedeniyle ağrı hissediyorum” 1 (0,8) 34 (28,3) 85 (70,8)
7. “Ağzımdaki yaralar nedeniyle sıkıntı yaşıyorum” 2 (1,7) 31 (25,8) 87 (72,5)
8. “Ağzımdaki yaralar nedeniyle sosyal toplantılara 

(yemek yeme, seyahat etme vb.) katılma 
konusunda istekli değilim”

1 (0,8) 2 (1,7) 117 (97,5)

yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı 
(r = 0,37; p = 0,001). Son bir ay içindeki sağlık 
durumunu “kötü/orta” olarak tanımlayan 
hastaların Oral Mukoz Membranlara İlişkin 
Şikâyetleri Değerlendirme Formu puanı sağlık 
durumunu “iyi” olarak tanımlayan hastalara göre 
daha yüksek bulundu (p = 0,018). 

4.Ağız Yaralarının Günlük Yaşamı Etkileme 
Durumuna ilişkin Hastaların Görüşleri 
Araştırma grubunun %10,8’i ağzındaki yaralar 
nedeniyle hafif konuşma güçlüğü %14,2’si hafif 
düzeyde yutkunma güçlüğü çektiğini bildirdi. 
Grubun %51,7’si ağızdaki yaralar nedeniyle hafif 
düzeyde tat değişiklikleri yaşadığını ve %38,3’ü 
iştahının hafif azaldığını, %28,3’ü ağız mukozası 
ile ilişkili hafif ağrı hissettiğini ifade etti. Olgula-
rın %65,8’i ağızda oluşan problemler ile ilişkili 
olarak günlük yaşamında olumsuzluklar yaşadığı-
nı bildirdi (Tablo 4). 

TARTIŞMA
Kemoterapi uygulanan hastalarda tedavinin ke-
sintisiz sürdürülmesi ve yaşam kalitesinde olum-
suz etkilenmelerin önlenmesi tedavi ile ilgili yan 
etkilerin etkin şekilde yönetimiyle yakından iliş-

kidir. Kemoterapi ile ilişkili oral mukoza bütün-
lüğünün bozulması bireylerin yaşam kalitesini 
önemli düzeyde etkileyen yan etkilerden birisidir. 
Oral mukoza bütünlüğünün korunması için hasta-
ların ağız bakım uygulamaları hakkında bilgi sa-
hibi olmaları ve etkili ağız bakımı uygulamalarını 
sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır. 

Literatür incelendiğinde, hastaların ağız sağlığına 
ilişkin bilgi düzeyini değerlendiren çalışmaların 
yetersiz olduğu dikkat çekmektedir. Kanser has-
talarının ağız bakımına ilişkin bilgi düzeylerinin 
ve ağız bakım gereksinimlerinin belirlenmesi 
amacıyla yapılan bu araştırmada elde edilen ve-
rilerin bu grup hastaların gereksinimlerine dikkat 
çekilmesi ve eğitim programlarının geliştirilmesi-
ne ışık tutması hedeflendi. Yıldırım ve arkadaşla-
rının (2013) bir çalışmasında kanser hastalarının 
günlük yaşam aktivitelerine ilişkin gereksinimle-
ri, psikolojik ve spiritüel gereksinimlerinin yanın-
da, %39 oranında bilgiye gereksinimleri olduğu 
saptanmıştır (5).

Bu çalışmada Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Dü-
zeyini Değerlendirme Formu bilgi sorularına 
verilen doğru yanıt sayısı ortalama hastaların 
olguların ağız sağlığına ilişkin bilgi düzeyinin 

Tablo 4. Ağızda Oluşan Yaralar ve Ağız ile İlgili Diğer Problemlerin Günlük Yaşamı Etkileme 
Durumuna ilişkin Hastaların Görüşleri (N = 120) (İstanbul, 2017)
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orta düzeyin üstünde olduğu (100 puan üzerin-
den: 73,99 ± 10,84) görülmektedir. Bu çalışmada 
kanser hastalarının büyük çoğunluğunun (%91,7) 
ağız bakımı ile ilgili bir eğitim aldığının belir-
lenmesi oldukça anlamlı olmakla birlikte Ağız 
Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme 
Formu’na verilen yanıtlar hastaların bu konuda 
daha fazla desteklenmeye gereksinimi olduğuna 
işaret etmektedir. Yapılan bir çalışmada (Radha 
ve Namrata, 2011) kemoterapi uygulanan hasta-
ların sadece %34,4’ünün ağız bakımı konusuna 
yeterli bilgisi olduğu saptanmıştır. Aynı çalışma-
da, oral sorunların önlenmesi konusunda grubun 
%60,7’sinin, oral mokozit tedavisi konusunda ise 
sadece %55,8’inin yeterli düzeyde bilgisi olduğu 
ve hemşirenin bu konuda temel bilgi kaynağı ola-
rak gösterildiği belirlenmiştir (6).

Ağız Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlen-
dirme Formu’na verilen yanıtlar incelendiğinde, 
hastaların kemoterapi süresince dış hekimi mua-
yenesine gitme sıklığı, dış fırçasının sertliği, diş 
kürdanı kullanımı, diş ipi kullanımı, yiyeceklerin 
ve soğuk gıdaların ağız yaralarına etkileri ko-
nusunda yeterli düzeyde bilgili olmadığı görül-
mektedir. Bu sonucu göre hastalara özellikle buz 
emme ve soğuk gıdaların oral mukozitin önlen-
mesindeki olumlu etkisi, diş muayenesi ve ağız 
bakımı konusunda eğitime gereksinimleri oldu-
ğunu göstermektedir. MASCC/ISOO kanıta daya-
lı 2014 önerilerine göre özellikle bolüs şeklinde 
5-Fluorouracil uygulanması sırasında oral muko-
ziti önlemek için 30 dakikalık oral kriyoterapi uy-
gulaması önerilmektedir (7). Kanser hastalarının 
ağız sağlığına ilişkin bilgi düzeylerinin yüksek ol-
ması, hastaların karşılaşabilecekleri oral mukoza 
sorunlarını önlemeye yönelik uygulamaların et-
kinliği ve ağız hijyeninin sürdürülmesi adına bü-
yük önem taşımaktadır. Hastaların ağız sağlığına 
ilişkin bilgi düzeyleri ağız bakım alışkanlıklarını 
etkileyebilmektedir. 

Bu çalışmada eğitim düzeyine göre Ağız Sağlığı-
na İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu 
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanması oldukça dikkat çekicidir. İlkokul me-
zunu hastalar ağız sağlığına ilişkin bilgi düzeyi 
lise ve üniversite mezunu hastalara göre daha dü-

şük bulundu. Bu beklenen bir sonuç olup eğitim 
düzeyi düşük hastaların ağız bakımı konusunda 
daha fazla eğitime gereksinimi olduğuna işaret 
etmektedir. 

Bu araştırmada ayrıca önceden kemoterapi ve de 
radyoterapi aldığını bildiren olguların ağız sağlı-
ğına ilişkin bilgi düzeyi, daha önceden kemote-
rapi ve radyoterapi almadığını bildiren hastala-
ra göre daha yüksek bulundu. Bu bulgu geçmiş 
deneyimlerin, özellikle önceden kemoterapi ve 
radyoterapi almış olmanın hastanın şimdiki ke-
moterapi deneyimi süresince ağız sağlığına ilişkin 
bilgi düzeyini olumlu etkilediğini göstermektedir. 
Bu sonuç ayrıca hemşirelerin özellikle daha önce-
den kemoterapi ve radyoterapi almamış olan, bir 
başka ifadeyle ilk defa kemoterapi alan hastaların 
ağız bakımı konusuna ve eğitimine ayrı bir dikkat 
göstermesi gerektiğini göstermektedir. İlk defa 
kemoterapi alan hastaların oral mukozitin önlen-
mesi ve ağız bakımı konusunda daha fazla eğiti-
me gereksinimi olması beklenen bir sonuç olarak 
düşünülebilir.  

Bu çalışmada beklenenin aksine, hastaların Ağız 
Sağlığına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme 
Formu puanları ile Oral Mukoz Membranlara 
İlişkin Şikâyetleri Değerlendirme Formu puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptan-
madı.

Kanser tedavisi mutasyona uğramış hücrelerin 
ölümü ile birlikte normal vücut hücrelerinin de 
yok olmasına neden olmaktadır. Tedavi boyunca 
en çok etkilenen mukoz membran hücreleridir. 
Kemoterapi uygulanan hastaların oral mukoz 
membranlara ilişkin birçok şikâyet ortaya çık-
maktadır. Oral mukoz membranlar çeşitli tanıla-
ma araçlarıyla değerlendirilmektedir. Oral mu-
koza problem durumlarına ilişkin yapılan birçok 
çalışmada NCI-CTCAE (Amerikan Ulusal Kan-
ser Enstitüsü Advers Olaylar için Ortak Termino-
loji Kriterleri Sınıflaması), Ağız Değerlendirme 
Rehberi, NCI- CTC (Fonksiyonel Oral Mukoza 
Değerlendirme Ölçeği) tüm dünyada oral mukoz 
membranların değerlendirilmesi amacıyla sık 
kullanılan tanılama araçlarıdır (3). 
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Üstündağ’ın (2013) çalışmasında semptomlar ya-
şanma durumuna göre değerlendirildiğinde, ke-
moterapi alan hastaların %49,7’si mukozit sorunu 
yaşadığını, %57,3’ü ağız ve diş etlerinde hassa-
siyet ve %63,6’sı tat değişiklikleri yaşadıklarını 
bildirilmiştir (8). Piamjariyakul ve arkadaşlarının 
çalışmasında (2010) kanser tedavisi sırasında has-
talarında görülen semptomların oranları çoktan 
aza doğru sırasıyla iştah azalması, tat değişikliği, 
bulantı ve en az oranda yorgunluk semptomları-
nın yaşandığı saptanmıştır (9). 

Yapılan bir başka çalışmada (Çakmak, 2015) ke-
moterapi alan hastaların %51,7’sinde oral muko-
zit olduğu, %81.6’sında hafif düzeyde oral mu-
kozit (evre 1) olduğu, hastaların tedavi süresince 
ağız kuruluğu (%55,1), tat duyusunda azalma/de-
ğişiklikler (%52,4), iştahsızlık (%47,6), dudaklar-
da kuruma ve çatlama (%41,5) gibi oral sorunlar 
yaşadıkları saptanmıştır (10).

Bu çalışmada hastaların öncelikle oral mukoza 
ile ilişkili herhangi bir şikâyetlerinin olup olma-
dığı sorgulanmıştır. Yapılan çalışmalarla tutarlı 
olarak, araştırma grubunun %75,8’i oral mukoza 
ile ilgili şikayetleri olduğunu bildirdi. Kemoterapi 
süresince oral mukoza ile ilişkili şikayetlerin ol-
ması beklenen bir sonuçtur. Bu araştırmada ikinci 
olarak hastaların oral mukoza ile ilişkili şikayetle-
rin şiddeti sorgulandı. Bu çalışmada Oral Mukoz 
Membranlara İlişkin Şikâyetleri Değerlendirme 
Formu puanları kemoterapi süresince hastalarda 
oral mukozit şikayetlerinin hafif düzeyde olduğu 
(9,08 ± 9,22) belirlendi.

Çalışmamızda kemoterapi süresince ortaya çıkan 
oral mukoza ile ilişkili şikayetlerin bireyin gün-
lük yaşamını ne kadar etkilediği ve konfor düze-
yi sorgulandığında, hasta grubu ağızdaki yaralar 
nedeniyle hafif tat değişikliği yaşadığını (%51,7), 
iştahının hafif azaldığını (%38,3) ağzındaki yara-
lar nedeniyle ve hafif yutkunma güçlüğü (%14,2) 
ve hafif konuşma güçlüğü yaşadıklarını (%10,8) 
bildirdi. Ayrıca kanser hastaların yaklaşık üçte 
biri (%28,3) ağız mukozası ile ilişkili hafif ağrı 
hissettiğini ve dörtte biri ise hafif düzeyde sıkıntı 
yaşadığını (%25,8) ifade etti. 

Beklenenin aksine, kronik hastalık varlığı, kanser 
evresi ve kanser tedavisi öyküsüne (kemoterapi 
ve radyoterapi) göre Oral Mukoz Membranlara 
İlişkin Şikâyetleri Değerlendirme Formu puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlen-
medi. 

Bireyin genel performans durumu ve sağlık al-
gısı ile kemoterapiye bağlı oral mukozit semp-
tomlarının şiddeti arasında ilişki olabilmektedir. 
Bu çalışmada araştırma grubunun Oral Mukoz 
Membranlara İlişkin Şikâyetleri Değerlendirme 
Formu puanları ile ECOG performans skoru ara-
sında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı iliş-
ki saptanmış olması oldukça anlamlı ve beklenen 
bir bulgu olarak dikkat çekmektedir. Son bir ay 
içindeki sağlık durumunu kötü/orta olarak tanım-
layan olgularda Oral Mukoz Membranlara İlişkin 
Şikâyetleri Değerlendirme Formu puanı sağlık 
durumunu iyi olarak tanımlayan hastalara göre 
daha yüksek bulunması beklenen bir sonuçtur. Bu 
sonuç sağlığına ilişkin algıları düşük olan bireyle-
rin ağız hijyeni, ağız bakımının sürdürülmesi ve 
oral mukoza ile şikayetlerin yönetimi konusunda 
daha fazla desteğe gereksinimleri olduğunu dü-
şündürmektedir.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın sınırlılıklarından birisi elde edilen 
verilerin sadece özel bir hastanede tedavi gören 
120 kanser hastası üzerinde yapılmış olmasıdır. 
Bu açıdan veriler sadece bu araştırma grubu için 
geçerlidir. Araştırmanın diğer bir sınırlılığı veri-
lerin sadece hasta bildirimlerine dayalı olmasıdır.

Sonuç ve Öneriler
Kemoterapi alan hastalar tedavi öncesi dönemden 
itibaren kemoterapi uygulanan kanser hastalarının 
diş muayenesinden geçirilmesi ve kemoterapinin 
yan etkileri konusunda bilgilendirilmeleri önem 
taşımaktadır. Hastaların ağız bakım gereksinim-
lerinin değerlendirilmesi, ağız bakım alışkanlık-
larının sorgulanması ve ağız ve diş sağlığı ve ağız 
bakımı uygulamaları konusunda düzenli eğitimler 
verilmesi önerilir.

Hastaların ağız yarası nedeniyle konuşmada zor-
luk yaşamaları, dudaklarda ödemli ve çatlakların 
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varlığı, tat alamama sorunları ve yemek yeme 
sırasında zorluklar yaşamaları nedeniyle yaşam 
kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Kemo-
terapi uygulanan hastalar diş hekimi kontrolü, 
ağız hijyeni ve kanıta dayalı ağız bakımı uygu-
lamaları konusunda bilgilendirilmelidir. Onkoloji 
hemşireleri hasta ve hasta yakınlarını oral mukoz 
membranların günlük değerlendirilmesi gerektiği 
ve ağız bakım tekniği konusunda sürekli olarak 
bilgilendirilmelidir.  
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The Relationship Between Nurses’ Levels of Liking Children and Their 
Parental Attitudes

Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Ebeveynlik Tutumları 
Arasındaki İlişki

ARAŞTIRMA / Research Articles

Mine ÖZCAN SAĞLAMER1, Selmin KÖSE2

ABSTRACTÖZ
Aim: This study was conducted to determine the relationship betwe-
en nurses’ levels of liking children and their parental attitudes. 
Method: The study was conducted in a descriptive, cross-sectional 
and relationship-seeking design with 70 nurses working in a public 
hospital that met inclusion criteria. Descriptive statistics (frequen-
cies, percentages, means and standard deviations), the Kolmogo-
rov-Smirnow test, the Mann-Whitney U test, the Kruskal-Wallis test 
and Spearman’s correlation were used for data analysis. The results 
were evaluated at a confidence interval of 95% and a significance 
level of p<0.05. 
Results: Of the nurses, 64.3% were between 31 and 40 years old, 
68.6% had a bachelor’s degree, 41.4% worked in pediatric depart-
ments. The  mean score of the Barnett Child Affection Scale of the 
nurses was found to be 87.343 ± 12.737 points and the average de-
mocratic attitude score was  75.357± 6.842 points.
Conclusion: The nurses who participated in the study obtained high 
mean score of liking children. Democratic attitudes were most com-
mon among parents while authoritarian attitudes were least common 
among them. Their levels of liking children increased as their de-
mocratic attitude scores increased. 

Amaç: Bu araştırma hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve ebevey-
nlik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapıldı. 
Yöntem: Araştırma bir kamu hastanesinde çalışan araştırmaya 
alınma kriterlerine uyan 70 hemşire ile tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki 
arayıcı tasarımda gerçekleştirildi. Verilerin değerlendirilmesinde, 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (frekans, yüzde, ortalama, stan-
dart sapma), Kolmogorov-Smirnow Dağılım Testi, Mann Whitney U 
Testi, Kruskal Wallis Testi ve Spearman Korelasyon Analizi kulla-
nıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirildi. 
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %64.3’ünün 31-40 yaş 
aralığında, %68.6’sının lisans mezunu, %41.4’ünün pediatri servis-
lerinde çalıştığı belirlendi. Hemşirelerin Barnett Çocuk Sevme Ölçe-
ği toplam puan ortalaması 87.343 ± 12.737 puan, demokratik tutum 
puan ortalaması 75.357 ± 6.842 puan olarak saptandı.
Sonuç: Çalışma kapsamındaki hemşirelerin çocuk sevme puan or-
talamalarının yüksek, ebeveyn tutumu olarak en fazla demokratik 
tutum, en az olarak otoriter tutum sergiledikleri ve demokratik tutum 
puanı arttıkça çocuk sevme düzeylerinin arttığı belirlendi.

Keywords: Children, fondness for children, nurses, parental atti-
tudes, parents

Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk sevme, ebeveyn, ebeveynlik 
tutumları, hemşire
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Giriş
Sevgi insanları birbirine yaklaştıran iyi ve olumlu 
duyguların tümüdür. Yetişkin bireyler sevme ya 
da ait olma ihtiyaçlarını seçip biçimlendirebilir-
ken çocukların seçme şansı olmadığı için ancak 
bulundukları koşullar içerisinde bunu şekillendi-
rebilirler (1, 2). Bu nedenle çocuklukta sevgi ile 
kazanılan davranışlar yetişkin birey olduklarında 
da değer yargılarını, kişiliğini ve alışkanlıkları-
nı belirleyecektir. Yaşamın gereksinimlerinden 
biri olan sevgi öğrenilebilen ve öğretilebilen en 

önemli ve güzel duygudur (2). İnsanların yaşamın 
her evresinde gereksinim duyduğu sevgi özellikle 
çocuklar için doğduğu andan itibaren gerekli bir 
besin gibidir (3).

Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkide sevgi çok 
önemlidir (4). Çünkü aileler çocuklarının gelecek-
lerinde önemli rol oynar (5). Çocukların sağlıklı 
yetişmesi ve olumlu kişilik yapısı geliştirebilmesi 
için ebeveynlik tutumları önemlidir, olumlu olan 
tutumlar çocuğun ileride kendisine ve topluma 
faydalı birey olması için katkı sağlar (6).

Çocuklarda yerleşen ve süreklilik gösteren çoğu 
davranış, ebeveynlerini model almaları sonucunda 
oluşmaktadır. İnsanların kendi anne babalarından 
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etkilenerek oluşturdukları benlik durumları, ileri-
de anne baba oldukları zaman nasıl davranacak-
larını belirler. Çocukluk döneminde anne baba-
larıyla iletişime geçmemiş bireyler ileride çocuk 
yetiştirmede sorun yaşayabilirler. En iyi anne 
baba tutumu bilinmemekle birlikte, demokratik 
tutumun çocukların gelişiminde daha etkili bir 
yere sahip olduğu benimsenmiştir. Önemli olan 
hangi tutumun hangi ortam ve durumda kulla-
nılması gerektiğinin belirlenebilmesidir (7). De-
mokratik tutumda ebeveynin gösterdiği koşulsuz 
sevgi ve saygı vardır. Anne-baba tutarlı, kararlı 
ve güven vericidir (8). Söz hakkına sahip olan 
çocuk hangi yaşta olursa olsun bir birey olarak 
görülmektedir (9). Böyle ortamda yetişen çocuk-
lar arkadaş canlısı, yaratıcı ve işbirliği kurabilen 
mutlu çocuklardır (10). Aşırı koruyucu tutumda 
ebeveynler çocuğun başına kötü bir şey gelece-
ğini düşünerek çocuğun kendi başına bir şeyler 
yapmasına izin vermez (11). Bu ebeveynlerin 
çocukları güvensiz, aşırı bağımlı, kendi başına 
hareket edemeyen sosyalleşemeyen çocuklardır 
(12). Otoriter tutumda ebeveynler çocuklara söz 
hakkı tanımayan baskıcı ve hükmedici yaklaşım 
gösterirler (13). Çocuk düşüncelerini rahatça 
söyleyemez, hastalık ifadelerini fazlaca kullanır 
ve ceza alma korkusu ile yalana başvurabilir (11). 
İzin verici tutumda anne-babalar çocuklarına aşırı 
derecede özgürlük verirler, çocuklarını kontrol et-
mezler, ihmale kadar giden bir hoşgörü ile davra-
nırlar. Aile sıcak ve ilgilidir bazen çocuğu kontrol 
etme, sınırlamalar konusunda gevşektirler (14). 
Bu tutumda anne-babalar çocuklarını şımartırlar, 
ailenin merkezini çocuk oluşturur. Bu çocuklar 
şımarık olma eğilimindedirler. Bağımsız, talepkar 
ve itaatsiz olabilirler, ileriki dönemde anti-sosyal 
davranışlar gösterebilirler (7).

Çalışmalarda hemşirelerin annelik yönüne vurgu 
yapılmış, hemşirelerin anne çocuk ilişkisinde 
olduğu gibi hastalarını koruduğu, onlara 
danışmanlık yaptığı, hastaların yapamadıkları 
bakımları onlara sağladığı, bütüncül olarak 
desteklediği belirtilmiştir (1). Hemşirelerin kendi 
ebeveynlik tutumları, nelerden etkilendiği konu-
sunda bilgisinin olması toplum sağlığı ve uygula-
dıkları bakım sürecinde önem taşımaktadır (15).

Hemşirelerin ebeveyn olarak çocuk sevme ve 
ebeveynlik tutumları ve bu tutumların hemşirelik 
mesleğinden etkilenip etkilenmediğinin bilinmesi 
önemlidir. Ülkemizde hemşirelerin çocuk sevme 
düzeyleri ile ilgili çalışmalar yeni ve sınırlı sayı-
da olup daha çok öğretmenlerin çocuk sevme du-
rumları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır (1).

Bu araştırma, hemşirelerin çocuk sevme düzey-
leri ve ebeveynlik tutumları arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaç doğrultu-
sunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri nedir?
Hemşirelerin ebeveynlik tutumu nedir?
Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve ebeveyn-
lik tutumları arasında ilişki var mıdır?

Gereç ve Yöntem
Araştırma hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ile 
ebeveynlik tutumları arasındaki ilişkiyi belirle-
mek amacıyla tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki ara-
yıcı tasarımda gerçekleştirildi. Araştırma İstanbul 
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İstanbul Sağlık Bi-
limleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eği-
tim ve Araştırma Hastanesinde Haziran- Ağustos 
2018 tarihleri arasında yapıldı.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, İstanbul Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde çalışan 2-6 yaş arasında 
çocuğa sahip olan 77 hemşire oluşturdu. Araştır-
mada örneklem seçimine gidilmemiş olup araş-
tırmaya katılmaya gönüllü olan ve araştırmanın 
yapıldığı tarihlerde hastanede bulunan 70 hemşire 
örneklemi oluşturdu.

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması
Çalışmanın yapılabilmesi için kurumdan gerekli 
izinler alındıktan sonra İstanbul Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde çalışan 2-6 yaş arasında 
çocuğa sahip olan hemşireler belirlendi. Veri top-
lama aşamasında hemşirelere araştırmanın amacı 
açıklanarak bilgi verildi ve bireysel bilgilerin baş-
ka yerde kullanılmayacağı açıklandı. Araştırma 
kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul 
eden hemşirelerden hastane ortamında, “Kişisel 
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Bilgi formu”, “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” 
ve “Ebeveyn Tutum Ölçeği”ni doldurmaları sağ-
landı. Tüm soruları tam olarak tamamlayan katı-
lımcılar araştırma kapsamına alındı. Bilgi formu 
yaklaşık 10 dakikada, ölçekler ise 20 dakikada 
dolduruldu. Araştırma verilerinin toplanması, yü-
rütülmesi ve değerlendirilmesi araştırmacı tara-
fından yapıldı. 

Kişisel Bilgi Formu
Kişisel bilgi formu; hemşirelerin demografik 
özelliklerini belirlemek amacı ile araştırmacı ta-
rafından hazırlanan 9 sorudan oluşmaktadır. Bu 
formda katılımcının yaşı, eğitim durumu, çocuk 
sayısı, aile yapısı, çalışma yılı, çalıştığı alan, ço-
cukları sevip sevmediği, ailesinin ebeveyn olarak 
gösterdiği tutum ile ilgili soruları içermektedir.

Barnett Çocuk Sevme Ölçeği (BÇSÖ)
Barnett Çocuk Sevme Ölçeği Barnett ve Sinisi 
(16) tarafından insanların çocuklara yönelik tu-
tumlarını ölçmek amacı ile geliştirilmiş bir de-
ğerlendirme aracıdır.  Ölçek bireylerin çocukları 
sevme durumunu belirlemek amacıyla on dört 
maddeden oluşmaktadır. Maddelerde bireylerden 
belirtilen düşünceye, “Hiç katılmıyorum” yanı-
tından, “Tamamen katılıyorum” yanıtına kadar 
değişkenlik gösteren yedi derecede görüş bildir-
meleri istenmektedir. Ölçekten alınan puanlar 14-
98 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puan-
lara göre yüksek puan alan bireylerin çocukları 
daha çok sevdiği, düşük puan alan bireylerin ise 
çocukları daha az sevdiği anlamına gelmektedir. 
Ölçekte yer alan çocukları sevmeyi belirlemeye 
yönelik maddelerden 4’ü (3,6,10 ve 13) olum-
suz, diğer 10 madde olumlu anlam taşımaktadır. 
Olumlu maddelerin puanlamasında “Tamamen 
katılıyorum” yanıtı “7” puan, “Hiç katılmıyorum” 
yanıtı ise “1” puan almaktadır. Olumsuz maddele-
rin puanlamasında da “Hiç katılmıyorum” yanıtı 
“7” puan, “ Tamamen katılıyorum” yanıtı ise “1” 
puan almaktadır. 

Ülkemizde ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 
çalışması Duyan ve Gelbal tarafından 2008 yı-
lında yapılmıştır. Duyan ve Gelbal (17) ölçekten 
alınan 14-38 puanı düşük, 39-74 puanı orta, 
75-98 puanı yüksek çocuk sevme puanı olarak 

belirtmiştir. Araştırmacılar tarafından yapılan 
çalışmada test-tekrar test güvenirliği 0.854 ve iç 
tutarlılık katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. Bu 
araştırmada Cronbach’s alpha değeri 0.89 olarak 
bulundu.

Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)
Ebeveyn Tutum Ölçeği, Karabulut Demir ve Şen-
dil (18) tarafından 2-6 yaş arasında okul öncesi 
çocuğa sahip olan ebeveynlerin çocuk yetiştirme 
davranışlarını ölçmek amacı ile geliştirilmiştir. 
Bu ölçek “ Demokratik”, “Otoriter”, “İzin verici” 
ve “ Aşırı koruyucu” olmak üzere dört alt bölüm-
den ve 46 maddeden oluşan likert tipi bir ölçek-
tir. Demokratik tutum 17 madde, Otoriter tutum 
11 madde, Aşırı koruyucu tutum 9 madde ve İzin 
verici tutum 9 maddeden oluşmaktadır. Oluşturu-
lan bu maddeler davranış biçimleri şeklinde olup, 
her davranış biçiminin karşısında sıklık oranları-
na göre farklılaşan “ 5” seçenek bulunmaktadır. 
Maddelerin puanlamasında “Her zaman böyledir” 
5, “Çoğu zaman böyledir” 4, “Bazen böyledir” 3, 
“Nadiren böyledir” 2, “Hiçbir zaman böyle de-
ğildir ise 1 puan alır. Ters kodlanan madde bu-
lunmamaktadır. Her boyuttan alınan puanlar ayrı 
ayrı hesaplanarak her boyut için bir puan elde 
edilmektedir. Yüksek puan almak o boyutun tem-
sil ettiği davranış şeklini benimsemek anlamına 
gelir.

 ETÖ için yapılan güvenirlik analizleri sonucunda 
Cronbach’s alpha değerleri “demokratik tutum” 
için 0.83, “otoriter tutum” için 0.76, “aşırı koru-
yucu tutum” için 0.75 ve “izin verici tutum” için 
ise 0.74 olarak bulunmuştur (18). Bu araştırmada 
Cronbach’s alpha değerleri “demokratik tutum” 
için 0.85, “otoriter tutum” için 0.67, “aşırı koru-
yucu tutum” için 0.77 ve “izin verici tutum” için 
ise 0.67 olarak bulundu.

Etik Onayı
Biruni Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştır-
malar Etik Kurulu’ndan 2018/ 13-36 karar no ile 
etik kurul onayı alındı.

Verilerin Değerlendirilmesi
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilir-
ken, istatistiksel analizler için SPSS 24.0 İstatis-
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tik Paket Programı kullanıldı. Çalışma verileri 
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metot-
ların (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) 
yanı sıra normal dağılımın incelenmesi için Kol-
mogorov-Smirnow dağılım testi kullanıldı. Tüm 
ölçek puanları normal dağılıma sahip olmadığı 
için parametrik olmayan istatistiksel yöntemler 
tercih edildi.

Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup 
durumunda, parametrelerin gruplar arası karşı-
laştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. 
Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ikiden 
fazla grup durumunda, parametrelerin gruplar 
arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi 
kullanıldı. Ölçekler arası ilişkilerin incelenmesin-
de Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. So-
nuçlar %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirildi.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma bulguları, İstanbul Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde çalışan ve 2-6 yaşında 
çocuğa sahip hemşirelerden elde edilen verilerle 
sınırlıdır. Araştırma hemşirelerin çocuk sevme 
düzeyini belirlemek amacı ile kullanılan Duyan 
ve Gelbal (17) tarafından geliştirilen ”Çocuk Sev-
me Ölçeği”nin, ebeveynlerin çocuk yetiştirme 
davranışlarını belirlemek için Karabulut, Demir 
ve Şendil (18)  tarafından geliştirilen “Ebeveyn 
Tutum Ölçeği’nin ölçtüğü değerlerle sınırlıdır.

Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin %64.3’ünün 
31-40 yaş aralığında, %68.6’sının lisans me-
zunu, %51.4’ünün bir çocuğa sahip olduğu, 
%82.9’unun çekirdek aile, %42.8’inin 6-10 yıl-
dır çalıştığı, %41.4’ünün pediatri servislerinde 
çalıştığı, %67.1’inin mesleği isteyerek seçtiği, 
%92.9’unun çocukları sevdiği belirlendi.

Hemşirelerin ailesinin ebeveyn olarak gösterdiği 
tutum değişkenine göre 19’u (%27.1) Demokratik 
tutum, 15’i (%21.4) Otoriter tutum, 28’i (%40.0) 
Koruyucu tutum, 8’i (%11.4) İzin verici tutum 
olarak dağılmakta olduğu görüldü (Tablo 1).

Tablo 1: Katılımcıların Tanıtıcı Özelliklerinin 
Dağılımı (N:70), İstanbul 2018
Tanıtıcı Özellikler N %

Yaş
20-30 Yaş 22 31.4

31-40 Yaş 45 64.3

41 Yaş Ve üstü 3 4.3

Eğitim Durumu

Lise 9 12.9

Ön Lisans 6 8.5

Lisans 48 68.6

Lisans üstü 7 10.0

Çocuk Sayısı
1 36 51.4

2 29 41.4

3 ve üstü 5 7.2

Aile Yapısı

Çekirdek 
Aile 58 82.9

Geniş Aile 11 15.7
Parçalanmış 
Aile 1 1.4

Çalışma Yılı

1-5 Yıl 9 12.9

6-10 Yıl 30 42.8

11-15 Yıl 22 31.4

16 Yıl Ve üstü 9 12.9

Çalıştığı Alan
Erişkin 
Servisler 41 58.6

Pediatrik 
Servisler 29 41.4

Mesleği İsteyerek 
Seçme

Evet 47 67.1

Hayır 23 32.9

Çocukları Sevme
Evet 65 92.9

Hayır 2 2.9

Biraz 3 4.2

Ailenin Ebeveyn 
Olarak Gösterdiği 
Tutum

Demokratik 
Tutum 19 27.1

Otoriter 
Tutum 15 21.4

Koruyucu 
Tutum 28 40.0

İzin Verici 
Tutum 8 11.5

Toplam 70 100.0
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Tablo 2: Barnett Çocuk Sevme Ölçeği ve 
Ebeveyn Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının 
Dağılımı (N:70),  İstanbul 2018

 Ort Ss Min. Max.
Barnett Çocuk Sevme 
Ölçeği Toplam Puan 87.343 12.737 45 98

ET
Ö

 A
lt 

B
oy

ut
la

rı

Demokratik Tutum 75.357 6.842 55 85

Otoriter Tutum 20.600 4.620 11 36
Aşırı Koruyucu 
Tutum 32.757 6.011 16 44

İzin Verici Tutum 22.786 4.733 11 34

Hemşirelerin “BÇSÖ toplam” puan ortalama-
sı 87.343 ± 12.737 puan; ETÖ alt boyutlarından 
“demokratik tutum” puan ortalaması 75.357 ± 
6.842 puan; “otoriter tutum” puan ortalama-
sı 20.600 ± 4.620 puan; “aşırı koruyucu tutum” 
puan ortalaması 32.757 ± 6.011 puan; “izin verici 
tutum” puan ortalaması 22.786 ± 4.733 puan ola-
rak saptandı  (Tablo 2).

BÇSÖ ile ETÖ arasında yapılan Spearman Kore-
lasyon Analizi sonucuna göre demokratik tutum 
ile BÇSÖ arasında pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulundu (r=0.374; p=0.001<0.05). Başka bir de-
yişle demokratik tutum puanı arttıkça BÇSÖ top-
lam puanın arttığı belirlendi. Otoriter tutum, aşırı 
koruyucu tutum, izin verici tutum ile BÇSÖ ara-
sında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmadı 
(sırasıyla       r=-0.195; p=0.106>0.05; r=0.081; 
p=0.506>0.05; r=0.076; p=0.532>0.05) (Tablo 3).

Tablo 3:Barnett Çocuk Sevme Ölçeği Toplam 
Puan Ortalaması ile Ebeveyn Tutum Ölçeği 
Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki (N:70), 
İstanbul 2018

Barnett Çocuk 
Sevme Ölçeği toplam

r p

ET
Ö

A
lt 

B
oy

ut
la

rı Demokratik Tutum 0.374 0.001

Otoriter Tutum -0.195 0.106

Aşırı Koruyucu Tutum 0.081 0.506

İzin Verici Tutum 0.076 0.532
*Spearman Korelasyon Analizi

Tablo 4: Barnett Çocuk Sevme Ölçeğinden 
Alınan Puan Ortalamasının Değişkenler ile 
Karşılaştırılması (N:70), İstanbul 2018

DEĞİŞKENLER N
BÇSÖ Puan Ortalaması

ort ss KW P

Ç
al

ış
m

a 
Y

ılı 1-5 Yıl 9 84.667 15.984

1.809 0.613
6-10 Yıl 30 86.300 12.978
11-15 Yıl 22 91.318 7.134
16 Yıl ve 
üstü 9 83.778 18.157

Ç
oc

uk
 

Sa
yı

sı 1 36 85.028 15.013
2.298 0.3172 29 90.724 8.053

3 ve üstü 5 84.400 15.176

Ç
oc

uk
la

rı 
Se

vm
e Evet 65 89.200 9.945

8.334 0.016
Hayır 2 70.000 35.355

Biraz 3 58.667 12.662

Eğ
iti

m
 D

ur
um

u Lise 9 82.333 18.728

0.344 0.951

Ön Lisans 6 88.667 11.570

Lisans 48 87.875 12.118

Lisans 
üstü 7 89.000 9.557

Ya
ş

20-30 Yaş 22 84.091 15.892

1.113 0.573

31-40 Yaş 45 88.800 10.866

41 Yaş Ve 
üstü 3 89.333 13.317

MW p

A
ile

 
Ya

pı
sı

Çekirdek 
Aile 58 86.138 13.577

242.500 0.207Geniş 
Aile 11 92.909 4.323

Ç
al

ış
tığ

ı 
A

la
n

Erişkin 
Servisler 41 85.488 15.037

548.500 0.581Pediatrik 
Servisler 29 89.966 8.038

M
es

le
ği

 İs
te

ye
re

k 
Se

çm
e

Evet 47 87.766 12.686

493.000 0.550
Hayır 23 86.478 13.083

*KW:Kruskal Wallis testi *MW:Mann Whitney 
U test

Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri, çocukla-
rı sevme değişkenine göre incelendiğinde ya-
pılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 
grup ortalamaları arasındaki farkın istatistik-
sel olarak anlamlı olduğu görüldü (KW=8.334; 
p=0.016<0.05).
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 N Ort Ss MW p

Barnett Çocuk Sevme Ölçeği Toplam
Erişkin Servisler 41 85,488 15,037

548,500 0,581
Pediatrik Servisler 29 89,966 8,038

ET
Ö

 A
lt 

B
oy

ut
la

rı

Demokratik Tutum
Erişkin Servisler 41 75,073 7,377

583,500 0,895
Pediatrik Servisler 29 75,759 6,110

Otoriter Tutum
Erişkin Servisler 41 20,220 5,032

498,000 0,249
Pediatrik Servisler 29 21,138 3,989

Aşırı Koruyucu Tutum
Erişkin Servisler 41 31,707 6,014

421,500 0,039
Pediatrik Servisler 29 34,241 5,786

İzin Verici Tutum
Erişkin Servisler 41 22,683 5,260

567,500 0,747
Pediatrik Servisler 29 22,931 3,954

*MW:Mann Whitney U test

Buna göre; çocukları sevdiğini söyleyen hemşi-
relerin BÇSÖ toplam puanları (89.200 ± 9.945), 
biraz sevdiğini söyleyen hemşirelerin BÇSÖ top-
lam puanlarından (58.667 ± 12.662) yüksek bu-
lundu. Araştırmada yer alan hemşirelerin çalışma 
yılı, çocuk sayısı, eğitim durumu, yaş, aile yapısı, 
çalıştığı alan, mesleği isteyerek seçme değişken-
leri ile BÇSÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmadı (p>0.05)  (Tablo 4).

Hemşirelerin aşırı koruyucu tutum puan ortala-
maları, çalıştığı alan değişkenine göre incelendi-
ğinde yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda 
grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel 
açıdan anlamlı olduğu görüldü (Mann Whitney 
U=421.500; p=0.039<0.05). Erişkin servislerde 
çalışan hemşirelerin aşırı koruyucu tutum puanla-
rı (31.707), pediatrik servislerde çalışan hemşire-
lerin aşırı koruyucu tutum puanlarından (34.241) 
düşük bulundu.

Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri, hemşirele-
rin çalıştığı alan değişkenine göre incelendiğin-
de Mann Whitney-U testi sonuçlarına göre; grup 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo 5).

Tartışma 
Bu çalışmada hemşirelerin Barnett Çocuk Sev-
me Ölçeği’nden aldıkları toplam puan ortalama-

sı 87.343±12.737 puan olarak bulundu (Tablo 
2). Gündoğan (19) pediatri hemşirelerinin hem-
şire-hasta etkileşimlerine yönelik tutum ve dav-
ranışları ve çocuk sevme düzeylerini belirlemek 
amacı ile yaptığı çalışmasında pediatri hemşi-
relerinin BÇSÖ puan ortalamasını 85.80±13.74 
puan olarak belirlemiştir. Akgün Kostak ve ark. 
(1) hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve ço-
cuk yetiştirme tutumlarını incelediği çalışma-
da hemşirelerin çocuk sevme puan ortalamasını 
87.58±14.13 puan olarak bulmuştur. Tural Büyük 
ve ark. (15) çocuk ve erişkin kliniklerinde çalışan 
hemşirelerin çocuk sevme ve çocuk yetiştirme 
tutumlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirdi-
ği çalışmasında hemşirelerin çocuk sevme puan 
ortalamasını 85.01±11.65 puan olarak bulmuştur. 
Erdem ve Duyan (20) yaptıkları çalışmada pediat-
ri hemşirelerinin çocuk sevme puan ortalamasını 
82.07±16.35 puan olarak belirlemiştir. Bektaş ve 
ark. (3) hemşirelik öğrencilerinin çocuk sevme 
durumlarını etkileyen faktörleri belirlenmek ama-
cıyla yaptığı çalışmada çocuk sevme düzeylerini 
yüksek olarak belirtmiştir. Aşçı ve ark. (21) hem-
şirelik öğrencilerinin çocuk sahibi olmaya yönelik 
görüşleri ve çocuk sevme durumlarını incelediği 
çalışmada BÇSÖ puan ortalamasını 82.66±15.19 
puan olarak bulmuştur. Hemşirelerin ve hemşi-
relik öğrencilerinin çocuk sevme puan ortalama-
larının yüksek olduğunu gösteren bu çalışmalar 
araştırma sonuçlarımızı desteklemektedir. 

Tablo 5:Barnett Çocuk Sevme Ölçeği ve Ebeveyn Tutum Ölçeklerinden Alınan Puan 
Ortalamasının Çalıştığı Alan Değişkeni ile Karşılaştırılması (N=70), İstanbul 2018
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Hemşirelerin ebeveyn tutum ölçeği puan ortala-
malarında en yüksek puan ortalamasının demok-
ratik tutum düzeyi ve en düşük otoriter tutum dü-
zeyi olduğu belirlendi (Tablo 2). Alabay (9) 422 
ebeveyn ile yapmış olduğu okul öncesi dönem ço-
cuğu olan ebeveynlerin ebeveynlik tutumlarını in-
celediği çalışmada ebeveynlerin büyük bir kısmı-
nın demokratik tutum ile yaklaştığını (%83.9) ve 
en az otoriter tutum ile (%0.9) ile çocuğa yakla-
şım gösterdiğini belirtmiştir. Durmuşoğlu Saltalı 
ve Arslan (22) çalışmalarında annelerin çocukla-
rına yönelik gösterdikleri tutumları değerlendirdi-
ğinde en yüksek tutumun demokratik tutum oldu-
ğunu belirlemişlerdir. Çalışma sonuçlarımız Ala-
bay (9) ve Durmuşoğlu Saltalı ve Arslan (22)’ın 
çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Ailelerin 
çoğunlukla demokratik tutum gösterdikleri görül-
mektedir.

Çalışmada hemşirelerin demokratik tutum puanı 
arttıkça BÇSÖ toplam puanının da arttığı belir-
lendi (Tablo 3). Akgün Kostak ve ark. (1) yapmış 
olduğu çalışmada hemşirelerin demokratik tutum 
ile çocuk sevme düzeyi arasında, hemşirelerin 
çocuk yetiştirme tutumları ile çocuk sevme dü-
zeyleri arasında ilişki olmadığını belirlemişlerdir. 
Hemşirelerin eğitim düzeyinin yüksek olmasın-
dan kaynaklı olarak daha çok demokratik tutum 
gösterdikleri ve çocuk sevme düzeyini etkilediği 
söylenebilir.

Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri, çocuk sev-
me değişkenine göre incelendiğinde, çocukları 
sevdiğini söyleyen hemşirelerin BÇSÖ toplam 
puanları, biraz sevdiğini söyleyen hemşirelerin 
BÇSÖ toplam puanlarından anlamlı derecede 
yüksek bulundu (Tablo 4). Kara (23) hemşireler-
le yapmış olduğu çalışmada çocukları sevdiği-
ni ifade eden hemşirelerin BÇSÖ toplam puanı, 
çocukları biraz sevdiğini ya da sevmediğini be-
lirten hemşirelere göre anlamlı düzeyde yüksek 
bulmuştur, bu da çalışmayı destekler niteliktedir. 
Hemşirelerin çocuk sevme ifadelerinin çocuk 
sevme puanlarına da yansıdığı söylenebilir.

Hemşirelerin çalıştığı alan ile aşırı koruyucu tu-
tum arasında anlamlı ilişki bulundu. Erişkin ser-

vislerde çalışan hemşirelerin, pediatri servislerin-
de çalışan hemşirelere göre aşırı koruyucu puanı 
daha düşük bulundu (p=0.039<0.05) (Tablo 5). 
Ayrıca hemşirelerin çalıştığı alan ile çocuk sevme 
düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Tu-
ral Büyük ve ark. (15) yapmış olduğu çalışmada 
hemşirelerin çalıştıkları servis ile çocuk sevme 
düzeyleri arasında ilişki olmadığını saptamış-
tır. Akgün Kostak ve ark. (1) çocuk servisinde 
çalışan hemşirelerin çocuk sevme düzeylerinin 
erişkin serviste çalışanlara göre daha yüksek ol-
duğunu ve aşırı koruyucu tutum gösterdiklerini 
saptamışlardır. Erdem ve Duyan (20) ise pediatri 
servisinde çalışan hemşirelerin çocuk sevme dü-
zeylerini daha yüksek bulmuştur. Çocuk servisi 
ve erişkin servisinde çalışan hemşire sayısının 
birbirine yakın olmasına bağlı olarak çocuk sev-
me düzeyini etkilemediği ve çocuk servisinde ça-
lışan hemşirelerin çocuklara dair gördükleri vaka 
sayısının fazla olmasına bağlı olarak ebeveynlik 
tutumu olarak aşırı koruyucu tutumu benimsedik-
leri söylenebilir. 

Sonuç 
Hemşirelerin çocuk sevme puan düzeylerinin 
yüksek olduğu, ebeveyn tutumu olarak en fazla 
demokratik tutum, en az ise otoriter tutum sergi-
ledikleri belirlendi. Demokratik tutum ile çocuk 
sevme düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı 
ilişki bulundu. Ebeveynlik tutumunda demokratik 
tutum puanı arttıkça çocuk sevme düzeylerin de 
arttığı belirlendi. Çocukları sevdiğini söyleyenle-
rin BÇSÖ toplam puanları, biraz sevdiğini söyle-
yen hemşirelerin BÇSÖ toplam puanından daha 
yüksekti. Erişkin servislerde çalışan hemşirelerin 
daha az koruyucu tutum gösterdikleri belirlendi. 
Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve ebeveyn-
lik tutumları ile ilgili daha çok araştırmanın yapıl-
ması ve daha büyük bir örneklem grubuna yapıl-
ması önerilebilir.
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Knowledge and Opinions of Nursing Students about Poverty, 
Health and the Role of Nurses

Hemşirelik Öğrencilerinin Yoksulluk, Sağlık ve Hemşirenin 
Rolü Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri
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ABSTRACTÖZ
The research conducted to examine the knowledge and thoughts of 
nursing students about poverty, health and the role of nurse is desc-
riptive.
The study was conducted in May-June with a total of 243 people who 
were studying in the 1st, 2nd, 3rd and 4th year nursing departments 
of a university, and who accepted to participate in the study.
The questionnaire, which is used as a data collection tool, has qu-
estions about the socio-demographic characteristics of the students, 
their encounter with poverty, their definition of poverty, their thou-
ghts on the relationship between poverty and health and the roles of 
the nurse in service provision. Based on the self-report of the par-
ticipants, the number and percentage distribution were used in the 
analysis of the data collected in the classroom.
The fact that the majority of students have been exposed to poverty 
and frequently encounter with poor people is a thought-provoking 
finding. Besides, it is noteworthy that the awareness of the relati-
onship between poverty and health is a positive finding. We can say 
that the students see the solution of this problem out of the area of 
responsibility of the nurse. Besides, it is positive that they are aware 
of the organized struggle in the solution of the problem of poverty.

Hemşirelik öğrencilerinin yoksulluk, sağlık ve hemşirenin rolü konu-
sundaki bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi için yapılan araştırma 
tanımlayıcıdır. 
Çalışma Mayıs–Haziran aylarında bir üniversitenin Sağlık Yükse-
kokulu hemşirelik bölümü 1., 2., 3. ve 4.sınıfında öğrenim gören ve 
araştırmaya katılmayı kabul eden 243 kişi ile yapılmıştır. 
Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunda öğrencilerin 
sosyo demografik özelliklerini, yoksullukla karşılaşma durumlarını, 
yoksulluğu tanımlamalarını, yoksulluk ve sağlık ilişkisi hakkındaki 
düşüncelerini ve hemşirenin hizmet sunumundaki rollerini sorgu-
layan sorular bulunmaktadır. Katılımcıların öz bildirimine dayalı 
olarak, sınıf ortamında toplanan verilerin analizinde sayı ve yüzde 
dağılımından yararlanılmıştır. 
Öğrencilerin çoğunluğunun yoksulluğa maruz kalmış olması ve yok-
sul insanlarla sık sık karşılaşması düşündürücü bir bulgudur. Bunun 
yanında yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkinin farkında olmaları 
olumlu bir bulgu olmakla birlikte mezuniyet sonrası rolleri arasında 
görmemeleri dikkat çekicidir. Öğrencilerin bu sorunun çözümünü 
hemşirenin sorumluluk alanı dışında gördüklerini söyleyebiliriz. Bu-
nun yanında yoksulluk sorununun çözümünde örgütlü mücadelenin 
farkında olmaları olumludur.   

Keywords: Poverty, health, nursing, studentAnahtar Kelimeler: Yoksulluk, sağlık, hemşirelik, öğrenci
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GİRİŞ
Küresel bir sağlık sorunu olan yoksulluk az ge-
lişmiş, gelişmekte olan ve ya gelişmiş ülke fark 
etmeksizin her kesimi etkileyen evrensel bir olgu-
dur. Yaklaşık yedi milyara sahip dünya nüfusunun 
2.5 milyarı günlük iki Amerikan Doları yoksulluk 
sınırının, 1 milyarı yani nüfusun yaklaşık yedide 
biri günlük bir dolar yoksulluk sınırının altında 

yaşamaktadır(1). Türkiye’de ise bireylerin yakla-
şık yüzde 0,48’ü sadece gıda harcamalarını içeren 
mutlak açlık sınırının, yüzde 18.08’i ise gıda ve 
gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının 
altında yaşamaktadır (2). Yoksulluk nedeniyle be-
bek ölümleri, 5 yaş altı çocuk ölümleri, gebelik 
döneminde ya da doğum sırasında yaşanan anne 
ölümleri, doğuştan beklenen yaşam süresinin kı-
salması, okullaşma oranının azalması, sağlıklı 
içme suyuna erişememe, 14 yaşından önce ölme 
olasılığı, beslenme sorunları, azalan gelir düzeyi-
ne bağlı olarak sağlıksızlık ve eğitimsizlikler art-
maktadır (3,4).

Yoksulluk; açlık, beslenme yetersizliği, sağlıksız-
lık, temel hizmetlere erişememe veya sınırlı eri-
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şim, morbitide ve mortalitenin artması, evsizlik 
ve yetersiz barınma koşulları, güvensiz çevre ile 
sosyal ayrım ve dışlama olarak ifade edilebile-
ceği gibi, aynı zamanda karar alma süreçleri ile 
ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama katılımdan 
yoksun olma biçiminde de tanımlanmaktadır(5). 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yoksul-
luğu, “insani gelişme için zorunlu fırsatlardan 
(hayat boyu sağlık, yaratıcı bir hayat, ortalama 
bir hayat standardı, özgürlük, kendine güven, 
saygınlık) mahrum olma” şeklinde tanımlayarak 
yoksulluğun çok boyutlu bir kavram olduğunu 
vurgulamıştır (6). Bu tanıma göre yoksulluk tek 
başına gelir düzeyi ile ilişkilendirilemez. Yoksul-
luk insani olarak değerlendirildiğinde ise, insanın 
sağlık hizmetlerine, temiz su kaynaklarına, eğitim 
hizmetlerine ulaşabilirliği, uzun bir yaşam sürme 
hakkı ve “sürdürülebilirlik” kriterlerine dayalı 
olarak, yeni fırsat ve seçenekleri kullanabilmek 
için gerekli altyapının varlığı ya da yokluğu şek-
linde ifade edilmektedir (7). Yoksulluk ara tanım-
lar dışında temelde mutlak ve göreceli yoksulluk 
şeklinde değerlendirilmektedir.

Mutlak yoksulluk,  bireyin yaşamını fiziksel ola-
rak devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en 
düşük tüketim seviyesidir. Mutlak yoksulluk sı-
nırı, ile ülkelerin para biriminin değeri ile satın 
alma gücü arasında doğrudan bir etkileşim vardır 
ve bu etkileşim, yoksulluk sınırının ülkeler ara-
sında farklılık göstermesine neden olmaktadır. 
Mutlak yoksulluk sınırı az gelişmiş ülkeler için 
kişi başına günde bir dolar kabul edilirken ge-
lişmiş ülkeler için  14.4 dolardır (1). Bir başka 
deyişle, günlük geliri minimum 2400k/cal besini 
almaya yetmeyenler mutlak yoksul olarak de-
ğerlendirilmektedir(8). Göreceli yoksulluk ise, 
bireylerin gelir düzeyinin ülkenin ortalama ge-
lir düzeyinin altında olmasıdır. Göreceli yoksul 
bireyler, mutlak olarak temel gereksinimlerini 
karşılayabilen ve sürekli bir gelirleri olan birey-
lerdir fakat toplumun genel refah düzeyinin altın-
da kalırlar ve topluma sosyal katılımları yetersiz 
olur (9). Göreceli yoksulluk, kişinin kendi yaşam 
düzeyini, kendinden daha yüksek bir gelir grubu 
ile karşılaştırması sonucu ortaya çıkan bir durum-
dur(10,11).  Yoksulluğun etkisi kalıcıdır ve yok-
sulluktan olumsuz etkilenme anne karnında başla-

maktadır. Daha sonra birey yoksulluktan kurtulsa 
dahi etkileri sürmekte, gelecek nesillere yoksul-
luk aktarılmaktadır(kültürel yoksulluk). Sağlık 
hizmetlerinin sunulması sağlığı belirleyen, konut, 
beslenme, iş, çevre, eğitim gibi temel faktörlerin 
etkilerini giderememektedir(12). Yoksulluk ve 
sağlıksızlık bir kısır döngüdür. Hastalıklar, gelirin 
azalmasını, işgücü kaybını ve yaşam kalitesinin 
düşmesini sağlayarak yoksulluğa neden olurken, 
artmış çevresel riskler, yetersiz beslenme, eğitime 
ve sağlık bakımına ulaşamama da yoksulluğa ne-
den olmaktadır (13,14). Yoksulluğun en fazla ne-
den olduğu sağlık sorunları arasında enfeksiyon 
hastalıkları, kronik hastalıklar, ruhsal problemler, 
HIV, beslenme bozuklukları, şiddet, anne- be-
bek ölümleri olmakla birlikte sağlığı koruma ve 
geliştirme davranışlarının yetersizliği ve madde 
bağımlılığı oranlarının artması sayılmaktadır (15-
17). Yoksulluk kişinin uyku düzenini, davranışla-
rını, yorgunluk durumunu, öğrenme kapasitesini, 
alkol alma sıklığını, kullandığı ilaçları, tedavi 
olma şekillerini, çocuklarını ve etrafındaki diğer 
insanları etkiler (15).   Toplumlarda yoksullara 
karşı negatif tutumun olması yoksulların suçluluk 
duygusu yaşamasına ve toplumsal dışlanmışlığa 
neden olur (18). Bu nedenle yoksulluk toplumsal 
bir sorundur bu konuda sorumluluk herkese aittir. 
Devletlerin tıbbı bakıma yönelik gereksinimleri 
karşılamasının yanı sıra sağlık sektörü dışındaki 
kurumlara da görevler düşmektedir (19). Sağlık 
hizmetlerinin sunumunda halkın bu hizmetlere 
ekonomik ulaşımı önemli bir faktördür. Bu ne-
denle ülkelerin sağlık politikaları riskli grupları 
tanımlarken ekonomik olarak ulaşılabilir politi-
kalar belirlemelidir.

Hemşirelerin yoksullukla mücadelede rolleri spe-
sifik olarak belirtilmese de sağlıklı kamu politi-
kalarının oluşturulması, sosyal adalet ve sağlıkta 
eşitsizliklerin giderilmesinde hemşirelerin rolleri-
ni belirleyen uluslararası düzeyde belgeler bulun-
maktadır (20). Eylül 2000’de ilan edilen Binyıl 
Bildirgesi’nde  “insan onuru, eşitlik ve esenlik 
ilkelerinin güçlendirilmesi için topluca taşıdıkla-
rı sorumluluğu”  üye ülkeler kabul etmektedirler. 
Belirlenen sekiz hedeften ilki yoksulluğu ve açlı-
ğı ortadan kaldırmaktır. Yoksulluğun ortadan kal-
dırılması hedefi günde bir dolardan az bir parayla 
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geçinmek zorunda bulunan ve açlık çeken nüfu-
sun yarı yarıya azaltılmasını içermektedir. Yok-
sulluk, hem sağlık göstergelerinde hem de sağlık 
hizmetlerine ulaşımda bireyler arasında eşitsizlik-
lere neden olmaktadır(21).  Yoksulların sağlık ge-
reksinimlerinin hemşirelik açısından tanımlandığı 
ve yoksulluğun değiştirilebilir bir faktör olması-
nın yanı sıra morbitide ve mortalite üzerindeki 
ciddi etkileri de göz önüne alındığında hemşire-
ler için önemli bir risk grubu olarak belirlendiği 
görülmektedir (22). Uluslararası hemşirelik kon-
seyi (ICN) tarafından hemşireler, yoksulluğu ve 
yoksulluğun etkilerini en iyi tanımlayabilecek, 
yoksul halkın savunuculuğunu en iyi yapabilecek 
ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için en uygu-
lanabilir çözümleri bulabilecek konumdaki sağlık 
personeli olarak tanımlanmıştır (23). Hemşireler 
mesleki eğitimleri boyunca edindikleri, “herkese 
eşit hizmet”, “herkesin sağlıklı bir ortamda yaşa-
maya hakkı”, “hasta savunucusu olmak” “önce-
likli hizmet” gibi temel felsefi değerlerinden güç 
alarak birçok girişimi düzenleyebilir. Bu felsefi 
güçlerini benimseyerek hemşirelerin sağlık po-
litikalarını belirlemede aktif rol almaları beklen-
mektedir(20).   Hemşireler yoksulluğun etkilerini 
bilmeli, yoksulların taşıdığı risklerin farkında ol-
malı, bu risklerin önlenmesi için var olan birey-
sel, toplumsal kaynakları ve destek sistemlerini 
harekete geçirmelidir(24). Hizmet sunumunda 
öncelikli ve riskli grubu oluşturan yoksullara, ba-
kım sunacak olan hemşirelerin yoksulluk ve sağ-
lık arasındaki ilişkiyi bilmeleri ve bunu etkiyecek 
olan faktörleri tanımlayabilmeleri gerekir. Bu 
nedenle hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri süre-
since edindikleri yoksulluğa bakış açıları önem-
lidir. Yoksulluk hakkındaki tutum ve inançları 
ilerdeki hizmet sunumlarını etkilemektedir Çalış-
manın amacı hemşirelik öğrencilerinin yoksulluk, 
sağlık ve hemşirenin rolü konusundaki bilgi ve 
düşüncelerini tanımlamaktır.

YÖNTEM
Araştırmanın Tipi ve Yeri: Bu araştırma tanım-
layıcı tipte bir araştırma olup bir üniversitenin 
Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü 1. , 2. , 
3. ve 4.sınıf öğrencilerinin yoksulluk, sağlık ve 
hemşirenin rolü konusundaki bilgi ve düşüncele-
rini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştır-
manın evrenini, Sağlık Yüksekokulu hemşirelik  
bölümü 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören top-
lam 269 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem se-
çimi yapılmaksızın evrenin tamamına ulaşılması 
hedeflenmiştir. Örnekleme dahil edilme kriterleri 
arasında eğitim öğretime devam etmek, verilerin 
toplandığı tarih aralığında yüksekokulda bulun-
mak ve çalışmaya gönüllü olarak katılmak esas 
alınmıştır. Çalışma 243 öğrenci (%90)  ile tamam-
lanmıştır.

Veri Toplama Araçları: Araştırmada veri top-
lama aracı olarak literatür bilgisi doğrultusunda 
hazırlanan (8,11,14,23,24,25,26) anket formu 
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanı-
lan anket formunda öğrencilerin sosyoekonomik 
durumu, yoksullukla karşılaşma durumları, yok-
sulluk ve sağlık ilişkisi hakkındaki düşünceleri ve 
öğrencilerin devletin bu konudaki rolü hakkında-
ki düşüncelerini ve bilgilerini sorgulayan sorular 
bulunmaktadır.

Verilerin Toplanması: Veriler Mayıs-Haziran 
aylarında araştırmacı tarafından sınıf ortamında 
toplanmıştır. Veriler katılımcıların öz bildirimi-
ne dayalı olarak toplanmıştır. Bu sınıflarda dersi 
olan öğretim elemanlarından gerekli izinler alı-
narak ders başlamadan önce veri toplama formu, 
çalışmanın amacı ve önemi anlatılarak öğrenciler 
tarafından doldurulmuştur.

Verilerin Analizi: Araştırmadan elde edilen ve-
riler bilgisayar ortamında IBM 24.00 paket prog-
ramı kullanılarak değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı 
istatistiklerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde-
liklerden yararlanılmıştır. 

BULGULAR
Öğrencilerin % 27.6 ‘sı üniversite son sınıf öğ-
rencisi, % 26.3 ‘ü 1. sınıf öğrencisi olup ,2. ve 
3. sınıf öğrencileri eşit olarak dağılmaktadır. Öğ-
rencilerin % 88.1’inin aile yapısı çekirdek aile 
özelliğini taşımaktadır. Aileler çocuk sayısı açı-
sından değerlendirildiğinde % 42.4’ ü  4 ve üzeri 
çocuk sayısına sahip ailelerdir. Öğrencilerin % 
73.3’ünün annesinin eğitim düzeyi ilkokul ve altı 
eğitim düzeyine sahip olup babalarının eğitim dü-
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zeyine göre değerlendirildiğinde ortaokul ve üstü 
olan % 60.9 öğrenci bulunmaktadır. Ailelerin % 
25.9’unun aylık gelir miktarı asgari ücretin altın-
dadır. Öğrencilerin % 82.3’ü kendi gelir durumu-
nu orta+kötü olarak değerlendirmektedir. Ayrıca 
gelir durumlarını diğer öğrencilerle kıyaslamaları 
istenildiğinde %77’si gelir durumunu diğer öğ-
rencilere göre orta+kötü olarak değerlendirmek-
tedir. Öğrencilerin % 11.1 ‘lik kısmının sağlık 
güvencesi bulunmamaktadır. Öğrencilerin % 59.’ 
lik kısmı yaşamlarının büyük çoğunluğunu il , % 
40.3’lük kesimi ise ilçe ve köy de geçirdiğini ifa-
de etmektedir.

Tablo 1. Öğrencilerin sosyo-demografik ve 
ekonomik özelliklerine göre dağılımı (n:243)
Sosyo-demografik ve ekonomik 
özellikler

Sayı Yüzde
(%)*

Sınıf
      1.sınıf
      2.sınıf
      3.sınıf
      4.sınıf

64
56
56
67

26.3
23
23

27.6
Aile yapısı
      Çekirdek aile
      Geniş aile

214
29

88.1
11.9

Çocuk sayısı
       3 ve altı çocuk 
       4 ve üzeri çocuk

140
103

57.6
42.4

Annenin eğitim durumu
       İlkokul ve altı
       Ortaokul ve üstü

178
65

73.3
26.7

Babanın eğitimi durumu
       İlkokul ve altı
      Ortaokul ve üstü

95
148

39.1
60.9

Ailenin gelir miktarı
      Asgari ücretin altı
      Asgari ücretin üstü

63
180

25.9
74.1

Kendi gelir durumunu algılaması
       İyi
       Orta+kötü

43
200

17.7
82.3

Diğer öğrencilerle kıyaslanan gelir 
algılaması
     İyi
     Orta+kötü

56
187

23.0
77.0

Sağlık güvencesi
     Var
     Yok

216
27

88.9
11.1

En uzun süre yaşadığınız yer
     İl
     İlçe-köy

145
98

59.7
40.3

Toplam                                                                 243 100
*Sütun yüzdesi kullanılmıştır.

Öğrencilerin % 45. 3‘ü yaşamlarının bir kesimin-
de yoksulluk yaşadığını ifade etmekte ve bunlar-
dan % 21’lik kesimi yoksullukla baş etmek için 
hiçbir yardım almadığını belirtmektedir. Öğrenci-
lerin % 85.6’sı çevresinde yoksulluk yaşayan ki-
şilerin farkında olduğunu belirtmiştir. Çevresinde 
yoksulluk yaşayan kesimin % 55.1’lik bölümünü 
öğrencilerin aileleri ve akrabaları oluşturmakta-
dır. Yoksulluk yaşayan bireylerle karşılaşma du-
rumları sorulduğunda % 45.3’ü çok sık karşılaştı-
ğını ifade etmektedir.

Tablo 2. Öğrencilerin yoksullukla karşılaşma 
durumlarının dağılımı (n:243)
Yoksullukla karşılaşma durumu Sayı Yüzde

(%)*
Yoksulluk yaşama durumu
  Evet
  Hayır

110
133

45.3
54.7

Yoksullukla baş etmek için yardım 
aldınız mı?  
  Evet
  Hayır

59
51

24.3
21.0

Çevrenizde yoksulluk yaşayan kimse 
var mı?
  Evet
  Hayır

208
35

85.6
14.4

Çevrenizde yoksulluk yaşayan kim?
  Ailem /akrabalarım
  Komşum/arkadaşım/diğer

134
74

55.1
30.5

Yoksulluk yaşayanlarla ne kadar 
sıklıkla karşılaşırsınız? 
  Çok sık
  Nadir+hiç

110
133

45.3
54.7

Toplam                                                                 243 100
*Sütun yüzdesi kullanılmıştır.
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Öğrencilere yoksulluğun tanımı sorulduğunda % 
60.9’u yoksulluğu; en temel gereksinimleri bile 
karşılayamayacak gelir düzeyine sahip olmak 
(mutlak yoksulluk) olarak tanımlarken, % 32.9’u 
sistem ve onun işleyişinden kaynaklanan güç ve 
kaynak  dağılımdaki eşitsizlik(ara neden) olarak 
tanımlamıştır. Öğrencilerin % 44.9’u yoksulluk 
sorununun çözümünü  gelir dağılımdaki eşitsiz-
liklerin giderilmesi olarak  değerlendirmekte olup 
, % 32. 5’i ise temel ihtiyaçlarını karşılayacak ka-
dar geliri olmayanların  barınma, sağlık, eğitim 
ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasını 
çözüm olarak düşünmektedir. Öğrencilerin % 90. 
5’i yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkinin farkın-
dandır.

Tablo 3. Öğrencilerin yoksulluk ve sağlıkla iliş-
ki konusundaki düşüncelerinin dağılımı(n:243)
Yoksulluk ve sağlıkla ilişki 
konusundaki düşünceler

Sayı Yüzde
(%)*

Sizce yoksullukla ilgili hangi tanım 
doğrudur?

1. Yoksulluk toplumsallaşma 
aracılığıyla kuşaktan kuşağa 
aktarılır.(kültürel)

2. Kişilerin kendileri için 
uygun gördükleri gelire sahip 
olamamalarıdır.(göreceli 
yoksulluk)

3. Sistem ve onun işleyişinden 
kaynaklanan güç ve kaynak  
dağılımındaki eşitsizliktir.(ara 
neden)

4. En temel gereksinimleri bile 
karşılayamayacak gelir düzeyine 
sahip olmaktır.(mutlak yoksulluk)

3

12

80

148

1.2

4.9

32.9

60.9

Sizce yoksulluk sorununun çözümü 
nedir?

1. Sosyal yardımlaşma ve sosyal 
yardım kurumlarının faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması 

2. Temel ihtiyaçlarını karşılayacak 
kadar geliri olmayanların barınma, 
sağlık, eğitim ihtiyaçlarının devlet 
tarafından karşılanması

3. Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin 
giderilmesi

55

79

109

22.6

32.5

44.9

Yoksulluk ve sağlık arasında bir ilişki 
olduğunu düşünüyor musunuz?

      Evet

      Emin değilim

      Hayır 

220

14

9

90.5

5.8

3.7
Toplam                                                                 243 100

*Sütun yüzdesi kullanılmıştır.

Öğrencilerin % 47.7’si “yoksul insanlar sağlıksız-
dır çünkü sigara içmek gibi zararlı davranışların 
etkileri konusunda bile bilgi sahibi değildirler” 
görüşüne katılmamaktadır. “Yoksul insanlar sağ-
lıksızdır çünkü yeterli miktarda gelir getiren bir 
işte çalışamazlar” görüşüne öğrencilerin % 56.4’ü 
katılmaktadır. Yoksul insanlar sağlıksız olduğu 
için yeterince çalışamazlar görüşüne öğrencilerin 
%53.5’i katılmamakta olup, % 78.2’si yoksul in-
sanlar sağlıksızdır çünkü konut, eğitim, beslenme 
gibi kaynaklara yeterince  sahip değildirler görü-
şüne katılmaktadırlar. Öğencilerin % 83.5’i yok-
sulluğun  sağlıksızlığın ana nedeni değil yalnızca 
onu  kolaylaştıran bir faktör olduğunu savunurken 
, % 59.3’ü yoksulluk ve yoksulluk sonucu ortaya 
çıkan sağlıksızlığın kaçınılmaz bir durum olduğu-
nu belirtmektedir.

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilme-
sinde en önemli faktör sorulduğunda öğrencile-
rin % 41.2’si sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, 
% 24.3’ü ise gelir dağılımın düzeltilmesi olarak 
değerlendirmektedir. Öğrencilerin % 84’ü devlet 
tarafından sağlığa ayrılan payı yeterli bulmamak-
tadır. Ayrıca bu sunulan sağlık hizmetinden yok-
sulların yeterli düzeyde yararlanamadığını ifade 
eden öğrenciler % 88.5‘lik kesimi oluşturmak-
tadır. Bu nedenle öğrencilerin % 89.7’si devletin 
yoksullara sağlık hizmetini ücretsiz sunması ge-
rektiğini savunmaktadır. Öğrencilerin % 51.4’lük 
kısmı okulda yoksulluk ve sağlık konusunda bilgi 
almadığını ifade etmektedir.
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Yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkiyle ilgili ifadeler 
(n:243)

K
at

ılı
yo

ru
m

 (1
)

K
ar

ar
sı

zı
m

  (
2)

K
at

ılm
ıy

or
um

 (3
)

Sayı (%)** Sayı(%)** Sayı(%)**

Yoksul insanlar sağlıksızdır çünkü sigara içmek gibi 
zararlı davranışların etkileri konusunda bile bilgi sahibi 
değildirler.

86 (35.4) 41 (16.9) 116 (47.7)

Yoksul insanlar sağlıksızdır çünkü yeterli miktarda gelir 
getiren bir işte çalışamazlar. 137 (56.4) 56 (23.0) 50 (20.6)

Yoksul insanlar sağlıksız olduğu için yeterince çalışamazlar 57 (23.5) 56 (23.0) 130 (53.5)

Yoksul insanlar sağlıksızdır çünkü konut, eğitim, beslenme 
gibi kaynaklara yeterince sahip değildirler. 190 (78.2) 32 (13.2) 21 (8.6)

Yoksulluk sağlıksızlığın ana nedeni değil yalnızca onu 
kolaylaştıran bir faktördür. 203 (83.5) 23 (9.5) 17 (7.0)

 Yoksulluk ve yoksulluk sonucun ortaya çıkan sağlıksızlık 
kaçınılmazdır 144 (59.3) 66 (27.2) 33 (13.6)

**Satır yüzdesi kullanılmıştır.

Sağlık hizmetlerinin ve hemşirenin rolü konusundaki düşünceler Sayı Yüzde(%)*
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde en önemli faktör nedir?

1. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi 
2. Gelir dağılımının düzeltilmesi
3. Sağlıksız yaşam tarzı davranışlarının değiştirilmesi

       4.    Ülkenin ekonomik büyümesinin artması

100
59
46
38

41.2
24.3
18.9
15.6

Devlet tarafından sağlığa ayrılan pay yeterli mi?
    Evet
    Hayır 
    Bilmiyorum

11
204
28

4.5
84.0
11.5

Sunulan sağlık hizmetinden yoksullar yeterli düzeyde yararlanabiliyor mu?
   Evet
   Hayır
   Bilmiyorum

8
215
20

3.3
88.5
8.2

Devlet sağlık hizmetlerini yoksullara ücretsiz sunmalı mı?
   Evet
   Hayır

218
25

89.7
10.3

Okulda yoksulluk ve sağlık ilişkisi konusunda bilgi aldınız mı?
   Evet
   Hayır 

118
125

48.6
51.4

Toplam 243 100
*Sütun yüzdesi kullanılmıştır.

Tablo 4. Öğrencilerin yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkiyle ilişkin ifadelerinin dağlımı (n:243)

Tablo 5. Öğrencilerin sağlık hizmetlerinin ve hemşirenin rolü konusundaki düşüncelerinin 
dağılımı (n:243)
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Yoksul insanlara yönelik hizmetlerde hemşirenin rolü ile ilgili ifadeler

K
at

ılı
yo

ru
m

 (1
)

K
ar

ar
sı

zı
m

 (2
) 

K
at

ılm
ıy
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um

 (3
)

Sayı (%)** Sayı(%)**

Yoksul insanlara özgü hizmet sunumu hemşirenin görevleri arasındadır. 165 (67.9) 78 (32.1)

Hemşireler hizmet sunarken yoksulları risk grubu olarak ele almalıdır 165 (67.9) 78 (32.1) 

Hemşireler yoksulluğun temel nedenlerini bilmelidir. 175 (72.0) 68 (28.0)

Hemşireler yoksullar için sözcülük ve savunuculuk yapmalıdır 134 (55.1) 109 (44.8)

Yoksulluk sorununun çözümü için hemşireler kendi örgütleri ve diğer 
kuruluşlarla işbirliği içinde hareket etmelidir. 205 (84.4) 38 (15.6)

** Satır yüzdesi kullanılmıştır.

Öğrencilerin %67.9’u yoksul insanlara özgü hiz-
met sunumunun hemşirenin görevleri arasında 
görmekte olup aynı oranda öğrenciler hemşirele-
rin hizmet sunarken yoksulları risk grubu olarak 
ele almaları gerektiğini düşüncesine katılmakta-
dırlar. Öğrencilerin %72’lik kesimi hemşirelerin 
yoksulluğun temel nedenlerini bilmeleri gerek-
tiği görüşünü desteklemektedir. Öğrencilerin % 
55.1’i hemşirelerin yoksullar için sözcülük ve 
savunuculuk yapmalarını hemşirenin rolleri ara-
sında görmektedir. Ayrıca öğrencilerin  % 84.4’ü 
yoksulluk sorununun çözümü için hemşirelerin 
kendi örgütleri ve diğer kuruluşlarla işbirliği için-
de hareket etmesi gerektiğini savunmaktadır.

TARTIŞMA
Hemşirelik öğrencilerinin önemli bir çoğunluğu 
yaşamları süresince yoksullukla karşılaşmış olup 
baş etmek için çevresinden destek almıştır. Aynı 
zamanda çevresinde yoksulluk yaşayan bireyler-
le karşılaşmış olup, bunların çoğunluğunu ailesi 
ve akrabaları oluşturmaktadır. Bütün bunlar yok-
sulluğun toplumsal bir sorun olduğu ve toplumun 
önemli bir kesimini kapsadığı (25) gösteren lite-
ratür bilgileri ile uyumludur.

Yoksulluk tanımında öğrencilerin çoğunluğu iki 
tanım üzerinde ağırlıklı olarak durmuştur. Öğ-
rencilerin yarısından fazlası mutlak yoksulluk; 
en temel gereksinimleri bile karşılayamayacak 
gelir düzeyine sahip olmak olan tanımı seçerken, 
önemli bir kısmı da yoksulluğu bir ara neden ola-
rak tanımlayan sistem ve onun işleyişinden kay-
naklanan güç ve kaynak dağılımındaki eşitsizlik 
olarak tanımlamaktadır. Her iki tanımda gelir da-
ğılımındaki eşitsizliğini işaret etmekte olup pay-
laşım ve dağılım konusunda bir dengesizlik so-
nucu yoksulluğun ortaya çıktığını belirten (12,26) 
literatür bilgileri ile benzerlik göstermektedir. 
Öğrencilerin çoğunluğu toplum sağlığının ko-
runması ve geliştirilmesinde en önemli faktörün 
sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması ve ge-
lir dağılımındaki eşitsizliğin düzeltilmesi olarak 
tanımlayarak nedenin farkındadırlar. Adaletsizlik 
ve eşitsizliğin yoksulluğun nedeni olduğunu sa-
vunan literatür (27) ile uyumlu olmanın yanı sıra 
öğrencilerin duyarlılık  bilincinde olmaları olum-
lu bir veridir.

Tablo 6. Öğrencilerin yoksul insanlara yönelik hizmetlerde hemşirenin rolüne ilişkin ifadelerinin 
dağlımı (n:243)
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Yoksulluk sorununun çözümü için gelir dağılı-
mındaki eşitsizliklerin giderilmesi gösterilmiştir. 
Ayrıca temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ge-
liri olmayanların barınma, sağlık, eğitim ihtiyaç-
larının devlet tarafından karşılanma düşüncesi de 
ağırlık kazanmıştır. Yoksulluk toplumsal bir so-
run olarak değerlendirilerek devlet ve politikala-
rın düzenlenmesi ile asıl çözüme ulaşacağı düşün-
cesi hakimdir. Yoksulluk sorununun sadece sağlık 
sektörünün sorunu değil tüm devlet kurumlarının 
katılımı ile sektörler arası işbirliği içinde çözüm-
lenmesi gereken bir olgu olduğu görüşü literatür 
(19,26) ile uyumludur.

Öğrencilerin nerdeyse tamamı yoksulluk ve 
sağlıksızlık arasındaki ilişkinin farkında olması 
olumlu bir veridir ve duyarlılığın varlığını göster-
mektedir. Eğitimsizlik nedeniyle bireylerin zarar-
lı davranışlara yöneldikleri ve bunun sonucunda 
sağlıksız oldukları görüşüne katılmayarak yok-
sulluğun sadece bireysel olmadığı düşüncesinde-
dirler.  Bu da yoksullukta bireysel sorumluluğun 
tek başına etkili olmadığını sosyoekonomik ko-
şulların ve çevresel faktörlerin ilişkisi olduğunu 
açıklayan literatür(18) bilgisi ile benzerlik göster-
mektedir.

Sosyoekonomik faktörlerden biri olan işsizliğin 
de sağlıksızlığa neden olduğu verilerde açıkça 
görülmektedir. Yoksulluğun sağlıksızlığa neden 
olabileceği bunun çözümü içinde konut, eğitim, 
beslenme gibi kaynaklara ulaşamamanın önlen-
mesi için iş imkanları ve eğitimin önemi vurgu-
lanmaktadır. Yoksulluğun çözümünde sağlık hiz-
meti yanı sıra konut, beslenme, eğitim, iş, çevre 
imkanlarının birlikte ele alınması bütüncül yakla-
şım ve köklü çözüm önerisi bakış açısıyla litera-
tür (12) ile uyumludur.

Öğrenciler tarafından devletin sağlık için ayırdığı 
pay yeterli bulunmamaktadır. Sağlık hizmetlerin-
den yoksulların yeterli düzeyde yararlanamadık-
ları belirtilirken, devletin sağlık hizmetini yoksul-
lara ücretsiz sunması istenmektedirler.   Yoksul-
lara özgü hizmet sunumunun hemşirenin görevi 
olduğu, hemşirelerin hizmet sunarken yoksulları 
risk grup olarak ele almaları gerektiği, hemşire-
lerin yoksulluğun temel nedenlerini bilmeleri ge-

rektiği, aynı zamanda hemşirenin yoksullar için 
sözcülük ve savunuculuk rollerini üstlenmeleri 
gerektiği literatür (20,22,23,24) ile benzerlik gös-
termektedir. Ayrıca bütün bunları yaparken yok-
sulluk sorununun çözümü için hemşirelerin ken-
di örgütleri ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde 
hareket etmeleri gerektiğinin farkında olmaları 
olumludur.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Öğrencilerin çoğunluğunun yoksulluğa maruz 
kalmış olması ve yoksul insanlarla sık sık karşı-
laşması düşündürücü bir bulgudur. Bunun yanın-
da yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkinin far-
kında olmaları olumlu bir bulgu olmakla birlikte 
mezuniyet sonrası rolleri arasında görmemeleri 
dikkat çekicidir. Öğrencilerin eğitimleri sırasın-
da yoksulluk ve sağlık ilişkisi konusunda yeterli 
eğitim almadıklarını ifade etmeleri de düşündürü-
cüdür. Verilen yanıtlara göre öğrencilerin bu so-
runun çözümünde hemşirelerin öncü rolleri olma-
dığını düşündükleri söylenebilir.  Bunun yanında 
yoksulluk sorununun çözümünde örgütlü müca-
delenin farkında olmaları olumludur.  Öğrenci-
lere yoksulluk, nedenleri, etkileri ve hemşirenin 
rolleri konularında mezuniyet öncesi eğitimlerin 
verilmesi, toplum tabanlı uygulamaların yaptırıl-
ması duyarlılığı artırması açısından faydalı olaca-
ğı düşünülmektedir.
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Bir Hastanede Çalışan Ebelerin Mesleki Örgütlenme Durumu, 
İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi
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ABSTRACTÖZ
Objective: This study conducted to evaluate the job satisfaction, bur-
nout levels and professional organization status of midwives who 
work at a Public Hospital.
Material and Methods: This descriptive study sample consisted of 
68 midwives who work in midwifery staff in Public Hospital and ag-
reed to participate in the study. Data was collected by The Personal 
Information Form, Minnesota Job Satisfaction Scale and Maslach 
Burnout Inventory. 
Results: 91,2% of midwives reported that they aren’t members of 
professional associations. The total score of Minnesota Job Satis-
faction Scale of midwives was 54,91±1,63, General Job Satisfac-
tion Score was 2,75±0,08, Intrinsic Job Satisfaction Subscale Sco-
re was 2,91±0,09 and in the Extrinsic Job Satisfaction Score was 
2,49±0,09. However, it was determined that Maslach Burnout In-
ventory’s Emotional Exhaustion Subscale score of midwives was 
17,49±0,85, Depersonalization score was 10,76±0,59 and Personal 
Accomplishment score was 10,09±0,64. 
There was negative correlation between “Intrinsic Subscale” of 
Minnesota and” Depersonalization” of Maslach Burnout Inven-
tory’s.
Conclusions: It was concluded that the midwives have inadequate 
organization and low professional job satisfaction and they live bur-
nout (Excluding depersonalization subscale). 

Amaç: Bu çalışma, bir kamu hastanesinde çalışan ebelerin, iş doyu-
mu, tükenmişlik düzeyi ve mesleki örgütlenme durumunun değerlen-
dirilmesi amacıyla yapılmıştır.  
Materyal ve Metod: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın örnek-
lemini bir kamu hastanesinde ebe kadrosu ile görev yapan ve araş-
tırmaya katılmayı kabul eden 68 ebe oluşturmuştur. Veriler, Kişisel 
Bilgi Formu, Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik 
Ölçeği ile toplanmıştır. 
Bulgular: Ebelerin %91,2’si mesleki derneğe üye olmadığını bildir-
mişlerdir. Ebelerin Minnesota İş Doyum Puan toplamı 54,91±1,63, 
genel iş doyum puanı 2,75±0,08, İçsel Doyum Alt Boyut Puanı 
2,91±0,09, Dışsal Doyum Alt Boyut Puanı ise 2,49±0,09 olarak tes-
pit edilmiştir. Ebelerin, Maslach Tükenmişlik Ölçeği Alt Boyutların-
dan, Duygusal Tükenme Puanı 17,49±0,85, Duyarsızlaşma Puanı 
10,76±0,59, Kişisel Başarı Puanının ise 10,09±0,64 olduğu tespit 
edilmiştir.  Minnesota İçsel Doyum puanı ile Maslach Duyarsızlaş-
ma Puanı arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 
Sonuç: Çalışmada ebelerin örgütlenmelerinin yetersiz, mesleki iş 
doyumlarının düşük olduğu ve tükenmişlik yaşadıkları (duyarsızlaş-
ma alt boyutu hariç) sonucuna varılmıştır. 

Keywords: Job Satisfaction, Burnout, Organizations, Midwifery.Anahtar Kelimeler: : İş Doyumu, Tükenmişlik, Örgütlenme, Ebelik.
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GİRİŞ

Mesleki örgütlenme ve örgütsel bağlılık, çalışan-
ların korunması ve iş kalitesinin artırılmasında 
önemli unsurlardır (1). Bu unsurlar, iş yaşamının 
doğası gereği, tüm meslek gruplarını etkilemekte-
dir. Bu meslek gruplarından biri de toplumda anne 
ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesin-
de önemli bir rol oynayan ebelik mesleğidir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı 2017 verilerine göre ül-
kemizde 53741 ebenin aktif olarak çalıştığı 
(49003’ü Sağlık Bakanlığı’nda, 759’u üniversite 
hastanelerinde, 3979’u özel sektörde) belirlen-
miştir (2). Türkiye’de ebelik mesleğini temsil 
eden mesleki örgütler ise; ilk sıradaki örgütlü yapı 
Türk Ebeler Derneği’dir. Bu dernek 1954 yılında 
kurulmuş olup, üye sayısı 2011 yılı itibari ile 4 
352’dir (3). Ebelerin üye olabileceği bir diğer ör-
gütsel yapı da ebelik eğitiminin niteliğini geliştir-
mek, ebelik mesleği ile ilgili araştırmalar yapmak 
ve araştırmaları destekleyerek mesleğin bilimsel 
olarak gelişmesini sağlamak amacı ile 2014 yılın-
da faaliyete başlayan Ebelikte Eğitim Araştırma 
Geliştirme Derneği (EBEARGE)’dir (4). Ebeler 
ayrıca çeşitli sağlık sendikalarına da üye olabil-
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mektedirler. Bu verilere göre ülkemizde ebelikte 
mesleki derneklere üye sayısının yeterli düzeyde 
olmadığı söylenebilir.

Ebelerin nitelikli hizmet verebilmesi için mesleki 
yeterlilik, örgütlenmenin yanı sıra, işe motive ol-
ması ve yaptığı işten doyum alması da gerekmek-
tedir (5).  Genel tanımıyla iş doyumu; çalışanın 
işini, iş çevresini ve işyerindeki çalışma yaşamını 
değerlendirmesi sonucu oluşan duygusal bir tep-
kidir. Bununla birlikte iş doyumu, bireylerin işle-
rine yönelik olumlu ve olumsuz bilgi, inanç, tu-
tum, davranış ve duyguların bir araya toplanması-
nı ifade eder (6-8). “İş doyumu” kavramı, ödeme, 
terfi ve iş güvenliği dâhil olmak üzere mesleğe 
özgü koşulların çoğu ile genel bir memnuniye-
ti olarak da tanımlanmıştır (9). Ebelik mesleği 
mensupları, diğer tüm meslek elemanları gibi, iş 
doyumu ve örgütsel bağlılıkları açısından çeşitli 
stres unsurlarından etkilenirler (10). İş doyumu-
nu belirleyen unsurlar ise bireysel ve kurumsaldır 
(11-13). İş doyumu, maaş, yönetim şekli, politika-
lar, prosedürler, iş büyüklüğü, disiplin, personelin 
kişisel özellikleri, iletişim ve ödüller gibi birçok 
faktörden etkilenir (8-9). Yine iş doyumunun ör-
gütsel bağlılık üzerinde olumlu ve anlamlı bir et-
kiye sahip olduğu bilinmektedir (14). 

Yorgunluk, hayal kırıklığı ve iş bırakma ile so-
nuçlanabilen, bireyin işinin özgün anlam ve ama-
cından uzaklaşması, hizmet verdiği bireylerle 
artık ilgilenmiyor olması olarak tanımlanan tü-
kenmişlik, bireylerin sosyo-demografik ve mes-
leki değişkenlerinden etkilenebilen bir durumdur. 
İnsanlarla yüz yüze ilişki içerisinde ve onlara 
karşı sorumluluğu olan mesleklerde (hemşireler, 
avukatlar, öğretmenler, polisler gibi), diğer mes-
lek mensuplarına oranla tükenmişlik daha fazladır 
(15-16). Tükenme sendromu, duygusal tükenme 
ile duyarsızlaşmanın artması ve kişisel başarının 
azalması ile ortaya çıkmaktadır (17). İş yükünün 
fazlalığı, mesleki tükenmişliğin önemli bir nede-
nini oluşturup, yüz-yüze, uzun süreli ve çok sayı-
da etkileşim daha yüksek düzeyde tükenmişliğe 
yol açmaktadır (18). 

Duyarsızlaşma, çalışan bireylerin hizmet verdik-
leri bireylere birer nesne gibi, duygudan yoksun 

biçimde tutum ve davranışlar sergilemesi durumu 
tanımlar (15,19). Duyarsızlaşmayı yaşayan birey, 
insancıl davranışlardan uzaklaşıp alaycı, küçüm-
seyen, katı, duygusuz ve kayıtsız bir tutum sergi-
ler. Bu kişiler hizmet ettikleri kişilerin sorunlarını 
çözmektense “kitaba göre” hareket etmeyi tercih 
ederler. Duygusal Tükenme, tükenmişliğin içsel 
bir boyutu olup bu durumu yaşayan birey hizmet 
verdiği kişilere yeteri kadar yararlı olamadığını 
düşünmesidir. Bu kişi için her sabah işe gitmek 
bir endişe kaynağıdır. Kişisel Başarısızlık ise; 
bürokratik sistem tarafından takdir edilmedikleri 
duygusuyla yaptıkları işin değerli olmadığına ina-
narak bireylerin kendilerini daha etkisiz ve güç-
süz algıladıkları durumdur (15,19).  Kişisel başarı 
hisleri düşük bireyler ise genel olarak kendilerini 
yetersiz hissederler. Harcadıkları çabaların bir işe 
yaramadığını ve işlerinde bir ilerleme kaydetme-
diklerini düşünürler (16,18,20).

Sağlık çalışanlarının mesleki örgütlenmesi, iş do-
yumu ve tükenmişlik düzeyi, sağlık araştırmaları 
için önemli bir konudur. Çünkü bir toplumun daha 
sağlıklı, mutlu ve üretken olması, çalışanların üst 
düzeyde doyum sağlamalarıyla ilişkilidir (7).  Bu 
çalışma, bir kamu hastanesinde çalışan ebelerin, 
iş doyumu, tükenmişlik düzeyi ve mesleki örgüt-
lenme durumunun değerlendirilmesi amacıyla ya-
pılmıştır.  

MATERYAL VE METOD
Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma 01 Şubat–01 
Eylül 2016 tarihleri arasında, il merkezindeki bir 
kamu hastanesinde görev yapan ebeler ile ya-
pılmıştır. Örneklem seçimi yapılmadan evrenin 
tümüne ulaşılması hedeflenmiştir.  Kamu hasta-
nesinde Ebe kadrosu ile görev yapan 117 ebeden 
98’ine ulaşılmış olup, bunlardan 30’u klinikte 
“hemşirelik” görevi yapmaları nedeni ile çalış-
maya katılmayı red etmişlerdir. Araştırmanın 
örneklemini çalışmaya gönüllü olarak katılmayı 
kabul eden 68 ebe oluşturmuştur. Verileri top-
lamadan önce hastaneden kurum izni alınmıştır 
(15/01/2016-730.08.03 sayılı yazı ile). Veriler 
araştırmacı tarafından görev yapan ebelerle bire-
bir yüz yüze görüşülerek önce sözlü onamları alı-
narak toplanmıştır. Veri toplama süresi ortalama 
20 dakika sürmüştür.
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Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Minnesota İş Do-
yumu Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile 
toplanmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Kişisel bilgi formu araştır-
macılar tarafından literatür taranarak geliştirilen 
sosyo-demografik (4 soru) ve ebelik mesleğine 
ilişkin (soru mesleki yaşantısı ve mesleki örgüt-
lenmeye ilişkin 15 soru) sorular olmak üzere top-
lam 19 sorudan oluşmaktadır.
Minnesota İş Doyum Ölçeği: Weiss, Dawis, 
England & Lofquist (1967) tarafından geliştiril-
miş olan ve Baycan tarafından (1985) Türkçeye 
çevrilip geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları ya-
pılmış olan (Cronbach Alpha = 0,77) ve 20 so-
rudan oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçekten 
alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan 
20 olup, orta noktaya düşen 60 ise nötr doyumu 
ifade etmektedir. Puanların 20’ye yaklaşması do-
yum düzeyinin düştüğünü, 100’e yaklaşması ise 
doyum düzeyinin yükseldiğini göstermektedir. 
Minnesota İş Doyum Ölçeği, İçsel Doyum puanı 
ve Dışsal doyum puanı olmak üzere iki alt boyut-
tan oluşmaktadır (21).

İçsel doyum puanı: Başarı, tanınma veya takdir 
edilme, işin kendisi, işin sorumluluğu, yükselme 
ve terfi olmaya bağlı görev değişikliği gibi işin 
içsel niteliğine ilişkin tatminkarlıkla ilgili ögeler-
den oluşmaktadır. İçsel doyum puanı, bu boyutun 
maddelerinden elde edilen puanların toplamının 
12’ye bölünmesi ile bulunur. 

Dışsal doyum puanı: Kurum politikası ve yöne-
timi, denetim şekli, yönetici, çalışma ve astlarla 
ilişkiler, çalışma koşulları, ücret gibi işin çevresi-
ne ait öğelerden oluşmaktadır. Dışsal doyum pua-
nı, bu boyutun maddelerinden elde edilen puanla-
rın toplamının 8’e bölünmesi ile bulunur. Ölçeğin 
nötr doyum puanı 3’tür. Ölçekten alınan puan 
3’ten küçük ise iş doyumu düşük, 3’ten büyük ise 
iş doyumu yüksek olarak değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada Minnesota İş Doyum Ölçeği Cron-
bach Alpha sayısı 0,89, İçsel doyum alt boyut 
Cronbach Alpha sayısı 0,92 ve Dışsal Doyum alt 
boyut Cronbach Alpha sayısı 0,92 olarak hesap-
lanmıştır.

Maslach Tükenmişlik Ölçeği: Araştırmada Mas-
lach ve Jackson tarafından 1981’de geliştirilen 
Maslach Tükenmişlik Ölçeği (Maslach Burnout 
Inventory-MBI) kullanılmıştır. Bu ölçeğin Türki-
ye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ergin ta-
rafından yapılmıştır. Maddeler beş dereceli likert 
tipi cevaplanan sorulardan oluşmaktadır. Toplam 
22 maddeden oluşan ölçek Maslach Tükenmişlik 
Ölçeği tükenmişliği, Duygusal Tükenme (Emo-
tional Exhaustion), Duyarsızlaşma (Depersona-
lization) ve Kişisel Başarı Duygusunda Azalma 
(Personal Accomplishment) olmak üzere üç alt 
boyutta değerlendirmektedir (22). 

Duygusal Tükenme alt ölçeği: Kişinin mesleği 
tarafından tüketilmiş ve yüklenilmiş olmayı ifade 
etmektedir. Bu alt ölçekte yorgunluk, bıkkınlık ve 
duygusal enerjinin azalması ile ilgili maddeler yer 
almaktadır. 

Duyarsızlaşma alt ölçeği: Bireyin bakım ve hiz-
met verdiklerine karşı, duygudan yoksun bir bi-
çimde, bireylerin kendine özgü birer varlık olduk-
larını dikkate almaksızın davranmalarını tanımlar. 

Kişisel Başarı Duygusunda Azalma alt ölçeği: İn-
sanlarla çalışan bir kimsede yeterlilik ve başarıyla 
üstesinden gelme duygularını tanımlar. 
Her alt ölçeğin değerlendirmesi ayrı ayrı yapıl-
maktadır. Alt ölçeklerden elde edilen puanlar için 
kesme değeri olmadığından tükenme var ya da 
yok biçiminde bir ayırım yapılmamaktadır. Tü-
kenmişliği yaşamakta olan bireylerde Duygusal 
Tükenmişlik ve Duyarsızlaşma puanlarının yük-
sek, Kişisel Başarı puanlarının düşük olması bek-
lenmektedir. 

Bu çalışmada Maslach Tükenmişlik ölçeğin genel 
Cronbach Alpha sayısı 0,77 olarak bulunmuştur. 
Duygusal Tükenmişlik alt boyutu için Cronbach 
Alpha sayısı 0,78 olarak, Duyarsızlaşma alt boyu-
tu için Cronbach Alpha sayısı 0,72 olarak, Kişisel 
Başarı Duygusunda azalma alt boyutu için Cron-
bach Alpha sayısı 0, 71 olarak bulunmuştur.
Verilerin analizi SPSS 22.0 programı ile yapılmış-
tır. Analizde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, 
Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis ve Spe-
arman korelasyon testleri kullanılmıştır.  p<0,05 
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değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR 
Çalışmadaki ebelerin %44,1’i 31-40 yaş aralığın-
da olup, %45,6’sının eğitim durumu lisans me-
zunu, %55,9’u ise on beş yıl üzeri iş deneyimine 
sahiptir (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 
(n=68) (Kahramanmaraş-2016)
Değişkenler n %
Yaş
20-30 11 16,2
31-40 30 44,1
41 ve üzeri 27 39,7
Medeni Durum
Bekar 9 13,2
Evli 59 86,8
Eğitim Düzeyi
Lise 8 11,8
Ön Lisans 29 42,6
Lisans 31 45,6
Meslekte Çalışma Süresi
1-5 7 10,3
6-10 11 16,2
11-15 12 17,6
16 ve üzeri 38 55,9
TOPLAM 68 100.0

Katılımcı ebelerin %60,3’ü mesleğini sevdiğini, 
%66,2’si kendini geliştirmek istediğini, %61,8’i 
ise mesleğini isteyerek seçtiğini belirtmiştir. Ebe-
lerin %47,1’i, mesleği kolay iş bulma olanağı ne-
deni ile seçtiklerini ifade etmişlerdir. Öte yandan 
ebelerin % 91,2’si mesleki bir derneğe üye ol-
madığını bildirirken, bunlardan %36,8’i dernek-
ten haberdar olmadığını, %32,4’ü vakti olmadığı 
için üye olmadığını belirtmiştir. Ebelerin %60,0’ı 
mesleki örgütlenme çalışmalarına destek vermek 
istediklerini, %50,0’si mesleki derneğin, meslek 
üyelerinin haklarını korumasını beklediklerini 
bildirmişlerdir (Tablo 2).

Çalışmada, ebelerin Minnesota İş Doyum Puan 
toplamı 54,91±1,63, hesaplanan genel iş doyum 
puanı 2,75±0,08, İçsel Doyum Alt Boyut Puanı 
2,91±0,09, Dışsal Doyum Alt Boyut Puanı ise 
2,49±0,09 olarak tespit edilmiştir. Yine ebelerin, 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği Alt Boyutlarından, 
Duygusal Tükenme Puanları 17,49±0,85, Du-
yarsızlaşma Puanları 10,76±0,59, Kişisel Başarı 
Puanları ise 10,09±0,64 olarak tespit edilmiştir 
(Tablo 3).

Tablo 2. Katılımcıların mesleki özellikleri 
(n=68) (Kahramanmaraş-2016)
Değişkenler n %
Mesleği Sevme Durumu
Evet 41 60,3
Hayır 27 39,7
Kendini Geliştirme İsteği
Var 45 66,2
Yok 23 33,8
Mesleği İsteyerek Seçme Durumu
Evet 42 61,8
Hayır 26 38,2
Mesleği Seçme Nedeni
Kolay iş bulma 32 47,1
Sevdiği için 14 20,6
Ailesi İstediği İçin 22 32,4
Derneğe Üye Olma Durumu
Evet 6 8,8
Hayır 62 91,2
Derneğe Üye Olmama Gerekçesi
İstemiyor/gereklilik duymuyor 15 22,1
Vakti olmadığı için 22 32,4
Haberdar değil 25 36,8
Mesleki Örgütlenme Durumuna Bakış Açısı
Yeterli Buluyor 12 17,6
Yetersiz Buluyor 56 82,4
Mesleki Örgütlenme Çalışmalarına Destek Verme 
İsteği
Evet 41 60,3
Hayır 27 39,7
Dernekten Beklentiler
Mesleğin önemi ile ilgili 
çalışmalar yapması

24 35,3

Meslek üyelerinin haklarını koruması 34 50,0
Diğer sağlık çalışanları ile eşit hakları 
elde etmesi 

10 14,7

TOPLAM 68 100,0
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Tablo 3. Minnesota İş Doyum Ölçeği ile Mas-
lach Tükenmişlik Ölçeği Ortalama 
Puan Tablosu (Kahramanmaraş-2016)

Ölçekler ve Alt 
Boyutları Ort±SS Min-Mak

Minnesota İş Doyum Ölçeği Puanları
İçsel Doyum Puanı 2,91±0,09 1,25 - 4,17
Dışsal Doyum Puanı 2,49±0,09 1,00 - 4,00
Genel İş Doyum Puanı 2,75±0,08 1,35 - 4,05
Minnesota İş Doyum 
Puanı Toplamı 54,91±1,63 27,00 -81,00

Maslach Tükenmişlik Ölçeği
Duygusal Tükenme Puanı 17,49±0,85 5,00 - 31,00
Duyarsızlaşma Puanı 10,76±0,59 3,00 - 24,00
Kişisel Başarı Puanı 10,09±0,64 1,00 – 24,00

Değişkenler

Minnesota İş Doyum Ölçeği
İçsel Doyum Puanı Dışsal Doyum Puanı Genel Toplam Puanı

n x±SD n x±SD n x±SD
Eğitim Düzeyi
Lisea 8 2,56±0,56 8 2,47±0,85 8 50,50±13,10
Ön Lisansb 29 3,19±0,68 29 2,69±0,73 29 59,79±12,63
Lisansc 31 2,75±0,72 31 2,31±0,74 31 51,48±13,21
X2 / p 8,212 /0,016* 4,578 /0,101 6,781/0,034*
a/b -18,218/0,021* -13,537/0,259
c/b 12,091/0,018* 12,353/0,047*
Mesleği Sevme Durumu
Evet 41 3,08±0,68 41 2,60±0,69 41 57,83±12,31
Hayır 27 2,66±0,72 27 2,32±0,83 27 50,48±14,09
Z / p -2,291 /0,022* -1,647 /0,099 -2,176 /0,030*

Değişkenler
Maslach Tükenmişlik Ölçeği

Duygusal Tükenme Puanı Duyarsızlaşma Puanı Kişisel Başarı Puanı
n x±SD n x±SD n x±SD

Mesleği Seçme Nedeni
Kolay iş bulmab 32 19,31±7,80 32 11,91±5,33 32 11,38±5,42
Sevdiği içina 14 13,50±3,28 14 9,07±3,99 14 9,14±4,38
Ailesi İstediği İçin 22 17,36±6,68 22 10,18±4,49 22 8,82±5,41
X2 / p 6,418 /0,040* 3,466 /0,177 3.812 /0,149
a/b 16,016/0,034*
Mesleği Sevme Durumu
Evet 41 16,24±6,34 41 10,56±4,87 41 8,63±4,91
Hayır 27 19,37±7,66 27 11,07±4,98 27 12,30±5,17
Z / p -1,444 /0,149 -0,590 /0,555 -2.791 /0,005*
Kendini Geliştirme İsteği
Var 45 16,64±6,90 45 10,33±4,99 45 8,67±4,63
Yok 23 19,13±7,07 23 11,61±4,68 23 12,87±5,50
Z / p -1,240 /0,215 -1,221 /0,222  -3.029 /0,002**

Ebelerin iş doyumunu etkileyen bağımsız değiş-
kenler incelendiğinde; eğitim düzeyi ve mesleği 
sevme durumlarının Minnesota İş Doyum Ölçeği 
puan ortalamalarına etki ettiği istatistiki olarak 
saptanmıştır. Eğitim seviyesi ön lisans olanlarda 
lisans ve lise mezunlarına oranla içsel doyum pu-
anı ve genel doyum puanı daha yüksek bulunmuş-
tur (sırasıyla: p=0,016, p= 0,034).  Yapılan çoklu 
karşılaştırma ileri analizinde, genel doyum pua-
nı için farkın ön lisans ve lisans grubu arasında 
olduğu (p= 0,047), içsel doyum puanı için farkın 
lise ve ön lisans grubu (p= 0,021)  ile ön lisans 
ve lisans arasında olduğu (p= 0,018) saptanmış-
tır. Yine ebelik mesleğini sevenlerin, mesleği 
sevmeyenlere oranla içsel doyum puanı ve genel 
doyum puanı daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla: 
p=0,022, p= 0,030) (Tablo 4).

Tablo 4. Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği Puan Ortalamaları ile 
Bağımsız Değişkenler Arasındaki İlişkinin Dağılımı (n=68) (Kahramanmaraş-2016)



93

Bir Hastanede Çalışan Ebelerin Mesleki Örgütlenme Durumu, İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Ölçekler ve Alt 
Boyutları

Puan Korelasyonları*
Maslach Tükenmişlik Ölçeği Minnesota İş Doyum Ölçeği

Duygusal 
Tükenme 

Puanı
Duyarsızlaşma 

Puanı
Kişisel 
Başarı 
Puanı

Genel 
Toplam 
Puanı  

İçsel 
Doyum 
Puanı 

Dışsal 
Doyum 

Puanı  

Maslach Tükenmişlik 
Ölçeği
Duygusal Tükenme 
Puanı 1

Duyarsızlaşma 
Puanı    0,452*** 1

Kişisel Başarı 
Puanı -0,144 -0,042 1

Minnesota İş Doyum
Ölçeği
Genel Toplam 
Puanı

-0,177 -0,229 -0,073 1

İçsel Doyum Puanı  -0,168  -0,244** -0,150 0,937*** 1
Dışsal Doyum 
Puanı 

-0,175 -0,201  0,065 0,877*** 0,673*** 1

Ebelerin tükenmişliğini etkileyen bağımsız değiş-
kenlere bakıldığında; mesleği seçme nedenleri, 
mesleği sevme durumları ve kendilerini geliş-
tirme isteklerinin Maslach Tükenmişlik Ölçeği 
puan ortalamalarına etki ettiği istatistiki olarak 
saptanmıştır. Duygusal Tükenme Puanı, mesle-
ğini “kolay iş bulma” olanağı olduğu için seçen-
lerde, mesleğini “sevdiği için” seçenlerden daha 
yüksek bulunmuştur (p=0,040). Yapılan çoklu 
karşılaştırma ileri analizinde de mesleği seçme 
nedenlerindeki duygusal tükenme puanı için far-
kın “sevdiği için” ve “kolay iş bulma” seçenek-
leri arasında olduğu (p=0,034) saptanmıştır. Yine 
ebelik mesleğini sevenlerin ve kendini geliştirme 
isteği duyanların mesleği sevmeyenlere ve kendi-
ni geliştirmeye istekli olmayanlara oranla kişisel 
başarı puanı daha düşük bulunmuştur (sırasıyla: 
p=0,005, p= 0,002) (Tablo 4).

Ebelere Ait Maslach Tükenmişlik Ölçeği Toplam 
Puanı, Maslach Tükenmişlik Ölçeği Alt Boyut-
ları Puanı, Minnesota İş Doyum Ölçeği Toplam 
Puanı, Minnesota İş Doyum Ölçeği Alt Boyutları 
Puanı ortalamalarının birbiri ile ilişkisi değerlen-
dirilmiştir. Bu ilişkilerde; bir ölçeğin alt boyut 
puanı artıkça ilişki bulunan diğer alt puanları da 
artmaktadır. Öte yandan Minnesota İçsel Doyum 
puanı ile Maslach Duyarsızlaşma Puanı arasında 
negatif yönde (r=-0,244) ve anlamlı bir ilişki sap-
tanmıştır. Çok zayıf (minimal) düzeyde negatif 
yönde bulunan bu ilişkide içsel doyum puanı ar-
tıkça duyarsızlaşma puanı azalmaktadır (Tablo 5).

TARTIŞMA
Örgütsel bağlılık, çalışanların korunmasında ve 
iş kalitesinin artmasında önemli bir role sahiptir 
(1). Literatürde yapılan çalışmalarda ebelerin ör-
gütsel bağlılığını, iş doyumlarının olumlu yönde 
etkilediği saptanmıştır (23). Oysaki bu çalışmada 

Tablo 5. Ebelere Ait Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Alt Boyutları ve Minnesota İş Doyum Ölçeği, 
Alt Boyutları Puan Ortalamaları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş-2016)

* Spearman korelasyon katsayısı **p<0,05 ***p<0,01
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ebelerin %10’undan azının mesleki bir derneğe 
üye olduğu, %36,8’înin mesleki derneklerden 
haberdar olmadığı, ebelerin mesleki örgütlen-
me çalışmalarını yetersiz bulduğu belirlenmiştir 
(Tablo 2). Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda 
da ebelerin mesleki dernekleri bilme (5) ve bir 
derneğe üye olma oranlarının düşük olduğu (5,24) 
ve mesleki örgütlenmeyi gerekli gördükleri belir-
lenmiştir (24). Bu çalışmalardan da anlaşılacağı 
gibi ebelerin gerekli gördükleri mesleki derneğe 
üye olma oranlarının istenen düzeyde olmadığı, 
üye olmama nedenlerinin saptanarak çözümler 
üretilmesinin gerekli olduğu söylenebilir.  Ayrıca 
bu araştırmada kadrosu ebe olduğu halde hemşi-
re olarak görev yapmaları nedeni ile araştırmaya 
katılmayı reddetmeleri mesleki aidiyet sorunun 
olduğunu da göstermektedir.

Çalışmamızda, ebelerin yarısından fazlası mes-
leğini sevdiğini, kendini geliştirmek istediğini ve 
mesleği isteyerek seçtiğini bildirmişlerdir (Tablo 
2). Çalışmanın sonucu, yapılmış diğer çalışma so-
nuçları ile örtüşmektedir (5,12,25). 

Yine, çalışmamızda ebelerin içsel doyum düzey-
lerinin orta, dışsal doyum düzeylerinin ve genel 
doyum düzeylerinin ise düşük seviyede olduğu 
ortaya çıkmıştır (Tablo 3). İş doyumu puanları ile 
ilgili yapılan çalışmalarda sırasıyla ebe, hemşire, 
acil servis çalışanları ve hekimler üzerinde ya-
pılan çalışmalarda da orta düzeyde bulunmuştur 
(8,26-29). Kurçer’in (2005) yaptığı araştırmada 
hekimlerin yarısından çoğunun düşük düzeyde iş 
doyumuna sahip olduğu belirtilmiştir (15). Kavlu 
ve Pınar’ın (2009) çalışmasında ise, hemşirelerin 
içsel, dışsal ve toplam doyum puanlarının orta 
düzeyde olduğu ve en fazla içsel doyum aldıkla-
rı bildirilmiştir (30). Yine yapılan bir çalışmada 
iş doyumu puanlarının hemşirelerde doktorlara 
ve paramediklere göre daha düşük olduğu sap-
tanmıştır (31). Araştırmamızdaki sonuçlara göre, 
ebelerin dışsal doyum seviyesinin ve buna bağlı 
olarak genel doyum seviyesini etkileyen faktör-
lerin belirlenmesi ve yükseltilmesi gerekmekte-
dir. İş doyumu; alınan maaşlar, ekipman, çalışma 
koşulları, terfi, iş arkadaşları, yönetim desteği, iş 
güvenliği, cinsiyet, çalışma süresi, eğitim düzeyi 
ve yaş gibi demografik özellikler ile ilgilidir (32). 

Mirmolaei ve ark.nın (2005) çalışmasında, ebele-
rin iş doyumu ile mesleki pozisyonu, iş güvenliği, 
maaş ve sosyal yardımlar, yönetim politikaları ve 
meslektaşlarla iletişim arasında bir ilişki bulmuş-
tur (33).

Çalışmamızda, ebelerin eğitim düzeyi ve mesleği 
sevme durumlarının Minnesota İş Doyum Ölçe-
ği puan ortalamalarına etki ettiği istatistiki olarak 
saptanmıştır. Eğitim seviyesi ön lisans düzeyinde 
olanların ve mesleği sevenlerin içsel doyum puanı 
ve genel doyum puanı daha yüksek bulunmuştur 
(Tablo 4). Literatürde yapılan çalışmalarda da 
eğitim düzeyinin, iş deneyiminin, yönetici olarak 
çalışmanın, kendi seçtiği serviste çalışılma duru-
munun, yaşın, evli ve çocuk sahibi olma durum-
larının iş doyumu puanını etkilediği bildirilmiştir 
(8,30,34,35). Öte yandan, Bilgin ve ark.nın (2017) 
çalışmasında eğitim düzeyi, mesleği isteyerek 
seçme, hizmet süresi ve çalıştığı kliniğin ebelerin 
iş doyumunu etkilemediği saptanmıştır (5).

Çalışmamızda, mesleğini severek yapma duru-
munun yapılan işten doyumu olumlu etkilendiği 
görülmüştür. Bu beklenen bir durumdur. Öte yan-
dan, araştırmada, ön lisans mezunlarındaki iş do-
yumuna ilişkin yüksek puan farkının, ülkemizde 
ön lisans mezuniyeti ile lisans mezuniyeti arasın-
da özlük hakları ve maaş açısından çok fark yok 
iken, lise mezunlarına kıyasla fark yaratmasından 
kaynaklanmış olduğu düşünülmektedir.

Çalışmada, ebelerin iş doyumunun yanı sıra tü-
kenmişlik durumu da değerlendirilmiştir. Tü-
kenmişliği yaşamakta olan bireylerde Duygu-
sal Tükenmişlik ve Duyarsızlaşma puanlarının 
yüksek, Kişisel Başarı puanlarının düşük olması 
beklenmektedir. Maslach Tükenmişlik Ölçeği’n-
de (tükenmişlik sendromu tanısı koymak için) 
alt ölçeklerden elde edilen puanlar için kesme 
değeri belirlenmemiştir. Çalışmamızda, ebelerin, 
Maslach Tükenmişlik Ölçeği Alt Boyutlarından, 
Duygusal Tükenme Puanı 17,49±0,85, Duyar-
sızlaşma Puanı 10,76±0,59, Kişisel Başarı Puanı 
ise 10,09±0,64 olarak tespit edilmiştir (Tablo 3). 
Çalışmamıza benzer şekilde, Akpınar ve Taş’ın 
(2011) çalışmasında acil servis çalışanlarının 
duygusal tükenmişlik puanı ortalaması  orta dü-
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zeyde, duyarsızlaşma puan ortalaması düşük 
düzeyde saptanmış olup, çalışmamızdan farklı 
olarak kişisel başarı puan ortalamasının  orta dü-
zeyde olduğu saptanmıştır (28). Yine Uçar, Aygin 
ve Uzun’un (2016) çalışmasında yoğun bakımda 
çalışan hemşirelerde tükenmişliğin orta düzey-
de olduğu (27), Kavlu ve Pınar’ın çalışmasında 
(2009) ise acil servis hemşirelerinin yarısının tü-
kenmişlik yaşadığı bildirilmiştir (30). Çalışmamı-
za katılan ebelerin Maslach’a göre tükenmişliğin 
en önemli bileşeni olan duygusal tükenmişlik bi-
leşeninden en yüksek puanı aldıkları saptanmıştır. 
Benzer şekilde kişisel başarı puanlarının da yük-
sek olmadığı gözlenmiştir. Ebelerin de diğer sağ-
lık çalışanları gibi tükenmişlik yaşadıkları tespit 
edilmiştir.

Bu çalışmada, ebelerin mesleği seçme nedenleri, 
mesleği sevme durumları ve kendilerini geliş-
tirme isteklerinin Maslach Tükenmişlik Ölçeği 
puan ortalamalarına etki ettiği istatistiki olarak 
saptanmıştır. Duygusal Tükenme Puanı mesleğini 
“kolay iş bulma” olanağı olduğu için seçenlerde 
mesleğini “sevdiği için” seçenlerden daha yüksek 
bulunmuştur (Tablo 4). 

Çalışmamızla benzer şekilde, Gökçen ve ark.nın 
(2013) çalışmasında acil serviste çalışan eleman-
ların işini isteyerek seçme durumunun Duygusal 
Tükenme Puanını düşürdüğü bildirilmiştir (31).  

Yine ebelik mesleğini sevenlerin ve kendini ge-
liştirme isteği duyanların mesleği sevmeyenlere 
ve kendini geliştirmeye istekli olmayanlara oran-
la kişisel başarı puanı daha düşük bulunmuştur 
(Tablo 4). Bu sonuca göre, mesleği sevdiği için 
seçenlerin, daha az oranda duygusal tükenme ya-
şadığı, sırf kolay iş bulmak amacı ile mesleği se-
çenlerin ise, meslek yaşantılarında anlamlı oranda 
duygusal tükenme yaşadıkları söylenebilir. 

Beklenenin aksine mesleğini sevenlerin ve ken-
dini geliştirme isteği duyanların diğer gruplara 
oranla kişisel başarı puanı daha düşük bulunmuş-
tur. Bu sonucun, ebelerin mesleğinin sevmeleri 
ve kendini geliştirme isteklerine rağmen işlerin-
de ilerlemediklerini hatta gerilediklerini düşün-
melerinden, kendilerini başarısız hissettikleri 
ve harcadıkları çabanın bir işe yaramayacağına 

inanmamalarından kaynaklanabileceği düşünül-
mektedir. Yine bu sonucun, ekip olarak çalışılan 
ebelik mesleğinde kişisel başarı eksikliğinin daha 
fazla hissedilmiş ve mesleğini seven bu gruptaki 
duyarlılık diğer gruba oranla (mesleğini sevme-
yen ve kendini geliştirmek istemeyen) daha fazla 
olduğundan, kişisel başarı puanlarının daha düşük 
çıkmış olacağı varsayılmaktadır.

Tabloda verilememekle birlikte; araştırmadaki 
ebelerin eğitim düzeyi, mesleği sevme, kendini 
geliştirme isteği dışındaki yaş, medeni durum, 
çocuk sahibi olma, görev süresi gibi diğer fak-
törlerin iş doyumu ve tükenmişliğe istatistiksel 
açıdan etkisinin olmadığı saptanmıştır. Benzer şe-
kilde Kurçer’in çalışmasında da benzer sonuçlar 
bulunmuştur (15). Çalışmamızın sonuçlarından 
farklı olarak, literatürde yaşın (31,34,36), cinsi-
yetin (37), medeni durumun (37,38) ve çalışma 
süresinin (27,37) iş doyumu ve tükenmişliğe etki 
ettiği bildirilmiştir. Bu çalışmalardaki sonuçlar, 
ileri yaştakilerin gençlere göre tükenmişlik sevi-
yelerinin daha düşük olması, gençlerde sorunlara 
çözüm getirebilme becerisinin yeterli olmaması 
ve çalışma deneyiminin artırmasının iş yükünü 
tolere edebilmesi yeteneğini geliştirmesi ile açık-
lanmıştır. Ancak çalışmamızda tükenmişlik, mes-
leki deneyim, cinsiyet ve eğitim gibi faktörlerden 
etkilenmemiştir. Bu farklılığın nedeni olarak, ebe-
lik mesleğinin tükenmişliğe yol açan faktör olan; 
yüz-yüze, uzun süreli ve çok sayıda etkileşimin 
diğer sağlık çalışanlarından daha fazla uygulan-
dığı bir meslek olmasından kaynaklandığı düşü-
nülebilir (18). 

Çalışmamızda, ebelerin Minnesota İçsel Doyum 
puanı ile Maslach Duyarsızlaşma Puanı arasında 
negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (Tab-
lo 5). Minimal düzeyde bulunan bu ilişkide, du-
yarsızlaşma puanı arttıkça içsel doyum puanları-
nın azaldığı gösterilmiştir. Sağlık profesyonelleri 
üzerine yapılan çalışmalarda da iş doyum puanla-
rı ile tükenmişlik puanları arasında bu alt boyut ve 
diğer alt boyutlarda benzer ilişkinin olduğu göste-
rilmiştir (28,30,38,39).

Araştırmamızdan elde edilen sonuçlar, bize ça-
lışan ebelerin mesleki derneğe üye olma oranla-
rının çok düşük olduğu, mesleki örgütlenme ça-
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lışmalarını yetersiz buldukları, bir kısım ebenin 
mesleki örgütlenmeden haberdar bile olmadığı 
belirlenmiştir. Bu bağlamda ebelerin iş doyum-
larının düşük seviyede, içsel doyumlarının orta, 
dışsal doyumlarının ise düşük düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir. Yine ebelerin tükenmişlik dü-
zeylerine bakıldığında duyarsızlaşma boyutları 
hariç duygusal tükenme yaşadıkları, kişisel başa-
rı puanlarının çok yüksek olmadığı söylenebilir. 
Bunun yanı sıra ebelerin eğitim düzeyi, mesleği 
sevme ve kendini geliştirme isteği dışındaki diğer 
bağımsız değişkenlerin bu duruma etki etmediği 
saptanmıştır. 

Araştırma Sonuçlarına Göre Öneriler:
Türkiye’de çalışan tüm sağlık profesyonellerinde 
olduğu gibi ebelik meslek grubu çalışanlarında da 
iş doyumunun artırılması ve tükenmişliğin azal-
tılması için; 
•	 Ebelerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, 
iş çalışma saatlerinin düzenlenmesi, ekipte yer 
alan kişi sayısının artırılması, 
•	 Maaş durumlarının iyileştirilmesi, meslekte 
yükselme terfi kademelerinin daha etkin oluştu-
rulması, eğitim durumunun ve kademe artışının 
maaş ve performanslarına yansıtılması, 
•	 Ebelerin yönetimde daha fazla söz sahibi ol-
malarının sağlanması, ebe yönetici pozisyonları-
nın oluşturulması, 
•	 Mesleğinin rolünün, kimliğinin ve sınırlarının 
net olarak belirlenmesinin sahaya yansıtılması,
•	 Meslek grubu ile ilgili örgütlenmenin daha 
yaygın yapılması, mesleğe ilişkin yasal düzenle-
melerde karar verme aşamalarında meslek men-
subunu temsil eden kuruluşların etkin ve efektif 
yer alması, 
•	 Kendini geliştirme isteği olan ebelere daha 
fazla imkanların sağlanması önerilmektedir.

İlaveten ebelik alanında daha fazla anabilim dalı 
ve yan dalların akademik ortamdan başlayarak, 
hizmet sektöründe de yer alması sonucu ebeliğin 
ülkemizde hak ettiği rolüne ve konumuna geç-
mesinde etkin olacağı, mesleki aidiyet ve örgüt-
lenmeye olumlu yansımaları olacağı ve bu verici 
ve yoğun çalışan meslek grubunda iş doyumunun 
artacağı ve tükenmişliğin azalacağı ve bunun da 
sonuçlarının dolaylı olarak sağlık uygulamalarına 
yansıyacağı düşünülmektedir.
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The Effect of Basic First Aid Training Given The Secondary School 
Students on the Knowledge Level

Ortaokul Öğrencilerine Verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin 
Bilgi Düzeyine Etkisi
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ABSTRACTÖZ
ABSTARCT
Objective: This study is a quasi-experimental study aimed at exa-
mining the effect of the first aid education given to the sixth grade 
students in the secondary school.
Method: In this study, Ön Pre-Test-Post Test Model in One Group 
”was used. The population of the study was composed of sixth grade 
students in a private secondary school. The sample of the study con-
sisted of 68 students who were in the school at the time of the pre-tra-
ining, post-training questionnaires and training program, who agre-
ed to participate in the study and completed both questionnaires. It 
was used a questionnaire of first aid that improved by the researc-
her as a data collection tool. The first test, which evaluates the first 
aid information, was applied before the training and after the first 
evaluation, two sessions of 45 minutes were provided for first aid. 
Post-test was applied four weeks after training. Data were evaluated 
by using SPSS 23.00 statistical package program by calculating the 
number and percentage values and using t test in dependent groups.
Findings: The mean score of first aid knowledge of the students be-
fore the training was 13.55 ± 3.02 and the mean score after the tra-
ining was 19.08 ± 3.35 and the difference between the two average 
was found to be statistically significant (p <0.05).
Conclusion: It can be said that students’ knowledge levels on first 
aid increased with the training given. It is recommended that regu-
lar, repetitive trainings should be given to increase the knowledge 
and skills to first aid of students.

Amaç: Bu çalışma ortaokul altıncı sınıf öğrencilerine verilen temel 
ilk yardım eğitiminin ilk yardım bilgi düzeyine etkisini incelenmek 
amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır. 
Yöntem: Çalışmada  “Tek Grupta Ön Test-Son Test Modeli” kulla-
nılmıştır. Çalışmanın evrenini özel bir ortaokulun altıncı sınıfında 
öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur.  Çalışmanın örneklemini 
ise eğitim öncesi, eğitim sonrası bilgi ölçmeye yönelik anketlerin ve 
eğitim programının uygulandığı günlerde okulda olan, çalışmaya 
katılmayı kabul eden ve her iki anketi eksiksiz dolduran 68 öğrenci  
(katılım oranı %67.3) oluşturmuştur.  
Araştırmada veri toplama formu olarak araştırmacılar tarafından 
literatür doğrultusunda oluşturulan anket kullanılmıştır. İlk yardım 
bilgisini değerlendiren ilk test eğitimden önce uygulanmış ve ilk 
değerlendirmeyi takiben ilk yardım konusunda 45 dakikalık iki otu-
rum şeklinde eğitim verilmiştir. Son test, eğitimden dört hafta sonra 
uygulanmıştır. Verilerin değerlendirmesi SPSS 23.00 istatistik paket 
programında sayı, yüzde değerleri ve bağımlı gruplarda t testi kul-
lanılarak yapılmıştır. 
Bulgular: Öğrencilerin eğitim öncesi ilk yardım bilgisi puan ortala-
ması 13.55±3.02 ve eğitim sonrası puan ortalaması 19.08±3.35 olup 
iki ortalama arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
belirlenmiştir (p<0.05).
Sonuç: Öğrencilerin ilk yardım konusundaki bilgi puanının verilen 
eğitimle yükseldiğini söyleyebiliriz. Öğrencilerin ilk yardım bilgi ve 
becerilerini artırmaya yönelik düzenli, tekrarlayan eğitimlerin veril-
mesi önerilmektedir.

Keywords: First aid, student, secondary school, training Anahtar Kelimeler: İlk yardım, öğrenci, ortaokul, eğitim
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GİRİŞ
Fiziksel, bilişsel ve davranışsal gelişim düzeyle-
rindeki farklılıklardan dolayı çocuklar daha çok 
kazaya maruz kalmaktadırlar. Özellikle ilköğretim 
okul çağında hareket becerilerinin ve bağımsız-
lıklarının artması, tehlikeyi tanımak için deneyim 
ve karar verme becerilerinin olmaması kazalara 
neden olmaktadır (1). Önlenebilen yaralanmalar, 
çocuklar ve adölesanlar arasında erken mortali-
te ve morbiditenin en önemli sebebi ve ölümle-
re neden olan dünya çapında büyüyen bir sağlık 
sorunudur (2,3). Ülkemizde, çocuklarda ölüm 
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nedeni istatistiklerine göre; 1-17 yaş grubunda 
en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve 
zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşmektedir (4). 
Çocuklarda ve adölesanlarda yaralanmaların 
yaklaşık %33-50’si düşmelere ve spor faaliyet-
lerine bağlı olarak okullarda oluşmaktadır. Okul 
çağı çocuklarında en sık görülen yaralanmalar 
arasında kırıklar, kesikler, burkulmalar ve kana-
malar yer almaktadır (5). Okul yaralanmalarının 
çoğunluğu, çabuk iyileşen küçük kesikler, çürük-
ler olmasına karşın önemli sayıda ciddi vakalara 
da rastlanmaktadır (2).  Okul yaralanmalarının 
en sık rastlanan nedenlerinin başında düşmeler 
yer almaktadır. Düşmelerin pek çoğu koşarken, 
kayarken, zıplarken, spor yaparken, yüzerken 
ve tırmanırken meydana gelmektedir (2). Bir il-
köğretim okulunun ikinci kademesinde öğrenim 
gören öğrencilerinde okul kazalarının sıklığının 
araştırıldığı çalışmada, değerlendirmeye alınan 
bir aylık dönemde kaza sıklığının %41.2 olduğu 
ve geçirilen kazaların %78.5’inin yaralanma ile 
sonuçlandığı ve kazaların %47.1’inde arkadaş-
larının müdahalede bulunduğu ve kaza geçiren 
öğrencilerden %14.7’sinin okulda kazalarla ilgili 
eğitim aldıkları belirtilmiştir (6). Kazalar karşı-
sında ölümlerin en aza indirilmesi, sakatlıkların 
azaltılması ve önlenmesi için topumda bireylerin 
ilk yardım konusunda temel bilgilere sahip olması 
gerekmektedir (7). İlkyardım, herhangi bir kaza ya 
da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık 
görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın 
kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesi-
ni önleyebilmek amacıyla ilaçsız olarak yapılan 
uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (8,9). Bir 
yaralanma esnasında, yaralının etrafındaki insan-
lar tarafından yapılan müdahaleler çok önemlidir 
ve zamanında yapılan ilk yardım müdahalesinin 
yaralanmanın ciddiyetini azalttığı görülmekte-
dir (3). Okul içi kazalar ve acil durumlar için ise 
okulda ilk yardım olanaklarının bulunması ve öğ-
rencilerin ilk yardım konusunda bilgilendirilmiş 
olması önemlidir (5). Okul temelli eğitim prog-
ramları,  temel yaşam desteği bilgisinin artma-
sında ve yaralanmaların şiddetinin/ciddiyetinin 
azaltılmasında beceri geliştirme müdahalelerinin 
başarılı eğitim uygulamaları ile gerçekleştirilebi-
leceğini göstermiştir (3). Ülkemizde ve dünyada 
yapılan birçok eğitim çalışmasında öğrencilerin 
ilk yardım bilgi ve becerilerinde önemli derecede 

artış olduğu bildirilmiştir (10-17). Bu çalışma ile 
de öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeyinin artaca-
ğı ve ilk yardımın önemi konusunda farkındalık 
oluşacağı düşünülmektedir.  Bu bilgiler ışığında 
bu çalışmada ortaokul altıncı sınıf öğrencilerine 
verilen temel ilk yardım eğitiminin öğrencilerin 
ilk yardım bilgi düzeyine etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerine verilen ilk 
yardım eğitiminin etkinliğini belirlemek amacıyla 
yarı deneysel olarak yapılan bu çalışmada  “Tek 
Grupta Ön Test-Son Test Modeli” kullanılmıştır. 

Araştırma Gaziantep ili Şehitkamil İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü’ne bağlı bir özel ortaokulda Eylül 
2018-Şubat 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür.  
Çalışmanın evrenini özel bir ortaokulun altıncı sı-
nıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur.  
Okulda her birinde ortalama 19 ile 22 öğrencinin 
yer aldığı beş tane altıncı sınıf şubesi bulunmak-
tadır ve toplam altıncı sınıf öğrencisi 101’dir.   
Çalışmanın örneklemini ise eğitim öncesi, eğitim 
sonrası bilgi ölçmeye yönelik anketlerin ve eğitim 
programının uygulandığı günlerde okulda olan, 
çalışmaya katılmayı kabul eden ve her iki anke-
ti eksiksiz dolduran 68 öğrenci  (katılım oranı 
%67.3) oluşturmuştur.  Altıncı sınıf öğrencisi ge-
nellikle 11-12 yaşında olmaktadır. Bu yaş döne-
mi okul çağı çocukluk döneminin sonu, adölesan 
dönemin başlangıcıdır. Bu dönemde çocukların 
sportif faaliyetlere yönelişleri ve risk alıcı 
davranışları kaza eğilimini artırmaktadır. Aynı 
zamanda 11-12 yaş dönemi soyut düşüncenin 
başladığı, çevrenin farklı açıdan görüldüğü, 
mantıksal düşüncenin geliştiği bir dönemdir. 
Bu nedenle bu çalışma altıncı sınıf öğrencileri 
ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama 
formu olarak araştırmacılar tarafından literatür 
doğrultusunda oluşturulan anket kullanılmıştır (7-
9). Ankette cinsiyet, yaş, ailede sağlık personeli 
olma durumu, daha önce ilk yardım eğitimi alma 
durumu ve daha önce alının ilk yardım bilgisinin 
nereden alındığını sorgulayan beş tane tanımlayıcı 
soru ve temel ilk yardım bilgisini sorgulayan 
çoktan seçmeli 26 soru yer almaktadır.  İlk yardım 
bilgisi soruları için öğrencilerden doğru seçeneği 
işaretlenmesi istenmiş, her doğru cevap 1 puan, 
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yanlış cevap 0 puan olarak değerlendirilmiştir. İlk 
yardım bilgi puanı değerlendirmesinde anketten 
alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 
26’dır. 

İlk yardım bilgisini değerlendiren ilk test (ön test) 
eğitimden önce uygulanmış ve ilk değerlendirmeyi 
takiben ilk yardım konusunda 45 dakikalık iki 
oturum şeklinde eğitim verilmiştir. İlk yardım 
eğitiminin zaman içinde etkinliğini ölçmek için, 
eğitimden dört hafta sonra son test uygulanmıştır. 
Yapılan çalışmalarda eğitim sonrası bekleme 
süresi 2 hafta ile 6 hafta arasında değişmektedir. 
Öğrencilere, kanamalarda, kırıklarda, yanıklarda, 
elektrik çarpmasında, zehirlenmelerde, hayvan 
ısırması ve sokmasında, uzuv kopmasında, göze 
yabancı cisim kaçmasında, donmalarda, sıcak 
çarpmasında ve solunum yoluna yabancı cisim 
kaçmasında ilk yardım ve acil sağlık hizmetlerini 
arama konularında eğitim verilmiştir. Verilerin 
değerlendirmesi SPSS 23.00 istatistik paket 
programında sayı, yüzde değerleri hesaplanarak ve 
bağımlı gruplarda t testi kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerinin 
Dağılımı, Gaziantep 2018-2019
Tanıtıcı Özellikler (n=68) Sayı %

Yaş 
 11 Yaş
 12 Yaş

54
14

79.4
20.6

Cinsiyet 
Kız
Erkek 

32
36

47.1
52.9

Ailede sağlık personeli olma durumu 
Olmayan
Olan

47
21

69.1
30.9

Daha önce ilk yardım bilgisi alma 
durumu
Alan
Almayan

33
35

48.5
51.5

İlk yardım bilgisi alınan yer (n=33)
Aile
Öğretmen
İnternet
Televizyon-radyo
Sağlık personeli

7
5
3
4
14

21.2
15.3
  9.2
12.1
42.2

Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı Tablo 
1.’de gösterilmiştir.  Öğrencilerin %79.4’ü 11 ya-
şında olup %52.9’unu erkekler oluşturmaktadır.  
Öğrencilerin %69.1’nin ailesinde sağlık persone-
li bulunmamaktadır. Öğrencilerin %48.5’i daha 
önce ilk yardım bilgisi aldığını ve ilk yardım bil-
gisi alanların %42.2’i bilgiyi sağlık personelinden 
aldığını ifade etmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Eğitim Öncesi ve Eğitim 
Sonrası İlk Yardım Bilgisi Puan Ortalamaları-
nın Karşılaştırılması, Gaziantep 2018-2019

Eğitim 
Öncesi

Ort±SS

Eğitim 
Sonrası

Ort±SS
t p

13.55±3.02 19.08±3.35  - 16.609 0.00

Öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası 
ilk yardım bilgisi puan ortalamalarının 
karşılaştırılması Tablo 2.’de gösterilmiştir. 
Öğrencilerin eğitim öncesi ilk yardım bilgisi 
puan ortalaması 13.55±3.02 ve eğitim sonrası 
puan ortalaması 19.08±3.35 olup iki ortalama 
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası ilk 
yardım bilgisi puan ortalamalarının sosyo-de-
mografik özelliklerine göre karşılaştırılması Tab-
lo-3.’de gösterilmiştir.
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Tablo-3. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Eğitim öncesi ve Eğitim Sonrası İlk 
Yardım Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması, Gaziantep 2018-2019
Sosyo-Demografik 
Özellikler (n=68)

Sayı Eğitim Öncesi

X ± SS

Eğitim Sonrası 

X ± SS
Yaş 
11 Yaş
12 Yaş

54
14

13.62±2.96
13.78±2.91

t=-0.183
p=0.85

19.33±3.33
18.50±3.29

t=0.840
p=0.40

Cinsiyet 
Kız
Erkek 

32
36

13.84±3.30
13.30±2.77

t=0.730
p=0.46

19.46±3.40
18.75±3.31

t=0.881
p=0.38

Ailede sağlık personeli olma 
durumu 
Olmayan
Olan

47
21

13.21±2.84
 14.33±3.33

t=-1.422
p=0.16

18.85±3.27
19.61±3.55

t=-0.871
p=0.38

Daha önce ilk yardım bilgisi 
alma durumu
Alan
Almayan

33
35

13.69±3.57
13.42±2.44

t=0.363
p=0.71

19.03±3.40
19.14±3.35

t=-0.137
p=0.89

Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine eği-
tim öncesi ve eğitim sonrası ilk yardım bilgisi 
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05).

TARTIŞMA 
Okul sağlığı hizmetlerinin temel amacı, toplumda 
okul çağında bulunan çocuk ve gençlerin en iyi 
bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığa kavuş-
malarını ve sağlıklı durumlarının devamını sağ-
lamaktır (18).  Sağlığı korumak, geliştirmek ve 
sağlıklı bir toplum oluşturmak için; çocuklara ve 
gençlere yaşamları boyunca uygulayacakları sağ-
lıklı bir yaşam modeli geliştirmek gerekmektedir. 
Sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde; so-
run ortaya çıkmadan önlem almak ve eğitim yap-
mak çok önemlidir. Sorun ortaya çıktığında, çoğu 
zaman iş işten geçmektedir (19). 

Öğrencilere verilen temel ilk yardım eğitiminin 
bilgi düzeyine etkisinin incelendiği bu çalışmada 
elde edilen veriler literatür doğrultusunda 
tartışılmıştır.

Öğrencilerin eğitim sonrası ilk yardım bilgi 
puanı 13.55±3.02’den 19.08±3.35’e yükselmiştir. 
İlk yardım bilgi puanında görülen bu artışın 

istatistiksel olarak anlamlı olması (p<0.05) ilk 
yardım konusunda bilgi puanının verilen eğitimle 
yükseldiğini göstermektedir. Çalışma sonucuna 
benzer şekilde literatürde birçok çalışma eğitimle 
öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerinin arttığını 
göstermiştir;  Bakır ve Öztürk (2005) ortaokul öğ-
rencilerine verilen eğitimin ilk yardım bilgi düze-
yini artırdığını ifade etmiştir (5).   Çil Eyi ve ark.  
(2016) pansiyonlu okulda okuyan öğrencilerin ilk 
yardım eğitimi sonrasında, ilk yardım ile ilgili 
bilgi düzeyinde artış ve güvenli davranış biçim-
leri kazandıklarını belirlemiştir (10). Ülkemizde 
yapılan başka bir çalışmada da ortaokul 7. sınıf 
öğrencilerine verilen temel ilk yardım eğitiminin 
öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerini geliştir-
diği saptanmıştır (11). 

Macaristan’da 7-14 yaş grubu öğrencilerle yapı-
lan bir çalışmada, öğrencilerin eğitim öncesinde, 
temel yaşam desteği, bilinçsiz hasta yönetimi, 
otomatik eksternal defibilatör kullanımı ve ka-
nama kontrolü ile ilgili bilgi ve becerilerini dü-
şük olduğu ve eğitim sonrasında bu konulardaki 
bilgi ve becerilerinin geliştiği belirlenmiştir (12).  
Bollig ve ark. (2009) ilköğretim öğrencilerinin 
solunumu değerlendirme, bilinci değerlendirme, 
acil yardım numarasını bilme ve yardım çağırma, 
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acil yardım servisine doğru bilgi verme, bilinçsiz 
bir hastaya doğru pozisyon verme gibi temel ilk 
yardım bilgilerini öğrenebildiklerini ortaya koy-
muştur (13). Singapur’da (2017) 6. ve 7. sınıf 
öğrencileri ile yapılan bir çalışmada ilk yardım 
eğitiminden 2 hafta sonra öğrencilerin bilgi dü-
zeyleri değerlendirdiğinde önemli bir artış oldu-
ğu bildirmiştir (14). Panda ve arkadaşları (2019) 
Hindistan’da yaptığı çalışmada 6, 7 ve 8. sınıf öğ-
rencilerinin ilk yardım eğitiminden 10 gün sonra 
bilgi düzeylerini değerlendirdiğinde öğrencilerin 
bilgilerinde önemli bir artış olduğunu bildirmiştir 
(15). Mohammed (2018) Mısır’da yaptığı çalış-
masında verilen ilk yardım eğitiminin çocukları 
olumlu etkilediğini ve bilgi düzeylerinin arttığı-
nı ifade etmiştir (16). Abd El-Hay ve arkadaşları 
(2015) endüstriyel ortaokulda okuyan öğrenciler-
le yaptığı çalışmada, çalışmaya katılan öğrenci-
lerin tümünün eğitim öncesi ilk yardım ve temel 
yaşam desteği bilgi ve uygulama puanlarının dü-
şük olduğunu, eğitim sonrasında ise öğrencilerin 
yarısından fazlasının (%86.7)  puanlarının iyi ol-
duğunu bildirmiştir (17).

Kazalara bağlı ölümlerin en aza indirilmesi, sa-
katlıkların azaltılması ve önlenebilmesi için top-
lumun temel ilk yardım konusunda bilgi sahibi 
olması gerekir. Toplumu ilk yardım konusunda 
bilgilendirmenin en etkin ve belki de en önemli 
yollarından biri, ilk yardım konusundaki temel 
bilgilerin zorunlu eğitim basamağı olan ilköğre-
tim düzeyinde okul müfredatına konularak öğre-
tilmeye başlanmasıdır. 

SONUÇ
Öğrencilerin eğitim öncesi ilk yardım bilgisi 
puan ortalaması 13.55±3.02’dür. Eğitimden dört 
hafta sonra değerlendirilen puan ortalaması ise 
19.08±3.35’dir.  Sonuç olarak, verilen temel ilk 
yardım eğitimi öğrencilerin ilk yardım bilgi pu-
anını artırmıştır. Öğrencilerin ilk yardım bilgi ve 
becerilerini artırmaya yönelik düzenli, tekrarla-
yan eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.
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The Effect of Simulator Use in Blood Pressure Measurement Training on 
Nursing Students’ Psychomotor Skills

Kan Basıncı Ölçümü Eğitiminde Simülatör Kullanımının 
Hemşirelik Öğrencilerinin Psikomotor Becerileri Üzerine Etkisi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Dilek YILMAZ1, Hava GÖKDERE ÇİNAR2

ABSTRACTÖZ
Aim: The aim of this study was to investigate the effect on the psy-
chomotor skills of first-year nursing students of the use of feedback 
capable simulation in the teaching of blood pressure measurement.
Methods: Fifty-four students included in the research were random-
ly placed in an experimental group and a control group. Theoreti-
cal information on the skill of arterial blood pressure measurement 
from the brachial artery by the auscultation method was given in 
the classroom to all students in both groups. Later, these procedures 
were shown to the students of the experimental group on the feed-
back equipped simulation, and the students carried out the steps of 
measuring blood pressure. The control group students were shown 
the blood pressure measurement procedure on a random person, and 
then they carried out the same procedure. Fifteen days later, all stu-
dents performed the same procedures as they had done before, under 
the observation of an independent researcher. 
Results: No statistically significant difference was found between 
these two scores as a result of the statistical analysis (p = 0.679).
Conclusions: It was concluded in this study in contrast to the lite-
rature that the use of feedback equipped simulation had no effect on 
the blood pressure measurement skills of first year nursing students.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin 
kan basıncı ölçme temel becerisini öğrenme sırasında geri bildirimli 
uyarı niteliğe sahip düşük gerçekli simülasyon kullanımının öğrenci-
lerin psikomotor becerileri üzerine etkisini incelemekti.
Yöntem: Araştırma kapsamına alınan 54 öğrenci başarı durumla-
rına göre randomize edilerek deney ve kontrol gruplarına atandı. 
Deney ve kontrol grubundaki öğrencilere “Kan Basıncı Ölçme” be-
cerisi üzerine teorik bilgi sınıf ortamında anlatıldı. Sonrasında bu 
uygulamalar deney grubundaki öğrencilere geri bildirimli simülas-
yon üzerinde gösterilerek, öğrencilerin işlem basamaklarını gerçek-
leştirmeleri sağlandı. Kontrol grubundaki öğrencilere ise uygulama 
eğitimci tarafından gönüllü bir kişi üzerinde gösterildi ve öğrencile-
rin aynı uygulamaları yapmaları sağlandı. Bu uygulamalar bittikten 
sonra tüm öğrencilerin 15 gün sonrasında bağımsız bir araştırmacı-
nın gözetiminde daha önce yaptıkları becerileri yapmaları sağlandı. 
Bulgular: Grupların kan basıncı ölçme becerisi toplam puan ortala-
maları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmamıştır 
(p= 0.679).
Sonuç: Yapılan bu araştırma sonucunda; hemşirelik birinci sınıf 
öğrencilerinin kan basıncı ölçme becerileri üzerinde geri bildirimli 
düşük gerçekli simülasyon kullanımının etkisi olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Keywords: Simulator, blood pressure measurement, nursing trai-
ning, psychomotor skill.

Anahtar Kelimeler: : Simülatör, kan basıncı ölçümü, hemşirelik eği-
timi, psikomotor beceri

1. Öğr. Gör. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
E-Posta: dilekk@uludag.edu.tr ORCID ID: 0000-0001-7269-8493
2. Öğr. Gör. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi, Hemşirelik Bölümü
E-Posta: havagokdere@uludag.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-5792-5958
Bu çalışma, 11-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bandır-
ma’da düzenlenen Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kong-
resi’nde sözel bildiri olarak sunulmuştur.

Gönderim Tarihi:15.03.2019 - Kabul Tarihi: 16.01.2019

GİRİŞ

Tıbbi hatalar (malpraktis), sağlık alanında her 
geçen gün büyüyen bir problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sağlık profesyonelleri, özellikle de 
hasta bakımında doğrudan görev alan hemşireler 
açısından tıbbi hatalar büyük bir öneme sahiptir. 

Hasta güvenliğini tehdit eden ve tıbbi hatalara 
neden olan en önemli faktörlerden birinin sağlık 
profesyonellerinin teorik bilgiyi uygulamaya ak-
taramamaları olduğu bildirilmektedir (1,2). Bu 
doğrultuda hemşirelik eğitiminin temel amaçla-
rından birisi öğrencilerin bilgilerini uygulamaya 
aktarmaları ve bu sayede klinik alanda hasta gü-
venliğini sağlamalarıdır (1).

Hemşirelik eğitiminde psikomotor beceriler; ku-
ramsal ve uygulamaya dayalı bir disiplin olan 
hemşireliğin önemli bir alanıdır. Psikomotor be-
ceri; bir işin yapılması sırasında kullanılan, bilinç-
li zihinsel etkinliğin yönlendirdiği koordineli kas 
etkinlikleridir. Hemşirelik eğitiminde psikomotor 
becerilerin öğrenildiği yer mesleki beceri labora-
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tuvarlarıdır (3,4). Hemşirelik eğitiminde, öğren-
cilerin psikomotor becerileri öğrenme etkinlik-
lerinin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli öğretim 
araçları kullanılmaktadır (5). Öğrencilere bilişsel 
ve psikomotor davranışların kazandırılmasında 
en etkili eğitim yöntemlerinden birisi öğrencinin 
öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlayan 
interaktif yöntemlerdir. Bu yöntemler içerisinde 
yer alan simülasyon, öğrencilere gerçek yaşam 
durumlarını, deneyimledikleri gerçekçi bir öğren-
me ortamı sağlayarak öğrencilerin hem bilişsel 
hem de psikomotor ve tutumsal bilgi ve becerile-
rinin geliştirilmesinde etkin olmaktadır (6,7).

Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı; de-
neyime dayalı öğrenme imkanı sunarak, öğrenci-
lerin kendilerine güvenlerinin artmasını ve klinik 
karar verme becerilerinin geliştirmelerini sağla-
maktadır. Simülasyon eğitimi ile öğrenciler; has-
tanın mevcut durumunu yanlış anlama veya başa-
rısızlık korkusu olmaksızın, güvenli bir ortamda 
tam bir bakım uygulama yeteneği, teknik beceri, 
karar verme, değerlendirme, ekip çalışması ve 
yönetim becerisi kazanmaktadır. Öğrencilere uy-
gulama sırasında düzenli olarak geri bildirimlerin 
verilmesi; uygulamaları hakkında bilgi sahibi ol-
maları açısından da önemlidir (8,9). 

Diğer yandan klinik uygulamada yaygın olarak 
uygulanan kan basıncı değerlendirilmesi hemşire-
nin sorumluluğunda olan önemli bir uygulamadır. 
Bununla birlikte kan basıncı ölçümü hemşirelik 
uygulamaları ve pek çok medikal kararı etkile-
yen, toplumun sağlığının değerlendirmesinde en 
önemli göstergelerden biridir (10). Fakat kan ba-
sıncının doğru değerlendirilememesi, bakım ve 
tedavide yanlış kararların alınmasına yol açarak 
hasta bakım güvenliğini ve kalitesini olumsuz 
etkileyebilir (11). Konuyla ilgili yapılan çalış-
malarda hemşirelik öğrencilerinde kan basıncı 
uygulamasına yönelik bilgi ve becerilerinin ye-
terli olmadığı bildirilmiştir (12,13). Bu durum ise 
öğrencilerin eksik ve hatalı bilgiyle mezun olup 
sağlık personelleri arasına katılarak yanlış tıbbi 
değerlendirmeye sebep olabileceği endişesine ne-
den olmaktadır.

Bu doğrultuda yukarıdaki sonuçlardan yola çı-
karak, ülkemizde hemşirelik eğitiminde yaygın-
laşmaya başlayan geri bildirim niteliğine sahip 
simülatörlerin, hemşirelik birinci sınıf öğrencile-
rin kan basıncı eğitimi sırasında psikomotor be-
cerileri üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla 
bu çalışmanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 
Hemşirelik öğrencilerinde kan basıncı ölçümün-
de simülasyon kullanımına dayalı yapılan az sa-
yıda çalışma sonucuna rastlanılmakla birlikte, 
bu çalışmalarda beceri öğretiminde simülasyon 
kullanımına yönelik fikir ayrılıklarına varılmıştır 
(11,15-18). Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen 
bulguların var olan çalışma sonuçlarıyla karşılaş-
tırılması ve literatüre katkı sağlaması açısından 
yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin 
hemşireliğin temel fonksiyonlarından olan kan 
basıncı ölçme temel becerisini öğrenme sırasında 
geri bildirimli uyarı niteliğe sahip düşük gerçekli 
simülasyon kullanımının öğrencilerin psikomotor 
becerileri üzerine etkisini incelemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu araştırma, yarı deneysel bir çalışmadır. Araş-
tırma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 2018-2019 
Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde gerçekleş-
tirildi. Araştırma evrenini; 2018-2019 Eğitim-Öğ-
retim yılı Bahar döneminde Hemşirelik bölümü 
birinci sınıfta öğrenim gören ve temel hemşirelik 
becerilerinin öğrenildiği “Hemşirelik Esasları” 
dersine devam eden öğrenciler (N:168) oluşturdu. 
Araştırma dahil edilme kriterleri;  sağlık meslek 
lisesi mezunu olmayan, daha önce kan basıncı 
ölçme eğitimini almayan, hiç klinik deneyime sa-
hip olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 
öğrenciler olarak belirlendi. 

Araştırma evrenini oluşturan öğrenciler başarı 
durumuna göre; başarı düzeyi yüksek olan (trans-
kript not ortalaması: 3.0-4.0), başarı düzeyi orta 
olan (transkript not ortalaması: 2.0-2.9), başarı 
düzeyi düşük olan (transkript not ortalaması: 2.8 
ve aşağı) olmak üzere 3 gruba ayrıldı (Fakülte 
öğrenci işlerinden, öğrencilerin transkript not or-
talamaları istenerek öğrenci grupları belirlendi) 
Her bir gruptan araştırmaya katılmayı kabul eden 
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20’şer öğrenci basit rastgele örnekleme yöntemiy-
le araştırma örneklemine dahil edildi. Böylece üç 
gruptan toplam 60 öğrenci araştırma örneklemini 
oluşturdu. Başarı durumlarına göre belirlenen her 
bir gruptaki öğrenciler kendi içerisinde yazı- tura 
yöntemi ile deney ve kontrol gruplarına atandı.  
Her bir başarı düzeyinden 10’ar öğrenci olmak 

üzere toplam 30 öğrenci deney (simülasyon gru-
buna dahil olan), 30 öğrenci kontrol (simülasyon 
grubuna dahil olmayan) grubunda yer aldı. Fakat 
veri toplama sırasında deney ve kontrol grubun-
dan 3’er öğrencinin isteği ile araştırmadan çekil-
mesi üzerine, araştırma 54 öğrenci ile tamamlan-
dı. Araştırmanın akış şeması Şekil 1’de gösterildi.

Teork ders anlatımı ve 
becer basamaklarının 

demonstrasyonu

Deney Grubu (n=30)
Araştırmadan ayrılan (n=3)

Analz edlen (n=27)

Deney Grubu (n=30)
Araştırmadan ayrılan (n=3)

Analz edlen (n=27)

Teork ders anlatımı ve 
becer basamaklarının 

demonstrasyonu

Laboratuvarda becer rehberyle 
öğrenclern brbr üzernde kan 

basıncı ölçümü

Laboratuvarda becer rehberyle 
öğrenclern brbr üzernde kan 

basıncı ölçümü

Öğretm elemanı gözetmnde çft 
taraflı steteskop le sağlıklı gönüllü 

breyde kan basıncı 
değerlendrmes

Öğretm elemanı gözetmnde 
deney grubu kan basıncı 

smülasyon eğtm ve kan basıncı 
değerlendrmes

Blg test uygulamasıBlg test uygulaması

Şekl 1. Araştırmanın uygulama basamakları

Tabakalı örnekleme yöntem
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Araştırma verilerinin toplanmasında “Öğren-
ci Tanıtım Formu”, “Kan Basıncı Ölçme Bilgisi 
Değerlendirme Formu” ve “Kan Basıncı Ölçme 
Eğitimi Simülatörü” kullanıldı. 

Öğrenci Tanıtım Formu; öğrencilerin yaş, cinsi-
yet, transkript not ortalaması (akademik başarı 
not ortalaması) gibi tanıtıcı bilgilerinden oluş-
maktadır.

Kan Basıncı Ölçümü Becerisi Kontrol Listesi; 
araştırmacı tarafından literatüre dayanılarak ha-
zırlanan ve 22 adımdan oluşan, “Oskültasyon 
Yöntemiyle Brakiyal Arterden Kan Basıncı Ölç-
me” uygulama basamaklarının yer aldığı formdur. 
Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin 
kan basıncı ölçme becerilerinin psikomotor adım-
ları kontrol listeleriyle değerlendirildi. Değerlen-
dirme, öğrenci her basamağı uyguladığında; yaptı 
(2 puan), eksik yaptı (1 puan), yapmadı (0 puan) 
işaretlenerek yapıldı. Formdan alınan en yüksek 
puan 44, en düşük puan 0’dır. Değerlendirme so-
nunda, testin toplamından alınan puan arttıkça 
öğrencilerin kan basıncı ölçme beceri düzeyleri-
nin yüksek olduğu belirlenmektedir. Araştırmacı 
tarafından oluşturulan bu form, kapsam geçerli-
liğini sağlamak için alanında Hemşirelik Esasları 
alanında uzman beş öğretim üyesine gönderilerek 
uzman görüşü alınmış ve araştırma grubu dışında-
ki 10 öğrenci ile pilot çalışması yapıldı.

Kan Basıncı Ölçme Eğitimi Simülatörü (Super 
Chloe™ S222.100.PK, OMNI®, Gaumard); si-
mülasyon temelli eğitimi için tasarlanmış yetişkin 
bir mankene bağlı bir eğitim kolu simülatörüdür. 
Öğrencilerin kan basıncı ölçme pratiğini edinme-
sine ve radyal nabzın palpasyonuna elverişli yapı-
dadır. Sistolik kan basıncı ve diyastolik kan basın-
cı değerleri önceden kurgulanabilmekte ve farklı 
değerler ayarlanabilmektedir. Değişik kan basıncı 
değerlerini ayırt edebilme ve Korotkoff seslerini 
algılayabilme becerisi kazandırmaya uygun ba-
sit bir simülatördür. Önceden eğitimci tarafından 
belirlenmiş (öğrenci tarafından bilinmeyen) kan 
basıncı ölçüm değerlerini; uygulamalar sonrasın-
da öğrencinin doğru ulaşabilip ulaşamadığının 
değerlendirmesini mümkün kılmaktadır. 

Araştırmanın bir sonraki basamağı olarak; deney 
ve kontrol grubundaki tüm öğrencilere teorik ders 
kapsamında “Oskültasyon Yöntemiyle Brakiyal 
Arterden Kan Basıncı Ölçme” uygulamasına yö-
nelik 2 saat teorik ders sınıf ortamında verildi.  Te-
orik ders bitiminden sonra her bir öğrenciye kan 
basıncı ölçme uygulama becerisi demostrasyon 
tekniği ile mesleki beceri laboratuvarında göste-
rildi. Daha sonra “Kan Basıncı Ölçme” uygula-
ması işlem basamakları deney grubundaki öğren-
cilere geri bildirimli uyarı özelliğine sahip “Kan 
Basıncı Ölçme Eğitimi Simülatörü” ile gösterildi. 
Ardından deney grubundaki tüm öğrenciler bu 
simülatör üzerinde kan basıncı ölçme işlem ba-
samaklarını; en az bir kez en fazla üç kez (doğru 
işlem becerisini uygulayana kadar) öğretim ele-
manı eşliğinde gerçekleştirdi. Bu simülatör saye-
sinde değişik değerler girilerek öğrencinin doğru 
ölçüm yapıp yapmadığı kontrol edildi.

Kontrol grubundaki öğrencilere ise kan basıncı 
ölçme uygulaması farklı bir eğitimci tarafından 
kontrol grubunda yer alan gönüllü olan bir öğren-
ci üzerinde gösterildi. Ardından kontrol grubun-
daki tüm öğrenciler kan basıncı ölçme uygulama-
sını aynı grupta yer alan gönüllü olan bir öğrenci 
üzerinde çift taraflı steteskop kullanılarak en az 
bir kez en fazla üç kez (doğru işlem becerisini 
uygulayana kadar) öğretim elemanı eşliğinde ger-
çekleştirdi. 

Tüm bu uygulamalar bittikten sonra deney ve 
kontrol grubundaki tüm öğrencilerin 15 gün son-
rasında mesleki beceri laboratuvarına gelmele-
ri istenildi. Bağımsız bir araştırmacı tarafından, 
kan basıncı ölçümü işlem basamaklarını kontrol 
listesi doğrultusunda, öğrencilerin beceri uygu-
lama değerlendirilmesi yapıldı. Her iki gruptaki 
öğrenciler uygulama yaparken birbirlerinin uygu-
lamalarını görmemesi için gerekli tedbirler alın-
dı (Her iki grup, mesleki beceri laboratuvarının 
farklı salonlarında uygulamayı gerçekleştirdi). 
Uygulamalar bittikten sonra her bir öğrencinin 
uygulamadan elde ettikleri puanlar hesaplanarak 
veri toplama formuna kaydedildi. 

Araştırmanın yapılabilmesi için öncelikle araş-
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tırmanın yapılacağı Fakülte’den kurum izni daha 
sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan gerekli ya-
sal izin (Karar No: 2019-4/11) alındı. Öğrencile-
re; verilerin tümünün bilimsel çalışma için kul-
lanılacağı anlatılıp, yanıtların hiçbir şekilde ders 
notlarını etkilemeyeceği belirtildi. Araştırmanın 
amacı öğrencilere açıklanarak, araştırmaya gö-
nüllü katılmayı kabul eden öğrencilerden sözlü ve 
yazılı bilgilendirilmiş onamlar alındı.

Araştırma verilerinin değerlendirilmesi SPSS 
20.0 paket programında yapıldı. Araştırma verile-
rinin analizinde; sayı, yüzde, ortalama değerler ile 
deney ve kontrol gruplarının bilgi puanları arasın-
daki farkı değerlendirmek için Mann-Whitney U 
testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p de-
ğerinin 0.05’ten küçük olması kabul edildi.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Deney ve kontrol grubundaki tüm öğrencilere 
teorik ders kapsamında kan basıncı ölçme uygu-
laması eğitimi verilmiş olması, simulasyon eğiti-
minden sonra 15 gün ara verilmesi ve bu dönem-
de kontrol grubunun deney grubundan etkilenme 
olasılığının olması araştırmanın sınırlılıklarını 
oluşturdu.

BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin tanıcı özellikle-
ri Tablo 1’de verildi.  Grupların homojenliği test 
edildi. Yapılan analiz sonucunda; grupların aka-
demik başarı ortalaması arasında istatistiksel açı-
dan anlamlı bir fark bulunamadı. Bu bulgulardan 
grupların homojen olduğu görüldü (Tablo 1).

Tablo 1. Deney ve Kontrol Grubundaki Öğren-
cilerin Tanıtıcı Özellikleri, Bursa 2018-2019
                                         Deney Grubu   Kontrol Grubu 
Cinsiyet
Kız                                             18                      14
Erkek                                          8                       12
Akademik Not Ortalaması   2.91±0.73        2.68±0.59       
                                                   Z: -1.778 p= 0.075   

Z: Mann Whitney U testi

Deney grubunda yer alan öğrencilerin kan ba-
sıncı ölçme becerisi toplam puan ortalaması 

38.26±3.68 iken, kontrol grubundaki öğrencile-
rin ise 37.57±4.38 olarak bulundu. Yapılan ista-
tistiksel analiz sonucunda grupların kan basıncı 
ölçme becerisi toplam puan ortalamaları arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı 
(p=0.679, Tablo 2).

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubundaki Öğ-
rencilerin Kan Basıncı Ölçme Becerisi Toplam 
Puan Ortalaması, Bursa 2018-2019
                                          Deney Grubu  Kontrol Grubu 
Beceri Toplam Bilgi Puanı  38.26±3.68     37.57±4.38
                                              Z: -0.414         p= 0.679

Z: Mann Whitney U testi

TARTIŞMA
Simülasyon uygulamaları, çevresel risklerin en 
aza indirildiği öğrenme ortamını sağlayarak sağ-
lık bakım hizmetlerinde hastalara güvenli bakı-
mın verilebilmesinde önemli bir adım olarak ele 
alınmaktadır. Simülasyona dayalı eğitimler her 
öğrencinin öğrenmesine fırsat tanıyan, eşitlik-
çi, yetişkin öğrenme ilkelerinin etkili bir şekilde 
kullanıldığı, farklı öğrenme stillerine uygun or-
tamlardır. Bu ortamlarda ilgi ve gereksinimler, 
öğrenen ve eğitici tarafından tanımlanmakta, öğ-
renen deneyimleri ön planda tutulmakta, yaparak 
öğrenmesine fırsat tanınmakta ve geribildirimler-
le desteklenmektedir (5). Hemşirelik mesleğinin, 
bilişsel, psikomotor ve tutumsal davranışların ka-
zandırılması gereken bir meslek olması nedeniyle 
eğitimde yenilikçi uygulamaların kullanılması 
gerekli olmaktadır (6).

Klinik uygulamada sıklıkla uygulanan ve hemşi-
relerin temel fonksiyonlarından biri kan basıncı 
ölçümü, birçok medikal kararı etkileyen ve top-
lumun sağlığını değerlendiren en önemli göster-
gelerden biridir. Bununla birlikte kan basıncının 
doğru değerlendirilmemesinin, hasta bakım gü-
venliğini ve kalitesini olumsuz etkilediği bildi-
rilmektedir (11,19,20). Bu nedenlerle kan basıncı 
ölçümü, hemşirelik eğitimi müfredatında yer al-
ması kaçınılmaz ve mutlaka doğru öğrenilmesi 
gereken becerilerden birisidir.

Bu gerekçeden yola çıkarak, bu araştırmada hem-
şirelik birinci sınıf öğrencilerinin kan basıncı ölç-
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me becerisini öğrenme sırasında geri bildirimli 
uyarı niteliğe sahip düşük gerçekli simülasyon 
kullanımının öğrencilerin psikomotor becerileri 
üzerine etkisini incelemek amaçlandı. Araştırma 
sonucunda; grupların kan basıncı ölçme beceri-
si toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir 
fark olmadığı ve deney grubunun simülasyon eği-
timi almalarının, sağlıklı gönüllü bireyde ölçüm 
yapan kontrol grubundan anlamlı bir fark ortaya 
koymadı. Takmak (2015)’ın hemşirelik birinci 
sınıf öğrencilerinde beceri eğitimi ve simülasyo-
nun kan basıncı bilgi puanı ve Korotkoff sesleri-
ni duymaya etkisini belirlemek amacıyla yaptığı 
yarı deneysel bir çalışma sonucunda; beceri eği-
timi ve düşük gerçeklikli simülatör kullanılarak 
yapılan uygulama eğitiminin öğrencilerin orta-
lama bilgi testi puanlarında anlamlı bir farklılık 
oluşturmadığı bildirilmiştir (11). Gordon ve arka-
daşları (2013)’nın kan basıncı ölçümü eğitiminin 
orta gerçeklikli simülasyonla etkisine baktıkları 
bir çalışma sonucunda da deney ve kontrol grubu-
nun bilgi puanı arasında anlamlı bir fark olmadığı 
görülmüştür. Aynı çalışmada simülasyon temelli 
kan basıncı eğitiminin öğrencilerde doğru ölçme-
yi etkilemediği ve sadece öz yeterliliği arttırdığı 
belirtilmiştir (15). Bland ve Ousey (2012)’nın 
iki farklı üniversitede hemşirelik öğrencileri ile 
yürüttükleri bir çalışmada; hasta üzerinde ölçüm 
yapan öğrencilerin güven yetkinliğinin simülas-
yon eğitimi alan öğrencilere göre daha yüksek 
olduğu ifade edilmiştir (17). Yukarıdaki araştırma 
bulgularıyla çalışma sonucumuz benzerlik taşı-
maktadır. Dolayısıyla bu sonuçlardan kan basıncı 
simülatörünün kan basıncı bilgisinde geleneksel 
eğitime göre anlamlı bir değişiklik yapmadığı ve 
öğrencinin beceri yetkinliğini anlamada çift ku-
laklıklı steteskopla değerlendirme yapılmasının 
daha objektif olabileceği düşünülmüştür.

Diğer yandan Karadağ ve arkadaşları (2012)’nın 
hemşirelik öğrencileri üzerinde yüksek gerçeklik-
li simülatörle yaptıkları bir çalışmada ise; simüla-
tör üzerinde yapılan ölçümlerde deney grubunun 
anlamlı bulunmamasına rağmen daha başarılı 
olduğu, bununla birlikte sağlıklı gönüllü birey 
değerlendirmelerinde gruplar arasında ölçümler-
de fark oluşturmadığı bulunmuştur. Ayrıca kan 
basıncı ölçüm yetkinliğinde simülasyon temelli 

beceri eğitiminin önemli olduğu sonucuna varıl-
mıştır (18). Araştırma sonucumuzun bu araştırma 
bulgusundan farklı olmasının nedeninin; araştır-
mada kullanılan yüksek gerçeklikli simülasyonda 
Korotkoff seslerinin daha gerçekçi olabileceğin-
den dolayı öğrencilerin yetkinliği arttırabileceği 
tahmin edilmiştir.

SONUÇ
Yaptığımız bu çalışma sonucunda; hemşirelik 
birinci sınıf öğrencilerinin kan basıncı ölçme be-
cerisini öğrenme sırasında geri bildirimli uyarı 
niteliğe sahip düşük gerçekli simülasyon kullanı-
mının öğrencilerin psikomotor becerileri üzerin-
de anlamlı bir değişiklik yapmadığı ve geleneksel 
eğitimle önemli bir fark yaratmadığı görülmüştür. 
Ayrıca kan basıncı ölçümlerinin doğruluğunun 
değerlendirilmesinde çift kulaklıklı steteskopun 
etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Fakat bu so-
nuçlara ulaşırken; deney ve kontrol grubunun 
birbirinden etkilenme olasılığının da göz önünde 
tutulması gerekmektedir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda;
- Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinde özellik-
le beceri öğretiminde; yüksek gerçeklikli simü-
lasyon mankenleri ya da canlı bireylerde yapılan 
beceri eğitimlerinin yapılması,
- Öğrencilerin kan basıncı ölçümlerinin doğru-
luğunun değerlendirilmesinde çift kulaklıklı ste-
teskopun kullanılması, 
- Kan basıncı eğitiminde simülasyonun etkin-
liğinin daha iyi değerlendirilebilmesi için uygu-
lama basamaklarının tamamının gözlendiği, aynı 
öğrencinin iki farklı gözlemci tarafından değer-
lendirildiği ve grupların birbirinden etkilenme 
olasılığına yönelik önlemlerin alındığı çalışmala-
rın yapılması,
- Çalışmanın daha geniş örneklemde, diğer 
hemşirelik uygulama becerilerini de ele alarak 
tekrarlanması önerilmektedir.
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