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Traditional Applications in Baby Care 

Bebek Bakımında Geleneksel Uygulamalar

DERLEME / Review

Serap ÖZDEMİR,1

ABSTRACTÖZ
Culture: Culture is a complex issue  which includes knowledge, be-
lief, art, morality, law, customs, traditions and habits that people 
gain as a member of a society. The knowledge and belief system 
whether they are correct  or not carried by a culture continues th-
rough out generations. There are many similar and different studies 
concerned with traditionally described insight of nursing in Turkey 
and in the entire World. Diseases and health care concepts that vary 
according to culture. Nurses can provide care services to individu-
als with different cultures and beliefs. Transcultural differences in 
health services affect the way of care given and subsequently the 
quality. In order to compensate for the damages caused by the nega-
tive effects of serving a society, the place of traditional practices in 
that society should be well-defined. In particular, it is important to 
know these practices during the baby and child care which the future 
of a society is. Transcultural interactive health care services have 
become a modern structure with the name of transcultural approach.

Kültür: İnsanın bir toplumun üyesi olarak kazandığı bilgi, inanç, 
sanat, ahlak, hukuk, gelenek, görenek ve alışkanlıkları içeren kar-
maşık bir bütündür. Bir kültürün taşıdığı bilgi ve inanç sistemi ister 
doğru olsun ister yanlış kuşaklar buyunca süregelen uygulamalar 
olarak devam etmektedir. Geleneksel olarak nitelendirilen bu anla-
yışlar üzerine Türkiye’de olduğu kadar tüm Dünya’da da benzer ya 
da farklı birçok çalışma bulunmaktadır. Hastalık ve sağlık kültüre 
göre değişen kavramlardır. Hemşireler farklı kültür ve inanışta olan 
bireylere bakım hizmeti sunabilmektedir. Sağlık hizmetlerinin kültür-
lerarası farklılıkları bakımın verilme şeklini ve kalitesini etkilemek-
tedir. Bir topluma hizmet ederken olumsuz etkilerinin verdiği zarar-
ları telafi etmek amacı ile geleneksel uygulamaların o toplumdaki 
yerinin iyi belirlenmesi gerekir. Özellikle bir toplumun geleceği olan 
bebek ve çocuk bakımı esnasında bu uygulamaların bilinmesi önem-
lidir. Kültürlerarası etkileşimli sağlık bakım hizmetleri transkültürel 
yaklaşım adı ile modern bir yapı haline gelmiştir.
Bu makalede bebek bakımında geleneksel uygulama anlayışının be-
nimsenmesi ve bakımın kültürel boyutunun açıklanabilmesi amaç-
lanmıştır. 

Keywords: Baby, Care, Traditional ApplicationsAnahtar Kelimeler: Bebek, Bakım, Geleneksel Uygulamalar 
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GİRİŞ 

Kültür, toplumun bir üyesi olarak insanın kazan-
dığı bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek, 
görenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bü-
tündür. Kültürü yaşatan, şekillendiren ve sürdürü-
lebilirliğini sağlayan etmenler arasında dil, inanç, 
sanat ve hem toplum ile ilgili hem de iktisadi olu-
şumlar yer almaktadır. Bir kültürün taşıdığı bil-
gi ve inanç sistemi ister doğru olsun ister yanlış 
kuşaklar buyunca süregelen uygulamalar olarak 
devam etmektedir. Geleneksel olarak nitelendiri-

len bu anlayışlar üzerine tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de benzer ya da farklı birçok çalışma 
bulunmaktadır (1,3). Toplum hayatının birçok 
yönünü şekillendiren kültür kavramının sağlık 
ve hastalık durumlarında da etkisinin olduğu gö-
rülmektedir. Hastalık ve sağlık, kültüre göre de-
ğişen kavramlardır. Hastalık ve sağlıkta kültürel 
boyutun anlaşılması ve uygulanması, bireylerin 
etkileyen beşeri yaklaşımların belirlenmesi, uyar-
lanması, önlenmesi ve dolayısıyla harmanlanması 
ile mümkün olabilir. Ayrıca,  belirli bir bölgede 
yaşayan insan topluluklarının sosyo-kültürel tu-
tum ve davranışları hastalık kavramının nedenini, 
görünümünü ve dağılımını etkilemektedir(2).
Sağlık ve hastalık kavramını etkileyen kültürel 
yaklaşımlar şu şekilde ifade edilmektedir(2).
	Toplumdaki kadın ve erkeğe verilen roller ve 
haklar,
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	Toplumdaki aile yapısı, aile etkileşimi ve bağ-
lılık, 
	Endogami (Akraba evliliği) ve egzogami (Ak-
raba dışı evlilikler) gibi, toplumca kabul gören 
evlilik biçimleri, 
	Cinsellikle ilgili yasaklar ya da desteklenen 
cinsel tutum ve davranışlar gibi,
	İdeal aile büyüklüğü ve çocukların cinsiyetine 
ilişkin kültürel inançlar; buna bağlı doğum kont-
rolü ve düşüklere ilişkin tutum ve uygulamalar,
	Doğum ve çocuk bakımına ilişkin inanç ve uy-
gulamalar,
	Yerel sağaltım uygulamaları [2]
	
Geleneksel uygulamaların genellikle maddi ve 
manevi zorlukların giderilmesi için kullanıldı-
ğı düşünülse de kuşaktan kuşağa aktarılmaya ve 
öğretilmeye devam ettiği görülmektedir. Bunların 
inanç ve gelenek olarak düşünülmesinin yanı sıra 
birey ve toplum için çok daha farklı anlam ifade 
ettiği de bilinmektedir. Gelişmemiş ve gelişmekte 
olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada bu 
uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Sağlık 
hizmetlerin de zararlı olabilecek bu uygulamalara 
karşı alınacak önlemler, o kültürü tanımak ve ya-
pılan uygulamaları bilmek ile mümkündür. Sağ-
lığa verdiği zararlar düşünüldüğünde yenidoğan 
bebeklerin sağlık hizmetlerinden yararlanışlarının 
gecikmesi, höllük gibi bebeklerin toprağa yatırıl-
ması, sarılık olan bebeklerde kulak arkası ya da 
alın bölgesinin jilet ile kesilmesi, göbek bağının 
hızlı düşürülmesi için zeytinyağı gibi ürünlerin 
kullanımı enfeksiyon hastalıklarına yakalanmala-
rına sebep olabilmektedir. Kalıcı hasarlara neden 
olabilen bu uygulamaların mutlaka önüne geçil-
melidir[2], [4]

Sağlık hizmetleri bir toplumun kültürel özellik-
lerine uygun olarak planlanıp uygulanmalıdır[2]. 
Yarar ve zarar oranları belirlenmeye çalışılan bu 
geleneksel uygulamalar hakkında bulundukları 
kültür anlayışı göz önüne alarak planlamalar ya-
pılmaktadır. Yararlı olanların kanıt temelli olarak 
tıbbi uygulamalar ile desteklenmesi, zararlı olan-
ların ise tamamen ortadan kaldırılması toplum 
sağlığı açısından önemlidir. Yenidoğan dönemin-
de yapılan uygulamalar bebeklerde enfeksiyon, 
dehidratasyon, hipotermi, hipoglisemi, anemi gibi 

sağlık problemlerine neden olduğu ve hatta ölüm-
le sonuçlanan vakaların bulunduğu belirtilmek-
tedir[1]–[3]. Belirli bölgelerden büyük şehirlere 
göç eden ailelerin sağlık hizmeti alma durumları-
nın incelendiği çalışmada hastanelere başvuranla-
rın yüksek bir orana sahip olduğu belirlenmesine 
rağmen hala geleneksel uygulamaları kullanılan-
ların yadsınamayacak kadar çok olduğu saptan-
mıştır [5]

Bebek Bakımında Annenin Rolü 
Bebek bakımından birincil sorumlu kişi olan an-
nelerin bebek bakımına yönelik bilgi, tutum ve 
inanışları önemlidir. Annelerin bu uygulamalar 
konusunda kimden bilgi edindiği ve yapacağı uy-
gulamanın bebeği nasıl etkileyebileceği ve olası 
sonuçları hakkında bilgi ve bilinç düzeyine sahip 
olması gerekmektedir.  Hemşirelerin hastanede 
doğum yapan annelerin taburculukları esnasında 
genel bakım kurallarının yanında kültürel özel-
likleri tanımlayıp aileye zararlı olabilecek gele-
neksel uygulamalar konusunda da bilgilendirme 
yapması gerekmektir[4]
Kadının toplumda üstlendiği roller düşünüldüğü-
ne hem eş hem anne vasfı kadına farklı sorumlu-
luklar yüklemiştir. Ailenin ve çocuklarının genel 
bakımı yanında hastalık durumlarında da kadının 
işlevi aktiftir. Geleneksel uygulamaların kuşaktan 
kuşağa aktarılmasında hiç şüphesiz kadının bu 
üstlendiği rollerin yeri büyüktür. Kadınların sağ-
lığa yönelik bu girişimleri genellikle aile büyük-
leri olan anne ve/veya kayınvalideden öğrenmiş 
olmaları bu durumu açıklamaktadır [6]. Yapılan 
bir çalışma da araştırmaya katılan annelerin be-
bek bakımda neredeyse tamamının geleneksel 
uygulama kullandıkları saptanmıştır. Bebek bakı-
mında geleneksel uygulama yaptıkları şeylere ge-
lindiğinde en fazla kundaklama, göbek düşmesi 
ve sarılık için yapılan uygulamalar kullandıkları 
tespit edilmiştir. Diğer uygulamalar ise, tuzlama, 
gaz sancısı, pişik bakımı ve pamukçuk yer almak-
tadır [7]

Bebek Bakımında Geleneksel Uygulamalar 
İshal 
İshal gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altı ço-
cuklarda azalma eğiliminde olmasına rağmen 
tüm ölümlerin hala %21’inden sorumludur. Dün-
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ya sağlık örgütü ishal ile ilgili verileri şu şeklide 
açıklamaktadır. Çin hariç tüm, Asya, Afrika ve 
Latin Amerika’da beş yaş altı çocuklarda yılda 
1,3 milyarın üzerinde ishal vakası bildirilmekte 
ve bu vakaların 4 milyonu yaşamın ilk iki yılın-
da hayatını kaybetmektedir[8], [9]. Yapılan bir 
çalışmada eğitim seviyesi yüksek olan annelerin 
bebeklerini ishal durumunda (% 55,5) dokto-
ra götürmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Aynı 
çalışma sonuçlarına göre annelerin % 20,5 inin 
katı besin ve %17,8’inin su verdiğini saptadıkla-
rı görülmektedir [10]. Başka bir çalışmada 0-12 
aylık bebeği olan 94 anneden elde edilen ishal 
yaklaşımları verilerine göre %52,4’ünün doktora 
götürdüğü, %14,3’ünün emzirmeyi tercih etti-
ği, %13,2’sinin bol sıvı verdiği, %10,7 sinin ilaç 
kullandığı, %9,4’ünün katı gıda verdiği belirlen-
miştir [6]. Bir diğer çalışma çalışmada 0-12 ay-
lık bebeği olan 98 annenin ishal uygulamalarına 
bakıldığında, %84,7’sinin herhangi bir işlem yap-
madığı, %8,2’sinin doktora götürdüğü, %2 sinin 
patates püresi yedirdiği, %1 inin katı gıda, çiğ pa-
tates, ilaç ve kuma yatırdığı belirtilmektedir [11]. 
0-3 yaş arasında çocuğu olan 138 annenin ishal 
bilgi ve uygulamalarının incelendiği çalışmada, 
annelerin %73,2’sinin ishali tanımlayabildikleri, 
% 81,9’unun ishal olan çocuğa kaynatılmış su 
verdiği, %92,8’inin ek besin verdiği, %69,6’sının 
ishal döneminde tuz-şeker paketi verilmesi gerek-
tiğini bilmediklerini saptamışlardır [12].   

Ateş 
Çocukluk çağının en yaygın bulgularından olan 
ve vücut iç ısısının yükselmesi olarak tanımlanan 
ateş ciddi sonuçlar doğurabilecek ve acil müdaha-
le gerektiren bir durumdur [13], [14]. Yapılan bir 
çalışmada annelerin çocuklarına ateşlendiğinde 
ilk ne yaptıkları sorulduğunda %37,6 sının çocu-
ğu soyduğu, %33,2’sinin duş aldırdığı, %18,6 sı-
nın ateş düşürücü ilaç verdiği belirlenmiştir. Aynı 
çalışma da annelerin %99’unun doktora götürme-
den ateş düşürücü verdiği saptanmıştır[15]. Baş-
ka bir çalışmada annelerin %96’sının ateşlenen 
çocuklarının giysilerini çıkarmaları gerektiğini 
bildiği, %93,5’inin ise antipiretik ilaç verdikle-
ri, %60,2’sinin ılık duş aldırdığı ve %56,7’sinin 
ılık kompres kullandığını bildirmişlerdir [16]. 
Başka bir çalışmada ateş esnasında annelerin % 

49,3’ünün ateş düşürücü verdiği %28 inin vücuda 
sirke sürdüğü %17,4 ünün doktora götürdüğünü 
ifade ettiği ve %5,3 ünün aspirinli su ile vücudu 
silme gibi geleneksel uygulamalara başvurduğu-
nu saptamışlardır[10]

Sarılık 
Yenidoğan döneminin ilk 24 saatin sonunda gö-
rülen sarılık fizyolojik sarılıktır. Kandaki bilirü-
bin seviyesinin yükselmesi ile meydana gelen bu 
olayda bebeğin sıkı takibinin yapılması gerek-
mektedir. Aşırı yükselen bilirübin kan-beyin en-
gelini geçerek beyine zarar verir ve kernikterus 
tablosu gelişebilir. Sarılık, kültürel yaklaşımın 
en fazla benimsediği sorunlar arasında olduğu 
görülmektedir. Annelerin sarılık olan bebekleri-
ne sarı örtü örtme, altın takma, şekerli su içirme 
gibi uygulamalarının olduğu bilenmektedir. Ge-
nellikle eğitim seviyesinin yükselmesi ve yer-
leşim yerlerinin farklılığı bu uygulamalara olan 
eğilimleri azaltmakta ve sarılık olan bebeği sık 
aralıklarla emzirmek ya da formül mama ile des-
teklemek, önemli bir durum olacağını düşünerek 
doktora götürme anlayışlarının geliştiği yapılan 
çalışmalarda belirtilmektedir[3], [13].Bir çalış-
mada annelerin % 58,2’sinin sarılık olan bebeğini 
doktora götürdüğü, %32,2’ sinin sarı örtü örttüğü, 
%7,5’inin ağızına limon damlattığı ve % 2,1’inin 
bebeklerin kulak arkasını keserek bir miktar kan 
akıttığı şeklinde saptamışlardır [10].

Pişik 
Latince adı ile ‘diaper dermatit’ olarak bilinen 
ve halk arasında ‘pişik’ olarak ifade edilen kav-
ram perine, perine altı bölge ve çevresinde kapalı 
kalma, nem ve irritasyon sonucu oluşan bir cilt 
problemi olarak tanımlanır. Bebeklerde sıklıkla 
görülen bu deri hastalığı yaşamın 9-12. aylarında 
görülmektedir. Bebeklerin hassas olan ciltlerinin 
bu tarz hastalıklar ile karşı karşıya gelmesi on-
larda huzursuzluğa neden olmaktadır. İrrite olan 
bölgede ağrı, hassasiyet, yanma gibi belirtiler 
bebekte aşırı ağlamalar ile sonuçlanmaktadır. Pi-
şik tedavisine yönelik bebek bezlerinin sık deği-
şimi, altı açılan bebeğin perine bölgesinin hava-
landırılması, yüksek emme özelliğine sahip bez 
kullanılması, bezlerin sıkı bağlanmaması, alkol 
içeren ıslak mendilleri kullanılmaması gerekmek-
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tedir[13], [14]. Anneler, bebeklerinde meydana 
gelen huzursuzluk ve ağlama nöbetlerini rahatlat-
mak adına birçok yöntem kullanmaktadır. Genel-
likle annelerin pişik problemi ile karşılaştıkların-
da önlemeye ya da tedaviye yönelik pişik kremi 
kullandıkları ya da havalandırmayı tercih ettikleri 
saptanmıştır. Bunların yanı sıra pişik bakımında 
pudra, zeytinyağı ya da hiçbir şey yapmama gibi 
yöntemlerde anneler tarafından benimsenmekte-
dir. Annelerin alt temizliğini su ve pamuk ya da 
ıslak mendil ile yaptıkları belirtilmektedir. Islak 
mendil kullanımının yüksek oranda tespit edildiği 
pişik bakımında annelerin bilgi eksikliklerinin ta-
mamlanması gerekmektedir [17]. Ayrıca annelerin 
eğitim seviyeleri yükseldikçe pişik oluşmaması 
için doğru yöntemlere başvurduklarını kanıtlayan 
çalışmalarda bulunmaktadır[18]. Pişik bakımında 
birçok farklı uygulamalara başvuran annelerin en 
çok pişik kremi kullandığı, zeytinyağı sürdüğü ya 
da pudra kullandığını saptayan çalışmalar vardır. 
İleri derece pişik vakalarında pişik kreminin te-
davide yetersiz kaldığı, pudranın bebeğin kasık, 
koltuk altı ve boyun bölgesinde toplandığı, hava 
ile karışan toz kabarcıklarının bebeğin solunum 
yollarını tıkayarak akciğer problemlerine neden 
olabileceği gibi zararlı yönler bildirilmiştir. Zey-
tinyağı uygulamasının idrardaki amonyağın deri 
ile temasını önlediği için doğru bir uygulama 
olarak kabul edilmektedir[3], [13]. Yapılan bir 
çalışmada annelerin pişik bakımında en çok pişik 
kremi kullandığı tespit edilmiştir[10].

Pamukçuk 
Genellikle yaşamın ilk 6 ayında görülen pamuk-
çuk (monaliazis) olarak bilinen Candida albi-
cans grubu mantarın sebep olduğu enfeksiyonlar 
bebeklerde %2-5 oranında görülürken preterm-
lerde termlere göre daha yüksek olasılıkta oldu-
ğu belirtilmektedir. Genellikle immün sistemi 
gelişmemiş bebeklerde ortaya çıkan bir sorun-
dur [13].İmmün sistem yetersizliği bu bebekleri 
enfeksiyonlara açık hale getirmenin yanı sıra bu 
durumlarla baş edecek güçlü bir yapıya da sahip 
olmamaları ciddi sıkıntılara neden olacaktır. An-
nelerin pamukçuk olan bebekte hem kendi meme 
uçlarının hem bebeğin ağız içinin bu mantarlar ile 
karşılaştığında yapacağı uygulamalar bebeğin ge-
nel sağlık durumunu büyük ölçüde etkileyecektir. 

Anneler pamukçuk enfeksiyonu gelişen bebeğine 
ilk başvurduğu yöntemin geleneksel uygulamalar 
olduğu tespit edilmiştir. Pamukçukta uygulanan 
geleneksel uygulamalar yapılan çalışmalarda ge-
nellikle karbonatlı su kullanma, su ile temizleme, 
soda sürme, şeker, bal, nişasta, sirke uygulama, 
bebeğin ağzını saç veya anne saçı ile temizleme 
ve kuru bez ile temizlemek olarak belirtilmek-
tedir [3], [6], [10]. Geleneksel uygulama olarak 
annelerin en çok kullandığı yöntemin karbonat ile 
ağız bakımı yapmak olduğu kanıtlanmıştır [19].
Yapılan başka bir çalışmada bebeğinde pamuk-
çuk (monoliazis) olan annelerin çoğunluğunun 
bebeğin ağzını soda ile sildiği saptanmıştır[10].

Konak 
Genellikle saçlı derinin üst tabakasının kahveren-
gi ve/veya sarı renkte pullanması ile oluşan ka-
buklaşmış deri parçası olarak tanımlanır. Konak 
bakımı basit uygulamalara dayanmakla birlikte 
ihmal edilen konakların zamanla seboreik derma-
tite dönüşme olasılığı da bulunmaktadır. Litera-
türlerde her ne kadar farklı yaklaşımlar görülse 
de yapılan çalışmalarda annelerin konak bakımını 
zeytinyağı kullanma ve banyo yaptırma olarak or-
tak görüş belirttikleri görülmektedir. Yapılan bir 
çalışmada bebeklerde %40,3 oranında konak gö-
rüldüğü ve annelerin %61,1’inin konak bakımını 
zeytinyağı ile yaptığı tespit edilmiştir[6]. Başka 
bir çalışmada bebeklerin %55’inde konak sap-
tanırken annelerin %47,7’sinin konak bakımını 
bebeklerinin başına zeytinyağı sürdükten sonra 
banyo yaptırmak olarak ifade ettiklerini saptamış-
lardır[20].

Kundaklama
Kundaklama, gelişimsel kalça displazisi için 
önemli bir risk faktörüdür. Geleneksel uygulama-
lar sorgulandığında hangi yöre ve bölge olursa ol-
sun yaygın bir kullanımının olduğunu yapılan ça-
lışmalar ortaya koymaktadır. Annelerin bebekle-
rini kundaklama tercihlerini bebeğin bacaklarının 
düzgün ve güzel olması, el ve ayağının düzgün ol-
ması ve bebeği sıcak tutması belirlemektedir[3], 
[21]–[23]. Gelişimsel kalça displazisi erken tanı 
ve tedavi ile olumlu sonuçlar alınacak patolojik 
problemlerden biridir. Yenidoğan tarama prog-
ramlarında kat edilen yola rağmen hala ciddi sayı-
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da kalça çıkığı vakalarının varlığı sorun teşkil et-
meye devam etmektedir. Yapılan çalışmada kalça 
çıkığı risk faktörleri sorgulandığında kundakla-
manın dörtte bir oranında risk taşıdığı bilinmesine 
rağmen, kalça displazisi olan bebeklerde anlamlı 
ilişki saptanamadığı belirtilmektedir [24]. Yapılan 
bir çalışmada annelerin yarısından fazlasının be-
beği kundakladığı saptanmıştır [10]. Yapılan baş-
ka bir çalışmada ise bebek bakımında çok büyük 
bir oranın kundak yaptığı tespit edilmiştir. Aile-
lerin kundaklama alışkanlığının hangi düzeyde 
olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Günlerce 
sıkı kundak yapılan bebeklerde gelişen kalça çı-
kığı yenidoğan sağlığı üzerinde kalıcı hasarlara 
neden olabilecek ciddi bir problemdir [23].

Höllük
Kundaklanan çocuğun altına koymak için hazır-
lanan çok ince kum olarak tanımlanan höllük, iç 
ve doğu Anadolu bölgelerinde yaygın kullanılan 
bir yöntem olarak bilinmektedir. Bebeklerin al-
tına konulan bez olarak da nitelendirilmektedir. 
Bu toprağın kil denen ve yüksek emicilik özelliği 
olduğu, bu emiciliğin çocuğu pişikten koruduğu 
ifade edilmiştir. Halk arasında ak toprak, gök top-
rak ve kızıl toprak gibi isimler ile de bilinmekte-
dir [25]. Sağlık açısından höllük uygulamasının 
neonataltetanozun en önemli sebeplerinden biri 
olduğu belirtilmiştir [26]. Yapılan çalışmalarda 
Türkiye de hala höllük kullanımları tespit edil-
mektedir. Bir çalışmada annelerin %29,3’ünün 
höllük uyguladığı bildirilmiştir [27]. Yapılan bir 
diğer çalışmada annelerin bebeklerine uyguladık-
ları geleneksel bakımı niçin yapıldığı sorulduğun-
da %39,4 höllük uygulamasının kundaklama ile 
birlikte bebeğin sıcacık uyuyacağını, huzursuz 
olmayacağını ve ağlamayacağını, %17,4 höl-
lükün toprağını ateş ile kavurduklarında ateşin 
kötülükleri giderdiğini, pislikleri temizlediğini 
ve mikropları öldürdüğünü, %15,8 höllük’e yatı-
rılan bebeğin pişik olmayacağını ifade ettiklerini 
bildirmiştir [28]. Başka bir çalışmada ise bebeği 
toprağa beleyen yani Höllük’e yatıran annelerin 
%21,1 bebeğin üşümemesi için bu uygulamayı 
yaptıkları belirlenmiştir [22].

Transkültürel Hemşirelik 
Hemşireler farklı kültür ve inanışta olan bireylere 

bakım hizmeti sunabilmektedir. Sağlık hizmetle-
rinin kültürlerarası farklılıkları bakımın verilme 
şeklini ve dolayısıyla kalitesini etkilemektedir. 
Bir bireyin ya da toplumun tutum, davranış, gele-
nek-görenek, kültür ve inanç yaklaşımlarının be-
lirlenmesi, analizi verilecek hizmeti büyük ölçü-
de etkileyecektir. Çok kültürlü toplumlarda sağlık 
bakım hizmeti alımı esnasında başvurulan gele-
neksel kökenli tamamlayıcı yaklaşım adı altında 
birçok uygulama yer almaktadır. Bu uygulamala-
rın sağlığa olumlu ve/veya olumsuz etkileri ola-
bildiği gibi,  herhangi bir etkisi olmadığı durum-
lar ile de mevcuttur. Bir topluma hizmet ederken 
olumsuz etkilerinin verdiği zararları telafi etmek 
amacı ile geleneksel uygulamaların o toplumdaki 
yerinin iyi belirlenmesi gerekir. Özellikle bir top-
lumun geleceği olan bebek ve çocuk bakımı esna-
sında bu uygulamalardan kaynaklanacak olası za-
rarlı etkiler bebek ve/veya çocukta kalıcı sorunlar 
oluşturması bakımından tehlike unsuru olabilir. 
Kültürlerarası etkileşimli sağlık bakım hizmetleri 
transkültürel yaklaşım adı ile modern bir yapı ha-
line gelmiştir[29]. Sağlık bakım hizmetleri esna-
sında hemşireler kültürel veri toplamada yetersiz 
kalabilmektedirler. Bireyin davranışları hakkında 
kültürel anlamda yeterli bilgiyi edinemedikleri, 
doğru değerlendirmeleri yapamadıkları ve bunun 
sonucunda da kişilerin sağlık hizmetinin reddini 
ve/veya etkili yararlanamama nedenlerini sapta-
yamadıkları bilinmektedir.  Hemşireler bireyleri 
kendi kültür ve inanç sistemleri ile bütüncül bir 
yaklaşımla değerlendirmelidir. Hemşirelik tanıla-
masına başlarken ilk iletişimde hemşire kültürel 
özellikleri de sorgulamalı, alacağı bilgiler ışığın-
da bir yöntem izlemelidir. Bu özellikler tanım-
lanırken hemşirelerin ortak bir dil kullanımı zo-
runlu hale gelmiştir. Değişik toplumlarda kültürel 
özellikleri tanımlamada modeller ve rehberler 
kullanılsa da bunların farklı toplumlarda gerçeği 
yansıtmayan karışıklıklara neden olduğu bilin-
mektedir. Bu sebepledir ki her toplum kendi değer 
yargıları göz önünde bulundurulmalıdır.Model 
ve/veya rehber geliştirilirse özellikle sağlıkta or-
tak bir kavram ve ortak anlayış benimsenecektir.  
Kültürel rehberler oluşturulurken özellikle; göç 
durumu, etnik yapı, iletişim özellikleri, dini yapı, 
sağlık ve hastalık kavramlarını nasıl algıladığı, 
sağlığı koruma ve geliştirme davranışları, top-
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lum içindeki rol ve işlevler, aile yapısı, ekonomik 
durum, cinsiyet rolleri, evlilik örüntüleri, cinsel 
davranış, nüfus politikaları, hamilelik ve doğum 
ile ilgili yaklaşımlar, beslenme, giyinme, hijyen, 
alışkanlıklar, meslekler, kültüre bağlı stres, boş 
zaman alışkanlıkları, tedavide kendi uygulama-
larını benimseme durumu, genel sağlık düzenle-
meleri gibi kültürel özelliklerin sağlığı etkilediği 
görülmüştür [30].

Özet olarak, bebek bakımında ya da sağlık so-
runlarına yönelik kültürel uygulamalar şöyle-
dir;
Bebek bakımına yönelik geleneksel uygulama-
lar: Emzirme (emzirmeye başlama zamanı, süt-
ten kesme zamanı ve sütün bol olması için yapılan 
uygulamalar), bebeğin göbek bakımına yönelik 
uygulamalar, bebeğin ek besinlere geçme biçimi 
ve zamanı, kundaklama, bebeği hijyenine yöne-
lik uygulamalar, bebeği kolay uyutmaya yönelik 
uygulamalar ya da bebek bakımı ile ilgili diğer 
geleneksel uygulamalar yer almaktadır.

Bebekte yaygın görülen sağlık sorunlarına 
yönelik geleneksel uygulamalar: fizyolojik sa-
rılığa yönelik uygulamalar, pamukçuğa yönelik 
uygulamalar, pişiğe yönelik uygulamalar, gaz 
sancısına yönelik uygulamalar, ishali gidermeye 
yönelik ve diğer geleneksel uygulamalar olarak 
belirtilmektedir [30].

Kültürel özellikleri tanımak ve hemşirelik hiz-
metlerinin kalitesini artırmak amacı ile geliştiri-
len rehberlere ihtiyaç vardır. Rehberler oluşturu-
lurken bireysel özellikler, iletişim özellikleri, aile 
içi ve toplumsal roller, sağlık ve hastalık uygula-
maları göz önünde bulundurulmalıdır [30].

Türkiye’nin hangi yöresi/bölgesi olursa olsun 
özellikle bebek bakımında geleneksel uygulama-
ların devam ettiği bilinmektedir. Anneye ve be-
beğe uygulanan bu yöntemlerin sağlık çalışanları 
tarafından iyi yorumlanması ve sağlık hizmetlerin 
bu uygulamaları göz ardı etmeden yapılması ge-
rekmektedir [31].

Yapılan bir çalışmada yenidoğan döneminde ge-
leneksel uygulama yapılma oranı neredeyse katı-

lımcıların tamamı olarak belirlenmiştir. Nesilden 
nesile aktarılırken geleneğin bilinçli-bilinçsiz şe-
kilde değiştirilmesi ve sürdürülmeye çalışılması, 
deneme-yanılmaya dayalı güvenilirliğinin zaman-
la ortadan kaldırılması yönünden tehlikelidir. Ge-
leneksel uygulamalar genellikle kuramsal temele 
dayanmaktan ziyade bu deneme-yanılmalar yo-
luyla biçimlendirilmiştir. Yararlı olanların kanıta 
dayandırılarak desteklenmesi zararlı olan uygula-
maların ise yasaklanması özellikle riskli grup olan 
bebek sağlığını koruma ve geliştirme açısından 
önemlidir [22]. Yapılan bir çalışmada gelir düzey-
leri yoksulluk sınırının altında olan ailelerin tıbbi 
olmayan tanımlayıcı alternatif tıp uygulamalarına 
yenidoğan döneminde başladıkları belirlenmiştir. 
Bebeklerine yönelik birçok geleneksel uygula-
ma yaptıkları belirlenen bu çalışmada özellikle 
kırklama/tuzlama, kundak, sarı giydirme, ekmek 
koyma, sirke sürme, nazar boncuğu, altın takma, 
kaş çizme, kola-aspirin, yemeni bağlama, toprağa 
yatırma, göbek bağlama, kurşun dökme ve bur-
nunun üstünü kesme gibi uygulamalar yapıldığı-
nı belirlemiştir[32]. Yapılan bir çalışmada bebek 
bakımda uygulanan geleneksel uygulamalarda 
çok yüksek oranda tuzlama ve kundaklama gel-
mektedir. Bebeklerin kokmayacağına olan inanç-
ları gereği tuzladıkları, bacaklarının güzel olması 
için ise kundakladıklarını, sarılık olmaması için 
en çok sarı örtü örttükleri, ifade etmişlerdir[28]. 
Yapılan çalışmalarda özellikle bebek bakımında 
kundaklama, sarılık, nazardan koruma, uyutma, 
göbek düşmesi gibi uygulamalara ailelerin az da 
olsa katılım gösterdiği belirtilmektedir[33].

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Tün dünyada halen uygulanmaya devam eden ve 
kültürleri yansıttığı kabul edilen geleneksel uygu-
lamaların modern sağlık bakımı ile birleştirilme-
sinin topluma daha faydalı olacağı bilinmektedir.  
Bu görüş göz önüne alındığında sağlık profes-
yoneli üyelerinden olan hemşirelerin yaşanılan 
bölgedeki kültürel farklılıkların farkında olarak 
yapacağı bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetle-
rinin geleceğin yetişkinleri olan bebeklerin bakı-
mında aileleri destekleyeceği mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ancak, doğru bilgiye ulaşma-
nın akademik çalışmalar ile mümkün olabileceği 
de unutulmamalıdır.
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Çıkar Çatışması:
Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
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Dementia and Polyphenols

Demans ve Polifenoller

DERLEME / Review

Şenay Burçin ALKAN1, Neslişah RAKICIOĞLU2 

ABSTRACTÖZ
Dementia is a neurodegenerative syndrome affects memory, thou-
ght, behavior and daily activities, which is generally seen in over 65 
years of age. Studies on the prevention and treatment of dementia 
currently continue. Protective effect of polyphenols is emphasized. 
Polyphenols, defined as secondary metabolites protect plants aga-
inst insects, microorganisms, ultraviolet radiation and extreme heat, 
are thought to be effective in preventing and treating dementia by 
possible mechanisms. In epidemiological studies; the Mediterrane-
an diet, adequate and regular consumption of green tea and fruits 
such as blueberries, blackberries, raspberries, strawberries may 
reduce the risk. However, in clinical studies, there is insufficient evi-
dence about polyphenol supplementation. Therefore, regulation of 
nutrition, exercise and social environment are important. In the light 
of scientific data, maintaining a healthy and balanced diet, such as 
the Mediterranean diet and daily consumption of at least 5 portions 
of vegetables and fruits in different colors and types are among the 
most accurate nutrition approaches. 

Demans, genellikle 65 yaş üstü bireylerde görülen hafıza, düşünce, 
davranış ve günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen nörode-
jeneratif bir sendromdur. Demansın önlenmesi ve tedavisi konusun-
daki çalışmalar halen sürdürülmektedir ve polifenollerin demanstan 
koruyucu etkisi üzerinde durulmaktadır. Bitkileri böcek, mikroorga-
nizma, ultraviyole ışın ve aşırı sıcağa karşı koruyan ikincil metabo-
litler olarak tanımlanan polifenollerin, bazı olası mekanizmalarla 
demansı önleme ve tedavi etmede etkili olabileceği düşünülmektedir. 
Epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen verilere göre; Akdeniz di-
yeti, yeşil çay ve yaban mersini, böğürtlen, ahududu, çilek vb. gibi 
meyvelerin yeterli ve düzenli tüketimi demans riskini azaltabilmek-
tedir. Ancak klinik çalışmalarda, polifenol suplemantasyonunun de-
mansın önlenmesi ve tedavisinde kullanılmasıyla ilgili yeterli kanıt 
bulunmamaktadır. Bu durumda beslenme, fiziksel aktivite ve sosyal 
çevre gibi diğer etkili faktörlerin düzenlenmesi önemlidir. Demansın 
önlenmesinde; bilimsel verilerin ışığında, Akdeniz diyeti gibi sağlık-
lı ve dengeli bir beslenme alışkanlığının sürdürülmesinin yanında 
farklı renk ve türde günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketil-
mesinin en doğru beslenme yaklaşımları arasında yer almaktadır. 
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GİRİŞ

Yaşlılık kompleks ve kaçınılmaz biyolojik bir sü-
reçtir. Yaşlı bireylerde demans, kardiyovasküler 
hastalıklar, kanser, diyabet gibi kronik hastalık-
lara sık rastlanılmaktadır (1). Demans, genellikle 
65 yaş üstü bireylerde görülen hafıza, düşünce, 
davranış ve günlük yaşam aktivitelerini olumsuz 
etkileyen nörodejeneratif bir sendromdur. De-
mans bireyin başkalarına bağımlılık, engellilik ve 
mortalite riskini artırmaktadır (2). Dünya genelin-

de 50 milyon demanslı birey olduğu bildirilmek-
tedir bu sayının 2030’da 82 milyon, 2050’de ise 
152 milyon olacağı tahmin edilmektedir (3). Be-
yin travması, obezite, hipertansiyon, sigara, diya-
bet, depresyon, uyku bozuklukları, hiperlipidemi 
demans riskini artırırken, eğitim süresinin uzun 
olması, fiziksel aktivite, Akdeniz diyeti ve sosyal 
olma gibi faktörler demans riskini azaltmaktadır 
(4). 

Alzheimer hastalığı, Lewy cisimcikli demans, 
vasküler demans ve frontotemporal demans kli-
nikte sık rastlanılan demans türlerindendir. Ayrıca 
Parkinson hastalığı gibi başka bir hastalık nede-
niyle de demans gelişebilmektedir (5). Alzheimer 
hastalığı, tüm demansların %60’ını oluşturmak-
tadır. Alzheimer hastalığı, merkezi sinir sistemi-
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nin (MSS) çeşitli bölümlerinde nöron ve sinaps 
kayıplarına neden olarak; bilişsel işlevlerde ye-
tersizlik, bir takım nöropsikatrik ve davranışsal 
bozukluklar ile karakterize nörodejeneratif bir 
hastalıktır. Nörofibriler yumak (NFY) oluşumu, 
amiloid beta (Aβ 40 ve 42) proteinleri ve beyinde 
belirgin bir atrofi mevcuttur. Diğer patolojik bul-
gu ise sinaps ve nöron kaybıdır (6, 7). 

Demansın saptanmasında bireyin kognitif, dav-
ranışsal, işlevsel, motor, otonom ve uykuya ait 
bulguları ölçeklerle sorgulanıp karar verilmekte-
dir (8). Ölçekler, genel demans değerlendirme öl-
çekleri, kognitif tarama ölçekleri, genel ve özgül 
davranışsal ölçekler, günlük yaşam aktivitelerini 
değerlendirme amaçlı işlevsel ölçekler, motor öl-
çekler, demans evrelendirme ölçekleri olarak sı-
nıflandırılabilir (8, 9).

Tüm gelişmelere rağmen, demansın önlem ve 
tedavi seçenekleri halen yetersizdir. Bu nedenle 
çevresel faktörlerin düzenlenmesi önem kazan-
maktadır (10). Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının 
yaşam boyu sürdürülmesi, demansın önlenmesine 
katkı sağlar. Çalışmalarda diyetteki çoklu doyma-
mış yağ asitleri, vitaminler (D, E ve B vitamin-
leri, karotenoidler) ve polifenollerin koruyucu et-
kisi üzerinde durulmaktadır (11, 12). Bu derleme 
yazıda, diyetle polifenol alımının demans üzerine 
etkisini araştıran epidemiyolojik ve klinik çalış-
malara yer verilecektir.

Polifenollerin Sınıflandırılması, Kaynakları ve 
Biyoyararlılığı
Polifenoller, bitkilerin büyüme ve gelişmesi açı-
sından önemli fitokimyasallardır. Bitkileri böcek, 
mikroorganizma, ultraviyole ışın ve aşırı sıcağa 
karşı koruyan ikincil metabolitlerdir (13, 14). Ya-
pılarında birden fazla fenol halkası bulunan feno-
lik bileşikler karbon iskeletlerinin yapısı ve he-
terosiklik halkaların hidroksilasyon, oksidasyon, 
glikolizasyon ve asilasyon durumuna göre flavo-
noidler, fenolik asitler, stilbenler ve lignanlar ola-
rak dört sınıfta incelenmektedir. Diyet polifenol-
lerinin yaklaşık %60’ını flavonoidler, %30’unu 
fenolik asitler oluşturmaktadır (15). Meyveler, 
sebzeler, yeşil çay ve tam tahıllar polifenol içeriği 
yüksek olan besinlerdir (16, 17) (Tablo 1).  

Besinlerin fenolik içeriği hazırlama ve pişirme 
aşamalarında uygulanan işlemlerden etkilenmek-
tedir. Örneğin yüksek sıcaklık veya dondurma 
gibi işlemler hücre membranı/duvarına bağlı ola-
rak bulunan bileşiklerin serbest hale geçmesini ve 
biyoyararlılığını artırmaktadır. Bunun aksine bazı 
besinlerde yüksek sıcaklık uygulamaları biyoya-
rarlılığı olumsuz etkileyebilmektedir. Fenolikler 
suda çözünebilir olduğu için uzun süre ve yüksek 
sıcaklıkta kaynatma işlemi, bitkilerin toplam fe-
nolik içeriğini azaltmaktadır. Mikrodalga, buhar, 
ızgara gibi pişirme yöntemlerinin biyoyararlılığı 
artırdığı bildirilmektedir. Meyve ve sebzelerin 
kurutulması sırasında ağartmanın yapılması, po-
lifenol oksidaz enziminin aktivasyonunu önleye-
rek fenolik bileşiklerin kaybını engeller. Bununla 
birlikte fenolik bileşik kaybının önlenmesi açı-
sından mikrodalga vakum kurutma yönteminin 
kullanılması hava akımında kurutmaya göre daha 
doğru bir yaklaşımdır (18, 19). Besinlerin polife-
nol içeriği ile hazırlama ve pişirme yöntemlerinin 
etkisini araştıran çok sayıda çalışma bulunmak-
tadır. Literatürdeki çalışmalar ışığında Amerika 
Tarım Bakanlığı “USDA Database for the Flavo-
noid Content of Selected Foods” ve Fransız Ulu-
sal Tarım Araştırma Enstitüleri “Phenol-Explorer 
3.0” isimli veri tabanlarını oluşturmuşlardır. Veri 
tabanlarına https://www.usda.gov/ ve http://phe-
nol-explorer.eu/ adresinden ulaşılabilmektedir 
(20, 21).

Besinlerle alınan toplam polifenolün %5-10’unun 
ince bağırsaktan emildiği, %90-95’i ise kolon 
mikrobiyotası tarafından fermente olduğu tahmin 
edilmektedir (22). Enzimlere dirençli olan polife-
nollerin kolonda fermente edilmesiyle fenolik asit 
gibi daha küçük moleküller oluşur. Böylece aktif 
metabolit oluşumu sağlanmaktadır. Bu aktivite 
polifenollerin biyolojik etkisi için çok önemlidir. 
Örneğin, daidzein bu yolla aktif hale getirilir. Bi-
reyler arası farklılıklar aktif metabolit oluşumunu 
etkileyebilmektedir. Örneğin, izoflavon tüketimi 
sonrası, batılı toplumların %30-40’ında önemli 
aktif metabolit üretimi olurken, bu oran Japon 
erkeklerinde %60’dır. Bu farklılığın temel nede-
ninin genetik özellikler ve aktif bileşik oluşturan 
bakteri sayısı olduğu düşünülmektedir (23). 



13

Sağlık ve Toplum    Yıl:20 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2020

Tablo 1. Polifenollerin Alt Sınıfları ve Diyet Kaynakları (14, 17)

Flavonoidler

Alt Sınıf Bileşikler Başlıca Diyet Kaynakları

Flavonoller

Kuarsetin
Kaempferol

Mirisetin
İzoramnetin

Galangin

Üzüm, dutgiller, kiraz, erik, nar, elma, 
çilek, brokoli, brüksel lahanası, lahana,

yeşil fasulye,  marul, pırasa, zeytin, 
soğan, bezelye, kırmızı şarap, çay, 

domates

Flavanonlar Hesperidin Naringenin Turunçgiller ve kaju fıstığı

Flavanoller

Epikateşin
Epigallo kateşin

Epigallo kateşin gallat
Prosiyanidinler

Elma, kayısı, böğürtlen, kakao, kahve, 
kızılcık, bitter çikolata, yeşil ve

siyah çay, armut, ıspanak, kırmızı ve 
beyaz şarap

Flavonlar
Apigenin
Luteolin
Krisin

Enginar, pancar, havuç, kırmızı biber, 
kereviz, papatya, zeytin, maydanoz ve 

kekik

Antosiyaninler
Siyanidin
Delfinidin

Pelargonidin

Elma, çilek, kiraz, kuş üzümü, üzüm, 
şeftali, erik, patlıcan, turp, kırmızı 

lahana ve soğan

İzoflavonoidler Genistein
Daidzein Soya ürünleri ve kurubaklagiller

Fenolik Asitler

Hidroksisinamik 
asit

Ferulik asit
Klorojenik asit
Sinamik asit
Kurkumin
Kafeik asit

Yaban mersini, tahıl taneleri, kiraz, 
tarçın, kahve, zencefil, üzüm,

marul, zeytin, portakal, armut, ananas, 
erik, patates,  ıspanak, çilek, ayçiçeği 
tohumu, zerdeçal ve diğer baharatlar 

(kekik, biberiye, adaçayı vb.)

Hidroksibenzoik 
asit

Elajik asit
Gallik asit

Nar, üzüm,
çilek, ceviz, çikolata,

şarap, yeşil çay

Lignanlar Sesamin
Sekoisolarisiresinol Keten tohumu ve susam

Stilbenler
Resveratrol
Pterostilben
Piceatannol

Üzüm, dutgiller, şarap

Yaşlı bireylerin besinlerle polifenol alımının be-
lirlenmesine yönelik yapılan çalışmalara göre 
günlük diyetle ortalama alım miktarı 279,9±129,8 
mg ve 1492±665 mg arasında değişmektedir. Po-
lifenol alımına en çok katkı sağlayan besin türleri 
yaşanılan ülke ve kültüre göre değişiklik göster-
mektedir. Örneğin, İspanya’da kırmızı şarap, kah-
ve, elma, portakal ve yeşil fasulye; Japonya’da 
kahve ve yeşil çay ilk sıralarda yer almaktadır 
(24–27).

Demans ve Polifenoller: Etki Mekanizmaları
Hücre kültürü ve deney hayvanları çalışmalarında 
kurkumin, resveratrol ve kateşinlerin birkaç me-
kanizmayla demansı önlediği bildirilmektedir (5).

1) Antioksidan aktivite: Polifenollerin serbest 
oksijen radikallerini yok ettiği, süperoksit dismu-
taz, glutatyon peroksidaz ve katalaz gibi antioksi-
dan enzim aktivitesini artırdığı vurgulanmaktadır.

2) Hücresel sinyalizasyonun düzenlenmesi: Po-
lifenoller lipooksijenaz, siklooksijenaz gibi pro-
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inflamatuvar enzimlerin gen ekspresyonu azalt-
maktadır.

3) Antiinflamatuar etki: Nükleer faktör kapa β 
(NFk β), tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) ve in-
terkölin-1 β (IL-1 β) sentezini inhibe ederek infla-
masyonu önlediği bildirilmektedir.

4) Metal bağlama: Bakır (Cu2 +), çinko (Zn2 +) ve 
demir (Fe2 +) gibi iki değerli metalleri bağlayarak 
ileri oksidasyon süreçlerinden biri olan Fenton re-
aksiyonunu doğrudan azalttığı ve reaktif hidroksil 
radikallerinin neden olduğu oksidasyonu önleye-
bileceği bildirilmiştir. 

5) Nörolojik koruma: Nöron hasarı ve ölümü ile 
β amiloid birikimini önlediği belirtilmektedir (5, 
28).  

Demans ve Polifenoller: Epidemiyolojik 
Çalışmalar
Demans ve polifenol ilişkisini araştıran epidemi-
yolojik çalışmalardan bazıları diyeti genel olarak 
değerlendirirken, diğerleri belirli bir besin veya 
polifenolün etkisini incelemiştir.

Akdeniz diyetine uyumun bilişsel fonksiyonla-
ra etkisinin incelendiği bir sistematik derlemede 
18 epidemiyolojik çalışmadan 13’ü 65 yaş üstü 
bireylerin üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmaların 
9’unda, Akdeniz diyetine uyumun bilişsel fonk-
siyon bozukluğuna karşı koruyucu olduğu gös-
terilmiştir. Akdeniz diyetinde sebze, meyve, tam 
tahıl, kurubaklagil ve yağlı tohumların antioksi-
dan vitamin, mineral ve polifenol içeriği yüksek 
olduğundan demansa karşı koruyucu olduğu be-
lirtilmektedir (29). Akdeniz diyeti (Mediterranean 
Diet) ve Hipertansiyonu Önlemek için Diyet Yak-
laşımları’nın (Dietary Approaches to Stop Hyper-
tension, DASH) birleştirilmesiyle oluşan MIND 
(Mediterranean-DASH Intervention for Neuro-
degenerative Delay) diyetine uyumun Alzheimer 
hastalığı riskine etkisinin araştırıldığı bir çalışma-
ya yaş aralığı 58-98 yıl olan 923 birey katılmıştır. 
Bireyler yaklaşık 4,5 yıl izlenmiştir. Bireylerin 
son bir yıldaki besin tüketim sıklığı değerlendi-
rilmiş ve MIND puanları hesaplanmıştır. MIND 
puanı en düşük olan grupla kıyaslandığında pua-
nı en yüksek olan 1. ve 2. grupta, Alzheimer ge-

lişme riskinin sırasıyla %53 ve %35 daha düşük 
olduğu gösterilmiştir. Yapılan bu değerlendirme 
sonuncunda MIND diyetine uyumun Alzheimer 
hastalık riskine karşı koruyucu olduğu söylene-
bilir. MIND diyetinde haftada en az iki porsiyon 
yaban mersini, böğürtlen, ahududu, çilek vb. gibi 
meyvelerin tüketimi önerilmektedir, bu besinlerin 
polifenol içeriği yüksek olduğu için Alzheimer 
hastalığına karşı koruyucu olabileceği vurgulan-
maktadır (30).

Japonya’da 60 yaş üstü 490 bireyin yaklaşık 5 
yıl izlendiği bir araştırmada her gün düzenli yeşil 
çay tüketenlerde demans gelişme riski hiç tüket-
meyenlere göre anlamlı olarak daha düşük bu-
lunmuştur (OR: 0.32, %95Cl: 0.16-0.64). Benzer 
şekilde 65 yaş üstü Japon bireylerin 5 yıl boyunca 
takip edildiği başka bir çalışmada günde 5 fincan 
ve daha fazla (≥ 500 mL/gün) yeşil çay tüketen 
bireylerde, günde 1 fincandan (<100 mL) daha 
az yeşil çay tüketenlere göre demans gelişme ris-
ki anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (HR: 
0.73, %95Cl: 0.65-0.87). Yeşil çayda bulunan epi-
gallo kateşin gallatın (27,16 mg/100 mL demleme 
yeşil çay) antioksidan etkisi nedeniyle demansa 
karşı koruyucu olduğu düşünülmektedir (31, 32). 
Epigallo kateşin gallatın antioksidan aktivitesinin 
C ve E vitaminin 25-100 katı daha fazla olduğu 
bildirilmektedir (33).

Yetmiş yaş üstü 19.415 kadın bireyin 1995-2001 
yılları arasında izlendiği bir çalışmada haftada en 
az bir porsiyon yaban mersini veya çilek tüke-
ten bireylerde bilişsel yaşlanmanın, bu besinleri 
daha az tüketenlerden 2,5 yıl daha geç başladığı 
bildirilmiştir. Yaban mersini ve çileğin antosiya-
nin içeriği yüksektir. Antosiyaninlerin kan beyin 
bariyerini geçerek öğrenme ve hafıza ile ilgili bö-
lümlere (hipokampus gibi) etki ettiği, inflamasyo-
nu ve nöron kaybını önlediği olası mekanizmalar 
arasında yer almaktadır (34).

Fransa’nın üç büyük şehrinde yapılan [The Th-
ree-City Study (3C Study)] çalışmada yaş orta-
laması 75.8±4.8 yıl olan 1.329 yaşlı birey 12 yıl 
boyunca izlenmiştir. Polifenol alımı yüksek olan 
bireylerde demans gelişme riskinin polifenol alı-
mı düşük olanlara göre %50 daha az olduğu bu-
lunmuştur. Polifenol alımına en çok katkı sağla-
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yan besinlerin yağlı tohumlar, soya ürünleri, tu-
runçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, zeytinyağı ve 
çilek gibi meyvelerin olduğu bildirilmiştir (35).

Epidemiyolojik çalışmalar genel olarak değerlen-
dirildiğinde; Akdeniz diyeti, yeşil çay ve yaban 
mersini, böğürtlen, ahududu, çilek vb. gibi mey-
velerin yeterli ve düzenli tüketiminin demans ris-
kini azaltabileceği söylenebilir.

Demansı Önlemeye Yönelik Klinik Çalışmalar 
Sağlıklı yaşlı bireylerde demansı önlemede polife-
nollerin etkisinin araştırıldığı randomize kontrol-
lü klinik çalışmalarda; Akdeniz diyeti, polifenol 
içeriği yüksek içecekler veya belirli bir bileşiğin 
suplemanı kullanılmıştır (Tablo 2). Resveratrol ve 
kuarsetin desteği alan veya yüksek flavanol içe-
ren kakaolu içecek tüketen bireylerin Mini Men-
tal Durum Test puanında, kontrol grubuyla karşı-
laştırıldığında anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak 
polifenol alımı yüksek olan grupların sözel/görsel 
kısa süreli bellek ve konuşma akıcılığı değerlen-
dirildiğinde kontrol grubuna göre daha iyi perfor-
mans gösterdiği belirlenmiştir. Kakao flavanolleri 
ve resveratrolün glikoz metabolizmasını düzenle-
yerek bilişsel fonksiyonları iyileştirebileceği, res-
veratrolün beyinde kan akım hızını artırabileceği 
olası mekanizmalar arasında yer almaktadır (36, 
37). 

Akdeniz diyeti, sızma zeytinyağı ve yağlı tohum 
tüketiminin hafıza puanını, frontal fonksiyon ve 
genel bilişsel puanı olumlu etkilediği bildiril-
miştir. Polifenollerin serebrovasküler kan akımı-
nı artırdığı, nöral sinyalizasyonu ve nörogenezi 
uyararak bilişsel fonksiyonları olumlu etkileye-
bileceği belirtilmiştir (38). Yaban mersini, siyah 
frenk üzümü, mürver, kırmızı böğürtlen, çilek ve 
domates gibi polifenol içeriği yüksek meyvelerle 
hazırlanan içeceği günde 600 mL tüketen sağlıklı 
yaşlı bireylerde bilişsel fonksiyonun olumlu etki-
lendiği uygulanan ölçeklerle gösterilmiştir (39). 

Demansı Tedavi Etmeye Yönelik Klinik
Çalışmalar 
Demans tanılı yaşlı bireyleri tedavi etmeye yöne-
lik yapılan çalışmalar incelendiğinde polifenol-
lerin çoğunlukla belirli bir bileşiğin suplemanı 
olarak verildiği dikkati çekmektedir (Tablo 3). 
Kurkumin, yeşil çay tozu ve resveratrol ile yapı-

lan çalışmalarda Alzheimer Hastalığı tanılı yaşlı 
bireylerde bilişsel fonksiyonlarda (Mini Mental 
Durum Testi, Alzheimer Hastalık Değerlendir-
me Ölçeği- Bilişsel Alt Boyut) anlamlı bir de-
ğişiklik gözlenmemiştir (40–42). Ancak, resve-
ratrolün Günlük Yaşam Aktiviteleri Test puanını 
olumlu etkilediği, ayrıca beyin omurilik sıvısın-
daki Aβ40, Aβ42 ve matriks metallo proteinaz 9 
(MMP9) düzeyini başlangıca göre anlamlı olarak 
azalttığı gösterilmiştir. MMP9 nörodejenerasyon 
ve nöroinflamasyonda rol oynayan bir enzimdir, 
kan beyin bariyerinin geçirgenliğini artırarak, 
inflamatuvar ajanların beyne geçişini kolaylaştır-
maktadır. Resveratrolün MMP9 düzeyini azalta-
rak, kan beyin bariyer geçirgenliğini azalttığı böy-
lece bilişsel bozukluğu önlediği düşünülmektedir 
(42). Kurkuminin antiinflamatuvar ve antiamiloid 
etkisi in vitro ve deney hayvanlarında gösterilmiş 
olsa da insanlarda biyoyararlılığının düşük olma-
sı nedeniyle beklenen yararlı etkisi gösterileme-
miştir. Bu nedenle kurkuminin biyoyararlılığının 
artırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının 
önemli olduğu vurgulanmaktadır (40).

Krikorian ve arkadaşları (43) yaşa bağlı hafif bi-
lişsel bozukluğu olan yaşlı bireylerde yaptığı ça-
lışmada, antosiyanin (425 mg/L ) ve prosiyanidin 
(888 mg/L) içeriği yüksek Concord üzüm suyu 
tüketiminin nörobilişsel fonksiyonlara etkisini 
incelemiştir. Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi-II 
ile yapılan değerlendirmede Concord üzüm suyu 
tüketen bireylerin daha fazla kelimeyi doğru ha-
tırladığı saptanmıştır. Ayrıca bu bireylerde fonk-
siyonel magnetik rezonans görüntüleme (fMRI) 
ile ön ve arka kortikal bölgelerde aktivasyonun 
arttığı gözlenmiştir. Concord üzüm suyunun he-
modinamik yanıtı artırarak nöron aktivasyonunu 
arttırdığı düşünülmektedir.

Polifenollerin demans üzerine olası etkisinin araş-
tırıldığı klinik çalışmaların sayısı oldukça sınır-
lıdır. Ayrıca çalışmalar yöntem, doz, kişi sayısı, 
süre, değerlendirme kriterleri açısından incelen-
diğinde birbirinden oldukça farklı olduğu anla-
şılmaktadır. Dolayısıyla polifenollerin demansın 
önlenmesi ve tedavisinde kullanılabilmesi için 
mevcut kanıta dayalı veriler yeterli değildir. Ay-
rıca çoğu çalışmada besinlerin polifenol alımına 
katkısı da değerlendirilmemiştir.
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Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 yılında yayınla-
dığı rehberde aşağıdaki tavsiyeler yer almaktadır 
( 44):

•	 Akdeniz diyeti normal bilişsel fonksiyon ve 
hafif düzeyde bilişsel kaybı olan bireylerde biliş-
sel azalma ve/veya demans riskini azalmak için 
önerilebilir. (Kanıt kalitesi: Orta, Tavsiye gücü: 
Koşullu)
•	 Tüm yetişkin bireylere Dünya Sağlık Örgü-
tü tavsiyelerine uygun olarak sağlıklı ve dengeli 
bir diyet tavsiye edilmelidir. (Kanıt kalitesi: Dü-
şük-yüksek-farklı diyet bileşenleri için, Tavsiye 
gücü: Güçlü)
•	 Bilişsel azalma ve/veya demans riskini azalt-
mak için B vitaminleri, E vitamini, çoklu doyma-
mış yağ asitleri (PUFA) ve multi-kompleks suple-
man tavsiye edilmemelidir. (Kanıt kalitesi: Orta, 
Tavsiye gücü: Güçlü)

Aynı rehberde besin öğeleri desteği ile karşılaş-
tırıldığında besin alımına yönelik yapılacak mü-
dahalelerin bilişsel sağlık açısından daha kabul 
edilebilir olduğu vurgulanmaktadır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER
Demansın önlenmesi ve tedavisinde polifenol 
suplemantasyonunun kullanılması ile ilgili yeterli 
kanıt bulunmamaktadır. İnsanlar üzerinde yapı-
lan çalışma sayısının az ve sürelerin kısa olması, 
kullanılan polifenollerin (kurkumin gibi) biyoya-
rarlılığının düşük olması, etkilerin gözlemlenme-
sini sınırlamaktadır. Ayrıca hangi polifenolün ne 
kadar miktarda ve ne kadar süre kullanılacağına 
dair güçlü kanıtlar bulunmamaktadır. Bu nedenle 
demansın oluşumunun ve ilerlemesinin önlenme-
sinde yeni kanıta dayalı veriler elde edilinceye 
kadar en doğru yaklaşım diyet ve diğer çevresel 
faktörlerin düzenlenmesi olacaktır. Her yaş gru-
bundaki bireyler, polifenol içeriği yüksek olan 
sebze ve meyveleri her gün yeterli miktarda ve 
uygun hazırlama-pişirme yöntemlerini kullanarak 
tüketmesi konusunda bilinçlendirilmelidir. Dünya 
Sağlık Örgütü en az 400 g/gün sebze ve meyve 
tüketilmesini önermektedir. Türkiye Beslenme 
Rehberi (TÜBER) 2015’te (45) ise çeşitli renk ve 
türde en az 5 porsiyon/gün sebze ve meyve tüke-
timi önerilmektedir.
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Violence Against Women and Its Legal Dimension

Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Boyutu

DERLEME / Review

Mehmet Ali ŞEN1, Edibe PİRİNÇCİ2

ABSTRACTÖZ
This study was conducted to give  general information about violen-
ce against women and its legal dimension. Violence against women; 
whether it occurs in public or private, it is defined as any gender-ba-
sed action and threatening, depriving or arbitrary deprivation of 
liberty of women who are physically, sexually, psychologically or 
economically damaging or suffering. 
For the purpose of protection of women’s rights and liberty, and 
prevention of violence against women legal various studies and ac-
tivities are made. The Istanbul Contract was signed in Turkey by the 
state to eliminate violence against women, the law no 6284 regar-
ding family protection and the prevention of violence against women 
was enacted. Even though laws have been enacted to prevent violen-
ce against women, these legal studies are inadequate in preventing 
violence. Acceptance of the patriarchal family structure should be 
avoided, the woman should be valued and gender discrimination 
should be avoided 

Bu çalışma kadına yönelik şiddet ve hukuksal boyutu hakkında genel 
bir bilgi vermek amacıyla yapılmıştır. Kadına yönelik şiddet; ka-
dınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar  veren veya 
verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu ey-
lemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun 
bırakma olarak tanımlanmaktadır. 
Kadın hak ve özgürlüğünün korunması ve kadına yönelik şiddetin 
engellenmesi amacıyla hukuksal olarak çeşitli çalışmalar yapıl-
mıştır. Türkiye’de ise devlet eliyle kadına yönelik şiddeti ortadan 
kaldırmak için İstanbul Sözleşmesi imzalanmış, 6284 sayılı ailenin 
korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yasa çıka-
rılmıştır. Her ne kadar kadına yönelik şiddeti engellemek amaçlı 
kanunlar çıkarılsa da yine de bu hukuksal çalışmalar şiddetin or-
taya çıkmasında yetersiz kalmaktadır. Ataerkil aile yapısının hâkim 
olduğu anlayışlardan kaçınılmalı kadına hak ettiği değer verilmeli 
ve toplumsal cinsiyet ayrımından kaçınılmalıdır
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GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü şiddeti, insanın sahip oldu-
ğu fiziksel güç ya da kudreti, kendisine, başka bir 
insana, bir gruba ya da topluma karşı yaralama, 
fizyolojik hasar, gelişme bozukluğu ya da gerilik-
le sonuçlanacak ya da sonuçlanma olasılığı yük-
sek bir biçimde tehdit yoluyla uygulama olarak 
tanımlamaktadır (1). 6284 sayılı ailenin korun-
ması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 
kanunda ise şiddet: kişinin fiziksel, cinsel, psi-
kolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle 
veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlan-
ması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit 

ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini 
de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda 
meydana gelen fiziksel, psikolojik, cinsel, sözlü 
veya ekonomik her çeşit tutum ve davranış olarak 
tanımlanmaktadır (2).

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafın-
dan 1993 senesinde kabul edilen “Kadına Yönelik 
Şiddetin Yok Edilmesi Bildirgesi’nde; kadına yö-
nelik şiddet; cinsiyete dayalı olarak gerçekleşen, 
kadınlarda, fiziksel, cinsel, psikolojik, herhangi 
bir zarar ve üzüntü sonucunu doğuran veya bu so-
nuca yönelik özel veya kamu yaşamında meydana 
gelen her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgür-
lüğün keyfi olarak engellenmesidir” şeklinde ta-
nımlanmaktadır (3). Uluslararası Af Örgütü, kadı-
na yönelik şiddeti “kadınları fiziksel, psikolojik, 
cinsel ve ekonomik olarak erkeğe bağımlı kılan, 
acı ve ızdırap verici olan ve kadınlara sadece ka-
dın oldukları için erkekler tarafından uygulanan 
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orantısız güç” olarak tanımlamaktadır. Dünyada 
şiddette en çok maruz kalanlar kadınlar ve çocuk-
lardır. Kadınlar maruz kaldıkları şiddeti çeşitli 
sebeplerden dolayı saklamaktadırlar. Bu sebeple 
bu konudaki çalışmalar gerçeği tam olarak yansı-
tamamaktadır (4).

Kadına Yönelik Şiddetin Tarihçesi
İlk çağda şiddetin olmadığı düşünülmektedir. Bu 
dönemde kadının doğurgan yapısı gereği ve bes-
lenme etkinliklerinde göstermiş olduğu rolden 
dolayı toplumda kadına değer ve önem verilmiştir 
(5). Ancak zamanla anaerkil toplumdan ataerkil 
topluma geçilmesiyle ve yine özel mülkiyetin de 
gelişmesiyle kadınlar toplumdaki önem ve değe-
rini kaybetmişlerdir (6).

Eski Yunan’da Kadınlar ve köleler, erkeğin ege-
menliği altındadır (7). Eski Yunan toplumu köleci 
bir toplum ve kadınsız bir demokrasidir (8). Eski 
Roma döneminde ise egemenlik sadece erkekle-
rin elindedir. Erkekler bu dönemde kadınları döv-
me hakkına sahiptirler (9). Eski Mısır Uygarlığın-
da kadınlar ve erkekler miras, evlilik ve mülkiyet 
hususlarında eşit haklara sahiptirler (10).   Hint 
toplumunda ise bun tam tersi olarak miras, evlen-
me ve diğer işlemlerde kadın hiçbir hakka sahip 
değildir (11).  Eski Çin toplumunda kadın bir iki 
üç diye çağrılmış insan yerine konulup isim bile 
konulmamıştır. Çin toplumunda kadınlar kocala-
rının kölesi gibi görülür ve kadınlar kocaları hatta 
çocuklarıyla bile beraber yemek bile yiyemezdi. 
Ayakta bekleyip onlara hizmet ederdi. Erkek ço-
cuklar değerli kız çocuklar ise domuz şeklinde 
anılmıştır (12). İslamiyet öncesi Cahiliye Arapla-
rında ise kadın para ile alınıp satılan zevk oyun-
cağı haline getirilmiştir bıktıklarında yine para 
karşılığı genelevlerde satılmışlardır (9). 

Eski Yahudilikte ise, kadınlar hizmet etmesi oğul-
lar doğurması ve zevk vermesi başka farklı kadın 
bedenler arasında paylaştırılmıştır. Evli oldukları 
kadınlarla birlikteliklerinin tek amacı çocuk do-
ğurmaktır. Zevk vermesi için bu işten sorumlu 
başka kadınlar vardır (13). Hz. İsa kadınla er-
keği eşit tutmuş doğa çocuğun hem anneye hem 
babaya ait olduğunu bildirmiştir ancak zamanla 
onun söyleminden sapılmış ve kadının günahkâr 
bir varlık olduğu inancına yaygınlaşmıştır (14). 

İslamiyet de ise erkekler din, ahlak, merhamet 
dışı emir ve isteklerde kendilerine mutlak itaat 
beklemişlerdir. Kuranın ve sünnetin maksadı tam 
anlaşılmadan birden fazla evlenmeye ve kadın 
dövmeye kalkışmışlardır. İslam toplumlarındaki 
kadına yönelik şiddetin temelinde din değil insan-
ların cehaletleri yanlı algı ve kabulleri yatmakta-
dır (15). 

İngiltere kanunlarında ise erkeklere, eşlerine fizi-
ki işkenceler uygulama hakkı verilmiştir. 19. yüz-
yılda ise ABD’de (Amerika Birleşik Devleti)’de 
kadını ikinci plana iten uygulamalar yapılmıştır 
(9). Osmanlı Devletinde da İslam hukuku uygu-
lanmıştır. Osmanlı toplumunda kadın geleneksel 
aile yapısı içinde en önemli üyedir (16).

Dünya’da ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet
2013 yılı verilerine göre, dünyada kadınların 
%35’i ya partnerinin (eşleri yada birlikte yaşa-
dığı kişi) fiziksel ve/veya cinsel şiddetine ya da 
partneri olmayan kişilerin cinsel şiddetine maruz 
kalmaktadır. Şiddet mağduru kadınlar, mağdur ol-
mayanlara oranla yaklaşık olarak iki kat daha faz-
la oranla kürtaj olmakta ve depresyona girmekte-
dir. Ayrıca dünya genelinde 700 milyondan daha 
fazla kadın 18 yaşına varmadan evlenmiştir. Bu 
evliliklerin üçte birinden fazlasının (250 milyon) 
evlenme yaşı 15 yaşından küçüktür (17). 

Türkiye’de ise kadına yönelik aile içi şiddet araş-
tırmalarına göre fiziksel şiddet biçimi; tokat atma 
ya da bir şey fırlatma % 33,3,  itme ya da tartak-
lama % 18,4,   yumrukla vurma % 12,7,  tekmele-
me, sürükleme ya da dövme % 10,4,   boğazı sık-
ma veya yakma % 5,7,  bıçak, silah gibi aletlerle 
tehdit etme % 3,2 şeklinde gruplandırılmaktadır 
(18). Ülkemizde hayatlarının herhangi bir anın-
da fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı 
%35,5, son 1 yılda ise %8,2’dir. 2008 yılında ya-
pılmış olan araştırma sonucuna göre ise bu oran 
%39,3’tür. % 36,8 hakaret, küfür, % 20,3 aşağı-
lama ve/ve ya küçük düşürme,  % 21,2 korkutma 
ve/ve ya tehdit, % 5,8 kadına ve çevresine zarar 
verme tehdidi olarak belirtilmiştir (19).

%7,4’ü zorla cinsel ilişkiye girmesi, %8,9’u kadı-
nın korktuğu için cinsel ilişkiye girmesi,  %3,3’ü 
cinsel açıdan kadının aşağılanması ya da küçük 
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düşürülmesi gibi eyleme zorlanması biçiminde 
üç grupta belirtilmiştir. Cinsel şiddet içeren üç 
davranıştan en sık rastlanan şiddet biçimi, kadı-
nın istemediği halde korktuğu için cinsel ilişkiye 
girmesi türüdür (18).

Ülkemizde en çok yaşamın herhangi bir döne-
minde ekonomik şiddete maruz kalmış kişi Batı 
Anadolu bölgesinde yer almaktadır. 18 yaşından 
önce gerçekleşen evliliklerde bu yaştan sonra 
gerçekleşen evlikliklere göre daha fazla şiddete 
maruz kalmalar görülmektedir. Türkiye’de evli 
kadınların ekonomik şiddete maruz kalma oranı 
%30’dur (19).

Kadına Yönelik Şiddet Sınıflandırılması
1. Fiziksel Şiddet
Fiziksel şiddet, kişilerin kaba kuvvet uygulaya-
rak, bireyleri korkutma ve sindirmeye çalışması 
ayrıca çeşitli yaptırımlar uygulamayı amaçlama-
sıdır. Fiziksel şiddet; ısırmak, boğmaya çalışmak 
yumruklamak, itmek, tokat atmak, eşya fırlatmak, 
tekmelemek, kesici delici aletlerle tehdit etmek, 
mağdurun eve hapsetmek yada eve almamak, iş-
kence yapmak gibi fiziksel kuvvetin uygulandığı 
durumları kapsamaktadır (20).

2. Ekonomik Şiddet
Kadın çalışsın ya da çalışmasın paranın kontrol 
edici özelliğini kadının üzerinde kullanmak, ka-
dını para vermemekle tehdit etmek ekonomik şid-
det olarak karşımıza çıkmaktadır Ekonomik şid-
det kadının özgürlüğünü kısıtlamakta bağımsızlık 
duygusunu yok saymaktadır (21).

 3. Cinsel Şiddet 
Cinsel şiddet, kadının isteğine bakılmaksızın cin-
sel ilişkiye zorlanması, zorla evlendirme, taciz, 
tecavüz gibi eylemleri kapsamaktadır (22). Cinsel 
şiddetin en ağır şekli ayrıca başkalarına anlatması 
zor olan tarafı evliliklerde yaşanan ya da kadının 
yabancı bireyler tarafından maruz kaldığı tecavüz 
olayıdır (23).

4. Psikolojik (Sözel) Şiddet
 Bireyi kontrol altında tutma amacıyla birey üze-
rinde baskı kurmak için sürekli bireyin duygu ve 
düşüncelerinin yok sayılması, sürekli bir ruhsal 
saldırı uygulanmasıdır (24). Psikolojik (sözel) 

şiddet; kadının nasıl giyineceği, nereye gideceği, 
kimlerle görüşeceği konusunda baskı yapmak, 
küfür etmek, tehdit etmek öfkesini çocuklardan 
çıkarmak, hakaret etmek, eve kapatmak, küçük 
düşürmek, bağırmak, korkutmak, çocuklarını 
göstermemekle tehdit etmek, silah göstermek gibi 
eylemleri kapsamaktadır (25).

Etiyoloji
1. Bireysel Sebepler
Madde bağımlılığı, şiddet, eşlerin birbiri üzerinde 
baskı kurmaya çalışması, ailevi ilişkilerde bozuk-
luk vb gibi konuları içermekte buda eşler arasın-
daki ilişkiyi bozmaktadır (26). 

2. Psikolojik Sebepler
Psikolojik rahatsızlıklar (depresyon panik atak, 
şizofreni bipolar) olan kişilerde şiddet davranış-
ları ve saldırgan tutumlar gözlemlenebilmektedir. 
Psikolojik rahatsızlığa sahip olan kişiler ve şidde-
te meyilli olan kişiler aile içinde defalarca şiddet 
içerikli eylemler uygulayabilmektedirler (27).

3. Toplumsal Sebepler
Toplumumuzda kapsamlı dönüşümlerle birlikte 
geleneksel toplumdan modern topluma dönüşüm 
sağlanmış bu dönüşümle de birlikte kadın ve er-
keğin toplumdaki yeri sürekli değişim arz etmiş-
tir. Bu toplumsal yapılardaki değişimde eski de-
ğerlerin zayıflaması yenisinin kabullenilmemesi 
şiddetin nedenini oluşturur (28, 29).

Toplumsal sebepleri ataerkil kültür ve toplumsal 
cinsiyet bağlamında ele alınmaktadır.

a. Ataerkil Kültür  
Ataerkillik kişiler arasındaki ilişkilerin tanımlan-
masında önemli bir faktör olan sosyal kuralların 
ailede yaş ve cinsiyete bağlı sınıflandırılma sonu-
cu oluşması olarak tanımlanır. Ayrıca kadınların 
her şeyi ile erkeğe ait olan bir nesne gibi algı-
lanması, erkeğin kadın üstünde hertürlü sosyal 
ve ekonomik baskı kurma hakkına sahip olması, 
namus ve namus uğruna uygulanan şiddet ve töre 
cinayetleri gibi eylemleri içermektedir (30). 

b. Toplumsal Cinsiyet
Toplumsal cinsiyet toplumun kadın ve erkeğe 
vermiş olduğu görevler, roller, toplumun kişiyi 
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nasıl gördüğü ve toplumun bireyden beklentileri-
dir. Yani toplumsal cinsiyet için, kadınlık ve er-
keklik özelliklerinin kültürel olarak aldığı biçimi 
anlatan bir kavramdır diyebiliriz (31). Ancak top-
lumumuz kadınla erkeği birbirinden ayrı tutup, 
sorgulamaksızın erkeği kadından üstün tutmuş, 
bu da karşımıza kadın erkek arasındaki farkı güç 
ve güçsüzlük olarak çıkarmıştır (32). 

Kadına Yönelik Şiddetin Hukuksal Boyutu
Kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulanan 
bir çok yöntemler vardır.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uygula-
nan Yöntemler
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Roma’da 4 Kasım 1950 tarihinde, Avrupa Konse-
yi üyesi devletlerin imzalayıp ve 3 Eylül 1953’te 
yürürlüğe soktukları sözleşmedir. Türkiye, bu 
Sözleşme’yi ilk ortaya çıktığı tarih olan 4 Kasım 
1950’de imzalamış, 19 Mart 1954 tarih ve 8662 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır (33).  Av-
rupa İnsan Hakları sözleşme ile insan hakları, 
uluslararası düzeyde güvence altına alınmaktadır 
(34).

2. Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
(CEDAW)
Bu sözleşme 1 Mart 1980 tarihinde Birleşmiş Mil-
letler tarafından imzaya açılıp, yürürlüğe 3 Eylül 
1981 tarihinde girmiştir. Ülkemiz 24 Temmuz 
1985 tarih ve 85/9722 sayılı kararla bu sözleş-
meyi onayladı ve sözleşme Resmi Gazete’de 14 
Ekim 1985 tarih ve 18898 sayılı kararla yayım-
landı (35). Uluslararası standartlara uygun olan 
bu sözleşme kadın erkek eşitliği konusunda yasal 
çerçevenin varlığını oluşturan ve evrensel açıdan 
kadın haklarının her kadına tanınması gerekliliği-
ni içeren temel esaslardan oluşmaktadır (36).

Türkiye CEDAW’ı 1985 yılında imzalarken ka-
dın erkek eşitliğine aykırı olan çeşitli düzenle-
meler olması sebebiyle oluşan çekinceleri 1999 
yılında ortadan kaldırarak çok önemli bir adım at-
mıştır. Ve dört yılda bir Birleşmiş Milletlere CE-
DAW sözleşmesi ile ilgili gelişmeleri rapor etmiş 
ve sorumlu kurum olarak Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğünü bu sözleşmeyi uygulamak üzere 
kurmuştur (37).

3. İstanbul Sözleşmesi 
Kadınlara karşı şiddetle mücadelede Strazburg’da 
7.04.2011 tarihinde kabul edilen Kadınlara Yö-
nelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konse-
yi Sözleşmesi, diğer adıyla İstanbul Sözleşme-
si  en kapsamlı ve yeni sözleşmedir. Bu sözleş-
me İstanbul’da 11 Mayıs 2011’de imzaya açıldı, 
1.08.2014 tarihinde de yürürlüğe girdi.  Türkiye, 
Sözleşme’yi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tari-
hinde imzalayarak sözleşmeyi imzalayan ilk ülke 
olmuştur, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştır 
(38). Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması 
ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi, 
bu sözleşmenin temel taşlarını oluşturmaktadır 
(39).

4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Faaliyetleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
bu konuda çeşitli faaliyetleri mevcuttur. Ülkemiz-
de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 
kadınların konumlarının yaşamın tüm alanlarında 
güçlenmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve 
kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın her türlüsü-
nün önlenmesi temel amaçlarıdır.  Bakanlık ça-
lışmaları çerçevesinde ayrıca Aralık 2016 tarihi 
itibariyle Türkiye genelinde toplam 49 ilde hiz-
met veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 
(ŞÖNİM) açılmıştır. Ayrıca ŞÖNİM’lerin bulun-
madığı illerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri 
açılarak bunlar aracılığıyla şiddete maruz kalanla-
ra yönelik danışmanlık, rehberlik ve sosyal destek 
hizmetleri sunulmaktadır.

Bir diğer faaliyet ise çeşitli istismarlara veya 
şiddete uğrayan kadınların şiddetten korunması, 
güçlendirilmesi, ekonomik ve psiko-sosyal prob-
lemlerin çözülmesi, çocuğu olanların bu dönemde 
birlikte barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılan-
masının hedeflendiği Kadın Konukevlerinin açıl-
masıdır.
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Yine bakanlığın bünyesinde şiddete uğrayan ya 
da uğrama riski olan kadınlar için her an ulaşa-
bilecekleri “Alo 183 Sosyal Destek Hattı” da hiz-
met vermektedir. Bu kişilere hakları ile başvuru 
mekanizmaları ile ilgili çeşitli bilgiler verilmekte-
dir. Bu hat ücretsiz bir şekilde 7 gün 24 saat hiz-
met vermektedir (25).

5. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şid-
detin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Yasa
Resmi Gazete’de 20 Mart 2012’de yayınlanan ve 
yürürlüğe giren 6284 sayılı ülkemizde kabul edi-
len bu kanun ile Kadına yönelik şiddetle alakalı 
uluslararası kabul gören ilgili sözleşmelere bağlı-
lık vurgulanmaktadır (40). 

Aile politikalarının temelini kadın oluşturduğu 
için, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik 
pozitif ayrımcılık, kadına yönelik her türlü şidde-
tin önlenmesi, kadının iş gücü piyasasına daha ak-
tif katılması gibi kadına yönelik uygulamalar kap-
samında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadı-
na Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 
kabulü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 
kurulması ve bu kapsamda Kadına Yönelik Şid-
detle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı gibi çalışma-
ların yapılması, TBMM kapsamında Kadın-Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması, Haydi 
Kızlar Okula kampanyaları kadın politikalarının 
aile politikaları içindeki yeri ve önemini göster-
mektedir (41).

6. Adalet Bakanlığı Faaliyetleri
Şiddete uğrayan kadınlar Cumhuriyet Savcılı-
ğına, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsa-
mında başvurabilmektedir. Ayrıca “Aile İçi Şiddet 
Suçları Soruşturma Büroları”  da büyükşehirler-
de savcılıklar bünyesinde kurulan konu hakkında 
katkı veren birimlerdir. Bu büroların görevleri 
arasında; 6284 sayılı Kanun çerçevesinde işlem-
leri gerçekleştirmek, şiddete karşı işlenen suçların 
soruşturmalarını takip etmek ve sonuçlandırmak, 
etkin bir şekilde koruyucu-önleyici tedbir kararla-
rının uygulanmasını denetleyip, takip etmek bu-
lunmaktadır (25).

7. Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetleri
Kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi ve 
kadınların korunması için kurulan sivil toplum 
kuruluşları da bulunmaktadır. Bu kuruluşlar ka-
dınların sesini duyurabilmek için, seminerler 
düzenlemekte, davaları takip etmekte ve medya-
da programlarına katılmaktadırlar. İlk bağımsız 
kadın kuruluşları olan Mor Çatı ve Kadın Da-
yanışma Vakfı kadına yönelik şiddetle mücadele 
amacıyla kurulmuştur (42). Son yıllarda yaptık-
ları çalışmalarla gündeme gelen kadın haklarını 
savunan kuruluşlar arasında Uçan Süpürge, Ka-
dın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın 
Girişimcileri Derneği, Kadın ve Demokrasi Der-
neği’de bulunmaktadır (25).

8. Baroların Faaliyetleri
Avukat ücretini karşılayamayacak olan kadınlar 
Baro bünyesinde bulunan Adli Yardım Bürosuna 
başvurarak kendilerine ücretsiz avukat tayin edil-
mesini talep edebilmektedir. Barolar bünyesinde 
kurulan “kadın hakları kurulları” kadınların yasal 
hakları konusunda bilgilendirilmelerini sağla-
maktadır (25).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de ve dünyada kadına yönelik şiddet 
önemli bir halk sağlığı sorunlarından biridir. Her 
ne kadar kadına yönelik şiddeti engellemek amaç-
lı kanunlar çıkarılsa da yine de bu hukuksal çalış-
malar şiddetin ortaya çıkmasında yetersiz kalabil-
mektedir. Bunun önemli nedenlerinden biri olarak 
uygulayıcıların yasayı tam olarak içselleştirme-
meleri, geleneksel ataerkil kültürün kurumlarda 
hala hâkim bir değer olması öne çıkmaktadır. Bu 
sebeple devletler eliyle yapılan iyileştirmelerin 
yanı sıra toplumun kadına bakış açısının pozitif 
yönde değişmesi gerekecektir. Kadına hak ettiği 
değeri vermek için pek çok psikososyolojik çalış-
ma yaparak neden ve sonuç ilişkilerini incelemek, 
bu doğrultuda çözüm önerileri getirmek ve top-
lumsal cinsiyet ayrımından sıyrılmak daha doğ-
ru olacaktır. Erkeği yücelten anlayışlardan uzak 
durulmaya çalışılmalıdır. Böylece çocukluktan 
doğru bir anlayışla büyüyen bireyler sayesinde 
toplumun kadına bakış açısının değişeceği ve ka-
dına yönelik şiddetin azalacağı düşünülmektedir.
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Öneriler;

•	 Ebeveynler çocuklarına karşı davranışlarında 
ve çocuklarına sunmuş oldukları imkanlarda eşit-
liği ve adaleti gözetmelidirler.

•	 Kadınların ekonomik anlamda güçlü olabil-
mesi için eğitim almalarına önem göstermeli ve 
meslek sahibi olmaları sağlanmalıdır.  

•	 Kız çocuklarının erken yaştaki evliliklerini 
önlemek için sosyolojik, psikolojik ve hukuksal  
araştırmalar, önlemler ve gerekirse yaptırımlar 
oluşturulmalıdır. 

•	 Okul öncesi eğitimden itibaren mevcut tüm 
eğitim müfredatları incelenmeli toplumsal cinsi-
yet kapsamında yeniden düzenlenip uygulanmalı-
dır.

•	 Medya aracılığıyla kadına yönelik şiddet içe-
rikli yayınlara yer verilmemeli çünkü bunlar top-
lum eğitimde olumsuz pekiştirecek kabul edilebi-
lir, aksine kadına yönelik şiddetin olumsuzluğunu 
anlatan yayınlara yer verilip toplumda farkındalık 
yaratılmalıdır.

•	 Aile içi eğitimde önemli fonksiyona sahip 
ebeveynlerin çocuk eğitiminde cinsiyet farkının 
bir öneminin olmadığını anlatan toplumsal cin-
siyet eşitliği kapsamında farkındalık oluşturmak 
amacıyla seminerler, konferanslar vs. verilmeli-
dir. 

•	 Ebeveynler aile içi eğitimde çocuklarına karşı, 
cinsiyet farkı gözetmeksizin onlara sadece insan 
olduğu için değer verdiğini hissettirmeli ve cin-
siyet farkının insana verilen değer açısından bir 
fonksiyonunun olmadığı vurgulanmalıdır.
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Is Malaria a Global Public Health Problem? Assessment of Current Status 
on its Causes and Consequences

Sıtma Küresel Bir Halk Sağlığı Sorunu Mu? Nedenler ve 
Sonuçları ile İlgili Güncel Durum Tespiti

DERLEME / Review
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ABSTRACTÖZ
Malaria has been an important health problem in all times of history 
and caused great losses to humanity. The disease remains an impor-
tant public health problem today. According to the World Health Or-
ganization (WHO) Malaria Report, 219 million malaria cases were 
reported in 2017 and 435,000 people died in 2017 due to malaria. 
Ninety three percent of deaths occurred in the WHO African Region. 
Although the number of malaria cases has been reduced in many 
countries today, the number of cases continues to increase in the 
WHO African Region.
Malaria, a preventable and curable disease, is frequent in low-in-
come countries and ends with death. Elimination of health inequali-
ties plays an important role in the struggle against malaria which is 
known to be influenced by the social determinants of health.
The purpose of this article is to review updated scientific literature 
about the disease, to examine the determinants of the problem at the 
global level, and to propose prior preventive approaches.

Sıtma tarihin bütün zamanlarında önemli bir sağlık sorunu olmuş ve 
insanlığa büyük kayıplar yaşatmıştır. Hastalık, günümüzde önemli 
bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) Sıtma Raporu’na göre 2017 yılında 219 milyon sıtma 
vakası görülmüş, 2017 yılında 435.000 kişi sıtma sebebiyle yaşamını 
kaybetmiştir. Bu ölümlerin %93’ü DSÖ Afrika Bölgesi’nde meydana 
gelmiştir. Günümüzde de birçok ülkede sıtma vaka sayısı azaltılmış 
olsa da DSÖ Afrika Bölgesi’nde sıtma vaka sayısı artmaya devam 
etmektedir.
Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan sıtma özellikle dü-
şük gelirli ülkelerde sık görülmekte ve ölümle sonuçlanmaktadır. 
Sıtma ile mücadelede sağlık alanındaki eşitsizliklerin giderilmesi 
önemli bir rol oynamakta ve sıtmanın temelde sağlığın sosyal belir-
leyicilerinden etkilendiği bilinmektedir. 
Bu makalenin amacı; 21. yüzyılda dünyada önemli hastalık ve ölüm 
nedeni olan sıtma ile ilgili olarak; hastalık ile ilgili güncel bilgileri 
gözden geçirebilmek, küresel düzeyde soruna neden olan koşulları 
inceleyebilmek ve öncelikli önleme yaklaşımlarını önerebilmektir.
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nant of Health
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GİRİŞ

Tarihte sıtma ile ilgili olarak; özellikle hasta-
lık etkeni bulunmadan önce, hastalığın daha 
çok bataklık ve sulak alanlarda görülmesi ne-
deniyle hastalığın akşamları bataklıklardan 
salınan zehirli gazlar ile meydana geldiği dü-
şünülmüştür ve geceleri evlerini kapatanlar-
da bu hastalığın oluşmayacağına inanılmış-
tır. Bu inanıştan temel alarak İtalyan hekim 

Francesco Torti hastalığın adını Mal (kötü) ve 
Aria (hava) kelimelerini birleştirerek oluştur-
muştur. Daha sonra hastalığın etkeni ve bulaş 
yolu bulunmuştur, ancak “malaria” adı kulla-
nılmaya devam edilmiştir(1). 

Sıtma tarihin bütün zamanlarında önemli bir 
sağlık sorunu olmuştur ve insanlığa büyük ka-
yıplar yaşatmıştır(1). Neolitik dönemde, eski 
Mısır’da, Çin’de, antik Yunan’da, Roma’da 
soylularda ve yoksullarda sıtma kaynaklı ka-
yıpların izleri görülebilmektedir. Birçok tarih 
bilimci Roma’nın düşüşünden sıtmayı sorum-
lu tutmuştur(2). Büyük kayıplara sebep olan 
bu önemli hastalık için çeşitli tedavi yolları 
aranmıştır. On yedinci yüzyılda papaz Juan 
Lopez, Peru yerlilerinin kına kına ağacının 
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kabuğundan elde edilen bir toz ile sıtma has-
talığını tedavi ettiklerinden söz etmiştir. On 
sekizinci yüzyılda iki Fransız hekimi kına ka-
buklarından kinin maddesi elde ederek sıtma 
için etkin tedavinin ilk adımını atmıştır. On 
dokuzuncu yüzyılda sıtma paraziti kanda gös-
terilmiştir, 20. yüzyılda bu keşif Nobel ödü-
lüyle ödüllendirilmiştir(1). Yirminci yüzyılda 
sıtma, tüm ölümlerin yüzde %2 ile 5’ini oluş-
turmuş 150 milyon ila 300 milyon arasında 
bireyin hayatını kaybetmesine sebep olmuş-
tur. Günümüzde sıtma kaynaklı ölümlerden 
en çok payı Sahra altı Afrika, Asya, Amazon 
havzası ve diğer tropik bölgeler oluşturmakla 
beraber, dünya nüfusunun yüzde 40’ı sıtmanın 
sık görüldüğü coğrafyada yaşamaktadır(2). 
Dolayısıyla önlenebilir olan bu hastalık hala 
önemli bir hastalık yükü oluşturmaktadır. 

Bu makalenin amacı; 21. yüzyılda dünyanın 
bir bölümü için önemli hastalık ve ölüm ne-
deni olan sıtma ile ilgili olarak; hastalık ile 
ilgili başlıca bilgileri gözden geçirebilmek, 
küresel düzeyde soruna neden olan koşulları 
inceleyebilmek, güncel durum tespitini ya-
pabilmek ve öncelikli önleme yaklaşımlarını 
ortaya koyabilmektir.

1. Nasıl bir hastalık?
Hastalık insanlara sıklıkla parazit taşıyan ano-
fel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla bulaş-
maktadır. Sivrisinek sokması dışında sıtma; 
kan transfüzyonu, organ transplantasyonu, 
greftler ve kontamine enjektör veya iğnele-
rin ortak kullanımı ile kişiden kişiye bulaşa-
bilmektedir. Ayrıca plasenta yoluyla doğum 
öncesi veya doğum esnasında anneden bebe-
ğe bulaşabilmektedir. Sivrisinek sokmasıyla 
bulaşan sıtmada minimum inkübasyon süre-
si altı gündür. P. falciparum sıtmasında çoğu 
hastada enfeksiyon bulaştan sonra ilk bir ayın 
içinde veya sonraki aylarda bulgu vermekte-
dir. Bulaştan sonraki ilk 6 ay içinde hemen 
hemen tüm hastalarda sıtma semptomları baş-
lamaktadır. 

Sıtmanın ilk semptomları non-spesifik olup 
pek çok sistemik viral hastalık bulgularına 
benzemektedir. Baş ağrısı, halsizlik, yor-

gunluk, abdominal rahatsızlık, kas ve eklem 
ağrısı ile başlayan sıtma kliniği ateş, üşüme, 
titreme, terleme, iştahsızlık, kusma ve gide-
rek artan halsizlik ile devam etmektedir. An-
cak organ tutulumu olan hastalarda özellikle 
P. Falciparum sıtmasında şiddetli sıtma ge-
lişebilmektedir. Şiddetli sıtmada genellikle 
koma (serebral sıtma), metabolik asidoz, ağır 
anemi, hipoglisemi, akut böbrek yetmezliği, 
pulmoner ödem bulgulardan biri veya daha 
fazlası gelişmektedir. Şiddetli sıtma tedavi 
edilmezse hastaların büyük çoğunluğu kay-
bedilmektedir(3).

2. Dünyada güncel durum 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sıtma Raporu 
2018’de 2010-2017 yılları arasında sıtmaya 
bağlı ölümleri ve sıtma görülme sıklığını de-
ğerlendirilmiştir. Dünyada 2010 yılında 239 
milyon, 2016 yılında 217 milyon, 2017 yı-
lında 219 milyon sıtma vakası görülmüştür. 
2017 yılında 2010 yılına göre 20 milyon daha 
az sıtma vakası meydana gelmiştir, ancak 
2015-2017 yılları arasında ise sıtma vaka sa-
yısında önemli bir azalma görülmemiştir(4). 
2017 yılında sıtma vakalarının çoğu DSÖ 
Afrika Bölgesi’nde (200 milyon veya %92) 
görülmüştür, bunu DSÖ Güney-Doğu Asya 
Bölgesi (%5) ile DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi 
(%2) takip etmiştir.

Sahra altı Afrika Bölgesi’nde yer alan 50 
ülke ve Hindistan dünyadaki sıtma yükünün 
%80’ini oluşturmaktadır. Nijerya (%25), 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (%11), Mo-
zambik (%5), Hindistan (%4) ve Uganda 
(%4) içinde olduğu beş ülke ise dünyadaki 
tüm sıtma vakalarının yaklaşık yarısını oluş-
turmaktadır(4).

Dünyada sıtma vakaları azalmasına rağmen 
Afrika Bölgesi’nde sıtma vakalarının en fazla 
olduğu 10 ülkede, 2017 yılında 2016 yılına 
göre sıtma vaka sayısı artmıştır. Nijerya, Ma-
dagaskar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 
yarım milyondan fazla vaka sayısı ile en yük-
sek artış gözlenen ülkelerdir(4).

Dünya Sağlık Örgütü Güneydoğu Asya Böl-
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gesi’nde sıtma insidansı 2010 (binde 17) 
- 2017 (binde 7) yılları arasında %59 düşüş 
göstermiştir. Diğer tüm DSÖ bölgeleri sıtma 
insidansında ya minimal bir düşüş ya da artış 
gözlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Amerika 
Bölgesi’nde, Brezilya, Nikaragua ve Venezu-
ela kaynaklı sıtma vakaları dolayısıyla sıtma 
insidansında artış görülmektedir. Dünya Sağ-
lık Örgütü Afrika Bölgesi’nde sıtma insidans 
(binde 219) üst üste iki yıl sabit kalmıştır(4).

Dünyada 2010 yılında 607.000, 2016 yılın-
da 451.000, 2017 yılında 435.000 kişi sıtma 
sebebiyle yaşamını kaybetmiştir. Sıtma kay-
naklı ölümlerin %93’ü Dünya Sağlık Örgütü 
Afrika Bölgesi’nde meydana gelmiştir. 2017 
yılında meydana gelen sıtma ölümlerinin 
%80’i Hindistan ve DSÖ Afrika Bölgesi’nde-
ki on yedi ülkede görülmüştür; şu yedi ülke 
ise tüm sıtma ölümlerinin %53’ünü oluştur-
maktadır: Nijerya (%19), Kongo Demokra-
tik Cumhuriyeti (%11), Burkina Faso (%6), 
Birleşik Tanzanya (%5), Sierra Leone (%4), 
Nijer (%4) ve Hindistan (%4) (4).

Dünya Sağlık Örgütü Amerika Bölgesi dı-
şındaki tüm DSÖ Bölgeleri’nde, 2010-2017 
yılları arasında sıtma kaynaklı ölümlerde dü-
şüş kaydedilmiştir. En büyük düşüşler, DSÖ 
Güneydoğu Asya (%54), Afrika (%40) ve 
Doğu Akdeniz (%10) bölgelerinde meydana 
gelmiştir. Bu kazanımlara rağmen, sıtma kay-
naklı ölümlerde gözlenen düşüş, sıtma indsi-
dans hızında benzer şekilde 2015-2017 yılları 
arasında yavaşlamıştır(4).

Birçok ülke sıtmayı elimine etme yolunda 
ilerlemektedir. 2010 yılında on beş, 2016 yir-
mi dört, 2017 yirmi altı ülke yüzden az yerli 
vaka bildirmiştir, bildirimlerin az olması eli-
minasyonda köşe taşlarını oluşturmaktadır. 
Gelecekte, 2020 yılı için sıtmanın endemik 
olduğu 15 ülkeden sıtmayı elimine etmek he-
defler arasındadır(4).

Eliminasyon sırasında birçok zorlukla karşı-
laşılmaktadır. 2020 ve 2025 yılları için ko-
nulan hedeflere ulaşmanın önünde engeller 
bulunmaktadır. Sıtmanın fazla olduğu ülke-

lerde hastalığın yükü hala fazladır, insidans 
ve mortalite hızları artmaktadır. Ülkedeki 
ekonomik yetersizlik, sıtma ilaçlarına karşı 
parazit direnci ve insektisitlere karşı sivrisi-
nek direncinin ortaya çıkması konulan hedef-
lere ulaşmayı zorlaştırmaktadır(4).

Sıtma vakalarının ve sıtmaya bağlı ölüm-
lerin %70’inin meydana geldiği Sahra altı 
Afrika’da bulunan on ülke ve Hindistan’dan 
yalnızca Hindistan 2016 yılına kıyasla 2017 
yılında sıtma vakalarını azaltabilmiştir(5).

Sıtma ile mücadele sonucu 2010-2015 yılları 
arasında önemli bir yol kat edilmiştir ancak 
2015-2017 yılları arasında bu olumlu gelişme 
sürdürülememiştir.

Sıtma, birçok toplumu etkileyen, sağlık ala-
nındaki eşitsizliklerin önemli bir rol oynadığı 
hastalıktır. Sıtma ile mücadele de eşitsizlikler 
ile de mücadele de gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü ülkelerle iş birliği ya-
parak, en savunmasız insanlara ulaşabilme-
yi hedeflemektedir. Ekonomik durumu kötü 
olan bireyler, gençler, kadınlar ve şehir mer-
kezlerine uzak yerlerde yaşayan ve sağlık 
hizmetine ulaşamayan kişiler daha fazla risk 
altındadırlar(6). 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde 2030 
yılına kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ih-
mal edilen tropikal hastalıkların salgınlarına 
son verilmesi ve hepatit, su kaynaklı hasta-
lıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
etmek hedefler arasında yer almaktadır(7).

Etiyopya, Hindistan, Pakistan ve Ruanda’da 
geçtiğimiz yıl vaka sayısında önemli düşüşler 
gösteren ülkelerin desteklemek ve sıtma ile 
mücadelede bu ülkeler başkalarının kaynak-
larını öğrenerek modeller geliştirmek gerek-
mektedir.

Sıtmaya karşı mücadelede başarı sağlanması, 
en acil sağlık sorunlarından biridir. Ülkeler 
ile iş birliği liderlik taahhüdü ve küresel or-
taklık teşviki ile mücadele de başarılı sonuç-
lara ulaşılacaktır(5).
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2. Sıtmaya neden olan koşullar: Sağlığın sos-
yal belirleyicileri 

Sıtmanın da içinde olduğu bütün hastalıkla-
rın temelde bazı koşullardan ve özellikle de 
sağlığın sosyal belirleyicilerinden etkilendiği 
bilinmektedir. Adı geçen belirleyiciler insan-
ların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, çalıştığı 
ve yaşlandığı koşulları ifade etmektedir. Bu 
koşullar, para dağılımı; güç ve global, ulu-
sal ve lokal düzeydeki kaynakların dağılımı 
tarafından şekillenmektedir. Sağlığın sosyal 
belirleyicileri, sağlıkta eşitsizlikte temel so-
rumlu faktörlerin başında yer aldığı kabul 
edilmektedir(8). Sağlığın sosyal belirleyicile-
rine örnekler; günlük ihtiyaçları karşılayabi-
lecek kaynakların uygunluğu (güvenli konak-
lama ve lokal manavlar gibi yiyecek ihtiyacını 
karşılayabilecek marketler), eğitim, sağlık 
ve iş fırsatlarına ulaşım, sağlık hizmetlerine 
ulaşım, eğitimin kalitesi, toplum güvenliği, 
sosyal destek, sosyal normlar ve bakış açıları, 
şiddete maruz kalım, okur-yazarlık, sosyoe-
konomik şartlar, kitle iletişimine (cep telefo-
nu, internet vb.) ulaşım örnek verilebilir(9).

Bu koşullar/durumlar sıtma için de benzer 
etkileşimleri yaratır. Yoksulluk ve sıtma ara-
sındaki ilişki uzun zamandır bilinmektedir, 
ancak bu ilişki karmaşıktır. Sıtma ve yoksul-
luk arasındaki ilişki pek çok kez tartışma ko-
nusu olmuştur. Sıtmanın mı yoksulluğa sebep 
olduğu yoksa yoksulluğun sıtmanın yayılım 
ve mortalite değerleri açısından etken olup 
olmadığı özellikle tartışma konusu olmuştur. 
Hastalığın yayılmasında temel faktör iklim ve 
ekoloji olduğu bilinmesine rağmen, sıtma en 
çok fakir ülkelerde öldürücü olmaktadır. Bir-
leşmiş Milletler ekonomistlerine göre sıtma 
yoksulluk nedenleri arasında ilk dört sırada 
yer almaktadır. Her yıl Afrika ekonomisine 
yaklaşık olarak 30 bilyon dolara mal olmak-
tadır. Pek çok görüşe göre sıtmayı yok etmek 
Afrika’yı yoksulluktan kurtaracak en önem-
li önceliktir. Sıtma ve yoksulluk arasındaki 
en önemli örneklerden biri, fakir insanlara 
daha ucuz fiyatlara bozuk ilaçların satılma-
sıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine 
göre %20 insan bu yanlış ilaçları kullandığı 

için ölmektedir. Sıtmanın dolaylı olarak ne-
den olduğu ekonomik etkiler hastalığa bağlı 
işe gidememe ve buna bağlı ücret alamama-
dır. İşsizlik yüzdesinin yüksek olduğu bu ül-
kelerde kişiler ekonomik kayıp yaşamamak 
için hasta olarak işe gitme davranışında bu-
lunmaktadır. Bu süreç hem kişinin hastalık 
sürecini olumsuz etkilemekte hem de bula-
şıcılık için risk faktörü oluşturmaktadır(10). 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2017 yılında 
yayınlanan rapora göre; DSÖ Afrika Bölgesi 
küresel sıtma yükünün %92’sini ve sıtmaya 
bağlı ölümlerin %93’ünü oluşturmaktadır. 
Dünyada sıtma vakalarının yarısı ise Nijerya 
(%25), Kongo Cumhuriyeti (%11), Mozam-
bik (%5), Hindistan (%4) ve Uganda’da (%4) 
görülmektedir(11). Dünyada 2017 yılında en 
fazla sıtma vakası görülen ülke olan Nijer-
ya ele alındığında, Nijerya Sahra altı Afrika 
bölgesindeki en büyük ekonomiye sahiptir. 
Ekonomisi daha çok uluslararası yakıt tica-
retinden sağlamaktadır. Ancak buna rağmen 
2010 tahminlerine göre nüfusunun yaklaşık 
%70’i yoksulluk sınırının altında yaşamak-
tadır. Ülkedeki işsizlik yüzdesi 2017 tahmin-
lerine göre %16,5’tir. İşsizlik sıralamasında 
tüm ülkeler arasında 178. sırada yer almak-
tadır. Kongo Cumhuriyeti, ekonomisi zayıf 
ülkelerden biridir. Ülkede yoksulluk sınırının 
altında yaşayan kişi yüzdesi 2014 verilerine 
göre %63’tür. İşsizlik yüzdesi ile ilgili bir bil-
giye ulaşılamamıştır. Ayrıca ülke 2015 yılın-
da Milenyum Kalkınma Hedeflerine ulaşma-
yı başaramamıştır. Mozambik, dünyanın en 
fakir ülkelerinden biridir. Ülkedeki sosyalist 
politikalar, ekonominin iyi kontrol edileme-
mesi ve 1977-1992 yılları arasındaki kanlı 
sivil savaş yoksulluğun ilerlemesine katkıda 
bulunmuştur. Ülkede yoksulluk sınırın altın-
da yaşayan kişi yüzdesi 2015 verilerine göre 
yaklaşık olarak %46,1 iken, işsizlik yüzdesi 
%24,5’tir ve 196. sırada yer almaktadır. Yok-
sulluk sınır altında yaşayan kişi yüzdesi 2011 
verilerine göre %21,9’dur. Uganda da ise iş-
sizlik yüzdesi %9,4 iken yoksulluk sınırının 
altında yaşayan kişi yüzdesi 2017 verilerine 
göre %21,4’tür(12,16).

Sıtmaya ilişkin hane halkı harcaması, ulaşım 



32

Sağlık ve Toplum    Yıl:20 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2020

masraflarından, danışma ücretlerine ve ilaç 
masrafına kadar geniş çerçevededir. Bu ma-
liyetler yoksul ailelerde daha sınırlayıcı ola-
bilir, bu nedenle hasta iyileşecek umuduyla 
bakım aramayı erteleyebilirler veya tamamen 
bakım aramayı bırakabilirler. Uygun tedavi 
olmadığında başa çıkmanın diğer stratejile-
ri; arkadaşlardan ve komşulardan elde edilen 
ilaçları kullanmak, eşzamanlı olarak hasta 
olan kardeşler arasında ilaç paylaşımı veya 
çocuk iyileştiğinde bir sonraki hastalık döne-
mi için bir miktar ilaç tasarrufu yapmaktır. Bu 
strateji birçok küçük çocuğu olan hanelerde 
yaygındır: Genellikle daha genç veya daha 
ağır hasta olan çocuklar bir sağlık merkezi-
ne götürülür ve kardeşleri tedavi etmek için 
ise tek çocuk için alınan ilaçlar kullanılır. Bu 
yaklaşım sadece tedavi sonucunu etkilemez; 
ilaç direncinin ortaya çıkışına katkıda bulu-
nur.

Yoksul insanlar sivrisinek çoğalmasının faz-
la olduğu topraklarda yaşamaktadırlar. Bu 
sebeple yaşamak için kullanılan konut özel-
likleri önem kazanmaktadır. Duvar yapısının 
karakteriyle sıtma prevalansı arasında ilişki 
olduğu gösterilmiştir(17). Bu konuda Ugan-
da’da yapılmış bir kohort çalışmasında, top-
rak olmayan zeminlerde, samandan olmayan 
çatılarda ve çamurdan olmayan duvarlarda 
yaşayanların sıtma insidansı daha düşük bu-
lunmuştur(18). 

Sinek ilacı ile muamele görmüş nevresim gibi 
basit önleyici tedbirler, eğer onlar için ödeme 
yapmaları gerekiyorsa, yoksullar için ulaşıl-
maz olmaktadır(19).

Bir toplumdaki okur yazarlık düzeyi ve sağ-
lık okuryazarlığı düşüklüğü; sıtma tedavisin-
de etkinliği azaltan en önemli faktörlerden 
biridir. Çalışmalar sağlık eğitimi ve tedavi-
nin etkinliği konusunda pozitif korelasyon 
olduğunu bulmuştur. Ancak ilaç rezistansı 
ve hastalığın olası sonuçları konusunda ki-
şiler tarafından bilgi eksikliği olması sıtma 
kontrolünde önemli bir sorun olmuştur. Doğu 
Afrika’da yapılan bir çalışmada gebelik sıra-
sında koruyucu tedavi kullanmanın kötü do-
ğum sonuçlarına yol açacağına inanıldığını 

göstermiştir. Yine benzer şekilde %77 anne 
sıtmanın önlenebilir olmadığını düşündüğü-
nü belirtmiştir. Hastalık hakkında bu yan-
lış görüşler koruyucu davranışlara katılımı 
azaltabilir. Sağlık eğitimi ve okur-yazarlığı 
arttırmak Sahra altı Afrika’da 274 bin vaka-
nın azaltılması ve 1,1 milyon ölümün önüne 
geçebilecektir(20). Sıtmanın en sık görüldü-
ğü ülke olan Nijerya’da 15 yaş üstü kişiler-
de okur yazarlık yüzdesi %51,08, Kongo’da 
%77,04, Mozambik %56,04, Hindistan 69,3, 
Uganda %70,2 olarak belirlenmiştir. Pek çok 
gelişmiş ülkede bu rakamlar ortalamanın al-
tında kalmaktadır(21,25). 

Temel sağlık hizmetleri ve bu hizmetlere ula-
şım, bu hastalığa karşı savaşta karşılaşılan bir 
başka bariyerdir. Sahra altı Afrika ülkeleri-
ne bakıldığında, Nijerya’da 1000 kişi başına 
0,38 doktor düşmektedir. Uzman hekimlere 
ulaşmak oldukça güçtür. Gayrisafi yurt içi 
hasılanın %3’lük kısmı sağlık harcamalarına 
ayrılmaktadır. Sağlık harcamalarına ayrılan 
payda tüm ülkeler arasında 167. sırada yer 
almaktadır. Fakir halk, kanıta dayalı uygula-
malara ulaşabilmek zor olduğu için tıpta gele-
neksel alternatif uygulamalara tedavi amacıy-
la yönelebilmektedir. Ülkede bu uygulamalar 
kanunlarla yasallaştırılmıştır. Genel sağlık si-
gortası uygulaması yaygın değildir. Yerel ilaç 
firmaları sayıca azdır ve halk bu firmalara gü-
venmemektedir. Sahte ilaç (etken maddesiz) 
satışı önemli bir sorundur. Avrupa veya Ame-
rika kökenli birkaç ilaç firması vardır ancak 
bu ilaçlar oldukça pahalıdır(26,27). 

Kırsal kesimlerde yaşayan insanların sağlık 
hizmetlerine ulaşmasına engel ciddi sınır-
lamalar vardır. Bunların başında yine eko-
nomik sebepler gelmektedir ancak coğrafi 
engeller de önemli bir sorundur çünkü fakir 
halkın çoğu uzak bölgelerde, kötü yolları ve 
altyapısı olan yerlerde yaşamaktadır. Coğrafi 
engeller ve maddi imkansızlıkların yanı sıra 
sosyal ve kültürel olarak azınlık diye nitelen-
dirilebilecek grupların ihtiyaçlarının ötelen-
mesi de sağlık hizmetine ulaşılmasında engel 
oluşturmaktadır(19).
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3. Nasıl önlemeli?
3.a. Dünyada iyi uygulama örnekleri
Sıtma ile mücadele başta vaka görülen ülkeler 
olmak üzere pek çok ülke için tarihsel olarak 
önemli olmuştur. Kimi ülkeler bu mücadele-
de uygun önlemleri ve tedavileri sağlayarak 
başarılı olmuş, kimi ülkelerse günümüzde ha-
len mücadeleyi sürdürmektedir. Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün yayınladığı vaka raporunda 
10 ülke sıtma ile mücadelede başarı sağlamış 
ve/veya başarı sağlama yolunda ilerlemekte-
dir(28).

Bu raporlar incelendiğinde ilk dikkati çeken 
ülke Türkmenistan olmaktadır. Türkmenis-
tan’da Plasmodium vivax transmisyonu 1960 
yılına gelindiğinde Global Sıtma Eredikas-
yon Programı’nın başarısıyla durdurulmuştur. 
Daha sonra ülke sıtmanın tekrar bulaşını en-
gellemek ve oluştuğunda hızlıca tespit etmek 
amacıyla bir surveyans sistemi oluşturmuştur. 
1980 yılına gelindiğinde büyük su kaynakla-
rının inşaatı ve kullanımı projeleri nedeniyle 
bazı bölgeler tehlikeye açık hale gelmiştir. 
Ayrıca Afganistan ve diğer komşu ülkelerden 
gelen göçler nedeniyle kontrol zor hale gel-
miştir. Bunun sonucu olarak 1980’lerde ve 
1990’larda yerel vakalarda artma meydana 
gelmiştir. Türkmenistan’daki sağlık sistemi 
bu artmakta olan tehlikeye karşı o yıllarda 
yeterli düzeyde yanıt verememiştir. 1998-
1999 ve 2002-2003 yıllarında 2 P.Vivax sıt-
ma salgını Afganistan sınırında yakın bir böl-
gede meydana gelmiştir. Bu salgın ilk olarak 
sınırda yer alan askeri birlikleri etkilese de 
sonradan o bölgedeki nüfusu da etkilemiştir. 
Gecikmiş tanılar ve tedaviler, sıtma vakaları-
nın bildirilmesindeki gecikmeler bu salgının 
ilerlemesinde rol oynamıştır. Ancak genel ve 
uzmanlaşmış sağlık sistemlerini harekete ge-
çirerek ve salgının görüldüğü bölgedeki kont-
rol ve surveyans aktivitelerini arttırarak trans-
misyonun sadece sınır bölgesinde kalmasını 
sağlamışlardır. 2004 yılına gelindiğinde WHO 
Avrupa Bölgesi’nin eliminasyon stratejileri-
ni de dikkate alarak Türkmenistan hükümeti 
sıtmanın elemine edilmesi ve tekrar bulaşın 
engellenmesine yönelik faaliyetler geliştirme 

kararını almıştır. Bu eliminasyon çabalarının 
sonucu olarak Türkmenistan’da son yerel sıt-
ma vakası 2004’te görülmüş, 2010 yılında 
DSÖ Türkmenistan’ı sıtma görülmeyen ülke 
(malaria-free) olarak sertifikalandırmıştır. 
2004-2010 yılları arasında sıtmanın eliminas-
yonunu sağlamak için enfeksiyonun kaynağı, 
vektör tarafından transmisyonun azaltılması, 
sağlık eğitimi sağlanması gibi alanlarda ge-
niş kapsamlı yaklaşım uygulanmıştır.  Pasif 
ve aktif vaka tespiti sistemi oluşturulmuştur. 
Vaka tabanlı sürveyans, laboratuvar tarafın-
dan onaylanmış sıtma vakalarının bildiril-
mesi ve bölgelerdeki sıtma vakaları ile ilgili 
veri seti oluşturulmuştur. Ülke içindeki yerel 
transmisyonun önüne geçildiğinde, dışarıdan 
gelebilecek vakalara daha fazla odaklanmaya 
başlanılmıştır. Özellikle Afganistan’dan ül-
keye gelen kişilerin, ülkeye girmeden klinik 
muayeneleri yapılmış ve ateşi olan kişilerin 
sıtma muayenesi sınırdaki karantina noktala-
rında yapılmıştır. Transmisyon noktalarında 
böcekbilim uzmanlarının yardımıyla incele-
meler yapılmıştır. Balıklar kullanılarak larval 
kontrol sağlanmaya çalışılmıştır. Toplum bi-
linci, kitle iletişim araçları aracılığıyla arttı-
rılmaya çalışılmış ve sıtma eliminasyonunda 
tüm toplumun katılımının sağlanması teşvik 
edilmeye çalışılmıştır. Güçlü politik adan-
mışlık da Türkmenistan’daki sıtma eliminas-
yonunda önemli bir rol oynamıştır. Hükümet 
ve DSÖ Avrupa Bölgesi Ofisi, çalışmalar 
ve müdahaleler için finansman sağlamıştır. 
Dünya Sağlık Örgütü güncel olarak ülkedeki 
çalışmalarla ilgili önerilerde bulunmuştur ve 
ortaklaşa bir strateji geliştirilmeye çalışılmış-
tır. Türkmenistan’daki bu başarı pek çek ülke 
için örnek teşkil etmelidir(29).

Tarihsel sürece bakıldığında, sıtma açısından 
coğrafi olarak dezavantajlı konumunun da 
etkisiyle Mauritius sıtmaya karşı uzun yıllar 
mücadele halinde olan ülkelerden biri olmuş-
tur. 1800 yılların ortalarında vektör bu ada 
ülkesinde görülmeye başlamış, 1867 yılına 
geldiğinde epidemik bir salgında nüfusunun 
%12’sinin ölümüne sebep olmuştur. Ülke-
de sıklığının çok olması 1948-1951 yıllarına 
gelindiğinde bir eleminasyon kampanyasının 
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başlamasına aracılık etmiştir. Bu eliminasyon 
çalışmaları kapsamında ülke çapında kapalı 
alanlar DDT (dichlorodiphenyltrichloroetha-
ne) ile ilaçlanmış, pasif vaka tespiti ve surve-
yans güçlendirilmiş ve aktif vaka tespiti için 
mobil surveyans ekipleri oluşturulmuştur. 
Bu çalışmaların sonucunda sıtma prevalansı 
giderek azalmış, 1968 yılında son yerli vaka 
görülmüş ve 1973 yılında da DSÖ tarafından 
sıtma görülmeyen ülke olarak sertifikalandı-
rılmıştır. 1975 yılına gelindiğinde, Gervaise 
siklonunun adada yarattığı hasar sebebiyle 
sıtma vektörleri için yeniden verimli çoğal-
ma alanları oluşmuştur. Yüzlerce göçmenin 
adaya yardım için gelmesi ve sonraki yıllarda 
adada her yıl en az bir siklonun etkilerinin gö-
rülmesi de adada sıtma salgının görülmesinde 
katkıda bulunmuştur. 1982 yılında ülkedeki 
yerel vaka sayısı 623 olarak bildirilmiştir. 
Tüm bu gelişmeleri sonucunda Mauritius 
ikinci eliminasyon kampanyası için çalışma-
larda bulunmaya başlamıştır. Lokal transmi-
yonu elemine etmek, vakaların aktif olarak 
tespit edilmesi, ilaçlama ve larvayla beslenen 
balıkların kullanımı gibi çalışmalar yürütül-
müştür. 1989’da vaka sayısı 3’e indirilmiş-
tir. Son yerel vaka 1997 yılında görülmüştür. 
Hızlı tanı testleri, etkili tedaviler ve turistlere 
ücretsiz profilaktik ilaç dağıtımı gibi aktivi-
telerle adada tekrar vaka görülmesinin önü-
ne geçilmiştir. Hükümet eliminasyonunun 
başarısı ve devamlılığı için güçlü politikalar 
ve ekonomik katkılarda bulunmaktadır. Va-
tandaşlar çevre ve vektör kontrolü ile ilgili 
çalışmalara yasal olarak katılmak zorunda-
dır. Mauritius’taki bu tecrübeler bir ülke ne 
kadar transmisyona açık olursa olsun başarılı 
ve sistematik yürütülen çalışmalarla sıtmanın 
eliminasyonunun ve yeniden bulaşın önüne 
geçileceğini göstermiştir(30).

3.b. Dünyada gelecek için programlar
Her yıl DSÖ, Dünya Sıtma Günü kapsamında 
çeşitli temalar belirleyerek stratejiler geliştir-
mektedir. “Sıtmaya Sonsuza Kadar Son Ver” 
teması 2016 yılında belirlenmiş ve aşağıda da 
yazılı olan bu hedefler ışığında tüm dünya ça-
pında çalışmalar yapılması amaçlanmıştır: 

1. Sıtma insidans hızını %90 azaltmak
2. Sıtma mortalite hızını en az %90 azaltmak
3. Sıtmayı en az 35 ülkede elemine etmek
4. Sıtma görülemeyen (malaria-free) tüm ül-
kelerde bu durumun sürdürülmesi için önlem-
ler alınmasıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016-2030 yılları 
için ‘Sıtma için Global Teknik Strateji (Glo-
bal Technical Strategy)’ raporunda dünyada 
yapılması gerekenlerle ilgili stratejik bir çer-
çeve çizilmiştir. Bunlardan ilk ve en önemlisi, 
günümüzde hayat kurtaran araçların etkisinin 
maksimum düzeye çıkartılmasıdır. Burada 
kastedilen, sıtmanın önüne geçilmesi, tanısı 
ve tedavisine herkes tarafından ulaşımının 
sağlanması, sıtma eliminasyonuna karşı ça-
baların arttırılması ve sıtma sürveyans siste-
minin müdahale çalışmasında çekirdek ola-
rak kullanılmasıdır. Bunlar en önemli adımlar 
olarak belirlenmiş ve iki tane destekleyici 
faktör tanımlanmıştır: Araştırmaları genişlet-
mek ve olanak veren çevre şartlarını güçlen-
dirmektir(31).

Sıtma için Global Teknik ve Stratejideki he-
defler, ancak güçlü, tahmin edilebilir ve uzun 
süreli finansman ile sağlanabilir. Global yatı-
rımlar şimdiki düzeyin üç katına çıkarılması 
gerektiği ön görülmektedir. İlerleme, ancak 
güçlü ve sürdürülebilir politik kararlılıkla ve 
yeni sıtma kontrol araçlarının gelişmesine yö-
nelik verilen katkılarla mümkün olabilecek-
tir(32).

Dünya Sağlık Örgütü, her yıl yayınladığı 
‘’Dünya Sıtma Raporu’’nda Global Teknik 
Strateji hedeflerine ve amaçlarına dair ne 
düzeyde ilerleme olduğunu özetlemektedir. 
2018 Kasım ayında yayınlanan son rapora 
göre dünya, insidans ve mortalite hızlarında 
azalma açısından hedefleri gerçekleştirme 
yolunda değildir. 2015-2017 yılları arasında 
dünya çapında sıtma vakası sayıları anlamlı 
derecede azalmamıştır (Tablo 1). 2017 yılında 
sıtmadan ölen tahmini kişi sayısı 435.000’dir 
ve bu sayı bir önceki yılla benzerlik göster-
mektedir. Bu engellerle mücadele etmek için 
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Dünya Sağlık Örgütü ortak çalıştığı diğer ku-
rumlarla hastalık yükü en fazla olan ülkelerde 
çeşitli yeni politikalar gerçekleştirmekte ve 
uygulamaktadır(33). 

Dünyada koruyucu sağlık hizmetleri kapsa-
mında sıtmaya karşı aşı geliştirilmeye çalı-
şılmaktadır. RTS,S/AS01 (RTS,S) isimli aşı 
dünyada özellikle çocuklarda kısmi koru-
yuculuğu sağladığı gösterilen ilk aşıdır. Aşı, 
Plasmodium faciparum (en öldürücü tür) kar-
şı üretilmiştir. Aşı Faz III aşamasındadır ve 
2019 yılından itibaren dünyada seçilmiş böl-
gelerde çocukların immunizasyon programı-
na eklenmesi planlanmıştır. Seçilmiş üç Sahra 
altı Afrika bölgesindeki ülkelerde pilot olarak 
uygulanması kararı alınmıştır(34). 2019 yılı 
Nisan ayına gelindiğinde ilk sıtma aşısı Ma-
lavi’de uygulanmıştır. Daha sonra diğer pilot 
ülkeler Gana ve Kenya’da uygulanmaya baş-
lanmıştır. Aşının daha etkili olabilmesi için 4 
tam doz olunması gerekmektedir ve bu pilot 
uygulama seçilmiş ülkelerde 2024’e kadar 

devam edecektir. Aşının kısmi koruyuculu-
ğunun olması diğer müdahale çalışmalarına 
(iç ortam ilaçlama, sıtma eğitimi gibi) üstün 
değil, destekleyici olduğu anlamına gelir. Bu 
yüzden diğer müdahale çalışmalarıyla eş za-
manlı yürütülmelidir. Önümüzdeki 5 yıl bo-
yunca bu pilot aşılama çalışmasından elde 
edilecek veriler, sıtma kontrolü açısında tarihi 
bir öneme sahip olacaktır(35).

Mekong Sıtma Eliminasyon Programı, dünT-
yada sıtmaya karşı yürütülen programlar açı-
sından örnek verilebilecek bir diğer program-
dır. Bu programın amacı, Büyük Mekong adı 
verilen Güneydoğu Asya’da yer alan bir alt 
bölgede 2030’a kadar sıtmayı elemine etmek, 
elemine olan bölgelerde ise sıtma görülmeme 
statüsünü devam ettirmektir. Ayrıca bu böl-
gede sıtma ilaçlarına karşı görülen dirençlere 
karşı müdahale edilmesi gerekliliğin önemi 
vurgulanmaktadır(36).

Tablo 1. Dünya Sağlık Örgütü Bölgelerine Göre Sıtma İnsidansının Risk Altındaki Top-
lumda 2010-2017 Yılları Arasındaki Değişimi (1000 kişi başına)

World Health Organization. World Malaria Report, 2018, p.41
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3.c. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
açısından sıtma
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, tüm dün-
yada insanların barış ve refah içinde yaşama-
sını sağlamak için Birleşmiş Milletler tarafın-
dan yapılmış 17 ana başlık altında toplanmış 
eylem çağrılarıdır(37).

HIV/AIDS, tüberküloz ve diğer ihmal edil-
miş tropik hastalıklarla beraber, sıtma kont-
rolü 3. amacın 3.3’ncü hedefinde ‘’AIDS, tü-
berküloz, sıtma ve diğer tropikal hastalıkların 
salgınlarının 2030’a kadar önüne geçilmesi’’ 
şeklinde doğrudan tanımlanmıştır. Ancak sıt-
maya karşı verilen mücadeleyi etkileyen fak-
törler göz önüne alındığında başarılı bir prog-
ram yürütülmesi için 3.hedefte sınırlı kalmak 
yanlış olacaktır.

Tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
ulaşmak, 3.hedefin sağlıkla ilgili amaçlarına 
ulaşmakta katkıda bulunacak ve tüm yaşlar-
da sağlıklı yaşam için garanti oluşturacaktır. 
Sıtma kontrolündeki gelişmeler, diğer amaç-
ların gelişimine katkıda bulunacak ve diğer 
amaçlardaki gelişmelerde bu kontrole katkıda 
bulunabilecektir. Özellikle yoksulluğun sona 
erdirilmesi (Hedef 1), herkesin kapsayıcı ve 
adil eğitimin sağlanması (Hedef 4), cinsiyet-
ler arası eşitliğin sağlanması (Hedef 5), her-
kes için sürdürülebilir ve adil iş olanaklarının 
sağlanması (Hedef 8) ve ülkeler arası eşitsiz-
liğin azaltılması (Hedef 10) buna örnek veri-
lebilir(38).

Sıtma, dünyada sağlık ve gelişme alanında ve 
ayrıca 2030’da ulaşması hedeflenen sürdürü-
lebilir kalkınma hedeflerine karşı büyük bir 
tehdit olarak algılanmaktadır. Bunun sebebi 
risk altında olan toplum ve kişilerin sayıca 
fazlalığıdır. Avrupa Bölgesi Taşkent Dekla-
rasyonunda yapılan açıklamaya göre sıtma 
görülmeyen bölge olarak ilan edilmiştir. An-
cak iklim değişiklikleri ve diğer sosyal, de-
mografik ve çevresel faktörler tekrar bulaş 
riskini arttırmıştır. 

Yoksulluk ve malnütrisyon, zayıf sağlık sis-
temleri, uygun olmayan konut gibi ilişkili 

durumlar, sıtma karşısında “savunmasız” ola-
rak değerlendirilebilecek konularla ilişkilidir. 
Dolayısıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedef-
lerinin Hedef 1’inde tanımlanan ‘’Yoksullu-
ğun Olmaması’’ hedefine ulaşılması yoksul-
luk ve ilişkili durumlara sahip kişi sayısını 
azaltarak, bu hastalığa karşı savunmasızlık 
durumunu azaltabilecektir. 

Sıtma görülmeyen statüsünü devam ettirmek 
ekonomik avantajlara da sahiptir. Sıtma vaka-
larını azaltmak yüksek ekonomik gelişmeyle 
ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla sıtmadaki ge-
lişmeler doğrudan 8. Hedefle de ilgilidir.

İklim değişikliği durumunda sıtma salgınları, 
vektörün yeni üreme alanları bulmasıyla ge-
lişebilir. 13.hedef kapsamındaki gelişmeler, 
sıtmanın sınırlı kalmasında ve bulaşıcılığının 
azalmasında önemlidir(39)

Sıtmayı sadece 3. hedef doğrultusunda sınır-
lamak eksik bir yaklaşımdır. Hastalığın bula-
şında, morbidite ve mortalite hızlarının sey-
rinde pek çok faktör yer almaktadır ve bunlar 
doğrudan diğer hedeflerle ilişkilidir. Hedefle-
rin birinde olacak gelişme sıtmaya karşı olan 
mücadelede önemli gelişme sağlayacaktır. 
Aynı şekilde dünyada bu kadar yaygın ve öl-
dürücü olan bu hastalığa karşı verilen başa-
rılı müdahaleler 2030’da belirlenen hedeflere 
ulaşmada katkıda bulunacaktır. 

Sonuç olarak sıtma önlenebilir bir hastalıktır; 
ancak, dünyada belirlenen hedeflere tam ola-
rak ulaşılamadığı görülmektedir. Bu konuda 
önemli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen 
iş birliği, küresel hedeflerin izlenmesi, AR-
GE çalışmalarının küresel yaygınlığı, bütçe 
olanaklarının eşit olmaması, ülkelerin sos-
yo-ekonomik ve diğer açılardan eşitsiz ko-
şulları, altyapı eksiklikleri, farkındalık azlığı 
gibi konular sorunun temelinde yatmaktadır. 
Bu konulara önceliğin uluslararası düzeyde 
verilebilmesi ve uygulamaların uluslar düze-
yinde eşitlik ve hakkaniyet temelinde yaygın-
laştırılması temel yaklaşımın ilkeleri olabilir.
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Determining the Relationship Between Aging in Place and Successful 
Aging and Life Satisfaction Among Older People

Yaşlı Bireylerde Yerinde Yaşlanma ile Başarılı Yaşlanma ve 
Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Cemile KÜTMEÇ YILMAZ

ABSTRACTÖZ
Aim: This study was conducted to evaluate the relationship between 
aging in place and successful aging and life satisfaction in the older 
people.
Materials and Methods: This descriptive, cross sectional and cor-
relational study was conducted with hospitalized 190 older people 
at the age of 65 years and above, receiving treatment in the internal 
clinics of a university hospital between the dates of February 25-
June 30, 2019. An introductory information form, Aging in Place 
Scale, Successful Aging Scale, and the Satisfaction with Life Scale 
were used to collect the data. 
Results: Of the individuals with an age average of 73.75±8.10 years, 
52,6% were female, 81,6% were married, and 50,5% were illiterate. 
In the study, there was a positive moderate meaningful relationship 
between aging in place satisfaction and successful aging (r = 0.484, 
p = 0.000) and life satisfaction (r = 0.580, p = 0.000) among older 
people.  
Conclusion: The study results showed that as satisfaction level with 
aging in place of older people increased, their successful aging and 
life satisfaction increased.

Amaç: Bu araştırma yaşlı bireylerde yerinde yaşlanma ile başarılı 
yaşlanma ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tasarım-
daki bu çalışma, 25 Şubat – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında bir 
üniversite hastanesinin dahili kliniklerinde yatarak tedavi alan 65 
yaş ve üzeri 190 yaşlı birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verile-
rinin toplanmasında tanıtıcı bilgi formu, Yerinde Yaşlanma Ölçeği, 
Başarılı Yaşlanma Ölçeği ve Yaşam Doyum Ölçeği kullanılmıştır. 
Bulgular: Yaş ortalaması 73.75±8.10 yıl olan yaşlı bireylerin 
%52,6’sının kadın, %81,6’sının evli olduğu ve  %50,5’inin okur ya-
zar olmadığı belirlenmiştir. Çalışmada yaşlı bireylerde yerinde yaş-
lanma memnuniyet düzeyi ile başarılı yaşlanma durumu (r = 0.484, 
p = 0.000) ve yaşam doyumu (r = 0.580, p = 0.000) arasında pozitif 
yönde orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu be-
lirlenmiştir. 
Sonuç: Çalışmada yaşlı bireylerin yerinde yaşlanmaya ilişkin mem-
nuniyet düzeyi arttıkça başarılı yaşlanma durumunun ve yaşam do-
yumunun arttığı saptanmıştır. 

Keywords: Aging in place, successful aging, life satisfaction. Anahtar Kelimeler: Yerinde yaşlanma, başarılı yaşlanma, yaşam 
doyumu. 
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GİRİŞ

Günümüzde sağlık alanındaki değişim ve geliş-
meler, yaşam süresinin uzamasına ve yaşlı nüfu-
sun hızla artmasına yol açmıştır. Yaşlı nüfustaki 
artış, kronik hastalık yükünde, bakıma ihtiyaç du-
yan birey sayısında dolayısıyla sağlık giderlerin-
de artışı beraberinde getirmektedir. Bu durumda 
yaşlı bireye hem kaliteli bakım hizmeti sunmayı 
hem de bakım maliyetini düşürmeyi hedefleyen 
sürdürülebilir yeni düzenlemelere ihtiyaç duyul-
maktadır (1). Bu kapsamda yerinde yaşlanma, 
yaşlı bireyin yaşam kalitesini arttıran yaşlı dostu 

uygulamalar içinde yer alan bir yaşlı bakım yak-
laşımı olarak karşımıza çıkmaktadır (2).  

Yerinde yaşlanma kavramı “yaşlı bireyin tanıdık 
bir ortamda yaşama isteği” olup, yaşlı birey için 
bağımsızlık, güven, otonomi, komşu, aile ve arka-
daşları içeren sosyal destek bağının sürdürülmesi 
anlamını taşımaktadır. Bir başka tanıma göre ye-
rinde yaşlanma “kişinin yaşı, geliri veya yeterli-
lik düzeyine bakılmaksızın kendi evinde ve top-
lumda güvenli, bağımsız ve rahat yaşamasıdır” 
(2,3). Yerinde yaşlanmanın temel hedefi refahın 
artışı, bağımsızlık, özgürlük, yaşanılan ev ile olan 
duygusal bağın sürdürülmesi, arkadaş, akraba ve 
komşuluk ilişkilerinin devam etmesi böylece yaş-
lı bireyin sağlıklı yaşlanmasına ve kendi evinde 
yaşamını sürdürmesine yardımcı olmaktır (4-7). 
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Literatürde yaşlı bireylerin büyük çoğunluğunun 
yerinde yaşlanmak, fiziksel ve zihinsel yetersiz-
liği olsa da çok yaşlansa da kendi evinde kalmak 
istedikleri saptanmıştır (8). Öğüt ve ark. (2017) 
tarafından huzurevinde yapılan bir çalışmada yaş-
lıların %64.4’ü yaşlanma sürecini evinde geçir-
mek istediğini ifade etmiştir (3). Yaşlı birey için 
ev yaşamı, bildiği, alışık olduğu, kendini güven-
de, huzurlu ve özgür hissettiği, mekâna egemen 
olduğu, anılarının bulunduğu ortamı tanımlamak-
tadır (9). Bu tanımlamaya göre yerinde yaşlanma-
nın fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan yaşlı 
bireyi olumlu yönde etkilemesi olasıdır (6,10). 
Bu açıdan değerlendirildiğinde yerinde yaşlanma 
hem başarılı yaşlanma hem de yaşam doyumu 
için oldukça önemlidir. 

Başarılı yaşlanma hastalıklardan korunma ve has-
talıkların olmaması, fiziksel ve zihinsel işlevselli-
ğin sürdürülmesi, hayata aktif katılım, psikososyal 
açıdan iyi olma, yüksek yaşam doyumu, finansal 
güvenlik ve hayata pozitif bakış gibi anlamlarda 
kullanılmaktadır (11,12). Literatürde yaşlanma ile 
birlikte ortaya çıkan fiziksel, zihinsel, psikolojik, 
sosyal kayıpların başarılı yaşlanmayı olumsuz et-
kilediği belirtilmektedir (11). Yapılan bir çalışma-
da özellikle yaşam biçimi alışkanlıklarının, sigara 
içmemenin ve sosyal desteğin başarılı yaşlanma 
için önemli olduğu bildirilmektedir (7). Buradan 
hareketle başarılı yaşlanma için sağlıklı yaşam 
biçimi alışkanlıklarının sürdürülmesi ve sosyal 
ilişkilerin güçlendirilmesinin önemli olduğu so-
nucuna varılabilir. Başarılı yaşlanma için önem-
li olan bu faktörler aslında yerinde yaşlanmanın 
yaşlı birey üzerindeki olumlu etkileri arasında 
yer almakta ve aynı zamanda yaşam doyumunun 
önemli bir bileşeni olduğu düşünülmektedir (13). 

Yerinde yaşlanma, yaşam doyumu ve başarılı yaş-
lanmanın birbirini bütünleyen kavramlar olduğu 
ve birinin eksikliğinin diğerini olumsuz etkileye-
bileceği öngörülmektedir. Literatürde yer alan bir 
çalışmada yerinde yaşlanmanın yaşlı bireylerin 
farklı işlerle meşgul olma potansiyelini arttırdığı 
belirtilmiştir. Aynı çalışmada evde gerçekleştiri-
len bu uğraşıların yaşlı bireyin kendini faydalı, 
amaçlı hissetmesini ve anlamlı bir yaşam sürme-
sini sağlayarak başarılı yaşlanmaya katkı sağladı-
ğı saptanmıştır (13). Bu durumda yerinde ve ba-

şarılı yaşlanan bireylerin de yaşam doyumlarının 
yüksek olabileceği düşünülmektedir (14). Taş ve 
Toprak (2018) tarafından yapılan bir çalışmada, 
kendi evinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam kali-
tesinin huzurevinde yaşayanlardan daha  yüksek 
olduğu belirlenmiştir (15). Literatürde yerinde 
yaşlanma ile başarılı yaşlanma ve yaşam doyu-
mu arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu bakımdan yaşlı bireylerde 
yerinde yaşlanma ile başarılı yaşlanma ve yaşam 
doyumu arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 
yapılan bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

Araştırma Soruları

Bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmış-
tır.

- Yaşlı bireylerde yerinde yaşlanmaya ilişkin 
memnuniyet düzeyi nedir? 
- Yaşlı bireylerde başarılı yaşlanma durumu ne-
dir? 
- Yaşlı bireylerde yaşam doyumu düzeyi nedir?
- Yaşlı bireylerde yerinde yaşlanma ve başarılı 
yaşlanma arasında ilişki var mıdır? 
- Yaşlı bireylerde yerinde yaşlanma ve yaşam do-
yumu arasında ilişki var mıdır? 

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Tasarımı
Araştırma, yaşlı bireylerde yerinde yaşlanma ile 
başarılı yaşlanma ve yaşam doyumu arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı, kesitsel 
ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 Araştırmanın evrenini, 25 Şubat – 30 Haziran 
2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin 
dahili kliniklerinde (iç hastalıkları, göğüs hasta-
lıkları, kardiyoloji ve nöroloji) yatarak tedavi gö-
ren, 65 yaş ve üzeri 190 birey ile yürütülmüştür. 
Çalışmada herhangi bir örnekleme yöntemi kul-
lanılmamıştır. Araştırma tek merkezde yürütül-
müştür. Bu nedenle araştırmanın yapıldığı süre 
içerisinde araştırmanın yürütüldüğü kliniklerde 
yatarak tedavi gören, herhangi bir bakım evinde 
yaşamayan, fiziksel ve bilişsel sağlık düzeyle-
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ri araştırmada uygulanması planlanan formları 
cevaplamaya uygun, iletişime engel bir sorunu 
bulunmayan, Türkçe iletişim kurabilen, gönüllü 
olarak araştırmaya katılmayı kabul eden 65 yaş 
ve üzeri tüm bireyler araştırmaya dahil edilmiştir. 

Araştırmanın Etik Boyutu 
Araştırmaya başlamadan önce Aksaray Üni-
versitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul’undan 
(2019/22) etik kurul onayı ve araştırmanın yapıla-
cağı kurumdan yazılı izin alınmıştır. Araştırmada 
kullanılan ölçekler için kullanım izni alınmıştır. 
Çalışmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. 
Araştırma kapsamındaki yaşlı bireylere araştır-
macı tarafından araştırmanın amacı hakkında 
bilgi verilmiş ve sözlü onamları alınmıştır. Ayrı-
ca çalışma Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne 
uygun olarak yapılmıştır. 

Verilerin Toplanması
Araştırma verilerinin toplanmasında, Tanıtıcı 
Bilgi Formu, Yerinde Yaşlanma Ölçeği (YYÖ), 
Başarılı Yaşlanma Ölçeği (BYÖ) ve Yaşam Do-
yum Ölçeği (YDÖ) kullanılmıştır. Veri toplama 
aşamasında yaşlı bireylere araştırmanın amacı 
hakkında bilgi verilmiştir. Veriler araştırmacılar 
tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile yaklaşık 
15-20 dakika sürede hasta odasında toplanmıştır.

Tanıtıcı Bilgi Formu
Literatürdeki çalışmalar incelenerek geliştirilen 
(2,11,20) bu form, yaşlı bireylerin sosyo-demog-
rafik özelliklerini belirleyen yaş, cinsiyet, medeni 
durum, eğitim düzeyi, çalışma durumu, mesleği, 
gelir durumu, birlikte yaşama durumu ve kendi-
ne ait evi olma durumunu içeren dokuz; kronik 
hastalığı olma durumu, mevcut kronik hastalıkları 
ve günlük kullanılan ilaç sayısını içeren üç soru 
olmak üzere toplam 12 sorudan oluşmuştur.    

Yerinde Yaşlanma Ölçeği (YYÖ)
Kalınkara ve Kapıkıran (2017) tarafından geliş-
tirilen YYÖ, özellikle uzun süredir aynı çevrede 
yaşamını sürdüren yaşlı bireylerin yer - çevre de-
ğişikliği yapması ya da uzun süredir yaşadığı yer-
deki memnuniyet düzeyini belirlemek amacı ile 
geliştirilmiştir (2). Ölçek yaşlı bireyin yaşadığı ev 
ve çevreden memnuniyet düzeyini ölçmeye yöne-

lik hazırlanmış toplam 15 ifadeden ve üç alt fak-
törden oluşmaktadır. Ölçekte faktör 1“Algılanan 
Sosyal Destek (1-6 sorular)”, faktör 2 “Fiziksel 
Yeterlilik (7-11 sorular)” ve faktör 3 “Elde Edile-
bilen Sosyal Destek (12-15 sorular)” olmak üzere 
üç alt başlıkta sınıflandırılmıştır. Ölçekte yer alan 
ifadelere ilişkin tutumlar “Kesinlikle katılmıyo-
rum” 1, “Katılmıyorum” 2, “Kararsızım” 3, “Ka-
tılıyorum” 4 ve “Kesinlikle katılıyorum” 5 olmak 
üzere 5’li Likert tipi cümlelere verilen yanıtlarla 
belirlenmiştir. Ölçekten en az 15 en çok 75 puan 
alınabilmekte ve alınan puan arttıkça yerinde yaş-
lanmaya ilişkin memnuniyet artmaktadır. Ölçeğin 
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.90 bulun-
muştur (2). Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa 
değeri 0.82 olarak saptanmıştır. 

Başarılı Yaşlanma Ölçeği (BYÖ)
Ölçek 2009 yılında Reker (16) tarafından geliş-
tirilmiştir. Yaşlı bireyin kendi yaşlılığını nasıl 
hissettiğini değerlendirmeye yönelik ifadelerden 
oluşan ölçek, “Sağlıklı Yaşam Biçimi” (5,6,10 nu-
maralı ifadeler) ve “Sorunlarla Mücadele Etme” 
(1, 2, 3, 4, 7, 8 ve 9 numaralı ifadeler) olmak üze-
re 2 alt boyut ve 10 ifade içermektedir (16). Yedili 
Likert tipteki bu ölçekte yer alan ifadelerin puan-
laması “Kesinlikle katılıyorum” 7, “Katılıyorum” 
6, “Kısmen katılıyorum” 5, “Kararsızım” 4, “Kıs-
men katılmıyorum” 3, “Katılmıyorum” 2 ve “Ke-
sinlikle katılmıyorum” 1 şeklindedir. Ölçekten 
en az 10 en çok 70 puan alınabilmektedir. Puan 
arttıkça yaşlı bireylerin başarılı yaşlanma durum-
ları da artmaktadır. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışması Hazer ve Özsungur (2017) 
tarafından yapılmış ve Türk toplumu için geçerli 
ve güvenilir bir ölçek olduğu saptanmıştır (11). 
Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.85 
bulunmuştur. Çalışmamızda ise ölçeğin Cronbach 
alfa değeri 0.78’dir.

Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ)
Yaşam doyumunu değerlendirmek için uygulanan 
YDÖ Diener, Emmans, Lorsenve Giffin (1985) 
tarafından geliştirilmiştir (17).  Beş aynı yönde 
ifade edilen maddeden oluşan ölçek, “Çok uy-
gun”, “Uygun”, “Biraz uygun”, “Ne uygun ne de 
uygun değil”, “Pek uygun değil”, “Uygun değil” 
ve “Hiç uygun değil” şeklinde “1” den “7”ye ka-
dar değişen likert tipi değerlendirmeye sahiptir 
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(17). Kendini değerlendirme türünde bir ölçme 
aracıdır. Dağlı ve Baysal (2016) tarafından Türk-
çeye uyarlaması yapılan ölçeğin test-tekrar test 
güvenirliği 0.97 olarak bulunmuştur. Ölçekten en 
az 5 en fazla 35 puan alınabilmektedir. Ölçekten 
alınan puanın artması yaşam doyumunun yüksek-
liğini ifade etmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa iç 
tutarlılık katsayısı 0.88 bulunmuştur (18). Bu ça-
lışmada ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.91 olarak 
belirlenmiştir. 

Verilerin İstatistiksel Analizi
Araştırma verilerinin analizinde IBM SPSS Ver-
sion 21 programı kullanılmıştır. Verilerin normal 
dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov anali-
zi ile test edilmiştir. Tüm ölçek puanları normal 
dağılıma sahip olmadığı için parametrik olmayan 
istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırma 
verilerinin değerlendirilmesinde bireylerin tanım-
layıcı özellikleri sayı, yüzde, ortalama ve standart 
sapma kullanılarak özetlenmiştir. Çalışmada iki 
gruplu değişkenlerin skorlarını karşılaştırmada 
Mann Whitney U testi, üç ya da daha fazla gruplu 
değişkenlerin skorlarını karşılaştırmada ise Krus-
kal Wallis testi kullanılmıştır. Ölçek toplam puan-
larının birbiri ilişkisi Spearman korelasyon ana-
lizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada istatistiksel 
anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 
Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin sosyo-demog-
rafik ve tıbbi özellikleri Tablo 1’de yer almakta-
dır. Buna göre çalışmada yaşlı bireylerin yaş or-
talamasının 73.75±8.10 yıl ve %63,2’sinin 65-74 
yaş aralığında olduğu saptandı. Çalışmaya katılan 
yaşlı bireylerin %52,6’sının kadın, %81,6’sının 
evli, %50,5’inin okuryazar olmadığı ve %61,6’sı-
nın çalışmadığı belirlenmiştir. Yaşlı bireylerin 
%50’si eşi ile birlikte yaşadığını ve %76,8’i ise 
kendine ait evi olduğunu ifade etmiştir. Çalışma-
da yaşlı bireylerin %91,1’inin en az bir kronik 
hastalığı ve kronik hastalıkların sırasıyla hiper-
tansiyon (%50,5), diyabet (39,5), kronik obstrük-
tif akciğer hastalığı (KOAH) (%35,3), kalp yeter-
sizliği (%34,2), böbrek yetersizliği (%6,8) olduğu 
ve %18,9’unun sürekli kullandığı ilaç sayısının 
günlük ortalama 5 olduğu saptanmıştır. 

Tablo 1. Yaşlı bireylerin sosyo-demografik ve 
tıbbi özellikleri (n= 190) (Aksaray - 2019)
Değişkenler n %
Yaş grupları 
65-74 yaş 
75 ve üzeri

120
70

63,2
36,8

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek

100
90

52,6
47,4

Medeni durum
Evli 
Bekar 

155
35

81,6
18,4

Eğitim durumu

Okuryazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite ve üzeri

96
82
8
4

50,5
43,2
4,2
2,1

Meslek 

İşçi 
Çiftçi
Serbest meslek
Emekli
Çalışmıyor 

8
24
24
17
117

4,2
12,6
12,6
8,9
61,6

Gelir durumu algısı

Geliri giderinden fazla 
Geliri giderinden az 
Gelir gidere denk

21
60
109

11,1
31,6
57,3

Birlikte yaşama durumu

Yalnız
Eşi ile birlikte yaşama
Çocukları ile birlikte yaşama
Eşi ve çocukları ile birlikte yaşama

27
95
45
23

14,2
50,0
23,7
12,1

Kronik hastalık durumu

Evet 
Hayır 

173
17

91,1
8,9

Mevcut kronik hastalıklar

Hipertansiyon
Diyabet
KOAH
Kalp yetersizliği
Böbrek yetersizliği

96
75
67
65
13

50,5
39,5
35,3
34,2
6,8

Günlük kullanılan ilaç sayısı 
(adet)

4.37±2.62

Kendine ait evi olma durumu

Evet 
Hayır

146
44

76,8
23,2

KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
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Çalışmada yaşlı bireylerin YYÖ toplam puan 
ortalaması 54.48±17.85’dir. Çalışmada YYÖ alt 
boyut toplam puan ortalamaları incelendiğin-
de, Algılanan Sosyal Destek alt boyutu puanı 
22.38±8.05, Fiziksel Yeterlilik alt boyutu puanı 
18.06±8.14 ve Elde Edilen Sosyal Destek alt bo-
yutu puanı 14.03±6.28’dir.  (Tablo 2). 

Yaşlı bireylerin bazı sosyo-demografik ve tıbbi 
özelliklerinin YYÖ toplam puan ortalamalarına 
göre karşılaştırılması tablo 3’te verilmiştir. Çalış-
mada yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir durumu, 
kendine ait evi olma durumu, kronik hastalığı 
olma durumu değişkenlerine göre YYÖ toplam 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki sap-
tanmazken, evli olan (p= 0.000),  eşi ile birlikte 
yaşayan (p= 0.000) yaşlı bireylerin YYÖ toplam 
puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belir-
lenmiştir (Tablo 3).

Tablo 2. Yaşlı bireylerin Yerinde Yaşlanma Öl-
çeği, Başarılı Yaşlanma Ölçeği ve Yaşam Doyum 
Ölçeği ve ölçek alt boyutları toplam puan ortala-
maları (n= 190) (Aksaray - 2019)

YYÖ alt boyutları Ortalama±Standart 
sapma (Ort±Ss)

Algılanan Sosyal Destek 
Fiziksel Yeterlilik
Elde Edilen Sosyal Destek
YYÖ toplam puan ortalaması

22.38±8.05
18.06±8.14
14.03±6.28
54.48±17.85

BYÖ alt boyutları

Sağlıklı Yaşam Biçimi
Sorunlarla Mücadele Etme
BYÖ toplam puan ortalaması

15.10±5.48
35.21±12.26
50.32±17.42

Yaşam Doyum Ölçeği 
toplam puan ortalaması

16.14±6.34

YYÖ: Yerinde Yaşlanma Ölçeği, BYÖ: Başarı-
lı Yaşlanma Ölçeği

Çalışmada yaşlı bireylerin BYÖ toplam puan or-
talamasının 50.32±17.42, Sağlıklı Yaşam Biçimi 
alt boyutu puan ortalamasının 15.10±5.48 ve So-
runlarla Mücadele Etme alt boyut puan ortalama-
sının 35.21±12.26 olduğu saptanmıştır (Tablo 2). 
Çalışmada bazı demografik ve tıbbi özelliklerine 
göre BYÖ toplam puan ortalamaları karşılaştırıl-
dığında, yaşlı bireylerde yaş, cinsiyet, eğitim dü-
zeyi ve kronik hastalığı olma durumu değişkenle-
rine göre BYÖ toplam puan ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark saptanmazken, evli (p= 0.003), 
geliri giderine denk (p= 0.004) ve eşi ile birlikte 
yaşayan (p= 0.025) yaşlı bireylerde BYÖ toplam 
puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı dü-
zeyde daha yüksek belirlenmiştir.

Yaşlı bireylerin YDÖ toplam puan ortalamasının 
16.14±6.34 olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Geliri 
giderine denk (p= 0.007), evli (p= 0.012) ve eşi 
ile birlikte yaşayan (p= 0.002) yaşlıların YDÖ 
toplam puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 3). 

Araştırmada kullanılan YYÖ, BYÖ ve YDÖ pu-
anları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek üzere 
yapılan korelasyon analizinde,  YYÖ ile BYÖ (r= 
0.577, p= 0.000) ve YDÖ (r= 0.530, p= 0.000) 
arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir 
fark olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Yaşlı birey-
lerin YYÖ’den aldıkları toplam puan ortalamaları 
arttıkça BYÖ ve YDÖ toplam puan ortalamaları 
artmaktadır (Tablo 4). 
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Tablo 3. Yerinde Yaşlanma Ölçeği, Başarılı Yaşlanma Ölçeği ve Yaşam Doyum Ölçeği toplam 
puan ortalamalarının bireylerin bazı özelliklerine göre karşılaştırılması (n=190) (Aksaray - 2019)

Değişkenler YYÖ BYÖ YDÖ
Ort±Ss Ort±Ss Ort±Ss

Yaş
65-74 yaş 
75 ve üzeri

54.58±18.41
53.68±16.20

50.48±17.93
50.04±16.65

16.23±6.30
15.98±6.44

Z/ KW
p

Z=-0.838
p= 0.402

Z=-0.356
p= 0.721

Z=--0.444
p= 0.657

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek

53.64±17.96
54.93±17.24

48.25±18.89
52.62±15.42

15.93±6.50
16.37±6.18

Z/ KW
p

Z=-0.270
p= 0.787

Z=-1.146
p= 0.252

Z=-0.373
p= 0.709

Eğitim durumu
Okuryazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite ve üzeri

52.61±15.91
55.60±19.51
62.12±15.60
49.66±

48.43±17.76
51.84±16.99
56.25±10.81
66.33±6.35

15.32±6.44
17.04±6.22
15.37±5.01
21.66±5.77

Z/ KW
p

KW=5.521
p=0.137

KW=6.729
p= 0.081

KW=5.292
p= 0.152

Medeni durum
Evli 
Bekar 

57.72±16.76
40.11± 15.44

52.13±16.07
42.28±20.89

16.67±6.40
13.77±5.52

Z/ KW
p

Z=5.286
p= 0.000**

Z=2.956
p= 0.003*

Z=2.505
p= 0.012*

Gelir durumu
Geliri giderinden fazla 
Geliri giderinden az 
Gelir gidere denk

55.61±14.83
50.50±17.36
56.11±18.41

47.52±19.92
47.36±18.06
52.34±16.51

16.14±6.10
13.40±6.25
17.51±5.93

Z/ KW
p

KW=5.272
p= 0.072

KW=6.288
p= 0.043*

KW=16.693
p= 0.000**

Birlikte yaşama durumu
Yalnız
Eşi ile birlikte 
Çocukları ile birlikte 
Eşi ve çocukları ile birlikte

45.48±17.64
59.41±16.60
52.13±16.81
49.30±19.54

51.85±14.83
52.97±16.50
45.95±18.90
46.08±19.49

14.22±6.29
17.92±6.17
14.64±5.68
13.95±6.57

Z/ KW
p

KW=20.620
p= 0.000**

KW=10.534
p= 0.015*

KW=15.333
*p= 0.002*

Kronik hastalığı olma 
durumu
Evet
Hayır 

53.76±17.31
59.17±20.11

50.58±17.62
47.64±15.46

16.17±6.42
15.82±5.58

Z/ KW
p

Z=-1.734
p= 0.083

Z=-1.084
p= 0.278

Z=-1.734
p= 0.702

YYÖ: Yerinde Yaşlanma Ölçeği, BYÖ: Başarılı Yaşlanma Ölçeği, YDÖ: Yaşam Doyum Ölçeği,
Ort: Ortalama, SS: Standart Sapma, Z: Mann Whitney U testi, KW: Kruskal Wallis testi, 
*p<.0.05 **p<0.001
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TARTIŞMA
Yerinde yaşlanma son yıllarda önemi giderek art-
maya başlayan ve yaşlı bireyler tarafından tercih 
edilen bir bakım yaklaşımı olarak karşımıza çık-
maktadır (1,2). Ülkemizde yerinde yaşlanmaya 
ilişkin sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu 
çalışma yaşlı bireylerde yerinde yaşlanma ile ba-
şarılı yaşlanma ve yaşam doyumu arasındaki iliş-
kiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Çalışmada YYÖ toplam puan ortalaması ortala-
ma değerin üzerindedir (54.48±17.85). Bu sonu-
ca göre yaşlı bireylerin yaşadığı yer ve çevreden 
memnuniyet düzeylerinin iyi olduğu söylenebilir. 
Ülkemizde yerinde yaşlanma ile ilgili çalışma-
lar oldukça yeni olup, YYÖ’nün kullanıldığı bir 
çalışmaya rastlanmıştır (19). Yerinde yaşlanma-
ya ilişkin memnuniyet düzeyinin yaşanılan ev, 
mahalle, komşular ve komşularla ilişkiler, ya-
şam tarzı gibi birçok subjektif yönünün olduğu 
belirtilmektedir (20). Literatürde yaşlı bireylerin 
çoğunluğunun kendi yaşam alanlarında bağımsız 
olarak yaşamaya devam etmek ve kişisel özerklik, 
esneklik ve yaşam tarzı seçimlerini korumak iste-
diği belirtilmektedir (8). Yalçınöz Baysal ve ark. 
(2020) tarafından yapılan çalışmada yerinde yaş-
lanmaya ilişkin memnuniyet düzeyi ortalamanın 
üzerinde bulunmuştur (19). Öğüt ve ark. (2017) 
tarafından yapılan çalışmada yaşlı bireylerin yaş-
lılık dönemini kendi evlerinde geçirmek istedik-
leri saptanmıştır (3). Bir başka çalışmada kendi 
evinde yaşayan bireylerin huzurevinde yaşayan 
bireylere göre günlük yaşam aktivitelerinde daha 
bağımsız ve daha sosyal oldukları belirlenmiştir 
(21). Yaşlı bireyler huzurevinde sunulan bakım 
hizmetlerinden memnun olsalar da kendi evlerin-
de, aile, komşu, arkadaş ilişkilerinin devam ettiği 
bir ortamda yaşamayı tercih ettiklerini belirtmiş-
lerdir (3,21). Bu sonuçlar çalışma bulgularımızla 
benzerlik göstermektedir.

Çalışmada evli olan, eşi ile birlikte yaşayan yaşlı 
bireylerin yerinde yaşlanmaya ilişkin memnuni-
yet düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlen-
miştir. Yerinde yaşlanma ile sosyo-demografik 
özelliklerin ilişkisini değerlendiren sınırlı sayıda 
çalışmaya rastlanmıştır (15,19,22). Literatürde 
yerinde yaşlanmanın yaşlı bireylerde yalnızlık 

ve sosyal izolasyonu azalttığı (4), bağımsızlık ve 
otonomisini korumasına, arkadaş, akraba, komşu 
gibi sosyal çevre ile ilişkilerin sürdürülmesine 
katkı sağladığı belirtilmektedir (22). Gelmez Taş 
ve Toprak (2018) tarafından yapılan çalışmada 
kendi evinde yaşayanların yaşam kalitesinin hu-
zurevinde yaşayanlardan daha yüksek olduğu be-
lirlenmiştir (15). Yapılan çalışmalarda yalnız ya-
şayan ya da bekar olan yaşlı bireylerin yalnızlık 
düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır (22,23). 
Greenfield ve Reyes (2015) 10 yıllık bir süreçte 
komşu desteği azalan yaşlı bireylerin genel iyi-
lik halinin kötüleştiğine dikkat çekmiştir (23). 
Bu çalışmalar doğrultusunda evli ve eşi ile birlik-
te yaşayan yaşlıların yerinde yaşlanmaya ilişkin 
memnuniyetlerinin daha iyi olması, eş desteğinin 
olması, sosyal ilişkilerin güçlü olması ve yalnız 
olmamaları ile açıklanabilir

Çalışmada yaşlı bireylerin başarılı yaşlanma du-
rumlarının ortalamanın (50.32±17.42) üzerinde 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca evli olan, eşi ile 
birlikte yaşayan yaşlıların başarılı yaşlanma du-
rumunun daha iyi olduğu belirlenmiştir. Literatür-
de sağlık durumu, eğitim ve gelir düzeyi, fiziksel 
aktivite düzeyi, arkadaş, aile, komşu, sosyal çevre 
ile güçlü sosyal ilişkilerin sürdürülmesi gibi bir-
çok faktörün başarılı yaşlanmayı etkilediği bildi-
rilmektedir (14,24-26). Yalçınöz Baysal ve ark. 
(2020) tarafından yapılan çalışmada başarılı yaş-
lanma durumunun iyi düzeyde olduğu saptanmış-
tır (19). Pashaki ve ark. (2015) tarafından yapılan 
çalışmada sağlık durumunun, kişisel becerilerin, 
güçlü aile ilişkilerinin, eş desteğinin, gelir düzeyi-
nin, arkadaş, aile, komşu ve sosyal çevre ile güçlü 
sosyal ilişkilerin, başarılı yaşlanmayı etkilediği 
bildirilmektedir (24). Yapılan bir çalışmada ileri 
yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi değiş-
kenlerinin yaşlı bireylerin algılanan sağlık duru-
munu, yaşam doyumunu ve sosyal ilişkilerini et-
kilediği belirtilmektedir. Aynı çalışmada evli olan 
yaşlıların sağlık algılarının, sosyal ilişkilerinin ve 
yaşam doyumunun daha iyi olduğu belirlenmiştir 
(14). Bu sonuçlar çalışma bulgularımızla benzer-
lik göstermektedir.

Çalışmada geliri giderine denk olan yaşlı birey-
lerin başarılı yaşlanma durumunun ve yaşam do-
yumunun geliri giderinden az olan bireylere göre 
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daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Literatürde yer 
alan çalışmalarda ekonomik durum ile subjektif 
iyilik hali ve yaşam doyumu arasında ilişki oldu-
ğu bildirilmektedir (25-27). Gelir durumu iyi olan 
yaşlı bireylerde hastalık ve sakatlık oranlarının 
daha düşük, fiziksel ve bilişsel işlevlerin daha iyi 
olduğu ve gelir düzeyindeki artışın başarılı yaş-
lanmayı olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir 
(28). Vural ve ark. (2018) yaşlı bireylerde başarılı 
yaşlanma algısını değerlendirdikleri çalışmada, 
başarılı yaşlanma için sağlık hizmetlerinin ula-
şılabilir olması ve başkalarına muhtaç olmama 
yanında emeklilik güvencesine sahip olmak ge-
rektiği belirtilmiştir (25). Bir başka çalışmada al-
gılanan finansal refah durumu ile genel iyilik hali 
arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir 
(26). Genel sağlığın bozulması ile tıbbi harcama-
lar artmakta ve finansal refah düzeyi bu aşamada 
önem arz etmektedir. Bu sonuçlar çalışma sonuç-
larımız ile benzerlik göstermektedir.

Çalışmada yaşlı bireylerin yaşam doyumlarının 
orta düzeyde (16.14±6.34) olduğu, evli olan ve 
eşi ile birlikte yaşayan yaşlıların yaşam doyum-
larının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Softa 
ve ark. (2015) tarafından yapılan çalışmada hu-
zurevinde kalan yaşlı bireylerin yaşam doyumun 
düşük olduğu belirlenmiştir (29). Aydıner Boy-
lu ve Günay (2018) kendi evinde eşi ile birlikte 
yaşayan yaşlı bireylerde sosyal destek düzeyinin 
yüksek ve sosyal desteği yüksek olanlara göre ya-
şam doyumunun daha yüksek olduğu saptanmış-
tır (30). Kapıkıran (2016), evli ve eşi ile birlikte 
yaşayan ya da eşi olmayıp çocukları ile yaşayan 
yaşlı bireylerin boşanmış ve eşi ölmüş yaşlılara 
göre yaşam doyumunun daha yüksek olduğunu 
belirtmiştir (31). Bir başka çalışmada evli olan 
yaşlı bireylerin yaşam doyumlarının daha yük-
sek olduğu belirlenmiştir (14). Türk toplumunda 
özellikle yaşlılık döneminde eş desteği oldukça 
önemli olup, eş desteği devam ettiği sürece yaş-
lı bireyler genellikle kendi evlerinde yaşamlarını 
sürdürmektedir. Eş kaybı ile yaşlı bireyin yalnız 
kalması, eş desteğinin kaybolması ve çocukları 
tarafından bakılmaması, sağlık sorunları gibi du-
rumlar yaşlı bireyin yaşam doyumunu olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir (29).  

Yerinde yaşlanma, yaşlı bireyin sahibi olduğu bir 
mekanda, eş, arkadaş, komşu, akraba gibi sosyal 
çevresi ile ilişkilerini devam ettirmesine imkan 
sunmakta ve yaşlı birey tarafından kurum bakı-
mına göre daha çok tercih edilmektedir. Bu çalış-
mada yaşlı bireylerin yerinde yaşlanmaya ilişkin 
memnuniyet düzeyi arttıkça başarılı yaşlanma 
durumu ve yaşam doyumu da artmaktadır. Yerin-
de yaşlanma yaşlı bireylerin yaşam doyumunu ve 
benlik saygısını ve genel sağlık durumunu olumlu 
yönde etkilemektedir (11,15,21). Yapılan bir ça-
lışmada yaşlı bireylerin bulundukları mahalleye 
dahi güçlü bir sosyal bağlılık duygusu hissettiği ve 
herhangi bir değişiklik yapılması durumunda ya-
bancılaşma, güvensizlik ve sosyal dışlanma yaşa-
dığı saptanmıştır (32). Bir başka çalışmada yerin-
de yaşlanmanın başarılı yaşlanmayı olumlu yönde 
etkilediği belirtilmektedir (19). Buna paralel ola-
rak kurumda kalan yaşlı bireylerin kendini yalnız 
hissettikleri, fonksiyonel bağımsızlıklarının (21) 
ve yaşam kalitesinin düşük olduğu bildirilmekte-
dir (15). Yerinde yaşlanmanın temel hedefi yaşlı 
bireyin refah düzeyinin artması, özgürlük ve oto-
nominin sürdürülmesi (33), yaşam alanı ile olan 
duygusal bağın sürdürülmesi, arkadaş, akraba ve 
komşuluk ilişkilerinin devam etmesi ve böylelikle 
sağlıklı mutlu bir yaşlılık dönemi yaşamasına im-
kan sunulmasıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
bu hedeflerin başarılı yaşlanmanın önemli bile-
şenlerini oluşturduğu görülmektedir. Başarılı yaş-
lanma yaşlılık döneminde hastalıkların olmaması, 
işlevsel kapasitenin ve sosyal ilişkilerin sürdürül-
mesi ve böylelikle yaşlı bireyin yaşama aktif ola-
rak katılımının sağlanmasıdır (28). Bosnes ve ark. 
(2019) tarafından yapılan çalışmada başarılı yaş-
lanma için yaşam biçimi alışkanlıklarının önemli 
olduğu, özellikle de sigara içmeme ve yüksek sos-
yal desteğin başarılı yaşlanmanın belirleyicilerin-
den olduğu belirtilmiştir (7). Diğer bir çalışmada 
evde yaşlanmanın farklı işlerle meşgul olabilme 
fırsatı sağladığı, yaşlı bireyin potansiyelini arttır-
dığı ve evde gerçekleştirilen bu uğraşıların yaşlı 
bireyin anlamlı bir yaşam sürmesini sağlayarak 
başarılı yaşlanmayı desteklediği belirlenmiştir 
(13). Yerinde, aktif ve başarılı bir yaşlanma, be-
raberinde yaşam doyumunun artmasına katkı sağ-
layacaktır. Literatürde yaşlı bireylerde algılanan 
sağlık durumu, sosyal ilişkiler ve arkadaşlardan 



47

Yaşlı Bireylerde Yerinde Yaşlanma ile Başarılı Yaşlanma ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

edinilen emosyonel destek ile yaşam doyumu ara-
sında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirtilmekte-
dir (14). Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlıların 
yaşam kalitesinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, 
kendi evinde yaşayanların yaşam kalitesi huzu-
revinde yaşayanlardan daha yüksek bulunmuştur 
(15). Özetle yaşlı bireylerin kendi evlerinde yaş-
lanmak istedikleri göz önünde bulundurulduğun-
da; istediği yaşam alanında yaşlanan yaşlı bireyin 
başarılı yaşlanmaya ilişkin girişimlerinin ve çaba-
sının daha fazla olması ve sosyal çevresi ile iliş-
kilerinin devam etmesi nedeniyle yerinde başarılı 
bir yaşlılık sürmesi beklenebilir. 

Çalışmanın sınırlılıkları
Araştırma tek merkezde yapıldığı için sınırlı sayı-
da örnekleme ulaşılması ve evrene genelleneme-
mesi çalışmanın sınırlılığıdır. 

SONUÇ 
Çalışmada yerinde yaşlanmaya ilişkin memnuni-
yet düzeyi arttıkça başarılı yaşlanma durumu ve 
yaşam doyumunun arttığı bulunmuştur. Ayrıca 
evli olan, eşi ile birlikte yaşayan ve geliri gideri-
ne denk olan yaşlı bireylerin yerinde yaşlanmaya 
ilişkin memnuniyet düzeyinin, başarılı yaşlanma 
durumunun ve yaşam doyumunun daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusun-
da yaşlı bireylerde başarılı yaşlanma ve yüksek 
yaşam doyumu için yaşlıların yaşam alanlarının 
değiştirilmemesi ve yerinde yaşlanmanın teşvik 
edilmesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca farklı kül-
türlerde, daha geniş örneklem grubunda farklı 
değişkenlerin etkisinin incelendiği çalışmaların 
gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
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Behaviour Characteristics of Elderly People’s Choice of Health Services 
and Organizations

Yaşlıların Sağlık Hizmeti Sunan Kurum ve Kişileri Seçimlerine 
İlişkin Davranış Özellikleri 
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ABSTRACTÖZ
Aim: Aging is an important and current issue for the whole world. 
This study aims to determine the effective characteristics of people 
aged 65 and over in choosing the institutions and persons providing 
health services.
Method: This is a cross-sectional study. All permissions were obta-
ined for the research. Data were collected with a literature-assisted 
questionnaire. Data were collected by questionnaire form. In the 
analysis, chi-square test was used.
Results: The mean age of the participants was 73.39 ± 7.33. Most 
of them know the right to choose a doctor but they are not seen as 
equally willing to benefit from this right. In order to obtain health 
information, they first apply to a doctor. Television was the second 
common source of information. In terms of knowing the right to cho-
ose a physician; variables such as age, place of residence, education 
level and marital status were found to be significant. On the other 
hand, the variables; place of residence, education level and marital 
status were found to be important in terms of knowing the family 
doctor in which he was registered. Age and education level were 
important variables for the institution preferred by the elderly at first 
admission.
Conclusion: It was seen that socio-demographic characteristics 
were determinant in the choice of health care institution for the el-
derly.

Amaç: Yaşlanma,  tüm dünya için önemli ve güncel bir konudur. 
Araştırmanın amacı; 65 yaş ve üstü kişilerin sağlık hizmeti sunan 
kurum ve kişileri seçimlerinde etkili özellikleri belirlemektir.
Yöntem: Kesitsel tipte çalışmadır. Araştırma için tüm izinler alın-
mıştır. Veriler anket formu ile toplanmıştır. Analizde sayı ve yüzde 
verilmiş ki-kare testi yapılmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 73.39±7.33’tür. Katılımcı-
lar hekim seçme hakkını bilmekte ancak kullanmamaktadır. Sağlık 
bilgisi edinmede öncelikle doktora başvurmaktadırlar. Bilgi kayna-
ğında ikinci sırayı televizyon almıştır. Hekim seçme hakkını bilmede; 
yaş, uzun süre yaşanılan yer, eğitim düzeyi ve medeni hal değişken-
leri önemli çıkmıştır. Kayıtlı olduğu aile hekimini bilme açısından 
ise uzun süre yaşanılan yer, eğitim düzeyi ve medeni hal değişkenleri 
önemli bulunmuştur. Yaş ve eğitim düzeyi yaşlıların ilk başvuruda 
tercih ettiği kurum açısından önemlilik oluşturan değişkenler olmuş-
tur. 
Sonuç: Yaşlıların sağlık kurumunu tercih etmede sosyo-demografik 
özelliklerin belirleyici olduğu görülmüştür. 

Keywords: Aged, health services for aged, attitudeAnahtar Kelimeler: Yaşlı, yaşlı sağlık hizmeti, davranış
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GİRİŞ

Dünya nüfusu yaşlanmaktadır. Hem sayısal hem 
de oransal olarak; dünyanın da Türkiye’nin de 
önemli konuları arasına giren yaşlılık durumu, 

21. yüzyıl için önemli demografik olgu olmaya 
başlamıştır (1). Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) 1963 
yılında, 60 yaş ve yukarısını yaşlı olarak kabul 
etmekte iken daha sonra 65 yaş ve yukarısını yaş-
lı sınıfına almıştır. 2017 yılında ise yaşlılığı; 65 
yaşından büyük olup bireyin çevreye uyum sağ-
layabilme yeteneğini kaybetmesi” olarak tanım-
layarak sınıflandırmayı; 65-74 yaş arası için genç 
yaşlılık, 75-84 yaş arası için orta yaşlılık, 85 yaş 
ve üstü için ise ileri yaşlılık şeklinde revize etmiş-
tir  (2). Günümüzde yaşlılığın kronolojik tanımı 
dünya tarafından da kabul edilmiş 65 yaş civarına 
3. yaş (3rd AGE), 80 yaş civarındaki döneme ise 
4. yaş dönemi (4th AGE) denilmiş ve 3. yaş döne-
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minde bireylerin kendilerini gerçekleştirebildik-
leri ancak 4. yaş döneminde ise bağımlılıklarının 
arttığı bildirilmiştir (3). 

Dünyada yaşlı nüfus oranı 2018 yılında %9,1’dir 
ve en yaşlı üç ülke sırasıyla Monako (%33,2), Ja-
ponya (%28,4) ve Almanya’dır (%22,4). Türkiye, 
nüfusun yaşlılığı açısından 167 ülke arasında 66 
sıradadır (5). Türkiye’de 65 yaş ve yukarı nüfu-
sun oranı 2018 yılı itibarıyla %8,8’dir. Bu oranın 
2023 yılında %10,2 ye, 2040 yılında %16,3’e, 
2080 yılında ise %25,6’ya çıkacağı belirtilmekte-
dir (4). En uzun yaş açısından genellikle Karade-
niz bölgesinde yaşayanların üst sıralarda olduğu 
görülmüştür. 2016 yılı verilerine göre 65 yaş ve 
üstü yaşlı oranı açısından çok yaşlı il sıralama-
sında ilk 5 il sırasıyla Sinop (%18,9), Kastamonu 
(%16,50), Çankırı (%15,41), Artvin (%15,31) ve 
Giresun (%15,04) şeklindedir. En yaşlı nüfusun 
toplam yaşlı nüfus içindeki payının en yüksek 
oranda bulunduğu il olarak ilk sırada Tunceli son-
rasında ise araştırmanın yürütüldüğü il olan Gire-
sun almıştır. Giresun ili aynı zamanda aldığı yaşlı 
göçü ile de (%6,7) ilk sıradadır (3).  

Yaşlılara ilişkin sosyo demografik özellikler ise; 
ülkedeki yaşlıların eğitim düzeylerinin yanı sıra 
eşi ölmüş dul kadın yaşlı oranının arttığı şeklin-
dedir. Yaşlı yoksulluğunun ve mutlu yaşlıların sa-
yısının azaldığı bildirilmiştir.  Alzheimer oranla-
rının arttığı yaşlıların çoğunlukla dolaşım sistemi 
hastalıklarından hayatlarını kaybettiği bildirilmiş-
tir (4). Türkiye’de nüfusun yaşlanması; yaşlıların 
sağlık sorunları ve bu sorunların getirisi olan eko-
nomik ve sosyal sorunlar açısından önem ve ön-
celik oluşturan bir konudur (5).

Yaşlılık döneminde fiziksel, sosyal açılardan 
farklılıklar oluşmaya başlamakta, hastalıkların 
ortaya çıkması artmakta, ancak hastalığa uyum 
azalmaktadır. Öte yandan bazı yaşlılar ve onların 
yakınları yaşlılık dönemindeki olayları yaşlılığın 
sonucu olarak kabul etmekte koruyucu ya da sa-
ğaltıcı sağlık hizmetleri aramada uygun davranış-
lar göstermemektedir (6).

Uzayan insan ömrü beraberinde kronik hastalık 
insidansını da arttırmaya başlamış (7) özellikle 
kronik hastalıkları olan yaşlılara yapılan yönlen-

dirmelerin yetersiz olması ya da açık olmaması 
veya hastanın yönlendirmeleri anlamaması hasta-
lıkların tedavisini hem hasta hem de hasta yakın-
ları için daha da zorlaştırmıştır (8,9). 

Öte yandan hastalıkların nedenleri ve çeşitliliğin-
deki değişimlerle birlikte sağlık sistemi de deği-
şime uğramıştır. Bu değişimin sonuçlarından biri 
de sağlık sistemindeki artmaya başlayan yük olup 
buna bağlı olarak sağlık profesyonelleri tarafın-
dan ayrılan sürenin azalması ve hastaların daha 
erken taburcu edilmeye başlanmasıdır (10). 

Günümüzde hastaların, doktorlarını seçme hak-
kına sahip olduğu ve sağlık hizmetlerinin isten-
dik düzeyde kullanıldığı ülkelerde sağlık hizmeti 
kullanıcılarının bilgi düzeylerinin yüksek olduğu 
varsayılmaktadır. Buralarda yaşayan bireylerin 
sağlık hizmeti tercihlerinde bilgilendirilmiş se-
çimler yaptıkları kabul edilmektedir (11). 

Tüm bu nedenlerle yaşlıların sağlık hizmetlerin-
den yararlanmaları bunu yaparken de doğru ter-
cihlerde bulunmaları, planlı ve nitelikli sağlık hiz-
meti gereksinimini ortaya çıkaracak bu hizmetle-
rin uygun kullanımı ise zaman ve maliyet etkin 
yaşamı getirecektir. 

Bu araştırmanın amacı; 65 yaş ve üstü kişilerin 
sağlık hizmeti sunan kurum ve kişileri seçimlerin-
de etkili özellikleri belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem
Kesitsel tipte saha araştırması olan araştırmanın 
örneklem grubunu Doğu Karadeniz Bölgesinde 
yer alan bir ilin merkezinde yaşayan 65 yaş üstü 
kişiler oluşturmuştur.  Veriler Ocak-Mayıs 2018 
tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın yü-
rütüldüğü il merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 
yaşlı nüfus TÜİK 2017 verilerine göre 13.216 ki-
şidir. %95 güvenirlik aralığında %4 sapma ile ör-
nekleme alınacak kişi sayısı (n=Nt2pq/d2(N-1)+t-
2pq) 486 kişi olarak hesaplanmıştır. Araştırma, 
belirtilen tarih aralığında İl Merkezinde bulunan 
tüm birinci basamak sağlık kurumlarında yürütül-
müştür. Katılımcılar; olasılıksız örneklem yönte-
mine göre araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve 
araştırma grubuna dâhil edilme kriterlerine uyan 
486 kişiden oluşmuştur. Veriler araştırmacılar 
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tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle toplan-
mıştır. 

Araştırma Grubuna Dâhil Edilme Kriterleri: 
65 yaş ve üzeri olmak, okuryazar veya üstü se-
viyede eğitim düzeyine sahip olmak, bilişsel ye-
terliliğe sahip olmak (zamana, mekâna oryante 
olma, araştırmaya katılmaya gönüllü olmaktır.

Araştırmadan Hariç Tutulma Kriterleri: Koo-
perasyon sağlanamayacak derecede bedensel-ruh-
sal-sosyal bir hastalığı olmak, iletişime engel 
olacak kadar işitsel, görsel ve bilişsel fonksiyon 
bozukluğu olmak, görüşmeyi kabul etmemek ola-
rak belirlenmiştir. Yazılı onam alma araştırma ya 
katılma oranını düşüreceğinden uygulanmamıştır. 

Araştırmanın bağımsız değişkenleri: Katılım-
cıların sosyo-demografik özellikleri ve sağlık öy-
külerine ilişkin tanımlayıcı özellikleridir. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni: Katılımcıların 
sağlık personeli seçimlerine yönelik bilgi-tutum 
ve uygulamaları, sağlık hizmeti kullanımlarına 
yönelik tutumlarıdır. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Elde edilen veri-
ler istatistik paket programı ile değerlendirilmiş 
hata kontrolleri, tabloları ve istatistiksel analiz-
leri yapılmıştır. Tanımlayıcı veriler; yüzdelik ve 
ortalama±standart sapma olarak verilmiş, analitik 
çözümlemelerde kategorik veriler için chi-squa-
re (ki-kare) testi uygulanmıştır. Tip 1 hata düzeyi 
0.05 olarak belirlenmiştir.

Araştırmanın Etik İlkeleri ve İzinler: Araş-
tırmanın yürütülebilmesi için, On Dokuz Mayıs 
Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 
yazılı onay alınmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü 
ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü izni ve T.C. Halk 
Sağlığı Kurumu İzni alınmıştır. Katılımcılar Hel-
sinki Deklarasyon Kriterlerine uygun olacak şe-
kilde ankete ekli bir belge ile ve de sözlü olarak 
da bilgilendirilmiştir, araştırmaya katılımı düşü-
receğinden gönüllü katılımcılardan yazılı onam 
istenmemiştir. 

Verilerin Toplanması: Alınan kurumsal izinleri 
müteakip araştırma; katılım koşullarını taşıyan 
486 kişi ile olasılıksız örneklem yöntemine göre 

gerçekleştirilmiştir. Bir formun doldurulması 
yaklaşık 40 dakika sürmüştür. Veri toplama son-
rasında ise, katılımcılara anket içinde yer alan 
merak ettikleri sağlık sorunlarına yönelik olarak 
koruyucu sağlık danışmanlığı kapsamında bilgi 
verilmiştir. 

Veri Toplama Araçları
Araştırmaya alınma ölçütlerini karşılayan yaş-
lılara, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili li-
teratürlerin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan 
anket formu uygulanmıştır.

Bulgular
Araştırmada yaş ortalaması (Ort ± SS) 73.39 ± 
7.33 (min:65; max:102) olup çoğunluğu geniş ai-
lede yetiştiğini (%58,8) bildirmiştir. Eğitim düze-
yi %86,9 oranında ilkokul ve altı düzeydedir. Evli 
olanların oranı %62,3’tür ve çocuğu olmayanların 
oranı ise %2,1’dir (Tablo 1). Yaşlılara şu anda ki-
minle birlikte yaşadıkları da sorulmuş; %14,4’ü 
tek başına, %41,8’i eşiyle birlikte, %18,5’i eş ve 
çocuklarıyla birlikte, %23,9’u çocuklarının ya-
nında, %0,2’si akraba yanında, %0,8’i bakıcı/re-
fakatçi yanında, %0,4’ü bakımevinde yaşadığını 
bildirmiştir. 

Yaşlıların %65’i herhangi bir kronik hastalığa, 
%%19,3’ü herhangi bir engele sahip olduğunu 
bildirmiştir. Son 1 yılda şiddetin herhangi bir tü-
rüne maruz kalanların sayısı 15 kişi olup şiddeti 
kim uyguladı sorusuna yanıt verenlerin sayısı 3 
kişidir. Bu kişiler şiddet uygulayanların eş, akra-
ba ve kendi çocuğu olduğunu belirtmiştir. Şiddet 
türleri içinde sıklıkla duygusal şiddete maruz kal-
dıkları tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Yaşlıların %10,9’u kalp damar hastalığına, 
%41,2’si hipertansiyona, %23,5’i diyabete, 
%0,2’si osteoporoza, %7,0’si astıma, %0,4’ü mig-
rene, %0,6’sı parkinsona, %0,2’si huzursuz bacak 
sendromuna, %2,3’ü guatıra, %0,4’ü ülseratifko-
lite, %2,3’ü yüksek kolesterole, %1,9’u kronik 
böbrek yetmezliğine, %0,4’ü epilepsiye, %0,8’i 
romatizmaya, %0,4’ü vertigoya, %1,4’ü prostat 
sorununa, %0,4’ü hepatit C’ye, %1,2’si kısmi 
felce, %0,2’si sedef hastalığına, %1,0’i kansere, 
%0,4’ü Gut hastalığına, %0,2’si ankilozan spon-
dilite sahip olduğunu ifade etmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların Bazı Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımları (N=486) (Giresun-2018)

Bazı Tanımlayıcı Özellikler Özellik Sayı %
Yaş aralığı
Ort± SS=73.39±7.33 
(min:65; max:102)

65-74 (yıl) arası
75-84 (yıl) arası
85 (yıl) ve üstü

310
124
52

63,8
25,5
10,7

Cinsiyet Erkek 
Kadın 

220
266

45,3
54,7

Yetiştiği aile tipi Çekirdek
Geniş
Parçalanmış 

191
286
9

39,3
58,8
1,9

Uzun süre yaşadığı alan Kırsal alan
Kentsel alan

249
237

51,2
48,8

Eğitim düzeyi Okur-yazar 
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 

270
152
28
18
18

55,6
31,3
5,7
3,7
3,7

Medeni durum Evli
Bekâr, dul, ayrı yaşıyor

303
183

62,3
37,7

Şu anda sürekli geliri olan bir işte çalışma durumu Evet 
Hayır 

24
462

4,9
95,1

Gelir seviyesi algısı Yeterli
Yetersiz
Gelir gidere eşit

222
111
153

45,7
22,8
31,5

Sigara alışkanlığı
Sigarayı bırakma yılı 
Ort±SS:18.20±11.08 
(Min:1, Max:45)

Her gün günde en az 1 tane içiyor
Ara sıra içiyor
İçiyormuş, bırakmış 
Hiç içmemiş

42

10
98
336

8,6

2,1
20,2
69,1

Alkol alışkanlığı

Alkolü bırakma yılı 
Ort±SS:22.80±12.93 
(Min:1, Max:50)

Her gün
Haftada bir-iki kez
Ayda bir-iki kez
Yılda birden az
Hiç kullanmamış 
Kullanıyormuş bırakmış

1
4
10
9

422
40

0,2
0,8
2,1
1,9
86,8
8,2

Egzersiz alışkanlığı (n=353) Yapmıyor
Düzenli 
Ara sıra, düzensiz 

193
46
114

54,7
13,0
32,3

Yaşlıların büyük kısmı (%78,6) hekim seçme 
hakkını bilmekte ancak haktan yararlanmada oran 
aynı düzeyde devam etmemekte düşmektedir 
(%64,0). Katılımcıların %34,8’i yaşadığı sorun 
için her zaman ikinci bir doktora daha gittiğini 
bildirmiş olup bu durumun nedeni en fazla olarak 
(%34,8) tanının ikinci bir hekime de onaylatılma-
sı olarak belirtilmiştir. Yaşlıların kayıtlı oldukları 
aile hekimlerini bilme oranlarının (%75,5) yük-
sek olmasına rağmen, son bir yılda aile hekimine 

başvurma durumunda bu oran yarı yarıya (%38,8) 
azalmaktadır (Tablo 3).  

Ayrıca; yaşlıların %52,1’i sağlık kontrolü yaptır-
dığını belirtmiş olup katılımcılar arasında reçete-
siz ilaç kullananların oranı %20 olarak belirlen-
miştir. Reçetesiz olarak kullanılan ilaçlarda ilk 
sırayı analjezik almıştır. Bu araştırmadaki katı-
lımcıların sağlık bilgisini en çok doktordan aldığı 
(249 kişi, %51,2), sonrasında sırasıyla TV (148 
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kişi, 30,5), yakın çevre ve arkadaş (26 kişi, %5,3), 
hemşire (19 kişi, %3,9), internet (18 kişi, %3,7),  
doktor hemşire dışındaki sağlık çalışanları (9 

kişi, %1,9), eczacı (8 kişi, %1,6), gazete-dergi (5 
kişi,%1,0) ve radyo (4 kişi, %0,8) kaynaklarına 
başvurdukları tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların Sağlık Öykülerine İlişkin Bazı Özelliklerine Göre Dağılımları (N=486)
(Giresun-2018)

Sağlık Öyküleri Özellik Sayı %
Herhangi bir kronik hastalığa sahip olma durumu Evet 

Hayır 
316
170

65,0
35,0

Herhangi bir engele sahip olma durumu Evet 
Hayır

94
392

19,3
80,7

Herhangi bir şiddete maruz kalma Evet 
Hayır

15
469

3,1
96,9

Şiddetin uygulayıcısı (n=3) Eş 
Akraba 
Çocuk 

1
1
1

33,3
33,3
33,3

Fiziksel şiddete maruz kalma durumu Evet 
Hayır

2
484

0,4
99,6

Duygusal şiddete maruz kalma durumu Evet 
Hayır

12
474

2,5
97,5

Cinsel şiddete maruz kalma durumu Evet 
Hayır

-
486

-
100

Ekonomik şiddete maruz kalma durumu Evet 
Hayır

6
480

1,2
98,8

Tablo 3. Katılımcıların Sağlık Personeli Seçimlerine Yönelik Özellikleri (N=486) (Giresun-2018)

Sağlık Personeli Seçimine Yönelik Bazı 
Bilgi, Tutum ve Davranışları 

Özellik Sayı %

Hekim seçme hakkının olduğunu bilme 
durumu

Evet 
Hayır

382
104

78,6
21,4

Hekim seçme hakkını kullanma durumu Evet 
Hayır

311
175

64,0
36,0

Hekimi seçiminde neye önem verdiği (n=316) Memnuniyet 
Tavsiye edilmesi
Akademik unvanının olması
Bekleme süresinin olması
İyi iletişim kurması

197
84
26
4
5

62,3
26,6
8,2
1,3
1,6

Yaşadığı sorun nedeniyle başka bir hekime de 
başvurma durumu

Evet, her zaman
Hayır 
Ara sıra

169
157
160

34,8
32,3
32,9

İkinci bir hekimi tercih etme nedeni Doktoru anlamama
Doktorun bilgi vermemesi
Güven duygusunun oluşmaması
Çevresinin istemesi
Tanıyı onaylatmak için
Diğer  

38
58
19
44
88
6

15,0
22,9
7,5
17,4
34,8
2,4

Sağlık personelinin yaklaşımından memnun 
olma durumu

Çok iyi
İyi 
Orta
Kötü 

92
266
114
14

18,9
54,7
23,5
2,9
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Kayıtlı olduğu aile hekimini bilme durumu 
(n=482)

Evet 
Hayır 

364
118

75,5
24,5

Son 1 yılda aile hekimine kaç kez başvurduğu 
(n=474)

Hiç
1-3 arası
4-10 arası
11 ve üstü

184
155
123
12

38,8
32,7
25,9
2,5

Son 1 yılda aile hekiminin yaptığı ziyaretin 
sayısı (n=481)

Hiç
1-3 arası
4-10 arası
11 ve üstü

458
20
2
1

95,2
4,2
0,4
0,2

Tablo 4. Katılımcıların Sağlık Hizmeti Kullanımlarına Yönelik Bazı Özellikleri (N=486) 
(Giresun-2018)
Sağlık Hizmeti Kullanımlarına Yönelik 
Bazı Tutumları 

Özellik Sayı %

Hastalandığında ilk olarak ne yaptığı Doktora gitmek
Evdeki ilacı kullanmak
Çevreye danışmak
Eczaneye danışmak 
Şikâyetinin geçmesini beklemek
Geleneksel yöntemlere başvurmak

342
86
31
3
15
9

70,4
17,7
6,4
0,6
3,1
1,9

Hastalandığında ilk tercih ettiği kurum Aile Sağlığı Merkezi
Devlet hastanesi
Üniversite hastanesi
Özel hastane
Eczane

139
322
6
16
3

28,6
66,3
1,2
3,3
0,6

En çok tercih ettiği kurumu hangi sebeple 
tercih ettiği

İlaç yazdırmak
Kronik hastalık takibi 
Koruyucu sağlık hizmeti almak
Akut durum
Diğer 

185
150
14
118
19

38,1
30,9
2,9
24,3
3,9

Son 1 yılda yatarak tedavi görme durumu Evet
Hayır 

213
273

43,8
56,2

Son 1 yılda sağlık kurumuna başvuru sayısı 
(n=419)
Ort±SS:5.49±5.54 
(Min:0, Max:50)

Hiç
1-3 arası
4-10 arası
11 ve üstü

37
147
191
44

8,8
35,1
45,6
10,5

Son 1 yılda acile gitme sayısı (n=445)
Ort±SS:1.38±2.34 
(Min:0, Max:20)

Hiç
1-3 arası
4-10 arası
11 ve üstü

203
200
38
4

45,6
44,9
8,5
0,9

Ambulans için telefon numarasını bilme 
durumu

Evet 
Hayır 

298
188

61,3
38,7

Ambulans hizmetinden yararlanma durumu Evet 
Hayır 

103
383

21,2
78,8

Sağlık kuruluşlarından memnun olma durumu Çok iyi
İyi
Orta
Kötü 
Çok kötü

81
284
107
11
3

16,7
58,4
22,0
2,3
0,6
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Ayrıca; araştırmadaki katılımcılardan 47 kişi 
ambulansı çağırma hizmetinden yararlandığını 
belirtmiş ve ambulans çağırma nedenlerini; tan-
siyon yükselmesi (%21,3), trafik kazası (%12,8), 
kalp sıkışması (%10,6), nefes darlığı (%8,5), düş-
me (%8,5), bilinç kaybı-baygınlık (%8,5), bulan-
tı kusma (%4,3), ölüm (%4,3), şeker yükselmesi 
(%4,3), yüksek ateş (%4,3), epilepsi (%2,1), alerji 
(%2,1), felç (%2,1), bel ağrısı (%2,1), karın ağrısı 
(%2,1), kan kusma (%2,1) olarak açıklamıştır.

Tablo 5’te görüldüğü üzere istatistiksel açıdan an-
lamlı farklılık oluşturacak şekilde (p<0.05); yaşlı-
ların 65-75 yaş aralığında olanlarda, kentsel alan-
da yaşayanlarda, ortaokul mezunu olanlarda, evli 
olanlarda hekim seçme hakkını bilme oranları 
daha yüksektir (p<0.05). Kayıtlı olduğu aile heki-
mini bilme durumu ise; uzun süre kentsel bölgede 
yaşayanlarda, üniversite mezunu olanlarda ve ev-
lilerde daha fazla orandadır. 75-84 yaş aralığında 
olanların ve okuryazar olmayanların hastalandık-
larında ilk önce devlet hastanesini tercih ettikleri 
tespit edilmiştir (p<0.05).

Tartışma
Bireye statü kaybettiren süreç olmanın yanı sıra 
fiziksel açıdan kayıpların yaşandığı dönem olan 
yaşlılıkta, kişilerarası destekte zayıflamakta, fi-
ziksel hastalıklar ve özürlülük artmakta ve sonuç 
olarak birey çevreye bağımlı hale gelmektedir 
(12, 13).  Bu araştırmanın amacı 65 yaş üstü yaş-
lıların sağlık hizmeti tercih ve kullanım özellikle-
rini ve bunlar üzerinde sosyo-demografik özellik-
lerin etkisini belirlemektir.  

Araştırmadaki yaşlıların %63,8’inin 65-74, 
%25,5’inin 75-84, %10,7’sinin ise 85 yaş ve 
üstü grupta yer aldığı tespit edilmiştir.  Yaşlıla-
rın %55,6’sı okuryazar, %31,3’ü ilkokul, %5,7’si 
ortaokul, %3,7’si lise son olarak da %3,7’si üni-
versite düzeyinde eğitime sahip olarak tespit 
edilmiştir. Gelir düzeyi açısından araştırmadaki 
yaşlıların %45,7’si gelirini yeterli, %22,8’i yeter-
siz, %31,5’i ise gelirini giderine eşit olarak algı-
lamaktadır.  2017 yılı itibarıyla Türkiye’de 65 yaş 
ve üstü grubun toplam nüfus içindeki oranı %8,5 
olup 65-75 yaş bandında olanların oranı  %61,6, 
75-84 yaş bandında olanların oranı %29,7’dir. 85 
yaş ve üstü olanların oranı ise %8,6’dır. TÜİK’in 

verilerine göre; kadınlar erkeklerden daha uzun 
süre yaşamaktadır. Eğitim düzeyi açısından da 
farklılıklar dikkat çekicidir. Okuma yazma bil-
meyen yaşlı kadınların oranı, yaşlı erkeklerin 
oranından 4 kat fazladır.  Okuryazar olmayan 
yaşlı kadınların oranı, 2016 yılı için %31,1 iken 
yaşlı erkeklerin oranı %7,5’tir. Aynı yılın verile-
rine göre; ülkede ilkokul mezunu olanların ora-
nı %43,7, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim 
mezunu olanların oranı %5,6, lise veya dengi 
okul mezunu olanların oranı %5,9, yükseköğre-
tim mezunu olanların oranı ise %5,8’tir. Medeni 
durum açısından da yaşlılar arasında farklılıklar 
bulunmaktadır. 2017 yılı verilerine göre 65 yaş ve 
üstü erkeklerin %12’si hiç evlenmemiştir, resmi 
nikahla evli olanların oranı %83,4’tür, %3’ü bo-
şanmış, %12,5’inin eşi ölmüştür. Hiç evlenmedi-
ğini belirten yaşlı kadın oranı nüfusun %2,5’ini 
oluşturmaktadır, %44,3’ü resmi olarak nikahlıdır, 
%3,4’ü boşanmıştır, %49,8’inin ise eşi ölmüştür 
(4). 

Yaşlılıkta mortalite nedenleri arasında ilk sıra-
larda yer alan enfeksiyonların azalması sonrasın-
da kalp hastalıkları, kanser, inme gibi sorunlar 
önemli olmaya başlamıştır. Bilindiği üzere yaş ile 
kronik hastalık arasında doğru yönlü ilişki vardır. 
Her beş yaşlıdan dördünde en az bir ek hastalık 
bulunmaktadır, her iki yaşlıdan birinde ise en az 
iki ek hastalık vardır (14).  Bu araştırmada yaş-
lıların %65’i en az bir kronik hastalığa sahip ol-
duğunu bildirmiştir. En çok bildirilen hastalıkta 
ilk üç sırayı hipertansiyon, diyabet ve kalp damar 
hastalığı almıştır.  Uzun süren ve genellikle yavaş 
ilerleyen kronik hastalıklar karmaşıktır ve bu sü-
reç hastaların karmaşık kavramları anlamasını da 
gerektirir. Bu sürecin iyi yönetilmesi pozitif sağ-
lık sonuçlarına yol açmaktadır (15). Bozkurt ve 
Demirci’nin 65 yaş üstü yaşlılarla yaptığı çalış-
mada da eşlik eden kronik hastalıklarda ilk sırayı 
hipertansiyon almıştır (16). 

Bu araştırmada sağlık kontrolünü yaptırdığını 
bildiren yaşlı oranı %52,1 çıkmıştır. Yine araş-
tırmadaki katılımcıların sağlık bilgisine en fazla 
doktorlardan ulaştığı sonrasında televizyonun ol-
duğu görülmüş olup, bilgiye ulaşım kaynağında 
ilk sırada doktora başvurma şeklinde sonucu olan 
diğer çalışmalar (17,18)  ile benzerdir. Bir başka 
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çalışmada (19) yaşlıların düzenli sağlık kontrolü 
yaptırma oranları bu çalışmadaki sonuca yakın 
orandadır (%53,3). Araştırmadaki yaşlıların bü-
yük kısmı (%78,6) hekim seçme hakkını bilmek-
te ancak haktan yararlanmada oran aynı düzeyde 
devam etmeyerek düşmektedir (%64,0). Yaşadığı 
sorun için her zaman ikinci bir doktora daha gitti-
ğini bildiren yaşlı oranı %34,8’dir. Yaşlılar ikinci 
bir kez doktora gitme nedenlerini (%34,8) birinci 
hekimin koyduğu tanıyı onaylatmak olarak bildir-
mişlerdir.  Yaşlıların kayıtlı oldukları aile hekim-
lerini bilme oranlarının (%75,5) yüksek olmasına 
rağmen, son bir yılda aile hekimine başvurma du-
rumunda bu oran yarı yarıya (%38,8) azalmakta-
dır. Araştırmadaki yaşlılardan yaklaşık olarak her 
4 kişiden biri (%70,4) hastalandığında ilk olarak 
doktora gittiğini, %17,7’si evdeki ilacı kullan-
dığını, %6,4’ü çevresine durumunu danıştığını, 
%3,1’i şikâyetinin geçmesini beklediğini, %1,9’u 
geleneksel yöntemlere başvurduğunu, %0,6’sı 
ise eczaneye danıştığını belirtmiştir. Katılımcı-
ların ilk tercih ettiği kurumu devlet hastanesinin 
oluşturduğu (%66,3), özel hastaneye gidenlerin 
oranının %3,3 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç 
Türkiye’de erişkin grupla yapılan bir çalışmanın 
sonuçlarıyla benzer olup belirtilen çalışmada da 
başvuruda ilk sırayı devlet hastanesi (%63,9) al-
makta, özel hastaneyi tercih etme oranı aile he-
kimliğinden sonra (%23,4) üçüncü sıraya (%8,3) 
denk gelmektedir (17). Bu araştırmada yaşlıların 
herhangi bir sorunları olduğunda yaptıkları uygu-
lamada ikinci sırada evdeki ilacı kullanmak bil-
dirilmiştir. Literatürde de kapsamlı bir veri olma-
masına rağmen yaşlıların çoklu ilaç kullanımının 
oldukça yüksek düzeyde olduğu bildirilmektedir 
(18) 2010 yılında 22 ülkeye yönelik gerçekleşti-
rilen algılanan yaşam kalitesi modülünde de Türk 
yaşlıları bedensel iyilik algılarında tüm ülkelerin 
gerisinde, duygusal iyilik modülünde 17. sırada, 
sosyal sağlık modülünde ise 21. sırada yer almış-
lardır (20).

Yaşlılar sıklıkla hastaneye yatmaktadır. Bu ki-
şilerde çok yönlü geriatrik değerlendirmelerin 
yapılması ve geriatristin de içinde olduğu multi-
disipliner yaklaşımlarla hareket edilmesi sağlık 
hizmetlerinin kalitesini arttıracağı gibi, maliyetle-
ri de düşürecektir (21). Bu araştırmada katılımcı-

ların %43.8’i son bir yılda yatarak tedavi gördü-
ğünü belirtmiştir. Maç ve ark. nın çalışmasında da 
son bir yıl içinde hastaneye başvuran yaşlı oranı  
%96 civarında olup oldukça yüksek olup bu ça-
lışmada kişilerin sağlık kurumuna ulaşımda zor-
luk yaşamadıkları, ancak hizmet alacakları yerleri 
belirleme konusunda farkındalıklarının düşük ol-
duğu bildirilmiştir (22). Sözen ve ark. nın çalış-
masında ise periyodik sağlık muayenesi için has-
taneye başvuru oranı %86,2 olarak belirtilmiştir 
(23). Akbulut’un çalışmasında da yaşlıların ikinci 
basamak sağlık hizmetlerine daha fazla başvur-
dukları belirtilmektedir (11). 

Bu araştırmada yaşlıların sosyo-demografik özel-
likleri ile hekim seçme haklarını, kayıtlı oldukları 
aile hekimlerini bilme ve hastalandıklarında ilk 
tercih ettikleri kurum değişkenleri arasında ya-
pılan karşılaştırmalarda yaş, uzun süre yaşanılan 
yer, eğitim düzeyi ve medeni hal değişkenlerinin 
hekim seçme hakkını bilme açısından önemli ol-
duğu bulunmuştur. Kayıtlı olduğu aile hekimini 
bilme açısından ise uzun süre yaşanılan yer, eği-
tim düzeyi ve medeni hal değişkenleri önemli 
bulunmuştur. Yaş ve eğitim düzeyi yaşlıların ilk 
başvuruda tercih ettiği kurum açısından önemli-
lik oluşturan değişkenler olmuştur. Hekim seçme 
yönergesi 2007 yılında yürürlüğe girmesine rağ-
men, halen Türkiye’de bunun kullanımı konusun-
da farkındalık düzeyi düşüktür. Üstelik yaşlılarda 
sosyo-demografik özelliklerden pek çoğunun da 
istendik düzeyde olmaması bu durumu yaşlılar 
için daha da zorlaştırmaktadır. Literatürde sağ-
lıkta uygulamaları ile ön planda yer alan Hollan-
da’da bile yaşlıların sağlık arama davranışlarının 
hedeflenen düzeyde olmadığını bildiren çalışma 
bulunmaktadır (24). 
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The Prevalance of Falls and Related Factors in People Aged 65 and Over 
in Two Family Health Centers in Balıkesir City Center

Balıkesir Kent Merkezinde İki Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 
65 Yaş ve Üzeri Kişilerde Düşme Sıklığı ve İlişkili Faktörler

ARAŞTIRMA / Research Articles

Celalettin ÇEVİK1, Soner GÜNEŞ2, Aytunç AKREP3, Dilge BÖLÜÇ4, Ömer Faruk AYDOĞAN5, 
Asadullah DOST6, Erhan ESER7

ABSTRACTÖZ
In this study, it was aimed to determine the frequency of falls and 
related factors in individuals aged 65 and over in the last year in 
two family health centers in Balıkesir city center. The cross-sectional 
study was conducted in March-April 2018 period. The population of 
the research is 1710 people and the sample size is 300 people. The 
dependent variable of the study was fall in the last year, independent 
variables, socio-demographic characteristics, health-related chara-
cteristics, and environmental conditions. Analysis for; Chi-square 
test and t-test ANOVA were used. Logistic regression model was 
applied for further analysis. The frequency of falls was 23,3% in the 
last 6 months; 40% in the last year; recurrent fall is 21,3%. The most 
common reason for falling is balance disruption (31,7%). Accor-
ding to logistic regression analysis, being a woman was 1,94 times 
(1.11-3.55), having visual problems was 4.64 times (1.65-13.07), 
having sleep problems was 2.37 times (1.27-4.39), and neurological 
complaints were 2.25 times (1.16-4.39). Being in a depressive mood 
increases the risk of falling 2.22 times (1.25-3.93). In Balıkesir, the 
incidence of elderly falls is high and 4 out of every 10 elderly fall 
within a year and half of those fall again. Including the follow-ups 
in the 1st step in the elderly and monitoring the elderly who are at 
risk in terms of falling with active surveillance system; In Balıkesir, 
it would be beneficial to make the follow-up routine by accepting the 
elderly as the risk group.

Bu çalışmada Balıkesir il merkezinde iki aile sağlığı merkezi böl-
gesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerde son bir yıl içinde düşme 
sıklığı ve ilişkili faktörlerin saptanması amaçlanmıştır. Kesitsel tip-
teki çalışma Mart-Nisan 2018 döneminde yürütülmüştür. Araştırma-
nın evrenini 1710 kişi, örnek büyüklüğünü 300 kişi oluşturmaktadır. 
Araştırmanın bağımlı değişkeni son bir yılda düşme, bağımsız değiş-
kenler, sosyo-demografik özellikler, sağlıkla ilgili özellikler, çevresel 
koşullardır.  Analizlerde; Ki-kare testi, t testi ANOVA kullanılmıştır. 
İleri analizlerde lojistik regresyon modeli uygulanmıştır. Araştırma-
da düşme sıklıkları son 6 ayda %23,3; son bir yılda %40; tekrar-
layan düşme %21,3’tür. En sık düşme nedeni denge bozulmasıdır 
(%31,7). Lojistik regresyon çözümlemesine göre kadın olmak 1,94 
kat (1.11-3.55), görme sorununun olması 4.64 kat (1.65-13,07), uyku 
sorunun olması 2.37 kat (1.27-4.39), nörolojik yakınma olması 2.25 
kat (1.16-4.39), depresif duygu durum içinde olma 2.22 kat (1.25-
3.93) düşme riskini arttırmaktadır. Balıkesir’de yaşlıların düşme 
sıklığı yüksek olup her 10 yaşlıdan 4’ü bir yıl içerisinde düşmekte-
dir ve düşenlerin yarısı tekrar düşmektedir. Yaşlılarda izlemlerin 1. 
basamak kapsamına alınması ve düşme açısından riskli yaşlıların 
aktif sürveyans sistemi ile izlenmesi; Balıkesir’de, yaşlılar risk gru-
bu olarak kabul edilerek, izlemlerinin rutin hale getirilmesi yararlı 
olacaktır.

Keywords: Elderly, fall, elderly follow - up.Anahtar Kelimeler: Yaşlı, düşme, yaşlı izlemi
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GİRİŞ

Yaşlılık; morfolojik, fizyolojik ve patolojik de-
ğişikliklerin olumsuz yönde ilerleyerek çeşitli 
hastalıklarla birleştiği, fiziksel ve ruhsal yete-
neklerin azaldığı bir durumdur (1). Dünya Sağ-
lık Örgütü’ne (DSÖ) göre 65 yaş ve üzeri kişi-
ler olarak tanımlanan yaşlılar Dünya nüfusunun 
%8,7’sini oluşturmakta olup bu oranın 2050 yılın-
da %17,0’ye yükseleceği öngörülmektedir (2-4). 
Düşme yaşlılık döneminde en sık görülen prob-
lemlerden birisi olup, ölümcül olabilen yaralan-
malardandır (5). Düşmeler, bireyde yaralanma ve 
fonksiyon kayıplarına dolayısı ile hastanede kalış 
süresinin uzamasına, tedavi maliyetinin artma-
sına, yaşam kalitesinin azalmasına, hasta, hasta 
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yakınlarında ve sağlık çalışanlarında anksiyete ve 
korku gelişmesine neden olmaktadır (6). Düşme, 
yaşlılarda yaralanma, hastaneye yatış ve yaşlının 
bakımevinde kalmasının en yaygın nedenidir (7). 
DSÖ’nün raporuna göre, 65 yaş ve üzerindeki 
kişilerin yaklaşık %28-35’i her yıl en az bir kez 
düşmekte olup düşen kişilerin yarısı tekrar düş-
mektedir (8). 80 yaş ve üzerindeki yaşlıların ise 
yarısı her yıl bir düşme olayı yaşamaktadır (9). 
Yaş arttıkça düşmelerin sıklığı, şiddeti ve komp-
likasyonları da %32-42’lere kadar çıkmaktadır 
(WHO, 2007). Türkiye’de yapılan çalışmalarda 
65 yaş üzerinde bir yıl içinde en az bir kez dü-
şen yaşlı sıklığı %19-47 arasında değişirken (6, 
10-12), 75 yaş üzerinde sıklık %32-72’ye yüksel-
mektedir (13, 14).  Düşme nedeniyle hastaneye 
başvuru sıklığı da 85 yaş üzeri  yaşlılarda 65-69 
yaş arasındaki gruba göre 6 kattan daha fazla-
dır (15).Literatürde başlıca düşme risk faktörle-
ri yaşın artması, kas güçsüzlüğü, yürüme, denge 
problemleri, yetersiz görme, bağırsak ve mesane 
boşaltımında sorunlar olması, depresif semptom-
ların olması ve daha önce düşme öyküsünün ol-
masıdır (11-13, 16-19). Türkiye’de kentsel bölge-
lerde artan yaşlı bağımlı nüfusta düşme trendini 
izlemek önemlidir. Ülkemizde, birinci basamak 
sağlık hizmetleri modelinde henüz daha yaşlıların 
risk grubu kapsamına alınmaması nedeniyle bu 
izlem yapılamamakta, bu nedenle belirli aralıklar-
la sahada yürütülen kesitsel çalışma bulgularına 
gereksinim vardır. Bu çalışmanın ulusal kaynak-
çaya olacak diğer bir olası katkısı ise, daha çok 
kurumsal (Huzurevi vb) araştırmalardan elde edi-
len düşme verisinin toplumu temsil eden bir alan 
örneklemesi ile ortaya konmasıdır.  Nüfusunun 
%14’ü yaşlılardan oluşan Balıkesir ilinde daha 
önce yaşlıların düşmesini saptamaya yönelik bir 
toplum tabanlı çalışma olmadığından, bu çalışma-
nın yapılmasına karar verilmiştir. 

Çalışmada Balıkesir il merkezindeki iki aile sağlı-
ğı merkezi bölgesinde 65 yaş üzeri bireylerde son 
1 yıl içinde düşme sıklığının ve ilişkili faktörlerin 
saptanması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmanın tipi, yeri ve zamanı
Kesitsel tipteki çalışma Mart-Nisan 2018 tarihleri 

arasında, Balıkesir’in kentsel bölgesinde bulunan 
Karesi 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile 
yarı kentsel bölgedeki Altıeylül 3 No’lu ASM’ye 
bağlı mahallelerde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişi-
lerle yürütülmüştür.

Araştırmanın evreni ve örnek büyüklüğü
Araştırmanın evrenini iki ASM bölgesine kayıt-
lı 65 yaş üstü 1710 kişi oluşturmaktadır. Örnek 
büyüklüğü Epi info 7.2 programında 65 yaş üstü 
bireylerin Ege-Marmara bölgelerinde son 6 ayda 
düşme sıklıkları baz alınarak (%17) (11, 20), %4 
sapma %95 güven düzeyinde 290 kişi hesaplan-
mış, 300 kişiye ulaşılmıştır. Örnek seçimi “çok 
aşamalı olasılıklı küme örneklem yöntemi” ile 
yapılmıştır. İki ASM bölgesinde bulunan on aile 
hekimliği biriminin tamamı alınmıştır. Küme 
büyüklüğü on olarak belirlenmiş ve 300 örnek 
büyüklüğünü hesabıyla, 10 aile hekimliği bölge-
sinden her birinden 30’ar bireye ulaşılması hedef-
lenmiştir. 

Veri Toplama
Araştırmacılar, kendilerine önceden rasgele se-
çilen küme başı adrese gidip evde yaşlı varsa 
görüşme yapmışlardır.  Hane sayısı 10’a tamam-
landığında diğer kümeye geçilmiştir. Daha sonra 
bir hane atlayarak -sistematik örnekleme ile- her 
üçüncü hanede anket uygulamayı sürdürmüşler-
dir. Evde 65 yaş üstü birey bulunmaması ya da 
bireyin ankete katılmayı reddetmesi durumunda 
hemen bir sonraki haneden devam edilmiştir. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenler
Araştırmanın bağımlı değişkeni son bir yılda 
düşme sıklığıdır. Bağımsız değişkenleri sos-
yo-demografik özellikler, ev ergonomisi, fiziksel 
ve ruhsal sağlık durumu, sağlığı geliştirme dav-
ranışları, aile ve sosyal ilişkiler, sağlık hizmeti 
kullanımı, depresif duygu durum (WHO-5) ve 
günlük yaşam aktiviteleri /fiziksel bağımsızlıktır 
(KATZ). 

WHO-5 İyi Olma İndeksi: WHO-5 katılımcıla-
rın ruhsal duygu durumlarını belirlemek amacıyla 
kullanılan beş soruluk bir ölçek olup sorular 0 ile 
5 puan arasında, 6 nokta Likert tipi yanıt seçenek-
lerine göre puanlanan, ham puanın 0 ile 25 ara-
sında değiştiği, 13 puan ve altında puanı olanlara 
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majör depresyon envanterinin uygulanmasının 
önerildiği bir ölçektir (21).

KATZ Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği 
(GYA): Banyo yapabilme, giyinme, tuvalet, ha-
reket, boşaltım, beslenme aktiviteleri ile ilgili 
bilgileri içeren altı sorudan oluşmaktadır. Birey 
günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak ya-
pıyorsa 1 puan, yardım alarak yapıyorsa ya da 
hiç yapamıyorsa 0 puan verilerek değerlendirme 
yapılmaktadır. GYA indeksinde 0-2 puan bağımlı, 
3-4 puan yarı bağımlı, 5-6 puan bağımsız olarak 
değerlendirilmektedir (22).

Antropometrik Ölçümler: Boy ve kilo beyana 
göre alınmış olup bel çevresi ölçümleri Türk Kar-
diyoloji Derneği’nin önerdiği şekilde yapılmıştır. 
Katılımcılardan beyana dayalı boy ve kilo bilgi-
leri alınarak Beden Kütle İndeksleri (BKİ) he-
saplanmıştır.  Bel çevresi ölçümünde risk grubu 
kadınlarda 88 cm ve üzeri, erkeklerde 102 cm ve 
üzeri olarak değerlendirilmiştir (23).

Ev Ergonomisi İndeksi: Yaşlılarda ev kazalarının 
önlenmesine yönelik genel güvenlik listeleri göz 
önüne alınarak araştırmacılar tarafından yapılan-
dırılmış olan Ev Ergonomisi İndeksi kullanılmış-
tır. Bu indekste, 12 adet risk ölçen soru yer almış, 
ev içi riskler araştırmacı tarafından değerlendiri-
lerek riskli durumlar 1, risksiz durumlar 0 olarak 
değerlendirilmiştir. İndeksten alınabilecek en kü-
çük puan sıfır, en büyük puan 12’dir.

Dışlama Kriterleri
Bilişsel ve bilişsel işlevlerin yeterli olmayan, ya-
tağa bağımlı olan ve iletişim kurulamayan kişiler 
senkop, epilepsi nedeniyle oluşan düşmeler çalış-
maya alınmamıştır. 

İstatistik Çözümlemeleri
Anket formları kontrol edilip numaralandırıldık-
tan sonra veri SPSS 24.0 programında değerlen-
dirilmiştir. Tanımlayıcı bulgular frekans, yüzde 
olarak verilmiştir.  Bağımlı ve bağımsız değiş-
kenlerin tek değişkenli analizlerinde; kategorik 
verilerde Ki-kare testi; sürekli verilerde normallik 
varsayımları karşılandığından ikili gruplarda t tes-
ti üç ve daha fazla bağımsız gruplarda ANOVA ile 
değerlendirilmiştir.  Analizler sonucunda anlamlı 

bulunan değişkenler lojistik regresyon modelinde 
geriye doğru Wald eleme yöntemiyle değerlendi-
rilmiştir.  Tip 1 hata değeri p<0.05 olanlar anlamlı 
kabul edilmiştir.

Araştırmanın Etik Yönü
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araş-
tırmalar Etik Kurulu’ndan (Karar no: 2018/37 Ta-
rih: 14.02.2018) izin alınmıştır.

BULGULAR
Katılımcıların %56,3’ünü yarı kentsel bölge-
de yaşayanlardır. Araştırma kapsamına girenle-
rin %56,7’si kadın, %36’sı 75 yaş ve üzerinde, 
%59,3’ünü evli, %22’si okuryazar olmayan, 
%63,7’si geliri giderinden az , %7’si alkol kulla-
nan, %64,3’ü uyku problemi olan, %44’ünü  eg-
zersiz yapmayan, %81,7’si kronik hastalığı olan, 
%50’i son 1 ayda nörolojik yada kardiyovasküler 
semptom yaşayan, %37,7’si görme algısı iyi ol-
mayan, %34’ü yardımcı araç kullanan, %46,7’si 
asansörsüz çok katlı evde yaşayan kişiler olup 
katılımcıların KATZ puan ortalaması 5.59±0.94, 
WHO5 puan ortalaması 14.79±5.56, BKI ortala-
ması 28.04±4.5’tir (Tablo 1).

Katılımcıların %23,3’ünde son 6 ayda, %40,0’ında 
son 1 yılda düşme, son 1 yıl içerisinde düşenle-
rin %53,3’ünde tekrarlayan düşme görülmüştür. 
Son 1 yıl içerisinde düşenlerin %46,7’si evde 
düştüklerini, en son düşme nedeninin dengesinin 
bozukluğu (%31,7), görme bozukluğu (%6,2) ol-
duğu belirtilmiş, %36,3’ü düşmeye karşı önlem 
aldığını, en çok alınan önlemler evde yer döşe-
mesi koyulması (%19,7), cisimleri ortadan kal-
dırma (%14,0) ve aydınlat olduğu ifade edilmiştir 
(%13,3) (Tablo 2).

Araştırma grubunda son 1 yılda düşme ileri yaş-
ta (x2=6.349 p=0.042), kadınlarda (x2:16.346 
p:0.001), bekar ya da eşinden ayrılmış olanlarda, 
(x2:10.067 p:0.007) eğitim seviyesi düşük olan-
larda (x2:20.864 p:0.001), gelir seviyesi düşük 
olanlarda (x2:6.507 p:0.039), alkol kullananlar-
da (x2:4.132 p:0.042), uyku problemi olanlar-
da (x2:15.111 p:0.001), egzersiz yapmayanlar-
da (x2:6.288 p:0.044), günlük işlerinde bağımlı 
olanlarda (x2:12.984 p:0.002) ve depresif duygu 
durum içerisinde olanlarda (x2:19.771 p:0.001), 
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kronik hastalığı olanlarda (x2:9.276 p:0.002), 
nörolojik ya da kardiyovasküler yakınması olan-
larda (x2:41.001 p:0.001), görme sorunu olanlarda 
(x2:11.265 p:0.001), yardımcı araç kullananlarda 
(x2:12.847 p:0.001), ev içi ergonomi risk puanı 
yüksek çıkanlarda (t:2.19 p:0.041) ve asansör-

süz apartman dairesinde yaşayanlarda (x2:8.101 
p:0.017) anlamlı yüksek bulunmuştur. Yaşanılan 
bölge, yaşadığı evi/mahalleyi güvenli bulup bul-
mama, düşmeye karşı önlem alma, bel çevresi ve 
BKI ile son bir yılda düşme arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 3).

Tablo 1. Araştırma grubunun ve sağlık durumu özellikleri, Balıkesir, 2018.
Değişkenler n (%)

Yaş   
65-69
70-74
75+

108 (36,0)
84 (28,0)

108 (36,0)

Cinsiyet Kadın 
Erkek

170 (56,7)
130 (43,3)

Medeni durum
Evli
Bekar/eşinden ayrılmış
Eşi ölmüş

178 (59,3)
17 (5,6)

105 (35,0)

Eğitim durumu
Diplomasız 
İlkokul
Ortaokul ve üstü

66 (22,0)
138 (46,0)
96 (32,0)

Gelir durum algısı
Gelir giderden fazla
Gelir gidere eşit
Gelir giderden az

43 (14,3)
191 (63,7)
66 (22,0)

Alkol Evet 
Hayır 

21 (7,0)
279 (93,0)

Uyku problemi Her zaman
Bazen
Hiçbir zaman

72 (24,0)
121 (40,3)
107 (35,7)

Egzersiz 
Yapmıyor 
Haftada 1-2 kez
Haftada 3 ve daha fazla

131 (44,0)
51 (17,1)

116 (38,9)

Kronik hastalık Evet
Hayır

245 (81,7)
55 (18,3)

Son 1 ayda herhangi bir nörolojik
yada kardiyovasküler semptom
yaşanma durumu*

Hiç
Bazen/nadiren
Sık sık

90 (30,0)
150 (50,0)
60 (20,0)

Görme Algısı İyi
Orta
Kötü

187 (62,3)
84 (28,0)
29 (9,7)

Yardımcı araç kullanımı Yok
Var

198(66,0)
95(34,0)

Ergonomi puan X±SS 2.98±1.64
Ev tipi Müstakil

Asansörlü daire
Asansörsüz çok katlı

111 (37,0)
49 (16,3)

140 (46,7)
WHO5 Normal 204 (68,2)

Depresif 96 (32,0)
X±SS

KATZ (Ölçek puan ortalaması) 5.59±0.94
BKI (Ortalama) 28.04±4.5
Toplam 300 (100,0)

*Baş dönmesi, denge bozukluğu, çarpıntı, elde/ayakta uyuşma
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Tablo 2. Araştırma grubunun düşmeye ilişkin özellikleri, Balıkesir, 2018.
Değişkenler n (%)
Son 6 ayda düşme Var

Yok
70 (23,3)

230 (76,7)
Son 1 yıl içinde düşme Var

Yok
120 (40,0)
180 (60,0)

Tekrarlayan düşme 1 kere
2 ve üzeri

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

Son 1 yıl içinde düşmenin gerçekleştiği yer Evde
Dışarıda
Hem evde hem dışarıda

56 (46,7)
42 (35)

22 (18,3)
En son düşme nedeni Denge bozulması

Güçsüzlük
Görememe
Diğer*

51 (31,7)
16 (9,9)
10 (6,2)

84 (52,1)
Düşmeye karşı önlem alma durumu Evet

Hayır
109 (36,3)
191 (63,7)

*Bilincimi kaybettim, hatırlamıyorum.

Tablo 3. Sosyo-demografik bilgilerin son 1 yılda düşme ile ilişkisi, Balıkesir, 2018.

Değişkenler
Düşmemiş Düşmüş

p/test değerin (%) n (%)
Yaş 65-69

70-74
75+

75 (69,4)
45 (53,6)
60 (55,6)

33 (30,6)
39 (46,4)
48 (44,4)

p:0.042
x2:6.349

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

85 (50,0)
95 (73,1)

85 (50,0)
35 (26,9)

p:0.001
x2:16.346

Medeni durum Evli/evli gibi 
Bekar ya da eşinden 
ayrılmış/eşi ölmüş

       120(67,4)
         60(48,6) 

58 (32,6)
61 (51,4)

p:0.007
x2:10.067

Eğitim Diplomasızlar
İlkokul mezunu
Ortaokul ve üstü

28 (42,4)
78 (56,5)
74 (77,1)

38 (57,6)
60 (43,5)
22 (22,9)

p:0.001
x2:20.864

Gelir durumu Gelir giderden fazla
Gelirim giderime eşit
Gelirim giderimden az

33 (76,7)
112 (58,6)
35 (53,0)

10 (23,3)
79 (41,4)
31 (47,0)

p:0.039
x2:6.507

Alkol Evet
Hayır

17(81,0)
163(58,4)

4(19,0)
116(41,6)

p:0.042
x2:4.13

Uyku problemi Yok
Var

80 (74,8)
100 (51,8)

27 (25,2)
93 (48,2)

p:0.001
x2:15.111

Egzersiz Egzersiz yapmıyor
Haftada 1-2 kez
Haftada 3 ve üstü

70 (53,4)
30 (58,8)
80 (69,0)

61(46,6)
21(41,2)
36(31,0)

p:0.044
x2:6.281

KATZ Bağımsız
Az bağımlı 
Tam bağımlı

148(64,9)
24(52,2)
7(29,2)

80(35,1)
22(47,8)
17(70,8)

p:0.002
x2:12.98

WHO-5 Normal
Depresif

140 (68,6)
40 (41,7)

64 (31,4)
56 (58,3)

p:0.001
x2:19.771

Kronik Hastalık Var
Yok

137 (55,9)
43 (78,2)

108 (44,1)
12 (21,8)

p:0.002
x2:9.276
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Nörolojik/
kardiyovasküler 
yakınma

Var
Yok

107 (51,0)
73 (81,1)

103 (49,0)
17 (18,9)

p:0.001
x2:41.001

Görme Algısı İyi
Kötü

126 (67,4)
54 (47,8)

61 (32,6)
59 (52,2)

p:11.265
x2:0.001

Yardımcı araç 
kullanımı

Yok
Var

133 (67,2)
43 (45,3)

65 (32,8)
       52 (54,7)

p:0.001
x2:12.847

Ergonomi puan X±SS 2.82±1.56 3.22±1.75 p:0.041
t:-2.0540

Ev tipi Müstakil
Asansörlü daire
Asansörsüz çok katlı

59 (53,2)
25 (51,0)
96 (68,6)

52 (46,8)
24 (49,0)
44 (31,4)

p:0.017
x2:8.100

Tablo 4. Lojistik regresyon “Backward” modelinde son 1 yılda düşmeyi etkileyen değişkenler, 
Balıkesir, 2018.
Değişkenler ß SH p OR (%95 GA)
Cinsiyet Erkek (ref)

Kadın 0.690 0.297 0.020 1.94 (1.11-3.55)
Depresif Duygu 
Durum

Düşük risk (ref)
Yüksek risk 0.798 0.291 0.006 2.22 (1.25-3.93)

Görme Sorunu Hayır (ref)
Evet 0.306 0.314 0.004 4.64 (1.65- 13.07)

Uyku Sorunu Yok (ref)
Var 0.863 0.315 0.006 2.37 (1.27-4.39)

Nörolojik Yakınma Yok (ref)
Var 0.815 0.340 0.016 2.25 (1.16-4.39)

Değişkenler: yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, gelir durumu, alkol kullanımı, egzersiz yapma, 
uyku durumu, günlük işlerinde bağımlılık, WHO-5 iyilik durumu, kronik hastalık, ev içi ergonomi risk 
puanı, yaşadığı ev tipi (x2:66.507 p:0.001, Nagelkerke R2:0.32).

Lojistik regresyon analizine göre kadın olmak 
1.94 kat (1.11-3.55), görme sorunu olması 4.64 
kat (1.65-13.07), uyku sorunu olması 2.37 kat 
(1.27-4.39), nörolojik yakınma olması 2.25 kat 
(1.16-4.39), depresif duygu durum içerisinde bu-
lunma 2.22 kat (1.25-3.93) düşme riskini arttır-
maktadır (Tablo 4). 

TARTIŞMA 
Çalışmamızda yaşlılarda son bir yılda düşme 
prevalansı %40,0 olup düşenlerin %26,0’ı evde, 
%21,3’ü dışarıda düşmüştür (%7,3’ü hem evde 
hem dışarıda düşme). DSÖ (17) ve  literatürdeki 
verilere göre 65 yaş üstü kişilerde düşme sıklığı 
%28-35’i (10, 24-26). Çalışmamızda düşme sık-
lığı ise literatüre göre çok az yüksektir. Düşme 
hastaneye başvuranlarda, toplum tabanlı çalışma-
larda ve huzurevinde yürütülen çalışmalarda fark-

lılık göstermektedir (10). Sinop’ta 2279 yaşlı ile 
yürütülen toplum tabanlı bir çalışmada bizim ça-
lışmamızdan düşük biçimde son 1 yılda yaşlıların 
yaklaşık dörtte birinin düştüğü bulunmuştur (25). 
Kıbrıs’ta yürütülen toplum tabanlı bir başka ça-
lışmada da (2017) %26,7’si son 1 yıl içinde düş-
müştür(27). Kıbrıs’ta yürütülen çalışmada bizim 
çalışmamıza kıyasla bulunan düşük düşme oranı 
ilgili çalışmanın yalnızca köylerde yürütülmesine 
bağlı olabilir. Nitekim bizim çalışmamızda da az 
katlı binalarda yaşayanlarda düşme oranı düşük 
bulunmuştur. Malezya’da yürütülen toplum ta-
banlı bir çalışmada ise %4 bulunmuştur(26). Bu 
durum Malezya’daki çalışmada ele alınan yaşlıla-
rın görece çalışmamıza göre daha genç olmaları-
na bağlı olabilir.

Çalışmamızda düşenlerin %53,0’ı son bir yılda 
yeniden düştükleri görülmektedir. DSÖ raporuna 
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göre benzer şekilde düşmelerin yarısını tekrarla-
yan düşmeler oluşturmaktadır (28). Bu bulgu li-
teratürle uyumlu olmakla birlikte düşen yaşlıların 
saptanmasını  yeni bir düşmenin önlenmesi adına 
yaşlıların izlenmesini, düşme risklerinin azaltıl-
masına yönelik önlemlerin alınmasının önemli 
olduğu düşünülmektedir.

Çalışmamızda değişkenlerden olan ve tek de-
ğişkenli analizlerde son 1 yılda düşme için risk 
faktörü olarak bulunan eğitim durumunun düşük 
olması, gelir durumu algısının düşük olması, kro-
nik bir hastalığının olması, egzersiz yapmama 
ve günlük işlerinde bağımlı olma ile ilgili  ileri 
analizlerde ilişki saptanmamıştır. Yapılan çalış-
malarda ise eğitim seviyesinin düşük olması(13, 
29, 30),  gelir durumu algısının düşük olması 
(13, 29), herhangi bir kronik hastalığının olma-
sı (31-33), egzersiz yapmama (34, 35) ve günlük 
işlerinde bağımlı olma (11, 13) düşme için risk 
faktörleri olarak bulunmuştur. Söz konusu çalış-
maların bir kısmında ileri analizler yapılmadığı 
için karşılaştırmalar o çalışmanın tek değişkenli 
sonuçlarına dayanmaktadır. Çalışmamızda vücut 
kütle indeksi ile düşme arasında anlamlı bir iliş-
ki saptanmamıştır. 2014 yılında İstanbul’daki bir 
huzurevinde yaşayan yaşlılarda yapılan bir çalış-
mada da BMİ ile düşme riski arasında istatistiksel 
olarak bir ilişki saptanmamıştır (36). 

İleri analiz sonuçlarına göre çalışmamızda  kadın 
olma,  depresif duygu durum içinde olma, görme 
sorunu, uyku sorunu ve nörolojik yakınma olma-
sı düşme riskini artırmaktadır. Düşmeler, kadın-
larda erkeklere göre yüksek olup, yaşla birlikte 
artış göstermektedir. Yapılan çalışmalarda son 1 
yılda düşme 65 yaş üzerinde üçte bir oranınday-
ken, 75 yaş ve üzerinde neredeyse her iki yaşlı-
dan birinin düştüğü bulunmuştur (13, 19, 29, 37). 
Ancak çalışmamızda yaş gruplarına göre anlamlı 
bir ilişki saptanmamıştır.  Bu farklılık bizim ça-
lışmamızın diğer çalışmalara kıyasla genç yaşlı 
grubunda yürütülmesine, toplum tabanlı olmasına 
bağlı olabilir. Çalışmamızda kadınların daha fazla 
düştüğü ve kadın cinsiyetin risk faktörü olduğu 
gösterilmiştir. Ulusal ve uluslararası yapılan diğer 
çalışmalarda da kadın cinsiyetin düşme yönünden 
daha riskli olduğu bulunmuştur (29, 37, 38). Yıllar 
içinde yaşlıların kas gücünde azalma, denge prob-

lemleri, görme bozukluğu, nörolojik bozukluklar 
gibi sorunlara bağlı olarak düşme riskinin arttığı 
görülmektedir(39).  Görme bozukluğu olan yaş-
lılar özellikle çevrenin algılanmasında risklerin 
görülmesinde yetersiz kalmakta buna bağlı olarak 
da daha çok düşmektedirler. Bu nedenle yaşlıların 
düzenli göz muayenelerini yaptırmasının sağlan-
ması, yaşam alanlarının daha ergonomik hale ge-
tirilmesi düşme risklerini de azaltacaktır(10, 39). 
Düşmeyi etkileyen literatürdeki faktörlerden biri 
de yaşlıların bağımlı olma durumu ve yardım-
cı araç kullanımıdır. Bizim çalışmamızda her ne 
kadar tek değişkenli analizlerde bu iki değişken 
anlamlı olsa da çok değişkenli analizlerde an-
lamlı ilişki saptanmamıştır. Bu çalışmada depre-
sif duygu durumunun düşme için bir risk faktörü 
olduğu bulunmuştur. Çalışmamıza benzer şekilde 
Terzi ve arkadaşlarının 2013 yılında Kocaeli’nde 
hastaneye başvuran yaşlılarda yaptığı çalışma ile 
Sousa ve arkadaşlarının 2016 yılındaki derleme 
çalışmasında, Hsiao-Thing ve ark. 2016 yılında 
Taywan’da yürüttüğü çalışmada depresif duy-
gu durumunun düşme açısında risk oluşturduğu 
bulunmuştur (18, 38, 40). Türkiye’de yürütülen 
çalışmalarda da kişilerin mental durumu kötüleş-
tikçe düşme riskinin arttığı görülmektedir (10, 39, 
41). Yaşlanma ile kas gücünün azalması, yürüme 
bozuklukları, görme bozukluğu, dengesizlik gibi, 
uyku bozukluğu gibi kişisel faktörlere ek olarak 
yardımcı araç kullanımı, yaşanılan yer gibi fak-
törlere bağlı olarak da düşmeler gerçekleşebil-
mektedir(39-41).  Bizim çalışmamızda tek değiş-
kenli analizlerde yardımcı araç kullanan ve asan-
sörsüz çok katlı evlerde oturanlarda son bir yılda 
düşme yüksek olsa da ileri analizlerde bu değiş-
kenlerde anlamlı ilişki saptanmamıştır. Çalışma-
mızda anlamlı çıkan bir diğer bulgu da nörolojik 
yada kardiyovasküler semptomların olmasıdır. Bu 
durum literatürdeki çalışmalarla kıyaslandığında 
benzerlik göstermektedir(10, 25). Nitekim yaş-
lılık ile birlikte ortaya çıkan semptomlar, kronik 
hastalıklar kişinin kendine yeterliğini azaltmakta 
yaşlıları etkiye açık hale getirmektedir. Çalışma-
mızda uyku kalitesinin bozuk olması düşme açı-
sından riskli bulunmuştur. 2015 yılında Çanakka-
le’de yapılan toplum tabanlı bir çalışmada (13), 
2016 yılında yapılan bir derlemede uykusuzluğun 
düşme riskini artırdığı saptanmıştır(40). Çalışma-
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mızda, yaşlıda görme sorunu olması ile nörolo-
jik bir belirtinin sık sık yaşanması (çarpıntı, baş 
dönmesi, el ayak uyuşması) literatüre benzer bi-
çimde düşme için risk faktörü olduğu bulunmuş-
tur (42-44). Katılımcıların medeni durum, eğitim 
durumu, gelir durumu, egzersiz yapma,  ev içi 
ergonomi risk puanı, yaşadığı ev tipine gibi  risk 
faktörleri de tek değişkenli analizlerde anlamlı ol-
malarına karşın ileri analizlerde anlamlı bulunma-
mışlardır. Bu durum literatürdeki kimi çalışmalar 
ile benzerlik gösterirken(10, 39, 45), kimi çalış-
malardan farklıdır(12, 31). Bu farklılık araştırma 
grubunun özelliklerine, araştırmanın yöntemine 
ve bizim çalışmamızda ileri analizlerin yapılma-
sına bağlı olabilir.

Kısıtlılıklar 
Boy ve kilo beyana göre alınmıştır.  Ev ergono-
mi risk puanı hesaplanırken de bizzat ölçümler/
gözlemler yapılmamış olup bu da ağırlıklı olarak 
öz bildirime göre belirlenmiştir. Aile ilişkisi ve 
şiddet sorularında yüz yüze anket yöntemi uygu-
landığından ayrıca yanında ailesinin de bulunma 
ihtimali olabildiğinden kişiler gerçek cevapları 
ver(e)memiş olabilirler. Yarı kentsel bölge daha 
çok kentsel bölge özelliğini de taşıdığı, seçilen 
bölge yarı kentsel özellikleri taşımadığı için fark 
görülmemesi buna bağlı olabilir. 

Sonuç ve Öneriler
Balıkesir’de her 10 yaşlıdan 4 ü bir yıl içerisinde 
düşmektedir ve düşenlerin yarısı tekrar düşmek-
tedir. Tekrarlayan düşmeler özellikle 75 yaş son-
rası artmaktadır. Düşme sıklığı yüksektir, ivedi 
önlem alınması gereklidir. Bu bağlamda, yaşlı-
larda izlemlerin 1. Basamak kapsamına alınması 
ve düşme açısından riskli yaşlıların aktif sürve-
yans sistemi ile izlenmesi; Balıkesir’de, yaşlılar 
risk grubu olarak kabul edilerek, izlemlerinin 
rutin hale getirilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca her 
5 düşmenin 1’i ev dışında gerçekleşmektedir. Bu-
nun için hem şehirler hem de binalar yaşlı dostu 
olacak şekilde planlanmalıdır.
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Investigation of the Relationship Between Disability and Happiness

Mutluluk İle Geçici Yeti Yitimi Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi 

ARAŞTIRMA / Research Articles

Feyzanur ALKAN1, Ramazan ERDEM2 

ABSTRACTÖZ
The aim of this study is to investigate the relationship between hap-
piness and temporary disability perception. For this purpose, it was 
examined whether the demographic characteristics of the individu-
als make a difference in the perception of happiness and temporary 
disability. The lack of a comprehensive study in the literature on 
the relationship between happiness and transient disability that in-
dicates perceived health status, and the wonder of the relationship 
between happiness and feeling and happiness make this study im-
portant. The population of the study consists of approximately 240 
thousand people living in the center of Isparta. The sample of the 
study consisted of 236 people aged 15 years and over who were se-
lected from the universe by sampling easily. The questionnaire was 
used as a data collection tool. H Oxford Happiness Questionnaire 
was used to measure the level of happiness of individuals. In order to 
determine how participants perceived their health due to disability, 
World  Disability Assessment Schedule,  was prepared by the World 
Health Organization (WHO). The data obtained were transferred to 
computer and analyzed with statistical programs. As a result of the 
research; It was found that there was a correlation between tempo-
rary disability and feeling of happiness, low level of transient disa-
bility. From this point of view, feeling happiness and healthy can be 
considered as two elements that interact with each other.

Bu çalışmanın amacı, mutluluk ile geçici yeti yitimi algısı arasın-
daki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaç çerçevesinde bireylerin 
demografik özelliklerinin mutluluk ve geçici yeti yitimi algılarında 
bir farklılık oluşturup oluşturmadığı da incelenmiştir. Mutluluk ve 
algılanan sağlık durumunu gösteren geçici yeti yitimi arasındaki 
ilişkinin incelenmesine ilişkin literatürde kapsamlı bir çalışmanın 
bulunmaması, sağlıklı olmak ve hissetmek ile mutluluğun ne gibi 
ilişkisinin olduğunun merak edilmesi bu çalışmayı önemli kılmak-
tadır. Araştırmanın evrenini Isparta ili merkezinde yaşayan yaklaşık 
240 bin kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, kolayda 
örnekleme yoluyla belirlenerek evrenden seçilen 15 yaş ve üzeri 236 
kişiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket 
formu kullanılmıştır. Kişilerin mutluluk düzeylerini ölçmeye yönelik 
“Oxford Mutluluk Ölçeği (Oxford Happiness Questionnaire)”nden 
faydalanılmıştır. Katılımcıların yeti yitimine bağlı olarak sağlıkla-
rını nasıl algıladıklarını belirlemek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO)’nün hazırlanmış olduğu “Yeti Yitimi Değerlendirme Çizel-
gesi (Disability Assessment Schedule)” kullanılmıştır. Elde edilen 
veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve istatistik programları ile 
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; kişilerin orta noktanın üze-
rinde kendilerini mutlu hissettikleri, düşük düzeyde geçici yeti yiti-
mi yaşadıkları, geçici yeti yitimi ile mutlu hissetmeleri arasında bir 
korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle mutluluk ve 
sağlıklı hissetme birbirleriyle etkileşim halinde olan iki unsur olarak 
düşünülebilir. 
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GİRİŞ

Yüzyıllardan beri düşünürler tarafından, mutlulu-
ğun ne anlama geldiğine dair pek çok görüş ileri 
sürülmüş ve araştırmalar yapılmıştır. Özellikle 

son 15 yılda davranışsal ilişkiler, sınırlar ve mut-
luluğun belirleyicileri araştırılarak konuya açıklık 
getirilmeye çalışılmıştır (1). Mutluluk kavramı 
hayattan zevk alma, moral ve sübjektif iyilik hali 
(2) olarak da tanımlanmakta olup, mutluluğun 
açıklanmasında tek bir faktörün rol oynamadı-
ğı ve rol oynayan pek çok faktörün ise sağlamış 
olduğu faydanın maksimum mutluluk seviyesine 
hizmet ettiği –özellikle 20. yüzyıl refah devletle-
ri tarafından- savunulmuştur. Bu anlamda yaşam 
kalitesinin artmasının kişilere sağlamış olduğu 
fayda neticesinde mutluluğa neden olduğu yapı-
lan çalışmalarda belirlenmiştir (3,4). Bunun yanı 
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sıra bir diğer çalışmada mutluluğun, kişilerin bek-
lentileriyle ilgili olduğu ve önemli ölçüde dış kay-
naklardan bağımsız olduğu da görülmektedir (5). 
Mutlu insanların ahlaki, zeki, daha az önyargılı, 
çevresindekilerle iyi ilişkilere sahip ve ortalama 
bir insandan daha sağlıklı olduğu belirlenmiştir 
(5). Bu anlamda mutluluk ve sağlık arasındaki 
ilişkinin dış kaynaklardan bağımsız ve kişinin 
algısıyla paralellik göstermesi de muhtemeldir. 
Pressman ve Cohen (6)’nin yaptığı çalışmada 
da benzer bir sonuç elde edilmiş ve ‘pozitif et-
kilenme’ olarak adlandırılan mutluluk kavramının 
sağlıkla ilişkisinin varlığına dikkat çekilmiştir. 
Yaşam kalitesinin artırılması adına sağlıklı bir ya-
şam tarzının benimsenmesinin (fiziksel egzersiz, 
sigara, yeme alışkanlıkları vs.) mutluluk üzerinde 
etkili olduğu yapılan çalışmalarda bulunmuştur 
(7,8). Bunun yanı sıra aile, kişilik, genetik yapı, 
sosyo-ekonomik durum, eğitim, sosyal hayat gibi 
pek çok faktör de mutluluk ile ilişkilidir (9,10).

Çoğu ekonomik analiz, kişinin refahını etkileyen 
kritik değişken olan gelir üzerine odaklanmakta-
dır. İnsan refahını ölçen önemli iki değişken olan 
mutluluk ve sağlık üzerine yapılan niteliksel araş-
tırmalar bu anlamda oldukça yenidir. İyi bir sağ-
lık seviyesinin, daha yüksek mutluluk seviyesine 
sahip olanlarda var olduğu görülmektedir. Tam 
tersi mutlu olan kişilerin de daha sağlıklı olduğu-
na rastlanmaktadır (11). Bu durumu destekleyen 
Psikolog H. L. Hollingwort mutluluk tanımında, 
mutluluğun bir sorunu veya üzüntülü bir duru-
mu bile çözüme yönelik bir eylemle karşılayan 
zihinsel bir tutum olduğuna vurgu yapmıştı (12). 
Mutluluğun sağlıkla ilişkisinin yanı sıra düşünme 
yeteneği ve verimlilik üzerinde ciddi anlamda 
katkısı bulunmaktadır (12). 

Bireyin, kendi sağlığına ilişkin algısı, sağlığın en 
önemli göstergelerinden biri olarak kabul edil-
mektedir (13). Sağlığın tanımlanmasında kullanı-
lan pozitif iyilik modeline göre sağlık, fiziksel ve 
ruhsal iyilik durumunun sübjektif olarak değer-
lendirilmesi olarak adlandırılır (14). Sağlığın al-
gılanması anlamına gelen bu durum, kişinin fizik-
sel durumunun yanı sıra ruhsal olarak mutluluk, 
üzüntü, depresyon, stres ve diğer kişilerle ilişki-
lerini kapsayan bir süreci yansıtmaktadır (15). 
İyi olma durumu olarak nitelendirilen sübjektif 

ruh hali, kimi zaman mutluluk düzeyi tahminin-
den ötesini ima etmez ve kişinin kendi refahının 
tek otoritesi olduğunu varsayar (16). Bu otoriter 
durum, iyi olma halinin kişiden kişiye değişiklik 
göstermesine neden olmakta, kimisi için ‘mutlu-
luk’ bir etken olarak görülürken, diğeri için ‘ente-
lektüel uyarılma’ bir diğeri için ‘olumlu vurgula-
ma’ etkili görülmektedir (17). Dolayısıyla Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) tanımı çerçevesinde ele alı-
nan fiziken, ruhen ve sosyal yönden iyi olma hali 
kişilerin algılamaları neticesinde değişiklik gös-
terebilmekte ve iyilik hali mutluluğun ötesinde de 
anlam ifade etmektedir. Tran ve arkadaşları (18) 
bu durumu algılanan sağlık durumunun zayıfla-
masına paralel olarak kişisel yeterliliğin azalması 
ile örneklemektedir. Bu durum yeti yitimine işaret 
etmekte olup, yeti yitiminin artmasının mutluluk 
üzerine etkisinin araştırma konusu olmasını daha 
cazip hale getirmektedir.

Sübjektif sağlığın yanı sıra hastalığın da bu çerçe-
vede yorumlanması son derece önemlidir. Bireyin 
deneyimlediği hastalıklar bağlamında ortaya çı-
kan belirti ve semptomlar neticesinde geliştirdiği 
duygu durumu olarak nitelenen hastalık illness 
olarak tanımlanmaktadır (19). Birebir hastalıkla 
örtüşmeyen bu durumun, kişinin duygu durumun-
da meydana gelen değişimlere bağlı olarak ortaya 
çıktığı görülmektedir (19). Kişilerin algılamala-
rı neticesinde ortaya çıkan ve sübjektif hastalık 
değerlendirmesi olarak nitelendirilen bu durum, 
sağlığa ilişkin ipucu vermekte ve Freitag (20) ta-
rafından, hastalığın içinde bulunulan bir yanılgıya 
tekabül ettiğinden, ancak kişilerin algılamasına 
bağlı olarak hastalıkların ortadan kalkacağına ve 
şifa bulacaklarına dair bir inançtan söz edilmek-
tedir. Güveloğlu (12) en başarılı doktorun, kişinin 
içsel mutluluğu ve ‘hayattan memnun olma’ duru-
mu olduğunu ifade etmektedir. O halde, kişi mut-
lu oldukça sağlığına ilişkin endişe etmesine gerek 
olmayıp, vücut aldığı pozitif uyaranlar sayesinde 
kendini sürekli yenileyecektir. 

Bireyin içinde bulunduğu durumdan beklentileri-
ni, geçmiş yaşantılarını, toplumsal ve kültürel et-
kenlerini hesaba katmasıyla oluşan algılama süre-
ci oldukça karmaşıktır (21). Erengin ve Dedeoğlu 
(22) tarafından, kişilerin sağlık durumlarını algı-
lamalarının demografik değişkenlere göre farklı-
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lık göstereceğinin göz ardı edilemeyeceği, aynı 
zamanda yeti yitiminin oluşması, ilaç kullanıl-
ması, tedavi görülmesi, hastalığa dair yakınmalar 
vb. olaylar da ayrı ayrı değerlendirilerek algılanan 
sağlık durumlarına ilişkin daha kapsamlı ve gü-
venilir veriler elde edilebileceği vurgulanmıştır. 
Easterlin (4) kişilerin sağlığında meydana gelebi-
lecek bu gibi değişimlerin yaşam doyumunu azal-
tarak, ilk etki olarak mutluluk üzerinde olumsuz 
yansımaları olacağına işaret etmektedir. Bu an-
lamda yeti yitiminin mutluluk üzerinde etkisinin 
olabileceği vurgulanmaktadır.

Daha kısa ve öz olarak ifade edildiğinde, geçici 
yeti yitimi bağlamında algılanan sağlık durumu 
kişilerin gerek demografik özellikleri gerekse 
sağlığa ilişkin içinde bulundukları durumlarından 
hareketle kendi sağlıklarını nasıl değerlendirdik-
lerinin belirlenmesi, diğer bir deyişle sübjektif 
puanlamadır. Hayatın zorlukları, stres, yaşam ko-
şulları, çok yönlü ilişkiler ve duygusal değişimler 
(mutluluk, üzüntü, endişe vs.) gibi değişkenlerin 
geçici yeti yitimine etkisi aşikârdır. Ancak bu et-
kinin ne derecede oluştuğu belirlenmelidir. Bu 
çalışmada da bahsi geçen literatür boşluğunun 
giderilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda mutlu-
luk ve geçici yeti yitimi durumu arasında var olan 
ilişkinin kuvvetinin belirlenmesi bu çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır. 

YÖNTEM
Bu araştırma, Isparta il merkezinde ikamet eden 
15 yaş ve üzeri kadın ve erkeklerin mutluluk ve 
geçici yeti yitimi durumları arasındaki ilişkinin 
incelenerek değerlendirilmesini amaçlamakta-
dır. Araştırmanın evrenini Isparta ili merkezinde 
yaşayan yaklaşık 240 bin kişi oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi ise, kolayda örnekleme 
kullanılarak1 evrenden seçilen 15 yaş ve üzeri 
236 kişiden oluşmaktadır.

Veriler anket formu aracılığıyla toplanmıştır. 
Kişilerin mutluluk düzeylerini ölçmeye yöne-
lik Hills ve Argyle tarafından “Oxford Mutluluk 
Ölçeği (Oxford Happiness Questionnaire)” geliş-

1- Örneklemin rastgele belirlendiği ve 
uygunluğunun aranmadığı seçim yöntemidir.

tirilmiştir. Doğan ve Çötok (2011) ise bu ölçeği 
uyarlayarak Türkçe literatüre kazandırmıştır. Yeti 
yitimi durumunu gösteren Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO)’nün geliştirdiği “Yeti Yitimi Değerlen-
dirme Çizelgesi (Disability Assessment Schedu-
le)” kullanılmıştır (32). Ankete araştırmacılar ta-
rafından demografik bilgilerin olduğu bir bölüm 
de eklenmiştir. Anketin uygulanması sonucunda 
katılımcılardan elde edilen verilerin değerlendi-
rilmesi ve mutluluk ile yeti yitimi arasındaki iliş-
kiye bağlı olarak algılanan sağlık düzeyinin be-
lirlenmesi için istatistik programları kullanılmış-
tır. Toplanan veriler aritmetik ortalama, standart 
sapma, frekans ve yüzde hesaplamaları ile analiz 
edilmiştir. Her iki boyutun normal dağılım göste-
rip göstermediği basıklık ve çarpıklık değerlerine 
bakılarak analiz edilmiş, iki boyutun da normal 
dağılım gösterdiği anlaşılmıştır. Parametrik varsa-
yımlar yerine getirildiği için ikili gruplarda t testi, 
ikiden fazla gruplarda varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır. Ayrıca mutluluk ve geçici yeti yi-
timi arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini be-
lirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 

Yapılan bu çalışmada, temel etik ilke ve standart-
lara uygun olarak hareket edilmiş, çalışmada kul-
lanılan ölçekler için yazarlardan izin alınmıştır. 
Katılımcılara kişisel bilgilerin gizli tutulacağı ve 
elde edilen verilerin ise yalnızca bilimsel amaçlı 
kullanılacağı hususunda bilgilendirme yapılmış, 
gönüllü katılım esas alınmıştır. Bu anlamda etik 
ilke ve standartlara ihtimam gösterilmiştir. 

BULGULAR
1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Katılımcıların %57,6’sı erkek, %42,4’ü ise ka-
dınlardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 166 
kişinin evli olduğu (%70,3), 70 kişinin ise evli ol-
madığı (%29,7) görülmektedir. Katılımcıların yaş 
aralığına bakıldığında ise ağırlıklı çoğunluğun 
yaşı (%34,7) 29 yaş ve altındadır. Katılımcıların 
59’u (%25,0) 30-39 yaş aralığında bulunmakta-
dır. Katılımcıların 48’i (%20,3) ise 40-49 yaş ara-
lığında olduğu anlaşılmaktadır. Geriye kalan 47 
katılımcının (%19,9) ise 50 yaş ve üzeri olduğu 
görülmektedir. 
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Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde, 
ağırlıklı çoğunluğun (%40,7) üniversite mezunu 
olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan 76 
kişinin (%32,2) lise mezunu olduğu, bunun yanı 
sıra 64 katılımcının ise (%27,1) ilk ve ortaokul 
düzeyinde eğitime sahip oldukları belirlenmiştir.

Katılımcıların gelir durumu incelendiğinde, 65 
kişinin gelirinin 1499 ve altında, 64 katılımcının 
gelirinin 1500-2499 arasında olduğu görülmekte-
dir. Katılımcıların çoğunluğunu kapsayan, 2500 
ve üzeri gelire sahip 92 kişi (%416) bulunmak-
tadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Değişken-
lere Göre Dağılımı, Isparta, 2016

Değişkenler Frekans Yüzde

Cinsiyet
Erkek 136 57,6
Kadın 100 42,4
Medeni Durum
Evli 166 70,3
Evli değil 70 29,7
Yaş (Yıl)
-29 82 34,7
30-39 59 25,0
40-49 48 20,3
50+ 47 19,9
Eğitim Durumu
İlk ve Ortaokul 64 27,1
Lise 76 32,2
Üniversite 96 40,7
Gelir (TL)
-1499 65 29,4
1500-2499 64 29,0
2500+ 92 41,6
Toplam 236 100,0

2. Katılımcıların Mutluluk Düzeyini Ölçmeye 
Yönelik İfadeler
Araştırmaya katılan katılımcıların mutluluk dü-
zeylerini ölçmeye yönelik ifadelere verdikleri ce-
vapların aritmetik ortalaması ve standart sapması 
Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2’ye göre; katılımcıların mutluluk düzeyini 
ölçmeye yönelik ifadelere katılımının, diğerleri-
ne göre en yüksek olduğu ifadelerin; “Çevrem-
deki güzelliklerin farkına varırım” (4.29), “Haya

Tablo 2: Mutluluk Düzeyini Ölçmeye Yönelik 
İfadelere İlişkin Verilen Cevapların Ortalaması, 
Isparta, 2016 

No
Mutluluk Düzeyini 
Ölçmeye Yönelik 
İfadeler

SS

S.1 Kendimden hoşnut 
değilim. 1.67 1.138

S.2 Hayatın çok ödüllendirici 
olduğunu hissediyorum. 3.19 1.441

S.3 Hayatımdaki her şeyden 
oldukça memnunum. 3.35 1.233

S.4 Çevremdeki güzelliklerin 
farkına varırım. 4.29 1.037

S.5 Yapmak istediğim her 
şeye zaman bulabilirim. 2.82 1.418

S.6
Zihinsel olarak kendimi 
tamamen zinde (dinç) 
hissederim.

3.30 1.345

S.7 Geçmişle ilgili mutlu 
anılara sahip değilim. 2.00 1.382

tımdaki her şeyden oldukça memnunun” (3.35), 
“Zihinsel olarak kendimi tamamen zinde (dinç) 
hissederim” (3.30) ve “Hayatın çok ödüllendirici 
olduğunu hissediyorum” (3.19) olduğu görülmek-
tedir. Bunun yanında; “Yapmak istediğim her şeye 
zaman bulabilirim” (2.82), “Geçmişle ilgili mut-
lu anılara sahip değilim” (2.00) ve “Kendimden 
hoşnut değilim” (1.67) ifadeleri ise katılımcıların 
düşük puan verdiği maddeler olmuştur. 

3. Katılımcıların Geçici Yeti Yitimi Düzeyini 
Ölçmeye Yönelik İfadeler
Araştırmaya katılan katılımcıların geçici yeti yi-
timi düzeylerini ölçmeye yönelik ifadelere ver-
dikleri cevapların aritmetik ortalaması ve standart 
sapması Tablo 3’de gösterilmektedir.

Tablo 3’e göre; katılımcıların geçici yeti yitimi 
düzeyini ölçmeye yönelik ifadelere katılımının, 
“Son 30 gün içinde yukarıdaki durumlarda ne 
kadar güçlük çektiniz?” soru köküne bağlı olarak 
cevaplandırmaları neticesinde, katılımın diğer-
lerine göre en yüksek olduğu ifadeler; “Sağlık 
sorunlarınızdan duygusal olarak ne kadar et-
kilendiniz?” (3.01), “Sosyal faaliyetlere herkes 
kadar katılabilmekte (toplantılar, eğlenceler, dini 
faaliyetler vb.) ne kadar sorunla karşılaştınız?” 
(2.76), “Evle ilgili sorumlulukları yerine getir
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Tablo 3: Geçici Yeti Yitimi Düzeyini Ölçmeye Yönelik İfadelere İlişkin Verilen Cevapların 
Ortalaması, Isparta, 2016 

No Geçici Yeti Yitimi Düzeyini Ölçmeye Yönelik İfadeler SS

S.1 Uzun süre ayakta durma (30 dakika kadar) 1.67 1.133
S.2 Evle ilgili sorumlulukları yerine getirme 1.91 1.147
S.3 Yeni işler öğrenme (yeni bir yol vb.) 1.77 1.107

S.4 Sosyal faaliyetlere herkes kadar katılabilmekte (toplantılar, eğlenceler, dini 
faaliyetler vb.) ne kadar sorunla karşılaştınız? 2.76 1.276

S.5 Sağlık sorunlarınızdan duygusal olarak ne kadar etkilendiniz? 3.01 1.440
S.6 On dakika süreyle bir işe dikkatini verebilme 1.64 1.073
S.7 Bir kilometre dolayında uzun mesafe yürüme 1.52 1.037
S.8 Banyo yapma 1.15 0.634
S.9 Giyinme 1,14 0,587

S.10 Tanımadığınız insanlarla ilişki kurma 1,62 1,030
S.11 Bir arkadaşlığı sürdürme 1,54 0,910
S.12 Her gün yapmak zorunda olduğunuz işleri yürütme 1,72 0,980

me” (1.91)”, “Yeni işler öğrenme” (1.77) ve “Her 
gün yürütmek zorunda olduğunuz işleri yürütme” 
(1.72) olarak belirlenmiştir. 

Bunun yanında; katılımcıların geçici yeti yitimi 
düzeylerini ölçmeye yönelik ifadelerden; “Ban-
yo yapma” (1.15), “Giyinme” (1.14) ve “Bir ki-
lometre dolayında uzun mesafe yürüme” (1.52) 
ifadelerine katılımının en az orana sahip olduğu 
gözlenmektedir. Dolayısıyla bu ifadelere katılı-
mın düşük olması, yapılan faaliyet ve eylemlerde 
güçlük çekilmediği veyahut az seviyelerde güçlük 
çekildiği anlamına gelmektedir.

Tablo 4’de görüldüğü gibi, mutluluk ölçeği top-
lam 7 ifadeden oluşmaktadır. 1 ve 5 arasında 
değerlendirilen ölçeğin, Cronbach alfa değeri 
0.635’dir. Yeti yitimi ölçeğinin ise Cronbach Alfa 
değeri 0.719’dur. Ölçeklerin basıklık ve çarpıklık 
değerlerinin (Skewness ve Kurtosis) -2 ila +2 ara-
sında kaldığı, dolayısıyla normal dağılım göster-
diği görülmektedir. 

Tablo 4. Ölçeklerin Psikometrik Özellikleri, Isparta, 2016
Ölçekler İfade Sayısı Max-Min X SS Cronbach Alfa Skewness Kurtosis

Mutluluk Ölçeği 7 1-5 3.610 0.723 0.635 -0.673 0.575
Geçici Yeti Yitimi 

Ölçeği 12 1-5 1.788 0.521 0.719 1.122 1.612

Katılımcıların genel olarak mutluluk ölçeğin-
deki ifadelere katılımlarının ortalamasına bakıl-
dığında 3.610±0.723 düzeyinde puan aldıkları 
görülmektedir. Bu da genel olarak orta noktanın 
üzerinde kendilerini mutlu hissettiklerini göster-
mektedir. Araştırma kapsamındaki katılımcılar 
geçici yeti yitimi sorularına katılım açısından ise 
1.788±0.521 puan almışlardır ve bu puana baka-
rak düşük düzeyde yeti yitimi yaşadıkları söyle-
nebilir.

4. Mutluluk Düzeyinin Demografik Değişken-
lere Göre Karşılaştırılması
Katılımcıların mutluluk düzeyinden aldıkları 
puanların demografik değişkenlere göre karşı-
laştırılması Tablo 5’de verilmiştir. Puanların 5’e 
yaklaşması katılımcıların kendilerini daha mutlu, 
1’e yaklaşması ise daha çok mutsuz hissettiklerini 
göstermektedir. 
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Tablo 5. Katılımcıların Mutluluk Puan Ortala-
masının Demografik Değişkenlere Göre 
Karşılaştırılması, Isparta, 2016

Değişkenler N X SS Test 
Değerleri

Cinsiyet
Erkek 136 3.706 0.742 t= 2.404

p=0.017Kadın 100 3.480 0.680
Medeni Durum
Evli 166 3.655 0.702 t= 1.474

p=0.142Evli Değil 70 3.504 0.767
Yaş (Yıl)
-29 82 3.482 0.622

F=2.216
p=0.087

30-39 59 3.680 0.796
40-49 48 3.559 0.755
50+ 47 3.799 0.733
Eğitim Durumu
İlk ve Ortaokul 64 3.707 0.798

F=4.711
p=0.010Lise 76 3.404 0.684

Üniversite 96 3.709 0.673
Gelir (TL)
-1499 65 3.540 0.701

F=0.645
p=0.5261500-2499 64 3.678 0.753

2500+ 92 3.636 0.689

Tablo 5’de görüldüğü gibi, katılımcıların mutlu-
luk puan ortalamaları cinsiyet durumlarına göre 
karşılaştırıldığında, erkekler 3.706±0.742 puan, 
kadınlar 3.480±0.680 puan almışlardır. Kadın 
katılımcıların mutluluk puan ortalamaları erkek 
katılımcılara göre daha az olduğu, bu farklılığın 
istatistiksel olarak da anlamlı olduğu bulunmuştur 
(t= 2.404, p=0.017). Araştırma sonuçlarına göre 
erkekler kadınlara göre daha mutludurlar.

Araştırmaya katılanların mutluluk puan ortalama-
ları medeni durumlarına göre karşılaştırıldığında, 
evli olanların mutluluk düzeyi puanlarının, evli 
olmayanlara göre daha yüksek olduğu ancak bu 
farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
tespit edilmiştir (t= 1.474, p=0.142). 

Mutluluk puanları katılımcıların yaş gruplarına 
göre karşılaştırıldığında 29 yaş ve altındakilerin 
en düşük, 50 yaş ve üzerindekilerin en yüksek 
puan aldıkları tespit edilmiş, ancak gruplar ara-
sındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı görülmüştür (F=2.216, p=0.087).

Araştırmaya katılanların mutluluk puan ortalama-
ları eğitim düzeylerine göre karşılaştırıldığında, 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmüştür (F=4.711, p=0.010). 
Yapılan Tukey’s-b testi sonucunda farkın lise me-
zunu olan katılımcıların puanlarının, ilkokul ve 
üniversite mezunu katılımcılara göre düşük ol-
masından ileri geldiği anlaşılmıştır. Lise mezun-
ları diğer eğitim düzeylerindeki katılımcılara göre 
kendilerini daha mutsuz hissetmektedirler.

Katılımcıların gelir düzeylerine göre mutluluk 
puanları incelendiğinde, 1500-2499 TL arasında 
gelire sahip olan katılımcıların en yüksek puana 
sahip olduğu görülmektedir. Ancak gruplar ara-
sındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bu-
lunmamıştır (F=0.645, p=0.526).

5. Yeti Yitimi Düzeyinin Demografik Değişken-
lere Göre Karşılaştırılması
Katılımcıların geçici yeti yitimi düzeyinden al-
dıkları puanların demografik değişkenlere göre 
karşılaştırılması Tablo 6’da verilmiştir. Katılımcı-
ların yeti yitimi puanlarının yüksek olması daha 
çok, düşük olması ise daha az sağlık problemi 
yaşadıklarını, dolayısıyla düşük puanlar daha çok 
sağlıklı hissettiklerini göstermektedir. 

Tablo 6. Katılımcıların Yeti Yitimi Puan Orta-
lamasının Demografik Değişkenlere Göre Kar-
şılaştırılması, Isparta, 2016

Değişkenler N X SS Test 
Değerleri

Cinsiyet
Erkek 136 1.674 0.470 t= -4.059

p=0.000Kadın 100 1.944 0.549
Medeni Durum
Evli 166 1.775 0.481 t= -0.606

p=0.545Evli Değil 70 1.820 0.609
Yaş (Yıl)
-29 82 1.825 0.578

F=2.327
p=0.075

30-39 59 1.762 0.465
40-49 48 1.640 0.497
50+ 47 1.907 0.483
Eğitim Durumu
İlk ve Ortaokul 64 1.933 0.515

F=4.663
p=0.010Lise 76 1.801 0.519

Üniversite 96 1.681 0.507
Gelir (TL)
-1499 65 1.887 0.523

F=2.498
p=0.0851500-2499 64 1.764 0.568

2500+ 92 1.701 0.469
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Geçici yeti yitimi ölçeğinden elde edilen puanlar 
demografik değişkenlere göre karşılaştırıldığın-
da, kadınların erkeklere oranla puanlarının yük-
sek olduğu ve iki grup arasındaki farklılığın ista-
tistiksel olarak da anlamlı olduğu tespit edilmiştir 
(t=-4.059, p=0.000). Erkeklere oranla kadınlar 
kendilerini daha çok sağlıksız hissetmektedirler. 
Medeni duruma göre ise gruplar arasından ista-
tistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır 
(t=-0.606, p=0.545).

Yaş gruplarına göre geçici yeti yitimi puanları 
karşılaştırıldığında 29 yaş altındakilerin ve 50 yaş 
ve üzerindekilerin puanları yüksek, bu iki grup 
arasında kalanların puanları daha düşük bulun-
muştur. En yüksek yeti yitimi puanı ise 50 yaş 
ve üzerindeki katılımcılara aittir. Ancak bu fark-
lılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(F=2.327, p=0.075). 

Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre 
geçici yeti yitimi puan ortalamaları karşılaştırıldı-
ğında, eğitim düzeyi arttıkça geçici yeti yitimi pu-
anlarının düşme eğiliminde olduğu, gruplar ara-
sındaki farklılıkların da istatistiksel olarak önemli 
bulunduğu tespit edilmiştir (F=4.663, p=0.010). 
Yapılan ileri analizler (Tukey’s-b) neticesinde 
farkın ilk ve ortaokul mezunlarının yeti yitimi 
puanlarının üniversite mezunlarına göre yüksek 
olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Araştır-
maya katılanların geçici yeti yitimi puanları gelir 
düzeylerine göre karşılaştırıldığında, gelir düzeyi 
arttıkça geçici yeti yitimi puanlarında bir azalma 
eğilimi olduğu görülmekle birlikte, oluşan farklı-
lıkların istatistiksel olarak önemli olmadığı tespit 
edilmiştir (F=2.498, p=0.085).

Mutluluk, geçici yeti yitimi puanlarıyla yaş, gelir 
ve eğitim düzeyleri arasındaki ilişkiler korelasyon 
analizi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 7’de gös-
terilmiştir. 

Tablo 7’de görüldüğü gibi mutluluk ile geçici yeti 
yitimi arasında negatif yönlü bir ilişki mevcuttur 
(r=-0.313, p=0.000). Yeti yitimi puanlarının düş-
mesi, kişilerin kendilerini daha çok sağlıklı his-
settiklerini göstermektedir. Dolayısıyla, sağlıklı 
hissetmek ile mutlu hissetmek arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmaktadır.

Demografik değişkenlerle yeti yitimi ve mutluluk 
puanları arasındaki ilişkilere bakıldığında ise yaş 
artıkça mutluluk puanları da artmakta (r=0.141, 
p=0.030), gelir (r=-0.140, p=0.032) ve eğitim dü-
zeyi (r=-0.198, p=0.002) arttıkça ise geçici yeti 
yitimi algısı azalmaktadır. 

TARTIŞMA

Mutluluk ve geçici yeti yitimi arasındaki ilişki-
nin incelendiği bu çalışma kapsamında, Isparta 
evreninde 15 yaş ve üzeri 236 kişiye ulaşılarak 
anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan anket ça-
lışması için geliştirilen ölçme araçlarından olan 
‘Oxford Mutluluk Ölçeği’ ve ‘Geçici Yeti Yitimi 
Değerlendirme Çizelgesi’ kullanılmıştır. Bu sa-
yede katılımcıların algılanan sağlık düzeylerini 
belirlemeye yönelik algılanan sağlık durumlarını 
ifade eden geçici yeti yitimi düzeylerini belirle-
meye yönelik ‘Yeti yitimi değerlendirme çizel-
gesi’, mutluluk düzeylerini ölçmeye yönelik ise 
‘Oxford mutluluk ölçeği’ kullanılmıştır.

Tablo 7. Mutluluk ve Yeti Yitimi Korelasyon Matrisi, Isparta, 2016
Değişkenler 1 2 3 4 5

1. Mutluluk 1

2. Yeti Yitimi  r= -0.313
p= 0.000 1

3. Yaş r= 0.141
p= 0.030

r= -0.011
p= 0.870 1

4. Gelir r= 0.047
p= 0.474

r= -0.140
p= 0.032

r= 0.036
p= 0.583 1

5. Eğitim r= 0.030
p= 0.646

r= -0.198
p= 0.002

r= -0.463
p= 0.000

r= 0.288
p= 0.000 1
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Katılımcıların mutluluk puan ortalamaları ince-
lendiğinde, ortalamanın üzerinde seyrettiği gö-
rülmektedir. Ancak bu durum her ne kadar ortala-
manın üzerinde gözükmekteyse de aslında kişileri 
mutlu hissettiren durumların günlük rutin işleyiş 
içerisinde oldukça kısıtlı olduğu sonucu taşımak-
tadır. Veenhoven ve Dumludağ (23) mutluluğun 
pek çok sosyo-ekonomik değişken tarafından 
etkilendiğini ifade ettikleri çalışmalarında, aynı 
zamanda karakteristik özelliklerin hesaba katıl-
mamasının hataya sebep olacağını belirtmektedir.

Mutluluk durumunun kadın ve erkekler arasında 
anlamlı bir fark oluşturduğu belirlenmiş olup, ya-
pılan çalışmada bu farklılığın nedeninin erkekle-
rin kadınlara oranla daha mutlu olmasından ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Literatürde bu konuyla ilgili 
olarak kadınların erkeklerden daha mutlu olduğu 
sonucuna sahip çok sayıda çalışmaya erişilmek-
tedir. Bunun nedeninin ise beklentinin düşük tu-
tulmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (24). 
Aynı zamanda kadınların kendilerine has özellik-
leri veya aile-iş yaşantısı içerisinde sorumluluk-
larının fazla olmasından kaynaklanan nedenlerin 
sağlıkları üzerine etkisi olacağından hareketle 
yeti yitimi düzeyleri incelenmiştir. Erkeklere göre 
kadın katılımcıların yeti yitimi düzeylerinin yük-
sek olduğu yapılan istatistikler sonucunda elde 
edilmiştir.

Mutluluk medeni duruma göre karşılaştırıldığın-
da, evli ve evli olmayanlar arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Easter-
lin (4) tarafından yapılan çalışmada ise, evliliğin 
mutluluk üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu so-
nucuna ulaşılmıştır.

Katılımcıların mutluluk puanları yaşa göre kar-
şılaştırıldığında, aralarında herhangi bir anlamlı 
farklılığa rastlanmamıştır. Ancak yaşın ilerleme-
sine bağlı olarak mutluluk düzeyinin daha genç 
yaş grubuna göre yüksek olduğu görülmüştür. 
Chatters (25)’in yaptığı çalışmada da, katılımcılar 
arasında yaşı daha genç olanların, mutluluk dü-
zeylerinin daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Veenhoven (8) tarafından yapılan çalışmada ise 
mutluluğun yaş ile bağlantısına dikkat çekilmiş 
olup mutlu olan kişilerin uzun yaşadığı, bunun 
ise fiziksel sağlığın korunmasıyla mümkün ola-
bileceği vurgulanmıştır. Dolayısıyla fiziksel sağ-

lığın korunmasına bağlı olarak kayıpların en aza 
indirilmesi ve bu sayede mutlu ve uzun yaşamın 
mümkün olabildiği görülmektedir. Korelasyon 
analizi sonucunda da mutluluk ile yaş arasında 
pozitif yönlü bir korelasyon olduğu, mutluluğun 
artmasına bağlı olarak yaşın yükseldiği ya da tam 
tersi yaş ilerledikçe mutlu olunduğu belirlenmiş-
tir. Bunun sebebi ise, kişilerin yaşam kalitesinin 
artırılması suretiyle fiziksel sağlığını korumaları 
ve bu sayede mümkün olduğunca uzun ve mutlu 
yaşamaları olabilir.

Katılımcıların mutluluk puanları eğitim durumu-
na göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığın 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın ne-
deni üniversite mezunu katılımcıların katılımının 
lise mezunu katılımcılara göre yüksek puanlama-
sından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Üniversite 
mezunu katılımcıların istihdam noktasında daha 
avantajlı olmasının etkili olabileceği göz önünde 
bulundurulduğunda, bu durumun mutluluğu etki-
leyebileceği çıkarımı yapılabilecektir. Eğitim ve 
mutluluk arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasın-
da Clark ve Oswald yapmış oldukları çalışmada 
aralarında düşük seviyede ilişki olduğu ve bunun 
dolaylı yollarla elde edildiği sonucuna ulaşmıştır. 
Aynı çalışmada, yüksek eğitimin işsizlikle sonuç-
landığı durumlarda stresi artırdığı ve dolayısıyla 
mutsuzluğu beraberinde getirdiği belirlenmiştir 
(26). Dolayısıyla eğitimin artmasının mutluluğu 
olumlu yönde etkilediği durumlar mevcutsa da 
alınan eğitim sonucunda yaşanılan istihdam so-
runlarında mutluluğun azaldığı görülmektedir. 

Gelir değişkenine göre katılımcıların mutluluk 
ölçeğine verdikleri puanlar karşılaştırıldığında 
gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklılığın 
olmadığı görülmüştür. Albert ve Davia (27) yap-
tıkları çalışmada yüksek gelir seviyesinin mut-
luluk üzerinde pozitif etkisinin olduğu sonucuna 
ulaşmıştır.

Katılımcıların yeti yitimi değerlendirme çizelge-
sine katılımları cinsiyet değişkeni açısından de-
ğerlendirildiğinde, kadın ve erkekler arasında an-
lamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Gruplar 
arasında oluşan bu farklılığın, erkeklerin katılımı-
nın kadınlara göre yüksek olmasından kaynaklan-
dığı belirlenmiştir. 
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Öznel iyi olma hali olarak nitelendirilen algılanan 
sağlık durumu; amaçlara erişim, yaşam doyumu 
ve mutluluk kombinasyonu içerisinde analiz edil-
miş, nihayetinde ileri yaş grubundakiler ve evli 
olanların emsallerine göre algıladıkları sağlık 
durumlarının olumlu olduğu yönünde anlamlı bir 
fark bulunmuştur (18). Yapılan bu çalışmada ise, 
geçici yeti yitimi algısı katılımcıların medeni du-
rumlarına ve yaşlarına göre herhangi bir farklılık 
göstermemektedir.

Demografik değişkenlerden eğitim düzeylerine 
göre katılımcıların geçici yeti yitimi puanları kar-
şılaştırıldığında, ilk ve ortaokul mezunu katılım-
cıların üniversite mezunu katılımcılara göre yeti 
yitimini daha fazla puanlandırdığı görülmüştür. 
Bu durum eğitim durumunun azalmasının yeti 
yitimine maruz kalmayı artırdığını göstermekte-
dir. Yapılan korelasyon analizleri neticesinde, yeti 
yitimi ve eğitim durumu arasında negatif yönlü 
bir ilişkinin olduğu, eğitim durumunun artmasına 
paralel olarak yeti yitimi düzeyinin azaldığı so-
nucuna ulaşılmaktadır. Eğitim düzeyinin kişilerin 
kendilerini sağlıklı hissetmelerinde pozitif katkısı 
olduğu söylenebilir. Chatters (25)’in yapmış ol-
duğu çalışmada ise, eğitimin artmasına rağmen 
algılanan sağlık seviyesinin azaldığı görülmüştür.

Gelir değişkenine göre katılımcıların yeti yitimi 
değerlendirme çizelgesine verdikleri puanlar kar-
şılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel ola-
rak bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Yapılan 
korelasyon analizi sonucunda yeti yitimi ve gelir 
arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu belir-
lenmiş ve gelir seviyesinin artmasına bağlı olarak 
yeti yitiminin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Katılımcıların yeti yitimi puan ortalamaları in-
celendiğinde, düşük düzeyde geçici yeti yitimi 
yaşadıkları görülmektedir. Beden bütünlüğü ve 
işlevlerinin yanı sıra bireyin faaliyet ve çevrey-
le ilişkisini de kapsayan bu sürecin çok boyutlu 
olması (28) göz önünde bulundurulduğunda, bire-
yin fiziksel sağlık durumuyla beraber psikolojik 
durumu/iyilik halinin de değerlendirilmesi ya-
şam kalitesinin belirlenmesi açısından önemlidir. 
Fiziksel anlamda hareketlilik, öz bakım, günlük 
aktiviteler, boş zaman aktiviteleri işlevsellik açı-
sından her ne kadar önemli ise de yaşam kalitesi-

ne etkisi bağlamında mutluluğun ya da diğer bir 
deyişle kişinin psikolojik durumunun son derece 
etkili olduğu bilinmektedir (29). Dolayısıyla ka-
tılımcıların düşük seviyede yeti yitimi ortalama-
sına sahip olmaları, onların ruh halleri üzerinde 
de olumlu etki oluşturmaktadır. Bu durum kişisel 
sağlığın olumlu algılanması noktasında önem arz 
etmektedir.

Yapılan çalışmada katılımcılardan alınan cevaplar 
doğrultusunda, yapılan korelasyon analizi netice-
sinde, yeti yitimi ile mutluluk arasında negatif bir 
ilişkinin olduğu, yeti yitiminin artmasına paralel 
olarak mutluluk seviyesinin azaldığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu durum yeti yitimi değerlendirme 
çizelgesinden hareketle algılanan sağlığa ilişkin 
çıkarım yapılabileceğini göstermektedir. Dolayı-
sıyla yeti yitiminin artması kişilerin algıladıkları 
sağlık durumlarına ilişkin olumsuz yargıya sahip 
olduklarını göstermekte olup, mutluluk seviyesi-
nin azalmasına neden olmaktadır. 

 Yapılan bu çalışmada olduğu gibi yabancı litera-
türde de mutluluk ile geçici yeti yitimi arasında 
bir ilişkinin var olduğuna ilişkin benzer çalışma-
lar bulunmaktadır. Bu duruma örnek teşkil eden 
bir çalışmada daha büyük sağlık sorunlarının sis-
tematik olarak daha az mutlulukla sonuçlandığı 
yönünde mantıksal bir çıkarım yapılmıştır (4). 
Diğer bir ifadeyle, sağlıklarını daha iyi algılayan 
kişilerin, daha mutlu oldukları sonucuna ulaşıl-
maktadır (30,31). Bu durumu destekler nitelikte 
elde edilen bir diğer sonuç ise, yeti yitimi kapsa-
mında değerlendirilmekte olan kas-iskelet sistemi 
rahatsızlığı şikâyeti olmayan kişilerin daha mutlu 
oldukları belirtilmiştir (30). Dolayısıyla mutluluk 
ve algılanan sağlık arasındaki ilişkiyi ölçmeye 
yönelik kullanılan ‘yeti yitimi değerlendirme’ 
formundan elde edilen sonuca göre, kişilerin yeti 
yitiminin az olduğu durumlarda algılanan sağlık 
seviyesinin yüksek olduğu belirlenmiş olup, bu 
durumun da mutluluk ile pozitif bir korelasyon 
içerisinde olduğu görülmüştür. Aynı şekilde Chat-
ters (25) tarafından yapılan çalışmaya göre, yeti 
yitiminin oluşması kişilerin mutluluğunu olum-
suz yönde etkilediği görülmüştür. 

Yapılan çalışmanın sonucunda kişilerin cinsiyet 
ve eğitim durumuna göre mutluluk algısının de-
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ğiştiği belirlenmiştir. Kadınlara nazaran erkekle-
rin daha mutlu olduğu ve bu durumun yeti yitimi 
değerlendirmesi ile desteklendiği görülmüştür. 
Aynı zamanda yeti yitiminin eğitim seviyesine 
bağlı olarak değişiklik gösterdiğinden hareketle, 
eğitimin artması yeti yitiminin azaldığına işaret 
etmektedir. Yeti yitimi ve mutluluk arasında ne-
gatif bir korelasyonun bulunduğu, yeti yitiminin 
azalmasına bağlı olarak mutluluğun arttığı so-
nucuna erişilmiştir. Bu durum da sağlık algısını 
olumlu yönde etkilemektedir.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu çalışmanın yalnızca Isparta il merkezinde 
bulunan kişilere uygulanması çalışmanın kısıtla-
rından birini oluşturmaktadır. Bu sebeple yapılan 
çalışmanın Türkiye’nin diğer illerine genellenme-
si hatalı olacaktır. Araştırmanın tüm zamanlara 
genellenebilir olması önünde duran ve çalışmanın 
kısıtlarından bir diğerini oluşturan etmen; belirli 
bir zaman aralığını içermesidir. 

Sonuç ve Öneriler
Yapılan çalışma sonucunda, mutluluk ve geçici 
yeti yitimi arasında korelasyonun olduğu belir-
lenmiştir. Mutluluğun arttığı durumda geçici yeti 
yitiminin daha az olduğu ya da diğer bir ifadeyle 
geçici yeti yitiminin az olmasının kişilerin mutlu-
luğunu etkilediği görülmüştür. Buradan hareketle 
mutluluk ve sağlıklı hissetme birbirleriyle etkile-
şim halinde olan iki unsur olarak düşünülebilir. 

Kişinin sağlık ve hastalık algısının değiştirilme-
si suretiyle gerçekleştirilecek tedavinin başarıya 
ulaşmasının daha mümkün olduğundan hareket-
le gereken psikolojik desteğin verilmesi önünde 
engeller ortadan kaldırılmalıdır. Kişilerin mutlu-
luğunun yalnızca ekonomik refah kaynaklı olma-
dığı ancak bunun da belirleyici bir faktör olması 
hasebiyle bunun için en önemli problemlerden 
biri olan istihdam sorununun çözülmesi gerek-
mektedir. Yeti yitiminin az olması adına kişisel 
önlemlerin alınması gerektiği (düzenli beslenme, 
spor, sosyal ilişkiler, sosyal aktivite gibi) ve bu 
sayede olası kayıpların engellenebileceği sosyal 
medya yoluyla kişilere aktarılmalıdır. Mutluluk 
çoğunlukla içten gelen bir duygu olmasının yanı 
sıra kişiyi mutsuz eden dışsal faktörlerin düzelti-
lebilmesi için açık bir iletişim kurulmalıdır.
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ABSTRACTÖZ
Mycobacterium Tuberculosis bacillus, which is the cause of tuber-
culosis (TB) disease, is transmitted by inhalation. Early diagnosis 
and effective treatment are important for preventing healthy people. 
The World Health Organization declared a global emergency for 
TB in 1993 and proposed the Directly Observed Treatment Stra-
tegy (DOTS). One of the important components of this strategy is 
the administration of the drugs with DGT. We aimed to evaluate the 
knowledge level of family physicians (AH) and family health workers 
(ASÇ) working in Family Health Centers in Ankara in 2019 about 
TB disease, and the importance of DOT application. An informative 
meeting was held for AH and ASÇ, were asked to fill out the questi-
onnaire form. Questionnaires answered by 624 people. More wrong 
answers have been given to the importance of DOT and possible 
consequences of disrupting treatment. Particular attention should be 
paid to the subjects with lack of knowledge in the trainings.

Tüberküloz (TB) hastalığının etkeni olan Mycobacterium Tuberculo-
sis basili solunum yoluyla bulaşmaktadır. Hastalık etkeninin sağlıklı 
kişilere bulaşmasını önlemek için, aktif TB hastalığı olan kişilere er-
ken tanı ve etkin tedavi önemlidir. 
Dünya Sağlık Örgütü 1993’de tüberküloz için küresel acil durum ilan 
ederek Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisini (DGTS) önermiştir. 
Bu stratejinin önemli bileşenlerinden birisi, hastaya verilen tedavi-
deki ilaçların DGT ile içirilmesidir. Böylece hastanın tedavisi süre-
since her doz ilacı içtiğine emin olunabilir.
Çalışmamızda, 2019 yılında Ankara’daki Aile Sağlığı Merkezlerin-
de çalışan aile hekimi(AH) ve aile sağlığı çalışanlarının(ASÇ) TB 
hastalığı, kontrolü ve DGT uygulamasının önemi hakkındaki bilgi 
düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Halen tedavideki TB 
hastalarının kayıtlı oldukları AH ve ASÇ’lere bilgilendirme toplan-
tısı düzenlenmiş, eğitimlerden önce çalışmamız için hazırladığımız 
anket formunu doldurmaları istenmiş, ardından interaktif eğitim ya-
pılmıştır. 
Toplam 12 seansta, 624 kişinin cevap verdiği anket formları değer-
lendirilmiştir. DGT’nin önemi ve tedaviyi aksatmanın olası sonuçla-
rına daha fazla yanlış cevap verilmiştir. Bilgi eksikliği görülen konu-
lara eğitimlerde özellikle dikkat edilmelidir.
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alth Centers
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GİRİŞ: 
Tüberküloz (verem) insanlık tarihi kadar eski bir 
hastalık olmasına rağmen dünyada ve Türkiye’de 
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak önemini 

korumaktadır. Tüberküloz hastalığı Mycobacte-
rium Tuberculosis basili tarafından oluşturulur. 
Tüberküloz hastalığını diğer hastalıklardan ayırt 
eden özelliği solunum yolu ile bulaşmasıdır. Bu 
nedenle hasta ile aynı havayı/ortamı paylaşmak 
yeterlidir. Hastalığın bulaşmasını önlemek için, 
aktif tüberküloz hastalığı olan kişilere erken tanı 
koymak ve etkin tedavi uygulamak önemlidir. 
Etkeni, tanısı ve tedavisi bilinmekle beraber hala 
bu denli önemli bir sorun olması, bu konuya tüm 
dünyada dikkat ve özenle yaklaşılması gereklili-
ğini göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
1993 yılında tüberküloz için küresel acil durum 
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ilan etmiş ve ardından Doğrudan Gözetimli Teda-
vi Stratejisini tüm ülkelere önermiştir (1,2).

Tüberküloz tedavisi hem hasta hem de toplum 
sağlığı için yarar sağlamaktadır. Tüberküloz has-
tasının tedaviye uyumunun sağlanması sağlık ça-
lışanlarının görevidir. Tedaviyi yürüten hekim ve 
sağlık çalışanları, tedaviyi düzenli yürütmek ve 
tamamlamakla görevlidir (3).

Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT), tüberküloz 
hastasının tüm tedavisi boyunca ilaçlarının her 
dozunu bir görevli ya da gözetmen eşliğinde iç-
mesidir ve tedavi başarı oranlarını artırmaktadır. 
DGT uygulamasının temel nedeni, hastaların ge-
nellikle tedaviye uyumsuz olmalarıdır. Tüberkü-
loz hastalarının tedavileri en az 6-8 ay (ilaç diren-
ci olan vakalarda bu süre uzayabilir) olmak üzere 
uzun bir zaman almaktadır. Tedavi sürecinin uzun 
olması ve tedaviye başladıktan sonra hastaların 
bir-iki hafta içerisinde iyileşme belirtileri gös-
termelerinden dolayı verem hastaları tedavilerini 
yarım bırakabilmektedirler. Böylece hastalarda 
nüks, ilaçlara direnç gelişmesi, kronikleşme gibi 
istenmeyen sonuçlar görülebilmekte, tedavi sü-
reci uzayabilmekte ve bu hastalar hem kendileri 
iyileşememektedir hem de toplum açısından bulaş 
kaynağı olmaktadır. DGT uygulamaları ile tedavi 
başarısı ve kür oranları artarken hastalık insidansı 
düşmektedir. Ayrıca bununla birlikte nüks oranla-
rı, ilaç direnci oranları da düşmektedir. 

Etkili ve başarılı bir tedavi için, aktif olarak has-
taların/hastalara tüberküloz ilaçlarını düzenli ola-
rak içmesinin/içirilmesinin sağlanması yani DGT 
gereklidir. DGT tüberkülozlu hastaların her doz 
ilacının her gün bir sağlık çalışanı veya eğitilmiş 
bir gönüllü tarafından içirilmesini esas almakta-
dır. Bu yöntem sayesinde tedavi başarı ile tamam-
lanmaktadır.

Türkiye’de,  DSÖ tarafından önerilen DGTS gö-
nüllü pilot çalışmaları, 2000 yılında Nazilli Verem 
Savaş Dispanserinde, 2001 yılında ise Denizli ve 
Aydın illerinde başlatılmıştır (4). 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Verem Savaşı Dairesi Baş-
kanlığının 2006/78 sayılı Genelgesine göre verem 
kontrol programında belirlenen ülke hedefimize 
ulaşabilmek için yapılan “Doğrudan Gözetimli 

Tedavi Stratejisinin” ülke genelinde uygulanma-
sına geçilmiştir. 

Ankara ilinde 2008 yılında “Doğrudan Gözetimli 
Tedavi” çalışmaları başlatılmıştır. Verem Sava-
şı Dispanserlerinde kayıt altına alınan hastalara 
nerede ve kimin tarafından DGT uygulanacağına 
“hastayla birlikte” karar verilmektedir.

Milenyum gelişme hedefleri doğrultusunda DSÖ 
tarafından önerilen “Stop-TB Stratejisi” 2006-
2015 yılları için uygulamaya konulmuş ve verilen 
hedeflere ulaşmak için politikalar geliştirilmiştir. 
DSÖ’nün ilan ettiği ve halen T.C. Sağlık Bakanlı-
ğımız tarafından tüberküloz kontrol çalışmaların-
da ana politika olarak kabul edilmiş olan “End-
TB Stratejisi”, DSÖ’ye bağlı 194 ülke tarafından 
2014 yılındaki Dünya Sağlık Asamblesi sırasında 
onaylanmış ve 2015 yılı Eylül ayında Birleşmiş 
Milletler üye ülkeleri tarafından benimsenmiştir. 

2016-2035 yılları arasında, tüberküloz kontrolün-
de rolü olan her basamakta yapılması gerekenleri 
ve hedefleri gösteren bu stratejide ana hedef küre-
sel epideminin sonlanmasıdır. Ulaşılması gerekli 
hedefler ise, 2030 yılında 2015 yılına kıyasla has-
talık insidansının %80 ve tüberkülozdan ölümle-
rin %90 azaltılmasıdır (5,6).

DGT uygulamalarında, tüberküloz hastası DGT 
gözetmeni eşliğinde günlük ilaçlarını içer. Bu uy-
gulamanın sonunda hasta ve gözetmen tarafından 
ilgili form doldurularak imzalanır. DGT gözetme-
ni hastanın tedaviye uyumuna destek olur. Has-
taya ilaçlarını içiremediği günleri de kayıt altına 
alarak ilgili birimlere bildirir. Böyle bir durumda 
ilgili aile hekimi veya dispanser hekimi hastaya 
ilaçlarını alması konusunda olumlu telkinlerde 
bulunmalıdır. 

Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün 
olarak ele alıp kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve 
rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anla-
yışı içinde sunan ve kişiye yönelik koruyucu sağ-
lık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, 
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini veren 
kişidir. 

Aile sağlığı çalışanı, aile hekimi ile birlikte ekip 
anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve 
rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunan ve aile 
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hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları 
uygulayan sağlık personelidir. 

Ülkemizde aile hekimliği 2005 yılında Düzce 
ilinde pilot uygulama olarak başlatılmış, 2006 yı-
lında 6 il, 2007 yılında 7, 2008 yılında 17 il, 2009 
yılında 4, 2010 yılında 46 il olmak üzere hizmet 
ihtiyacına yönelik il değerlendirmeleri yapılarak 
2010 yılı sonu itibari ile ülke genelinde aile he-
kimliği uygulamasına geçilmiştir.

Ülke genelinde uygulamaya geçilmesi ile birlik-
te, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve hizmet 
ihtiyacındaki değişimler dikkate alınarak, hizmet 
mekânlarının fiziki şartları ve teknik donanımla-
rının geliştirilmesi, aile hekimliği hizmetlerinin 
kapsamının nicelik ve niteliğinin arttırılması, aile 
hekimliği çalışanlarının bilgi, deneyim ve kapasi-
tesinin geliştirilmesi için çalışmalara ağırlık ve-
rilmiştir.

Aile hekimi, kendi sorumluluğu altındaki birey-
leri bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir 
yaklaşımla riskler, sağlık koşulları, psikososyal 
çevre ve mevcut diğer akut veya kronik sağlık so-
runları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirir. 
Sorumluluğunu üstlendiği kişinin hastalıklardan 
korunması için gerekli tedbirleri alır. Hastalık du-
rumunda bilgi ve tecrübesi çerçevesinde tedaviyi 
gerçekleştirir. 

Dolayısıyla aile hekimi kendisine kayıtlı kişilerin 
aynı zamanda sağlık danışmanı, sağlık konuların-
da onlara yol gösteren ve onların haklarını savu-
nan kişi konumundadır. Aile hekimi, genellikle 
bireylerinin ikametlerine yakın ve kolay ulaşıla-
bilir konumdadır. Bu durum aile hekiminin hiz-
met verdiği toplumu her yönüyle tanıması; aile, 
çevre ve iş ilişkilerini değerlendirmesine imkân 
sağlamaktadır. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı top-
lumun temini için temel hizmetler olan koruyucu 
sağlık hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesine yö-
nelik hizmetlerin, sorumluluğu altındaki bireylere 
en etkin şekilde nasıl sunulması gerektiğini de-
ğerlendirerek, bireylere en yakın konumda ve en 
etkin şekilde bu hizmetlerin sunumu söz konusu 
olmaktadır. Ülkemizde her bireyin bir aile heki-
mi vardır (7).

Ankara İlinde Aile Hekimliğine 2010 yılında ge-
çilmiş olup halen il genelinde 406 Aile Sağlığı 
Merkezinde 1574 Aile Hekimi ve 1531 Aile Sağ-
lığı Çalışanı ile hizmet sunulmaktadır.

DGT uygulamasında, tedavi başlanan her hasta-
ya, “hekimi tarafından” hastalığı, tedavisi, yan 
etkileri ve tedavinin sürekliliği konularında mut-
laka eğitim verilmelidir (3).

AMAÇ:
Ankara ilinde bütün Aile Sağlığı Merkezlerinde 
Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT), uygulaması 
yapılmaktadır.

Bu çalışmada, 2019 yılında Ankara ili Aile Sağlığı 
Merkezlerinde çalışan aile hekimi ve aile sağlığı 
çalışanlarının tüberküloz hastalığının tedavisinde 
önemli bir unsur olan  Doğrudan Gözetimli Teda-
vinin (DGT) önemi konusunda bilgi düzeylerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM:
Bu tanımlayıcı çalışmaya; 2019 yılında tüberkü-
loz teşhisi konmuş, DGT uygulaması yapılacak 
hastanın kayıtlı olduğu aile hekimi ve aile sağlı-
ğı çalışanları dahil edilmiştir.  Sözü edilen hekim 
ve diğer personel için planlanan eğitim toplantı-
ları öncesinde, eğitim programlarına yol gösteri-
ci olması amaçlanarak;   tüberküloz hastalığı ve 
özellikle DGT’nin önemi konusunda bilgi ve gö-
rüşlerinin değerlendirilmesine yönelik veri topla-
mak için “Ankara İli Aile Sağlığı Merkezlerinde 
Çalışan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları-
nın Tüberküloz Hastalığında Doğrudan Gözetim-
li Tedavinin Önemi Konusunda Bilgi Düzeyinin 
Değerlendirilmesi” amacı ile hazırlanmış olan 
anket formu uygulanmıştır. Uygulanan anket for-
mu; demografik bilgiler, TB hastalığının etkeni, 
bildirimi, tanısı, bulaşması, TB kontrolü, DGT 
ilkeleri, tedaviye uyum,  düzensiz tedavinin ola-
sı sonuçları konusunda bilgi düzeylerini ölçmeyi 
görüşlerini anlamayı içeren toplam 18 sorudan 
oluşmaktadır.  2019 yılında her ayın ilk haftası dü-
zenli olarak yapılan 12 toplantı öncesinde toplam 
624 aile sağlığı merkezi personeli (aile hekimi ve 
aile sağlığı çalışanı) anket formunu cevaplamış, 
daha sonra “Tüberküloz Hastalığında Doğrudan 
Gözetimli Tedavinin (DGT) Önemi” konusunda 
interaktif eğitim yapılmıştır. 
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Araştırmanın yapılması ve verilerin kullanıla-
bilmesi için “Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Halk 
Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Birinci Basamak 
Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araş-
tırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonunca” 
gerekli değerlendirme yapılmış ve 06/07/2020 ta-
rih ve 00120314328 barkod numaralı araştırma ve 
yayın izni alınmıştır. 

Araştırmanın verileri SPSS 22.0 paket programı 
ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilme-
sinde frekans, yüzde, oran gibi tanımlayıcı ista-
tistikler, karşılaştırmalarda ise ki kare testi kulla-
nılmıştır. 

BULGULAR:
Çalışmamıza 2019 yılında Ankara ili Aile Sağlığı 
Merkezlerinde çalışan ve DGT uygulaması yapan 
toplam 624 kişi (aile hekimi ve aile sağlığı elema-
nı) katılmıştır. Katılımcıların %7.7’ si 20-29 yaş 
aralığında, % 21,2’si 30-39 yaş, % 53,8’i 40-49 
yaş aralığında, %17,3’ü ise 50 yaş ve üzerindedir. 

Katılımcıların %3,1’i (19) uzman aile hekimi, 
%36,7’si (229) aile hekimi, %30,1’i (187) ebe, 
%28,8’i (181) hemşire, %1,3’ü (8) diğer sağlık 
personeli olarak görev yapmaktadır. Meslekteki 
çalışma yılları ortalaması 20,2±8.7 yıldır. Aile 
Sağlığı Merkezinde çalışma yılları ortalaması 
6,9±4.5 yıldır (Tablo 1).

Katılımcıların %94,2’ si TB olgusu veya şüphesi 
ile karşılaştığında bildirim yaptığını, %86,5’i bil-
dirim yapacağı yeri bildiğini belirtmektedir. Bil-
dirim yapacağı yeri bilenlerin 48,1’i Verem Savaş 
Dispanserine, % 28,8’i Halk Sağlığı Hizmetleri 
Başkanlığına, %23,1’i İlçe Sağlık Müdürlüğüne/
Toplum Sağlığı Merkezine bildirim yaptığını be-
yan etmiştir (Tablo 2). 

Katılımcıların, %94,2’ si tüberküloz olgusu veya 
şüphesi ile karşılaştığında bildirim yaptığını, 
%86,5’i bildirim yapacağı yeri bildiğini, bildi-
rim yapacağı yeri bilenlerin 48,1’i Verem Savaş 
Dispanserine, % 28,8’i Halk Sağlığı Hizmetleri 
Başkanlığına, %23,1’i İlçe Sağlık Müdürlüğüne/
Toplum Sağlığı Merkezine bildirim yaptığını be-
yan etmiştir (Tablo 3).

Tablo 1. İncelenenlerin Tanımlayıcı Özellikleri-
ne Göre Tüberküloz Olgusu veya Şüphesi Du-
rumunda Bildiriminin Yapılması Durumu, An-
kara, 2019

n

Tüberküloz Olgusu 
veya Şüphesi ile 
Karşılaştığında 

Bildiriminin 
Yapılması Durumu 

(%)
Bildirim 

Yapar
Bildirim 
Yapmaz

Meslek 
Uzman Aile Hekimi 19 100.0 -
Aile Hekimi 229 100.0 -
Ebe 187 84,4 15,6
Hemşire 181 96,7 3,3
Diğer Sağlık Personeli 8 100.0 -

χ2 =9.3                              
p=0.07

DGT’nin Önemi 
Konusunda Daha 
Önce Eğitim Alma 
Durumu
Almış 321 100.0 -
Almamış 303 93,2 6,8

χ2 =1.15       p=0.5

Daha Önce DGT 
Takip Hastası Olma 
Durumu
Olmuş 600 100.0 -
Olmamış 24 92,5 7,5

χ2 =1.9           p=0.9
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Tablo 2. İncelenenlerin Tüberküloz ve DGT’ye İlişkin 
Bilgi Düzeyleri, Ankara, 2019.

Sayı Yüzde
 Tüberküloz Basili Bulaşma Yolu
   Biliyor 612 98,1
   Bilmiyor 12 1,9
Tüberkülozdan Şüphe Edilmesi Gereken 
Durumları
   Biliyor 584 93,6
   Bilmiyor 40 6,4
Tüberküloz Teşhisi Koymak İçin 
Bakteriyolojik Test Yapılmasını 
   Biliyor 588 94,2
   Bilmiyor 36 5,8
DGT Sırasında Hastanın Tedaviye Uyumunu 
Artırmaya Etkili Yöntemleri
   Biliyor 588 94,2
   Bilmiyor 36 5,8
DGT Uygulamanın Temel Nedenlerini
   Biliyor 360 57,7
   Bilmiyor 264 42,3
Düzensiz Tedavi ve Tedaviyi Yarıda 
Bırakmanın Muhtemel Sonuçlarını
   Biliyor 498 79,8
   Bilmiyor 126 20,2

Tablo 3. İncelenenlerin Tüberküloz Olgusu veya Şüphesi 
İle Karşılaştığında Bildiriminin Yapılmasına İlişkin Bilgi 
Düzeyleri ve Tutumları, Ankara, 2019 

Sayı Yüzde

Bildiriminin Yapılması Durumu

Bildirim Yapar 588 94,2

Bildirim Yapmaz 36 5,8

Bildirim Yapacağı Yeri Bilme Durumu

Biliyor 539 86,5

Bilmiyor 85 13,5

Bildirim Yapılan Yer

Verem Savaş Dispanseri 301 48,1

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 179 28,8
İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı 
Merkezi

144 23,1

 

TARTIŞMA:
Tüberküloz tedavisinde DGT uygulama-
ları; hastanın ilaç alımının sağlık perso-
neli tarafından klinikte veya evinde ya da 
aileden sorumlu birisi tarafından evinde 
denetlenmesi temeline dayanmaktadır (8).

Tüberküloz tedavisinin ilkeleri; etkili, 
güvenli ve kısa süreli tedavinin seçilme-
si, kombine ilaç kullanılması, düzenli ve 
yeterli süre ilaç kullanılmasıdır. Tüber-
küloz hastasının tedavisini düzenli olarak 
sürdürmek ve tamamlamak tüberkülozun 
kontrolünde önemlidir. Bu nedenle her 
tüberküloz hastasında DGT standart yak-
laşımdır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Ge-
nel Müdürlüğü, Türkiye’de Verem Savaşı 
2019 Raporu verilerine göre; bazı illeri-
mizde ki DGT uygulama oranları başarı-
sı sırasıyla; Adana 100,0, Ankara %99,1, 
İstanbul %98,6, İzmir %98,3 ve Bursa 
%98,2 olup Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından hedeflenen %85’in üzerindedir 
(2). 

Türkiye’de Verem Savaşı 2019 Raporu 
verilerine göre; Ülkemizde tüberküloz 
tedavi başarısı (kür ve tedaviyi tamam-
lama) %85,4,  tedaviyi terk ise %3,3’tür. 
Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) başa-
rısı %98,6’dır. Ankara ili tüberküloz teda-
vi başarısı (kür ve tedaviyi tamamlama) 
%90,9, tedaviyi terk ise %0,8’dir (2).

Ankara ilinde 2008 yılında “Doğrudan 
Gözetimli Tedavi” çalışmaları başlatılmış, 
yıllar içinde Ankara İl Sağlık Müdürlü-
ğünün DGT Stratejisinde idari kararlılığı, 
gerekli desteği sağlaması, Verem Savaş 
Dispanseri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 
çalışan personelin çabalarıyla DGT başa-
rısı giderek artmaktadır. Çalışmamızda, 
2019 yılında Ankara ili Aile Sağlığı Mer-
kezlerinde çalışan aile hekimi ve aile sağ-
lığı çalışanlarının tüberküloz hastalığının 
tedavi başarısında DGT’nin önemi konu-
sunda bilgi düzeyi değerlendirilmiştir.
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Değişik ülkelerde yapılan randomize kontrollü 
çalışmalarda; uygulamalar klinik, toplum ve aile 
temelli olmak üzere üç grupta incelenmiştir.  Di-
ğer bir sınıflama ise sağlık çalışanlarının, toplum-
dan kişilerin, aileden yakın ya da uzak akrabaların 
görevlendirilmesi ile yapılmıştır. DGT’nin uygu-
lanmadığı gruplarda ise ilaçlar, hastaların kendile-
rine verilerek onlardan ilaçları düzgün bir şekilde 
içmeleri istenmiştir. Sağlık çalışanları olarak dok-
torlar, hemşireler, ebeler görev alırken toplumdan 
da öğretmenler, saygı duyulan kişiler, komşular, 
sosyal görevliler, kür olmuş tüberküloz hastaları, 
öğrenciler görev almıştır. Aile üyesi grubunda ise 
yakın ya da uzak akrabalar görevlendirilmiştir.  

Kayaoğlu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; sa-
dece bir tanesinde “klinikte uygulanan DGT’nin 
kendi kendine ilaç kullanmaya göre tedavide daha 
etkin olduğu gösterilmiştir. Diğer dört araştırma-
da ise “klinikte uygulanan DGT”, “evde sağlık 
personeli tarafından uygulanan DGT” ve “evde 
aile üyeleri tarafından uygulanan DGT” ve “top-
lum gönüllüleri tarafından uygulanan DGT” uy-
gulamalarının etkinlikleri gösterilememiştir (9).

Birçok ülkede denetimsiz tedavi yüzünden ta-
mamlanmamış tedavi oranı %50-75 iken, denetim 
altında kısa tedaviler ile %80-90 tedavi başarısı 
sağlanmıştır (10,11).

Tüberküloz olgularında DGT uygulamalarına rağ-
men hastaların uzun süreli tedavi stratejilerine uy-
mayarak tedaviyi terk ettiği saptanmıştır. Türkiye 
genelinde tedavi terk oranı %5,5- 23,0 aralığında 
olduğu ifade edilmiştir (12). Çalışmalarda teda-
vi terk oranı İstanbul’da %29,3, Diyarbakır’da 
%13,2, Urfa’da %2,6 bulunmuştur (13-15). 

Erbaycu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; tü-
berküloz tedavisi sırasında ortaya çıkan uyumsuz-
luğu hastanın kendisinin yorumladığı anket çalış-
masında tedavi ile yakınmaların azalması/kaybol-
ması, hastaların kendini iyi hissetmeye başlama-
ları ve mevcut ailevi/sosyal sorunlar, uyumsuzlu-
ğun en sık sebepleri olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada hastaların tedavileri ile ilgili yeterince 
bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri, sosyal sorunla-
rı ile ilgilenilmesi ve psikolojik destek almaları 
tedaviye uyumu artıracak önlemler olarak göste-
rilmiştir (16).  

Tüberküloz olgularındaki tedavi terkleri, yeni 
ve eski olgularda ilaç dirençliliğinin gelişmesine 
neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda DGT uy-
gulanan olgularda ilaç direnç oranlarında önemli 
derecede azalma saptanmıştır (17, 18).

Wandwola ve ark. tedavi başarı oranını arttırma-
sı, maliyeti düşürmesi, zamandan kazanılması ve 
klinik iş yükünü azaltması açısından evde sağlık 
personeli tarafından yürütülen DGT’nin tedavide 
başarılı olacağını ifade etmektedir (19).   

Kurt ve ark. Mersin ilinde yapmış oldukları çalış-
mada DGT oranı 2008 yılında %97.1 iken 2014 
yıllarında bu oran % 99.4 seviyelerine ulaşmıştır, 
DGT uygulamalarının yıllar içinde artışı ile bir-
likte tedavi terk, ölüm oran ve olgu hızında önem-
li düşüşler saptamışlardır. Çalışmada hastaların 
VSD ve Aile Sağlığı Merkezlerine geldiklerinde 
muayenelerinin yapılması, vakit ayrılması, sorun-
ların dinlenmesi ve yakınlık gösterilmesinin yıllar 
içindeki DGT oranlarının ve Aile Hekimliklerin-
de yapılan DGT sayısının artmasında etkili oldu-
ğunu düşündürmüştür (20).   

Mussie KM ve arkadaşlarının Etiyopya’da 
sağlık çalışanları ile yaptıkları çalışmada; 
katılımcılar DGT uygulaması hakkında herhan-
gi bir danışmanlık almadıklarını söylemişlerdir. 
“DGT, hastanın sağlık merkezine her gün gelme 
yükümlülüğü vardır, hasta sabırla sağlık merkez-
ine giderek “hapları yutmalıdır”, hasta gelmeyi 
reddederse ve rijit bir şekilde DGT uygulanırsa, 
özellikle uzun süredir ama düzensiz ilaç kullan-
maktan dolayı ilaç yan etkileri olan ve diğer ned-
enlerden dolayı hassas DR-TB (drug resistant- 
ilaca dirençli) hastalarının agresif davrandığını, 
eğer bu hastalara “bu hapları al, ağzını aç ve yut” 
diye söylendiğinde işlerin daha da kötüleştiğini ve 
onları uzaklaştırdığını belirtmişlerdir. Çalışmanın 
sonuç bölümünde; DGT stratejesinde, tedavinin 
başından itibaren hasta ile konsensüs sağlanması, 
rijit davranılmaması, empatik yaklaşım için sağlık 
çalışanlarına DGT eğitimi verilmesi gerektiğini 
önerilmiştir (21).  Yine çalışmamızın önemli bir 
bulgusu da yukarıda değinildiği gibi araştırma 
grubumuzda birinci basamakta çalışanların % 
13,5 i bildirim yapacağı yeri bilmediğini ifade et-
mektedir. Bu bulgu da hizmet içi eğitimlerde mut-
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laka bu konunun vurgulanması gerektiğine işaret 
etmektedir (Tablo 3). 

Tüberküloz olgularında tedavi terk oranını en aza 
indirmek ve DGT’nin başarı ile yürütülebilmesi 
için uygun alt yapı ve eğitimli çalışanlara ihtiyaç 
duyulmaktadır.  DGT uygulamalarındaki başarı-
nın artması için uygulanacak stratejilerden birisi 
de uygulamada yer alan tüm personele düzenli 
eğitim verilmesidir.

Türkiye’de Verem Savaşı 2014 Raporu verile-
rine göre; tüberküloz olgularının 2007 yılında 
%94’üne, 2008 yılında %95,5’inin, 2009 yılında 
%96,6’sının, 2010 yılında %97,9’unun, 2011 yı-
lında %98,2’sinin, 2012 yılında %99’unun, 2013 
yılında ise % 98,3’ünün tedavilerine doğrudan 
gözetim altında başlanmıştır. Ülkemizde 2012 yı-
lında DGT uygulamalarının %84,5’ini sağlık per-
soneli, %14,6’sını ev halkı ve diğer gözetmenler 
tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Sağlık per-
sonelinin, DGT uygulamasını %92,9’unu sağlık 
kuruluşlarında, %7,1’ini hastanın ev ya da iş yeri-
ne giderek yaptığı ifade edilmiştir (22).

Çalışmamızın bulgularına göre; ilimizde birinci 
basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık per-
soneli DGT uygulamasını bilmekte ve başarılı bir 
şekilde uygulamaktadır. 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler ışığında; 
etkili bir tüberküloz kontrolünün sağlanabilmesi 
için DGT uygulaması yapan sağlık personelinin 
doğrudan gözetimli tedavi stratejisi ile ilgili bilgi-
lerinin geliştirilmesi için sürekli ve düzenli eğitim 
programları düzenlenmesi önem arz etmektedir. 
Hekimlerin ve aile sağlığı çalışanlarının tümünün 
eğitime katılımı sağlanarak, günlük iş yoğunlu-
ğunda DGT uygulamayı ihmal eden sağlık per-
sonelinin bu yöntemi uygulaması sağlanmalıdır. 
DGT ile ilgili sorun yaşayan sağlık personelinin 
ise sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar ya-
pılmalıdır.

 SONUÇ VE ÖNERİLER: 
Tüberküloz tedavisine uyum evrensel bir prob-
lemdir. Günümüzde birçok ülkede uygulanmakta 
olan DGT tüberküloz tedavisinde bilinen en etkili 
yöntemdir.  

Ankara ilinde Verem Savaşı Dispanserleri ve Aile 
Sağlığı Merkezleri tedavi başarısını artırmak için 
iş birliği içinde özveriyle hizmet sunmaktadırlar. 
Tüberküloz tanısı alıp tedavi başlanan hastalara 
nerede ve kimin tarafından DGT uygulanacağı 
hastayla birlikte karar verilmektedir. DGT uygu-
laması, sağlık kuruluşunda, hastanın evine gide-
rek ya da kameralı telefon gözetiminde gerçekleş-
tirilmektedir. 

Yürütülen değerlendirme çalışması, diğer perso-
nelin eğitiminden de sorumlu olan aile hekimlerin 
DGT tedavisi bağlamında bazı eksik bilgilerinin 
olduğuna işaret etmiştir. Bazı sınırlılıkları olan bu 
çalışmada incelenmeyen yönlerin ileri araştırma-
larla değerlendirilmesi konu ile ilgili daha da yol 
gösterici olacak ve bu eksiklerin sürekli olarak 
hizmet içi eğitimlerle tamamlanması ile bu alan-
daki başarılar daha da artabilecektir. 

Doğrudan Gözetimli Tedavinin kesintisiz sürdü-
rülebilmesi için Verem Savaş Dispanserleri ve 
Aile Sağlığı Merkezleri arasında sürekli iletişi-
min olmasının önemi ve diğer sağlık personelinin 
DGT’deki rolü de yine ileri araştırmalarla bilim-
sel olarak ortaya konulması gereken diğer husus-
lardır.  

ASM çalışanlarına ve hastalara, tüberkülozdan 
şüphe edilmesi gereken durumlar, tüberküloz teş-
hisi koymak için bakteriyolojik test yapılması, 
DGT uygulamanın temel nedenleri vs. konuları 
içeren eğitim programlarının daha etkili düzen-
lenmesinin ayrıntıları da daha iyi ortaya konula-
bilecektir. Sonuçta, periyodik eğitim programları 
ile hizmet verenlerin eksik bilgilerinin tamamlan-
ması; DGT sırasında hastanın tedaviye uyumunu 
artırması, hatalı davranışlarda değişikliğe neden 
olabilmesi, düzensiz tedavi ve tedaviyi yarıda bı-
rakmanın azalması açısından çok önemlidir. 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmet-
leri Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Verem 
Savaşı Dispanserleri ve Aile Sağlığı Merkezleri 
tedavi başarısını artırabilmek için iş birliği içinde 
özveriyle hizmet sunmaktadırlar. Hedefimiz; ge-
lecek nesillerin tüberküloz mikrobuyla karşılaş-
ma olasılığının azalması ve halen hasta olanların 
da en iyi şekilde tedavi edilmesidir.
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The Turkish Validity and Reliability Study for Child Healthy Eating: 
Parental Support for Healthy Eating

Çocukların Sağlıklı Beslenmesinin Değerlendirilmesine 
Yönelik Bir Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: 
Sağlıklı Yeme İle İlgili Aile Desteği Ölçeği 

ARAŞTIRMA / Research Articles

Esma KABASAKAL1, Umut Ece ARSLAN2, Sarp ÜNER3, Hande ÜNLÜ KONŞUK4, 
Nazmi BİLİR5, Mahmut Sadi YARDIM6, Terry HUANG7, Özgür ARAZ8, Hilal ÖZCEBE9

ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this study was to assess validity and reliability 
of the Parental Support for Healthy Eating (PSHE) in Turkey, after 
relevant scales are translated to Turkish.
Methods: In this study, the Turkish version of the PSHE scales were 
validated. The study using the scales was conducted after a se-
ven-stage language equivalence study was carried out in six schools 
which were selected from three different socio-economic levels in 
Ankara province. In the study, 608 female and male students from 
the 4th grade of primary schools were included, who were in the 
8-10 age group. The construct validity of the scale was tested by 
means of explanatory factor analysis and confirmatory factor analy-
sis. Spearman rho correlation coefficient was used as the reliability 
coefficient. The internal consistency of the scale was evaluated with 
Cronbach alpha coefficient.
Results: PSHE scale was consisted of 5 items. For boys, Spear-
mans’s rho was obtained as 0.721 and Cronbach’s alpha was obta-
ined as 0.741.  Similarly, for girls Spearmans’s rho was computed 
0.811 and Cronbach’s alpha was obtained as 0.804.
Conclusion: The PSHE scales follow the original structure and Tur-
kish adoption of these scales can be used as valid and reliable.

Amaç: Bu araştırmanın amacı, çocuklarda sağlıklı yeme ile ilgili 
aile desteği ölçeğini (SYADÖ) Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve gü-
venirliğini belirlemektir.
Yöntem: Bu çalışmada SYADÖ’ nün Türkçeye uyarlaması, geçerlik 
ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçek yedi aşamalı dil eşdeğerli-
ği çalışması yapıldıktan sonra Ankara ilinde üç farklı sosyo-ekono-
mik düzeyden seçilen altı okulda yürütülmüştür. Çalışmaya 8-10 yaş 
grubunda 608 ilköğretim 4.sınıf kız ve erkek öğrencileri dahil edil-
miştir. Ölçeğin yapı geçerliği açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı 
faktör analizi ile güvenirliği test tekrar test yapılmıştır. Güvenirlik 
katsayısı olarak Spearman rho korelasyon katsayısı kullanılmıştır. 
Ölçeğin iç tutarlığı Cronbach’s alpha katsayısı ile değerlendirilmiş-
tir.
Bulgular: SYAD ölçeği, tek boyut 5 maddeden oluşmuştur. Erkek 
çocuklar için Spearmans’s rho= 0,721 ve Cronbach’s alpha=0,741 
değerleri kız çocuklar için Spearmans’s rho=0,811 ve Cronbach’s 
alpha= 0,804 olarak elde edilmiştir.
Sonuç: SYAD ölçeği orijinal yapıya uyum sağlamaktadır ve Türkçe 
geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

Keywords: children, healthy eating, parent support, scale validity 
and reliability
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GİRİŞ

Çocukluk çağı şişmanlığı, dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de  de giderek artan önemli bir halk 
sağlığı sorunudur (1). Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ), şişmanlığın önlenmesi için çocukların 
yeme davranışını etkileyen ebeveyn uygulamala-
rının önemine değinmektedir (2). Aileler, ev or-
tamını şekillendirerek birçok yeme davranışının 
kazandırılması için çocukların düzenli ve sağlıklı 
beslenmelerine katkı sağlarlar. Herkesin bir arada 
olduğu “aile yemekleri”, çocukların düzenli ve 
sağlıklı bir beslenme davranışlarını geliştirmenin 
yanı sıra yetişkin dönem sağlıklı yeme alışkanlık-
larının temeli açısından bir fırsat oluşturmaktadır. 
Sağlıklı beslenmeyi önemseyen ebeveynler, evde 
sağlıklı yiyeceklerin bulunabilirliğini arttırabilir, 
sağlıklı yeme davranışları modelleyebilir ve ço-
cukları sağlıklı tercihler için teşvik edebilir (3).

Ebeveynlerin sağlıklı beslenmedeki özendirici 
davranışlarının çocukların sağlıklı beslenmeleri 
ile ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur (4).  Çocuk-
lar içerisinde bulundukları dönemde, yetişkinleri 
izler ve taklit ederler. Ebeveynlerin çocuklarına 
sağlıklı beslenme davranışlarıyla rol model olma-
sı gerekmektedir. Bu nedenle çocukların sağlıklı 
beslenmesinde aile desteğinin sağlanması litera-
türde önemle değinilen bir husustur. (3,5,6).  An-
cak aileler çalışma koşulları, stres, maddi sorunlar 
gibi çeşitli nedenlerle çocuklarını sağlıklı besle-
me konusunda destekleyici çevre oluşturamaya-
bilirler. Bu durum çocuğun sağlıklı bir büyüme 
gelişmesi açısından olumsuz olabileceği gibi, aile 
açısından çaresizlik, suçluluk ve kaygı gibi stres 
oluşturan bir durumdur (7,8). 

Ailelerin, çocukların sağlıklı yeme davranışları 
kazanmasındaki etkisini değerlendirecek çalış-
malara gereksinim bulunmaktadır. Türkiye’de 
ebeveynlerin çocuklarının sağlıklı yeme desteği-
ni değerlendiren bir ölçek bulunmamaktadır. Yurt 
dışı literatürde uygun ölçme aracı olarak Story ve 
arkadaşları tarafından geliştirilen “Parent Encou-
ragement for Healthy Eating” oldukça yaygın ola-
rak kullanılan bir ölçme aracıdır (9).

Bu araştırmada “Sağlıklı Yeme ile İlgili Aile Des-
teği Ölçeği” şeklinde çevirisi yapılan bu ölçeğin 

Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik 
analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Geçerliği 
ve güvenilirliği kanıtlanan bu ölçme aracı kulla-
nılarak çocuklara sağlıklı yeme alışkanlığı kazan-
dırmada ailenin desteği belirlenebilecektir ve bu 
doğrultuda çocukların sağlıklı yeme davranışları-
na ilişkin ailenin stratejilerin geliştirilmesi yöne-
lik planlamalar yapılabilecektir.

YÖNTEM
Bu çalışma, Çocukluk Döneminde Şişmanlık, 
Ailelerin Algısı ve Yaklaşımı Projesi (TUA-2015-
5521) nin birinci aşamasında gerçekleştirilmiştir.  
Story ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen 
ölçeğin orijinal adı “Parent Encouragement for 
Healthy Eating”dir(9). Ölçek çocuklarda sağlıklı 
yeme ile ilgili aile desteğinin değerlendirilmesin-
de kullanılmak amacıyla 8-10 yaş grubu kız ço-
cukları üzerinde geliştirilmiştir. Ölçek 5 madde-
den ve tek boyuttan oluşan üçlü likert tipi bir öl-
çektir. Ölçeğin Cronbach’s alpha değeri 0,69’dur. 
Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmış adı “Sağlıklı Yeme 
İle İlgili Aile Desteği Ölçeği” olarak belirlenmiş-
tir. Ölçek Özcebe, Üner, Yardım, Arslan, Ünlü, 
Bilir, Huang ve Araz tarafından “Çocukluk Dö-
neminde Şişmanlık, Ailelerin Algısı ve Yaklaşımı 
(Proje No: TUA-2015-5521)” çalışması kapsa-
mında 2015 yılında uyarlanmıştır (10).  Ölçeğin 
dil eşdeğerliği çalışması yedi aşamada tamamlan-
mıştır. Bu aşamalar şu şekildedir;

•	 Türkçe ve İngilizceyi iyi düzeyde bilen araş-
tırmacılar tarafından ölçeğin Türkçeye çevirisi 
yapılmıştır. 
•	 Türkçe çeviri oluşturulan uzman paneli (halk 
sağlığı uzmanları, diğer sağlık profesyonelleri, 
Türkçe öğretmenleri ve Türk Dili ve Edebiyatı 
uzmanları) görüşü alınarak trans kültürel anlam 
yönünden uygunluk sağlanmaya çalışılmıştır. 
•	 Uzman görüşleri doğrultusunda, önerilen dü-
zeltmeler yapılarak ölçeğin Türkçe hali yeniden 
düzenlenmiştir. 
•	 Çalışmanın yapılacağı yaş grubundan 20 ço-
cuk ve ailesi ile ön uygulama yapılmış ve ölçeğin 
Türkçe eşdeğerliği tamamlanmıştır 
•	 Türkçe eş değerliği tamamlanan ölçek, Türk-
çe öğretmenleri ve Türk Dili ve Edebiyatı uzman-
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larından oluşan beş kişilik bir ekip tarafından dil 
geçerliği açısından değerlendirilmiş ve son şekli 
verilmiştir. 
•	 Türkçeye çevirisi yapılan ölçek, ABD’de pro-
fesyonel bir Mütercim Tercümanlık Bürosu tara-
fından tekrar İngilizce ‘ye çevrilmiştir. 
•	 Ana dili İngilizce olan bir grup, İngilizceye 
geri çevirisi yapılan ölçeğin orijinali ile benzerli-
ğini belirlemek üzere incelemişler ve çeviri met-
nini orijinali ile uyumlu bulmuşlardır. 

Ölçekte toplam beş soru bulunmaktadır. Sorular 
ailelerin çocuklarının meyve ve sebze yemesini 
destekleme düzeyini, gazlı içecekleri daha az iç-
mesi ve su içmesini destekleme düzeyi ve yağsız 
süt içilmesine yönelik önerilerini içermektedir. 
Her soru için 3 düzeyde yanıt alınmaktadır. Bu 
yanıtlardan “nerdeyse hiç”: 1 puan, “bazen”: 2 
puan ve “hemen her zaman”: 3 puan olarak değer-
lendirilmektedir. Ölçekten en düşük 5en yüksek 
15 puan alınabilir. Ölçekte ters kodlanan madde 
yoktur. Ölçekten yüksek puan alma sağlıklı yeme 
için olumlu aile desteğini göstermektedir. Ölçe-
ğin Türkçe formunun geçerlik, güvenirlik çalış-
ması için Ankara’nın üç farklı sosyo-ekonomik 
düzeydeki ilçelerinden altı okul seçilmiştir. Ça-
lışmada bu okullardaki 4. sınıfı öğrencilerine ula-

şılmıştır (9-11yaş).  641 öğrenciden 608’i anketi 
yanıtlamayı kabul etmiştir (n=284, %46,7 kız ve 
n=324 %53,3 erkek). Çalışmada sosyo-ekonomik 
düzeye göre düşük gelir grubunda 230 (%37,8), 
orta gelir grubunda 192 (%31,6) ve yüksek gelir 
grubunda 186 (%30,6) öğrenci yer almıştır. Bu 
çalışmada test–tekrar test çalışmasına toplam 511 
öğrenci katılmıştır. 

Katılımcıların 274’ü (%53,6) erkek ve 237’i 
(%46,4) kız öğrencidir. Çalışmada sosyo-eko-
nomik düzeye göre düşük gelir grubunda 164 
(%32,1), orta gelir grubunda 182 (%35,6) ve yük-
sek gelir grubunda 165 (%32,3) öğrenci yer al-
mıştır. Veriler öz bildirim yoluyla ve nicel olarak 
toplanmıştır. 

Bu çalışmanın yapılması için İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve okul yönetiminden izin alınmış, 
Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik 
Kurulu tarafından onaylanmıştır (GO 14-429-07).

BULGULAR
Erkek ve kız çocuklarda ölçeğin açıklayıcı faktör 
analizi sonuçlarından elde edilen faktör yükleri, 
Açıklanan Varyans, Kaiser-meyer-olkin (kmo) 
testi: iç tutatarlılık Cronbach’s alpha katsayısı ve 
güvenirlik katsayısı Spearman’s rho korelasyon 
katsayısı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Erkek ve Kız Çocukların Sağlıklı Yeme ile İlgili Aile Desteği Ölçeğine ait Faktör Analizi
İç Tutarlılık ve Test Tekrar Test Sonuçları, Ankara, 2015
Sağlıklı yeme ile ilgili aile desteği ölçeği Erkek 

çocuklar için 
faktör yükü

(n=324)

Kız çocuklar 
için faktör 

yükü (n=284)

1. Ailem veya diğer büyüklerim ara öğün olarak meyve yememi sağlamaya çalışır 0,760 0,800
3. Ailem veya diğer büyüklerim gazlı içeceklerden daha az içmemi sağlamaya 
çalışırlar

0,714 0,762

2. Ailem veya diğer büyüklerim ara öğün olarak sebze yememi sağlamaya çalışır 0,701 0,777
4. Susadığımda, ailem veya diğer büyüklerim gazlı içecek veya meyveli gazsız içecek 
yerine su içmemi sağlamaya çalışır

0,692 0,783

5. Ailem veya diğer büyüklerim tam yağlı süt yerine az yağlı veya yağsız süt içmemi 
sağlamaya çalışır

0,642 0,622

Açıklanan Varyans 49,388 56,491

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi 0,764 0,783

Cronbach’s Alpha 0, 741 0,804
Test-tekrar test (Spearman’s rho correlation coefficient) 0,530 0,636
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Şekil 1. Erkek çocuklar için sağlıklı yeme ile ilgili aile desteği ölçeği doğrulayıcı faktör analizi
sonuçları, Ankara, 2015
 

Erkek çocuklar için sağlıklı yeme ile ilgili aile 
desteği ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
Şekil 1’de ve kızlar için olan sonuçlar Şekil 2’de 
sunulmuştur.

Erkek çocuklar için yapılan doğrulayıcı faktör 
analizinde CMIN/df değeri 2,241, standardize 
RMR değeri 0,0271, RMSEA değeri 0,062 ve GFI 
değeri 0,0991 bulunmuştur (Şekil 1). Bu değerler 
kız çocuklar için sırasıyla 0,167; 0,0237, 0,049 ve 
0,993 şeklindedir (Şekil 2).  
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Şekil 2. Kız çocuklar için sağlıklı yeme ile ilgili aile desteği ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuç-
ları, Ankara, 2015
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Tablo 2. Kız ve erkek çocuklar için sağlıklı 
yeme ile ilgili aile desteği ölçeği güvenirlik
sonuçları, Ankara, 2015

Erkek Kız

Test-tekrar test
Spearman’s rho 0,530 0,636
İç Tutarlılık
Cronbach’s Alpha 0,741 0,804

Sağlıklı yeme ile ilgili aile desteği ölçeği güve-
nirlik sonuçlarına göre, Cronbach’s Alpha değeri 
erkek çocuklarda 0,741 ve kız çocuklarda 0,804 
bulunmuştur (Tablo 2).

örneklem büyüklüğünün geçerliliğini test etmek 
için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem ye-
terliği ölçümü yapılmıştır. Buna göre SYADÖ alt 
boyut KMO değeri erkek öğrenciler için 0,764, 
kız öğrenciler için 0,783 bulunmuştur. İstatistikî 
olarak KMO değeri, 0,7-0,8 arasında ise ‘iyi’ 
olarak yorumlanmaktadır (11). Ölçeğin alt boyut 
KMO değeri faktör yapısı üretebilecek bir örnek-
lem büyüklüğüne sahip olduğunu göstermekte-
dir. SYADÖ alt boyutun açıklanan varyans oranı 
erkek çocuklar için %49,388 ve öz değeri 2,469 
olarak bulunmuştur. Kız çocukları için açıklanan 
varyans oranı 56,491 ve öz değeri 2,825 olarak 
bulunmuştur. 

Üretilen faktörlerin özgün araştırma ile benzerlik 
göstermesi, çocukların sorulara benzer yanıtlar 
verdiğini göstermektedir. Bu sonuç SYADÖ’nün 
çocukların sağlıklı yeme öz yeterliklerini doğru 
ölçen bir ölçek olduğunu göstermektedir. SYADÖ, 
hem kız hem erkek çocuklar için oluşturulan DFA 
sonuçlarına göre ölçeğin geçerlik değerlerinin 
kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.  
Ölçeğin ki-kare/sd ve RMSEA değerleri 
açısından kabul edilebilir bir uyumda olduğu, 
GFI değeri açısından çok iyi bir uyum gösterdiği 
görülmektedir (12,13).

Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach’s alpha katsaysısı 
ile değerlendirilmiştir. Cronbach’s alpha katsay-
sısının 0,6’dan büyük olması ölçeğin geçerli ol-
duğunu göstermektedir (14-16). SYADÖ’nin iç 
tutarlılığını gösteren Cronbach alpha katsayısı er-
kek çocuklar için 0,741 olarak, kız çocukları için 
0,804 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ölçe-

Tablo 3. Öğrencilerin cinsiyet, sosyoekonomik düzeylerine göre Sağlıklı Yeme ile İlgili Aile Desteği 
Ölçeği puan dağılımı , Ankara, 2015

n Ortalama SS Ortanca En 
Küçük

En 
Büyük

p

Sosyoekonomik 
Düzey

<0,001

Düşük 230 12,2 2,6 13,0 5,0 15,0 Yüksek ve Düşük farklı
Orta 192 12,4 2,6 13,0 5,0 15,0 Yüksek ve Orta farklı
Yüksek 186 11,3 2,9 12,0 5,0 15,0
Cinsiyet 0,058
Erkek 324 11,9 2,6 13,0 5,0 15,0
Kız 284 12,1 2,9 13,0 5,0 15,0
Toplam 608 12,0 2,7 13,0 5,0 15,0

Geçerlik ve güvenirlik yapılan araştırma grubun-
da sosyoekonomik düzeye göre Sağlıklı Yeme ile 
İlgili Aile Desteği Ölçeği sonuçları farklı bulun-
muştur.  Yüksek SES düzeyinde bulunan ailelerin 
destek ölçeğinden aldıkları puanlar düşük ve orta 
sosyoekonomik düzeydeki ailelere göre daha dü-
şük bulunmuştur. Çocukların cinsiyetleri arasında 
Aile Destek Ölçeği puanları arasında fark bulun-
mamıştır. 

TARTIŞMA
Ölçeğin orijinali 5 madde ve tek boyuttan oluş-
makta olup Türkçe adaptasyonunda da bu 5 mad-
de ve tek boyut korunmuştur. Ölçeğin orijnali ge-
liştirilirken çalışma grubunda sadece kız çocuk-
ları yer almasına karşın Türkçe uyarlanma çalış-
masında hem kız hem erkek çocuklarda analizler 
ayrı ayrı yapılmıştır. SYADÖ Açıklayıcı Faktör 
Analizi (AFA) sonucunda, özgün ölçeğin çalış-
masındaki tek boyut ile elde edilen boyut benzer 
bir dağılım göstermektedir. Yine bu araştırmada 
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ğin iç tutarlılık katsayısı Cronbach alfa katsayıları 
Özgün ölçeğin kız çocukları için Cronbach alfa 
katsayısı 0.69’dur. Ölçeğin güvenirliği test tekrar 
testin korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. 
Spearman rho korelasyon katsayısı sonucuna göre 
ölçek hem kız hem de erkek çocuklar için güveni-
lirdir sonucuna varılmıştır (17).

Geçerlik ve güvenirlik yapılan grupta Sağlıklı 
Yeme ile İlgili Aile Desteği Ölçeği puan ortala-
ması 12,0 (ss:2,7) olup yüksek sosyo-ekonomik 
düzeydeki ailelerde, düşük ve orta sosyoekono-
mik düzeydeki ailelere göre daha düşük bulun-
muştur (Tablo 3). Story ve arkadaşları tarafından 
yapılan çalışmada ise ölçek puanı 2,4 ve 2,1 bu-
lunmuştur (9). Bu değerler bizim çalışmamıza 
göre çok düşük bulunmuştur. Bu çalışma, sadece 
geçerlik ve güvenirlik çalışması olduğu için et-
kileyebilecek olan etmenler araştırma kapsamın-
da yer almamaktadır. Ancak bu ölçeğin yaygın 
olarak kullanılması sonucunda çıkan değerlerin 
karşılaştırılmasının daha uygun olduğu görüşün-
deyiz. Sağlıklı Yeme İle İlgili Aile Desteği Ölçeği 
geçerlik ve güvenirlik çalışması sadece Ankara 
kent merkezinde gerçekleştirilmiştir; Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden alınmıştır. Bir kent merkezini 
temsil etmekle beraber kırsal kesim için SYADÖ 
Türkçe formunun faktör analizinin değerlendiril-
mesi uygun olacaktır. 

SONUÇ 
ÇSYÖÖ çocukların sağlıklı yeme öz yeterlik dü-
zeyini ölçmek üzere 5 maddelik 1 alt boyuttan 
oluşmaktadır (Ek 1). Bu boyuttan üretilen fak-
törler açısından araştırmamız özgün araştırma ile 
benzerlik göstermiştir. SYAD Türk toplumunun 
bu örneklem grubu için geçerli ve güvenilir bir 
ölçek olarak başka çalışmalarda kullanılabilir.

Finansal destek: Çocukluk Döneminde Şişman-
lık, Ailelerin Algısı ve Yaklaşımı Projesi (TUA-
2015-5521), Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tara-
fından Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Araştırma 
Projesi olarak desteklenmiştir. 
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Ek 1. Tablo 1. Ölçeğin Türkçe uyarlanmış hali

Lütfen aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuduktan sonra, her bir maddenin sizin için ne sıklıkla doğru 
olduğunu işaretleyiniz.

Neredeyse hiç Bazen Hemen hemen 
her zaman

1. Ailem veya diğer büyüklerim ara öğün olarak meyve yememi 
sağlamaya çalışır

2. Ailem veya diğer büyüklerim ara öğün olarak sebze yememi 
sağlamaya çalışır

3. Ailem veya diğer büyüklerim gazlı içeceklerden daha az 
içmemi sağlamaya çalışırlar

4. Susadığımda, ailem veya diğer büyüklerim gazlı içecek veya 
meyveli gazsız içecek yerine su içmemi sağlamaya çalışır

5. Ailem veya diğer büyüklerim tam yağlı süt yerine az yağlı veya 
yağsız süt içmemi sağlamaya çalışır
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Urban Air Quality: Evaluation of Five Years PM10 Measurement Data in 
Capital City of Turkey

Kentsel Alanda Hava Kirliliği: Hava Kirliliği İzleme Ağı 
Ankara İstasyonlarının Beş Yıllık PM10 Ölçüm Verilerinin
İncelenmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Cavit I. YAVUZ

ABSTRACTÖZ
Air pollution as a “silent killer” is one of the most prominent public 
health concerns. This study evaluated 5 years measurement profile 
and PM10 data of Air Pollution Measurement Stations in capital city 
of Turkey(Ankara) by using the measurements of the National Air 
Quality Monitoring Network of Ministry of Environment and Ur-
banisation. Data were obtained digitally from National Air Quality 
Monitoring Network. This data compromise the results of the mea-
surements of Air Quality Measurement Stations between 1 January 
2013 and 31 December 2017. Mean daily measurements over 5 ye-
ars period were achieved. Measurements performed in eight stations 
in five districts in Ankara over the five years evaluation period. The 
number of days exceeding the national limit value according to ye-
ars for PM10 were minimum 108 days and maximum 253 days. Air 
pollution measurement results showed that pollution levels are at 
alarming rate for public health in terms of PM10 for study area.  

“Sessiz katil” olarak tanımlanan hava kirliliği günümüzün en 
önemli halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Bu çalışma-
da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme 
Ağı ölçümlerinden yararlanılarak beş yıllık dönem içerisinde An-
kara’daki hava kirliliği ölçüm istasyonu ölçüm profilinin ve PM10 
verilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Veriler Ulusal Hava 
Kalitesi İzleme Ağı’ndan elektronik olarak elde edilmiştir. Bu ağdan 
elde edilen veriler Ankara’daki hava kirliliği ölçüm istasyonlarının 
1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki ölçüm sonuçlarını 
içermektedir. İncelenen beş yıllık dönemde beş farklı İlçe’de bulu-
nan sekiz istasyonda ölçüm yapıldığı belirlenmiştir. PM10 için yıllara 
göre mevzuat sınır değerinin minimum 108 gün maksimum 253 gün 
aşıldığı belirlenmiştir. Hava kirliği ölçüm sonuçları PM10 açısından 
kirlilik düzeyinin halk sağlığı açısından endişe verici düzeyde oldu-
ğunu göstermektedir. 
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Giriş 

Bir halk sağlığı sorunu olarak hava kirliliği, kent-
sel bölgeler için giderek ön sıralara yükselen bir 
sağlık sorunudur. 2015 yılı için dünya genelinde 
genel olarak çevre kirliliğinin 9 milyon erken 
ölüm nedeni olduğu bu rakamın yaklaşık 4.5 mil-
yonunun, diğer bir deyişle yaklaşık yarısının dış 
ortam hava kirliliği nedenli olduğu tahmin edil-
mektedir (1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) değer-
lendirmelerine göre hava kirliliği akciğer kanseri-
ne bağlı ölümlerin yaklaşık üçte birinin, iskemik 
kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte birinin 
hava kirliliği nedenli olduğunu vurgulamaktadır 
(2).

Hava kirliliğine yol açan çok sayıda kirletici bu-
lunmaktadır. Bu kirleticiler kimyasal yapılarına 

göre farklı özellikler taşımakta ve etkiler oluş-
turmaktadırlar (3). Dış ortam hava kirliliğine yol 
açan etkenler çok çeşitlidir ve farklı maddelerin 
karışımı biçimindedir, bu maddeler gaz, sıvı ya 
da katı olabilirler. Yüzlerce sayıda sıralanabilen 
bu kirleticilerden bazıları çeşitli çevre kuruluşları 
ve kurumları tarafından seçilen bazıları “çekirdek 
kirletici seti” olarak belirlenmiş ve hava kalite-
si göstergesi olarak ele alınmıştır. Bu çekirdek 
kirleticiler çoğu ülkede düzenli olarak izlenen 
kirleticilerden oluşmaktadır (4). Örneğin ABD 
Çevre Koruma Örgütü EPA altı kirleticiyi kriter 
kirleticiler olarak belirlenmiştir. Bu kirleticiler: 
Karbon Monoksit(CO), Partiküler Madde (PM), 
Ozon (O3), Kükürt dioksit (SO2) ve nitrojen diok-
sit (NO2) olarak belirlenmiştir (5).

Ülkemizde de hava kirliliği izlemi esas olarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan 
bir sistemle yapılmaktadır. Bu sistem Ulusal Hava 
Kalitesi İzleme Ağı adını taşımakta ve bu ağ Ba-
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kanlık verilerine göre 2016 yılında ülke genelinde 
249 istasyon ile hava kalitesini izlemektedir (6).  
Bu çalışmada bu izleme ağı ölçümlerinden yarar-
lanılarak beş yıllık dönem içerisinde Ankara’daki 
hava kirliliği ölçüm istasyonu ölçüm profilinin ve 
PM10 verilerinin değerlendirilmesi amaçlanmış-
tır. Çalışmanın hareket noktalarından birini hava 
kirliliği-sağlık ilişkisini ortaya koymak amacıyla 
yapılacak çalışmalara veri ve metodoloji oluştu-
rulması için hazırlık ve katkı sunmak oluşturmak-
tadır. 

Gereç ve Yöntem
Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Ve-
riler Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’ndan 2 
Temmuz 2018 tarihinde elektronik olarak elde 
edilmiştir. Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı, istas-
yonlara göre seçilen tarih aralıkları arasında ra-
porlama yapabilmekte ve sistem bu verileri saat 
dilimlerine göre ortalamalar şeklinde raporlaya-
bilmektedir. 

Bu ağdan elde edilen veriler Ankara’daki hava 
kirliliği ölçüm istasyonlarının 1 Ocak 2013-31 
Aralık 2017 tarihleri arasındaki ölçüm sonuçlarını 
içermektedir. Sistemden bu beş yıllık dönemdeki 
ölçümlerin günlük ortalamaları Microsoft Excell 
veri dosyası biçiminde elde edilmiştir. Ölçümler 
istasyonlara göre kirletici parametreler (PM10, 
PM2.5, SO2, NO, NO2, NOx, CO ve O3)  ve bazı 
meteorolojik verileri (sıcaklık, rüzgâr yönü, rüz-
gâr hızı, bağıl nem, hava basıncı) içermektedir. 

Araştırmada ağdan elde edilen verilerle oluşturu-
lan veri seti Statistical Package for Social Scien-
ce(SPSS ver.23.0) programı kullanılarak oluştu-
rulan bir veri tabanı ile analiz edilmiştir. Veri ta-
banında istasyonlara göre ölçülen parametrelerin 
24 saatlik ortalamaları, tarih (gün/ay/yıl), meteo-
rolojik parametreler yer almaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu izleme ağı ile 
istasyonlardan elde edilen ölçüm sonuçlarının bir 
veri işletim merkezine aktarılarak izlendiğini, bu 
merkezde cihazlarla ilgili durumların incelene-
rek bir doğrulama işlemi yapıldığını ve her ayın 
sonunda yapılan ölçüm doğrulaması sonrası doğ-
rulanmış verilerin web sitesine aktarıldığını be-
lirtmektedir (7). Dolayısıyla çalışmada kullanılan 

veriler doğrulanmış ölçüm sonuçlarıdır. 

Çalışmada Ankara’da ölçüm yapılan istasyonların 
kirletici profilleri incelenmiş ve bu kirleticilerden 
PM10 ile ilgili ölçümler ayrıntılı olarak analiz 
edilmiştir. Analizlerde PM10 için mevzuat sınır 
değerine göre (Hava Kalitesi Değerlendirme Ve 
Yönetimi Yönetmeliği Ek-1 B’ye göre 50 µg/m3) 
sınır değeri aşan gün sayıları ve yıllara göre de 
ortalamalar karşılaştırılmıştır. 

Verilerin kirleticilere, istasyonlara ve yıllara göre 
normal dağılım analizi (Kolmogorov Smirnov 
testi) yapılarak uygun istatistiksel analizler yapıl-
mıştır. Normal dağılıma uymayan hava kirliliği 
ölçüm verileri, 10 tabanında logaritması alınarak 
analiz edilmiştir. Analizlerde ANOVA (post Hoc 
test olarak varyans homojenliği sağlananlarda Tu-
key, sağlanmayanlarda Tamhane testi), Kruskall 
Wallis testi (ikili karşılaştırmalarda Student t veya 
Mann Whitney U testi) kullanılmış ve sonuçlar 
Bonferroni düzletmesi ile değerlendirilmiştir. Ka-
tegorik veriler ki-kare testleriyle karşılaştırılmış-
tır. 

Bulgular 
Ankara’da incelenen beş yıllık dönemde sekiz is-
tasyonda ölçüm yapılmıştır. Bu sekiz ölçüm istas-
yonu toplam beş ilçede yer almaktadır ve bir ilçe-
de dört istasyon vardır. Hava kirliliği ölçümü ya-
pılan bu ilçelerin toplam nüfusu, 2017 yılı Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre An-
kara toplam nüfusunun %67,2’sini (3.6615.189) 
oluşturmaktadır. 

İstasyonlarda toplam sekiz kirletici ölçümü yapıl-
maktadır (PM10, PM2.5, SO2, NO, NO2, NOx, CO 
ve O3). Bu sekiz kirleticiden altısı tüm istasyon-
larda ölçülmüştür (PM10, PM2.5, SO2, NO, NO2, 
NOx). Karbon monoksit (CO) ölçümü üç istas-
yonda, ozon (O3) ölçümü ise tek bir istasyonda 
yapılmıştır. İncelenen beş yıllık dönem içerisinde 
analiz edilen parametrelerde ölçüm yapılan gün 
sayısı 201 gün ile 367 gün arasında değişmekte-
dir. 

PM10 için yapılan ölçüm yapılan gün sayısı mi-
nimum 292 maksimum 365 gündür. İstasyonların 
yıllara göre PM10 ölçümlerine ilişkin bazı ölçütler 
Tablo 1’de ve Grafik 1’de izlenmektedir. 
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Tablo 1: Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Ankara İstasyonları PM10 Verileri (2013-2017, µg/m3).
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60,1 (38,8) 49 (11-217) 54,5(32,1) 45 (8-222) 52,0(36,1) 41(6-267) 47,2(31,8) 37(7-170) 52,6(31,8) 44(7-210) <0,001

C
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i (

II
)

81,7 (50,2) 66 (10-275) 76,1(44,7) 61(12-255) 63,5(40,0) 51,5(14-299) 65,2(39,2) 53(14-222) 61,0(35,8) 52(13-221) <0,001

D
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r (

II
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81,9 (49,0) 66(15-322) 60,3(42,1) 46,5 (13-381) 55,9(38,1) 44(12-226) 61,9(41,5) 49(13-281) 62,1(40,6) 48,517-243) <0,001

D
ik

m
en

 (I
V

)

57,1 (34,0) 48(14-191) 51,6(32,0) 43,5(8-276) 64,7(44,2) 55(4-308) 66,1(37,5) 57(16-224) 61,4(34,4) 54(8-255) <0,001
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73,4 (42,0) 64(14-232) 66,1(33,8) 56,5(12-189) 68,3(40,4) 57(8-242) 79,6(57,6) 62(6-359) 99,5(56,4) 92(11-286) <0,001

K
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70,8 (42,3) 59(13-257) 68,2(48,7) 49(12-270) 48,4(32,2) 39(6-221) 56,3(31,6) 51(5-203) 68,0(36,7) 57(18-196) <0,001
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102,5 (49,5) 97(18-285) 75,5(37,5) 65(22-245) 66,9(37,1) 57(2-247) 71,8(34,2) 63(21-200) 85,4(42,9) 75(16-247) <0,001
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II
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63,9 (42,8) 50,5(8-217) 56,9(31,8) 47(8-194) 43,2(25,4) 36(3-149) 47,2(36,3) 37(10-212) 60,8(34,4) 50(14-172) <0,001

* İstasyon I için farklılık 2013-2016 yılı, 2014-2016 yılı ve 2016-2017 ortalama farklığından kaynaklanmaktadır. 
İstasyon II için 2013 ve 2014 yılı birbirleri dışındaki bütün yıllarla anlamlı farklılığa sahiptir. İstasyon III istasyonu 
için farklılık 2013 yılından kaynaklanmaktadır. İstasyon IV istasyonu için farklılık 2013-2016 yıl karşılaştırmasın-
dan, ve 2014 yılının 2013 yılı dışındaki bütün yıllarla farklılığından kaynaklanmaktadır. İstasyon V için farklılık 
2017 yılından kaynaklanmaktadır. İstasyon VI için 2013-2017, 2014-2016 ve 2014-2017 yılları dışındaki tüm kar-
şılaştırmalarda anlamlı farklılık bulunmaktadır. İstasyon VII için 2014-2016 ve 2015-2016 yılı dışındaki tüm yıl 
karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. İstasyon VIII için 2013-2015, 2013-2016, 
2014-2015, 2014-2016, 2015-2017 ve 2016-2017 yılları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 
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Yıllara göre PM10 ortalamaları karşılaştırıldığında 
her istasyonda yıllara göre istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık saptanmış ve bu farklılığın birden 
fazla yıldan kaynakladığı belirlenmiştir (Tablo 
1). Bazı yıllardaki verilerin logaritmik dönüşüme 
rağmen normal dağılıma uymadığı izlenmiştir. 

İstasyon ölçümlerinde 2013 yılı sonrasında 2015 
yılı da dâhil olmak üzere benzer şekilde ölçüm öl-
çütlerinde genel bir düşüş eğilimi izlenmektedir 
ancak yine benzer biçimde 2016 ve 2017 yılların-
daki artış da dikkati çekmektedir. Bu artış trendi 
bazı istasyonlarda belirgindir (Kayaş, Keçiören 
ve Sıhhiye) ve artış trendinin istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu izlenmektedir (Tablo 1).

PM10 için yapılan ölçüm yapılan gün sayısı mini-
mum 292 maksimum 365 gündür. Sınır değerler 
aşıldığı gün sayısı yıl içerisinde incelendiğinde 
yıllara göre sınır değerin minimum 108 gün mak-
simum 253 gün aşıldığı belirlenmiştir. Yıllara 
göre analizlerde en yüksek ortanca değerler kent 
merkezindeki istasyonda (Sıhhiye)  izlenmek-
tedir. Sınır değerin aşıldığı gün sayısı açısından 
da Sıhhiye dikkat çekmektedir, bu istasyonda beş 
yıllık dönemde sınır değerin aşıldığı gün sayısı öl-
çüm yapılan günlerin %62’si ile %87’si arasında 
değişmektedir (Minimum 2015 yılı, maksimum 
2013 yılı). Yönetmelik hükümlerine göre yılda 35 
kezden fazla aşılmaması gereken sınır değer açı-
sından yapılan değerlendirmede ise tüm istasyon-
larda bu sayının çok fazla aşıldığı izlenmektedir. 

Sınır değerin beş yıllık toplam ölçüm yapı-
lan gün sayısının Bahçelievler’de %40,3’ünde 

(n=1684 gün), Cebeci’de %56,6’sında (n=1734 
gün), Demetevler’de  %50,8’inde (n=1784 gün), 
Dikmen’de  %50,8’inde (n=1733 gün), Ka-
yaş’da %64,2’sinde (n=1755 gün), Keçiören’de  
%50,7’sinde (n=1691 gün), Sıhhiye’de %73,7’sin-
de (n=1754 gün), Sincan’da  %41,4’ünde (n=1772 
gün) aşıldığı belirlenmiştir.

Tartışma 
DSÖ verilerine göre dış ortam hava kirliliği dün-
yada 4.2 milyon erken ölüm nedenidir (8). Başta 
damar yolu ve solunum yolu hastalıklarına neden 
olan ve 2013 yılında Uluslararası Kanser Ajansı 
(UKA) tarafından “Grup 1 Karsinojen” listesine 
alınan dış ortam hava kirliliği (kirleticileri) akci-
ğer kanseri açısından kesin insan karsinojeni ola-
rak sınıflandırmış, ek olarak mesane kanserinde 
de bir risk artışına neden olduğu bildirilmiştir. 
Uluslararası kanser ajansı  ayrıca dış ortam hava 
kirliliğinin ana bileşeni Partiküler maddeyi (PM) 
ayrı olarak değerlendirmiş ve PM’yi de “Grup 1 
Karsinojen” olarak sınıflandırmıştır (9). Dolayı-
sıyla UKA dış ortam hava kirliliğini bir bütün ola-
rak, PM kirliliğini de özel olarak kesin karsinojen 
olarak sınıflandırmıştır ve bu açıdan PM kirliliği 
halk sağlığı açısından özel bir önem taşımaktadır. 

DSÖ hava kirliliğinin ana kaynaklarını insan ak-
tiviteleri olduğunu belirtmektedir. Bu aktivitele-
ri de motorlu araçlardan kaynaklanan fosil yakıt 
yanma süreçleri (otomobilller vb), ısınma ve 
enerji üretimi (kömürlü termik santraller vb), en-
düstriyel tesisler (çeşitli fabrikalar, petrol rafine-
rileri, madenler vb), belediye atık alanları, tarım-
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sal atıklar ve atık yakma, kirleticilere neden olan 
yakıtlarla ısınma, pişirme, aydınlatma gibi evsel 
aktiviteler başlıklarında sıralamaktadır (10).

Bu çalışmada sağlık etkilerine dair herhangi bir 
analiz yapılmaksızın Ankara’daki beş yıllık dö-
nemdeki hava kirliliği ölçümleri ve PM10 verileri 
incelenmiştir. PM’nin kanserojen özelliği konu 
ile ilgili daha çok araştırmaya konu olmakta ve 
yüksek düzeyde PM solumak bir risk faktörü ola-
rak değerlendirilmektedir. Ulusal Hava Kalitesi 
İzleme Ağı’nda Ankara’da ölçüm yapan sekiz is-
tasyon bulunduğu ve bu sekiz istasyonun beş ilçe-
de bulunduğu ve nüfusun yaklaşık  %67’sini kap-
sadığı görülmektedir. Ankara İli’nin 25 ilçesinden 
20’si ve nüfusun üçte birinin yaşadığı bölgelerde 
ölçüm yapılmamaktadır ve bu rakam TÜİK 2017 
nüfus verilerine göre 1,8 milyondur (11).

Bilindiği gibi hava kirleticilerinden PM, katı ve 
sıvı parçacıklardan oluşan ve bileşiminde çeşitli 
kimyasal maddelerin bulunduğu bir kirleticidir. 
Birincil olarak doğrudan kaynaktan salınabildi-
ği gibi atmosferde bazı kimyasal reaksiyonlarla 
ikincil olarak da oluşabilir. PM, parçacık büyük-
lüğüne göre sınıflandırılmaktadır, 10 mikromettre 
ve altındakiler solunum yollarını etkilerler ve sağ-
lık sorunlarına neden olabilir (12). PM kaynakları 
esas olarak yanma süreçlerinin gerçekleştiği her 
yerdir denebilir, bu anlamda trafik (dizel ve ben-
zinli araçlar), katı yakıtlar (kömür, linyit, biyoküt-
le) ve endüstriyel kaynaklar (inşaat, madencilik, 
çimento üretimi, seramik vb sektörler) ilk sıralar-
da sayılabilir(10). Bu açıdan değerlendirildiğinde 
bu çalışmada izlenen Ankara’nın beş yıllık dö-
nemdeki yüksek PM10 seyri dikkat çekicidir. 

Bu çalışmada yüksek PM10 düzeylerinin nedenle-
rine ilişkin bir değerlendirme bu nedensel değer-
lendirme için gerekli veriler elde olmadığından 
yapılamamıştır. Ancak Ankara’nın bir metropol 
olarak belirli özellikleri açısından bu yüksek dü-
zeylerin oluşumuna katkı veren bazı etkenler de 
sıralanabilir. Bu konuda Ankara Kalkınma Ajan-
sı’nın tespitleri dikkat çekicidir. Ajans, kentte ana 
ulaşım hatlarında ortalama günlük trafiğin arttı-
ğını, kişi başına düşen otomobil sayısı açısından 
İstanbul ve İzmir’den daha yüksek sayıların oldu-
ğu, toplu ulaşımda raylı sistemden çok fosil yakı-

ta bağımlı toplu ulaşımın tercih edildiği (2016 yılı 
için toplam yolcu trafiğinin %57’si toplu taşıma 
ile yapılmıştır, raylı sistem payı ise %7,7’dir) ve 
bunlara bağlı olarak da kentin hava kalitesinin 
olumsuz etkilendiğini tespit etmiştir (13).  Tra-
fik ve motorlu kara taşıtları açısından Ankara’nın 
bazı özellikleri yukarıdaki saptamaları destek-
lemektedir. Türkiye İstatitik Kurumu verilerine  
göre Aralık 2013 ve Aralık 2017 döneminde  top-
lam araç sayısında %25’lik, otomobil sayısında 
%26’lık ve kamyonet sayısında %30’luk bir artış 
dikkati çekmektedir. Ülke genelindeki otomobil 
sayısı ve yakıt türleri açısından da değişim dikkat 
çekicidir. 2013 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı 
9.3 milyondan 12.1 milyona çıkmış, toplam için-
deki benzinli ve LPG’li araçların payı düşerken 
dizel otomobillerin payı %26,9’dan %35,5’e çık-
mıştır (14). Dizel araçlar gerek NOx gerekse de 
PM10 kirliliğinin önemli kaynakları arasında yer 
almaktadır ve ülkeler bu araçlara ilişkin çeşitli 
sınırlandırmalar getirmektedir. Londra’da NOx 
ve benzer şekilde PM10 emisyonlarının %40’ının 
dizel araçlar nedeniyle oluştuğu belirtilmektedir 
(15). Ankara 2013 yılında ülkenin en kirli kenti 
olarak kayda geçmiştir. Kent %28 ile Türkiye’de 
en çok araba sahipliği olan şehirdir ve motorlu 
araçların kirliliği oluşturan ana faktör olarak öne 
çıktığı izlenmektedir(16).  

Bu çalışmada hava kirliliği düzeylerinin verileri 
değerlendirilen istasyonlarda 2013 yılından iti-
baren kirletici düzeylerinin düşüş trendine gir-
mişken özellikle 2015 ve sonrasında tekrar artış 
eğilimi olduğu dikkat çekmektedir. Aykaç ve ar-
kadaşları özellikle 2016 yılı ile birlikte benzer bir 
eğilimin ülke genelinde de görüldüğünü belirtil-
mektedir (17). 

Bu artış eğiliminin çok çeşitli nedenleri olabilir 
ve bu çalışmada bu nedenleri sıralamak olanak-
lı değildir. Kentte 2014 yılında iki (16,5 ve 15,3 
km), 2017 yılında da bir metro hattının (9,2 km) 
hizmete girdiği düşünüldüğünde raylı sistem ola-
nakları artmasına karşın kirlilik düzeyinin artış 
eğiliminde olduğu görülmektedir (18). Kentte 
PM10 nedeni olabilecek inşaat sektörü değişimine 
ve toz emisyonu nedeni olabilecek diğer sektör-
lere dair bir değerlendirme yapmak olanaklı ol-
mamıştır. 
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Bu çalışmanın en önemli kısıtlılığı, meteorolojik 
parametreleri ve atmosferik koşulları değerlendir-
memesi ve salt kirletici ölçümlerine odaklanması-
dır. Çalışmada elde edilen meteorolojik ve atmos-
ferik verilerin doğrulanmış olup olmadığı veri 
tabanından anlaşılamadığından değerlendirmeye 
alınmamıştır. Bir diğer önemli kısıtlılık da sağlık-
la ilgili bir değerlendirme yapılmamasıdır. Ancak 
bu ilk değerlendirmenin sağlık etkilerine yönelik 
planlanacak çalışmalara bir zemin olacağı düşü-
nülmektedir. Bu açıdan planlanacak çalışmalar 
için ölçüm verilerinin ilk aşamada analizi önemli 
ipuçları sağlayabilir. Bilindiği gibi PM10’un her 10 
μg/m3’lük artışı kardiyovasküler sorunlarda binde 
yedilik, solunum yoluyla ilgili sağlık sorunlarında 
da %1,4’lük bir artışa neden olabilmektedir (19).

Sonuç olarak bu çalışma sonuçları ile Ankara’da 
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’ndan elde edilen 
beş yıllık dönem içerisinde yapılan PM10 ölçüm-
lerinde istasyonlara göre bazı farklılıklar olmakla 
birlikte genel kirlilik düzeyinin sınır değerlerin 
üstünde seyrettiği görülmektedir. İkibinonüç yılı 
sonrası düşüş eğilimi 2015 ve sonrasında tersine 
dönmeye başlamıştır. Veriler Ankara için PM10 
kirliliğinin önemli sağlık sorunlarına yol açabi-
leceğine işaret etmektedir. Konu ile ilgili sağlık 
etkilerine yönelik çalışmalar arttırılmalı, kirlilik 
kaynakları belirlenerek çözüme ilişkin kısa, orta 
ve uzun vadeli planlama ve müdahaleler yapılma-
lıdır.  
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Safety Measures Taken by Mothers of 0-6-Year-Old Children Towards 
Home Accidents in Rural Areas

Kırsal Bölgede 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına 
Yönelik Aldıkları Güvenlik Önlemleri

ARAŞTIRMA / Research Articles

Deniz YORULMAZ1,  Filiz HİSAR2

ABSTRACTÖZ
Aim: This study aims to evaluate the safety measures taken by mot-
hers of 0-6 year-old children towards home accidents in rural areas.
Material and Methods: The study was carried out in a descriptive 
type. Data were collected by using the socia-demographic question 
form and ‘‘diagnostic scale of security measures for mother’s home 
accidents in children aged 0-6 years’’.
Result: It was found that 22,4% of the children of the mothers who 
participated in the study had a home accident in the last year. 33,3% 
of children who had a home accident were 4 years old and 55,6% 
were boys. There was a statistically significant difference between 
the mother education level, mother’s employmen status and family 
communication score, and the scale total score. 
Conclusion: As a result, it can be stated that the safety measures 
of the mothers towards home accidents were high (179.00±16.91) 
(since the highest score on the scale is 200). Mothers with children 
of 0-6 years of age should be provided with training and consultancy 
to determine the security measures for home accidents. 

Amaç: Bu araştırma kırsal bölgede 0-6 yaş çocuğu olan annelerin 
ev kazalarına yönelik aldıkları güvenlik önlemlerini değerlendirmek 
amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı türde yapılmıştır. Verilerin 
toplanmasında sosyo-demografik soru formu ve ‘‘0-6 yaş çocuklarda 
annenin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerini tanılama ölçeği’’ 
kullanılmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin çocuklarının %22,4’ünün 
son bir yılda ev kazası geçirdiği bulunmuştur. Ev kazası geçiren ço-
cukların %33,3’ünün 4 yaşında ve %55,6’sının erkek olduğu saptan-
mıştır. Anne eğitim düzeyi, anne çalışma durumu ve aile içi iletişim 
puanı ile ölçek toplam puan arasında istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde farklılık olduğu tespit edilmiştir. 
Sonuç: Sonuç olarak annelerin ev kazalarına yönelik önlemlerinin 
yüksek (179.00±16.91) olduğu söylenebilir (ölçekten alınan en yük-
sek puan 200 olduğu için). 0-6 yaş çocuğu olan annelere ev kazaları-
na yönelik güvenlik önlemlerini belirlemek için eğitim ve danışman-
lık yapılması önerilmektedir.

Keywords: Accident Home, Child, Mother. Anahtar Kelimeler: Anneler, Çocuk, Ev Kazası. 
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GİRİŞ 

Çocukluk dönemi kazaları tüm dünyada önemli 
mortalite ve morbidite nedenleri arasındadır ve 
tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunudur (1). 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre yılda 2000 
bebek kaza nedeniyle ölmekte ve 10.000 çocuk 
kaza nedeniyle engelliliğe maruz kalmaktadır (2). 
Barcelos ve ark.’nın Brezilya’da yaptığı çalışma-
da 2013-2014 arasında toplam 122.000 çocuğun 
yaralandığı; bu çocukların 4.578’i hayatını kay-
bettiği bulunmuştur (3).

Ev kazası “evin içerisinde, bahçesinde veya çev-
resinde meydana gelen kasıtsız kazalar” olarak ta-
nımlanır (4,5). En sık meydana gelen ev kazaları; 
düşme, yanık, suda boğulma, zehirlenme, elektrik 
kazalarıdır (6). Ev kazaları ölüm ve sakatlıklara 
yol açması, sık görülmesi, maddi, manevi kayıp-
ları beraberinde getirmesi ve önlenebilir olması 
sebebiyle önemli bir halk sağlığı sorunudur (7,8). 

Ev kazaları tüm yaş gruplarında önemli bir kaza 
ve yaralanma nedeni olmakla birlikte; 0-6 yaş ço-
cuklarda, çocuğun zamanının büyük kısmını evde 
geçirmesi, çevreden gelebilecek tehlikelerin far-
kında olmaması, çevreyi tanıma ve keşfetme is-
teğinden dolayı daha önemli bir konu olmaktadır 
(5). Genel olarak 0-6 yaş çocuklar ilk kazalarını 
evde yaşarlar (9) ve bu yaş grubunda çocuklar-
da meydana gelen kazaların yarısından fazlasının 
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evde meydana geldiği bilinmektedir (10,11). Ev 
kazaları basit kızarıklık, sıyrık, morarma, kesi, 
kanama, kırık, çıkık, burkulma gibi fiziksel prob-
lemlere sebep olabilirken düşme, travma, elektrik 
çarpması, zehirlenme gibi ev kazaları da ölümle 
sonuçlanabilir. Ayrıca kaza sonrasında engellilik, 
yanık sonrası skar doku oluşumu gibi beden ima-
jında olumsuz değişiklilere sebep olan sonuçlar 
ilerleyen yaş dönemlerinde çocuklarda  psiko-sos-
yal problemlere zemin hazırlayabilir (8,11). 

Ev kazaları, ilaç ve kimyasal maddelerin (çamaşır 
suyu, tuz ruhu vb.) çocuğun erişemeyeceği yerler-
de muhafaza edilmesi, tencere/çaydanlık gibi ge-
reçlerin ocağın arka tarafında kullanılması, kibrit/
çakmak gibi araçların çocuğu erişemeyeceği yer-
lerde saklanması, prizlerin kapatılması veya önü-
ne dolap/mobilya çekilmesi, halı/paspasların kay-
mayan taban olması veya sabitlenmesi gibi basit 
önlemler ile önemli oranda azaltılabilir (3,5,6,9). 
Bu bulgular söz önüne alındığında 0-6 yaş grubu 
çocuklarda ev kazalarının önemli bir halk sağlı-
ğı sorunu olduğu görülmektedir. Bu nedenlerden 
dolayı çalışma kırsal yerleşim merkezinde 0-6 yaş 
arasında çocuğa sahip annelerin ev kazalarına yö-
nelik güvenlik önlemlerini tespit etmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Türü 
Bu araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini bir devlet hastanesinin acil 
servisine herhangi bir sebeple başvuru yapan  0-6 
yaş çocuğu olan anneler oluşturmuştur. Örneklem 
büyüklüğünün hesaplanmasında konu ile ilgili 
daha önce yapılmış bir çalışma ve “bir toplum-
daki oranın belirli bir doğrulukla tahmininde” 
kullanılan tablodan yararlanılmıştır  (12,13). Tab-
lo P’yi (beklenen kitle oranı) d (olayın sıklığın-
da yapılabilecek sapma) kadarlık mutlak yüzde 
puanı içinde %95 güvenle kestirmek için gerekli 
örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında kulla-
nılan bir tablodur (13). Örneklem 246 kişi olarak 
belirlenmiştir. 

Verilerin Toplanması
Veriler, Eylül-Aralık 2018 tarihleri arasında araş-
tırmacı tarafından toplanmıştır. 0-6 yaş çocuğu 
olan anne uygun zaman diliminde (tedavi bittik-
ten sonra, enjeksiyon uygulamasından sonra vb.) 
araştırmaya davet edilmiş, gönüllü olanlardan yüz 
yüze görüşme tekniği ile 15-20 dakikada toplan-
mıştır. 

Veri Toplama Araçları
Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan sos-
yo-demografik soru formu ve ‘‘0-6 yaş çocuklar-
da annenin ev kazalarına yönelik güvenlik önlem-
lerini tanılama ölçeği’’ ile toplanmıştır (14). 

Sosyo-Demografik Soru Formu: Soru formu, 
sosyo-demografik özellikler ve kazalara ilişkin 
sorular başlığı olarak 2 alt başlıktan hazırlanmış-
tır. İlk bölüm araştırmaya katılan annelerin sos-
yo-demografik  özellikleri tanımlamak amacıyla 
9 soru ile hazırlanmıştır. Araştırmada önceki ça-
lışmalardan farklı olarak aile içi iletişim puanı de-
ğerlendirilmiştir. Annelere aile içi iletişim puanla-
rına 1’den 10’a kadar değerlendirmeleri istenmiş 
ve iki grup (1-5 ve 6-10) şeklinde incelenmiştir. 
İkinci bölüm ise gerçekleşen ev kazalarını değer-
lendirmek için 12 soru ile hazırlanmıştır. 

0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Ka-
zalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanı-
lama Ölçeği: Ölçek Çınar ve Görak tarafından 
2003 yılında geliştirilmiştir. Beşli likert tipte olan 
ölçek, 34 pozitif, 6 negatif olmak üzere toplam-
da 40 maddeden oluşmaktadır. Toplam puanı en 
düşük 40; en yüksek 200 olan ölçeğin, toplam 
puanın artması annenin ev kazalarına yönelik ted-
birleri daha fazla aldığını gösterir. Olumsuz mad-
deler (6,9,23,26,30,40) analiz sırasında ters çevri-
lerek işleme alınmaktadır. Ölçeğin cronbach alfa 
değeri 0,82 olarak bildirilmiştir (14). Bu değer bu 
çalışmada 0.87 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmaya Dahil Edilme ve Dışlama 
Kriterleri
Araştırmaya dahil edilme kriterleri: Annenin 18-
65 yaş arasında olması, 0-6 yaş çocuğunun ol-
ması, okur-yazar olması, iletişime açık olması, 
gönüllü olmasıdır. Dışlama kriterleri: çocuğun 
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ölümcül kaza geçirmiş olması, fiziksel ve mental 
engelinin olmasıdır. 

Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmaya başlamadan önce Necmettin Erba-
kan, Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırma 
etik kurulundan etik kurul onayı (29.06.2018 ta-
rihli 2018/1455 karar sayılı), Konya İl Sağlık Mü-
dürlüğünden  bilimsel araştırma izni (94723667-
806.01.03 sayılı) ve katılımcılardan sözlü olarak 
izin alınmıştır. Bu çalışma Helsinki Deklarasyonu 
prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin İstatiksel 
Değerlendirmesi
Veriler Statistical Pactage for Social 
Sciences (SPSS) 24.0 paket prog-
ramı ile sayı, yüzde ve parametrik 
olmayan testler (veriler normal da-
ğılım göstermediği için) kullanıla-
rak değerlendirilmiştir. Grupların 
karşılaştırması Mann Whitney U ve 
Kruskal Wallis H testi kullanılarak 
yapılmıştır. Sonuçlarının değerlen-
dirmesinde %95 güven düzeyi, 0,05 
hata payı dikkate alınmıştır.

BULGULAR 
Çalışmaya katılan annelerin ailele-
rine ait sosyo-demografik özellik-
ler Tablo 1’de verilmiştir. Annele-
rin %56,5’inin 28-37 yaş arasında, 
%72’sinin ev hanımı/çalışamadığı 
ve %50,4’ünün ilkokul mezunu 
olduğu belirlenmiştir. Annelerin 
%68,7’si gelir durumunu orta/kötü 
olarak nitelendirmektedir. Çalışma-
ya dahil olan annelerin  %64,2’si-
nin  2 ve 3 çocuğunun olduğu ve 
%16,3’ünün sağlık güvencesi kap-
samında olmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 2’de son 1 yıl içerisinde ev 
kazası geçiren çocuklara ait özel-
likler verilmiştir. Araştırmada 0-6 
yaş arası  çocukların %22,4’ünün 
son  1 yıl içerisinde ev kazası ge-
çirdiği tespit edilmiştir. Ev  kazası 

yaşayan çocukların üçte birinin (%33,3)  4 yaşın-
da, %55,6’sının erkek, %40,7’si 2. çocuk olduğu 
belirlenmiştir. Ev kazalarının daha çok salon/
oturma odasında (%42,6), 13:00-18:00 saatleri 
arasında (%61,1) ve yaz mevsimlerinde (%53,7) 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. En sık görülen ev 
kazası türünün düşme (%53,7) olduğu, ev kazası 
sonucunda çoğunlukla kollar ve bacakların (%40) 
etkilendiği belirlenmiştir. Çalışmaya katılan an-
nelerin büyük bir kısmı (%72.1) ev kazası ile il-
gili bilgiyi kitle iletişim aracı olan televizyondan  
öğrendiğini ifade etmiştir. 

Tablo 1. Çalışmaya katılan ailelerin sosyo-demografik 
özellikleri, Konya, 2018
Özellik Sayı Yüzde Özellik Sayı Yüzde 
Anne Yaş 
18-27 yaş
28-37 yaş
38-48 yaş 

60
138
47

24,4
56,5
19,1

Baba Yaş 
18-29 yaş
30- 39 yaş
40-51 yaş 

43
148
52

17,7
60,9
21,4

Anne Meslek 
Çalışıyor 
Ev Hanımı 

69
177

28,0
72,0

Baba Meslek 
Sağlık Çalışanı 
Serbest Meslek 
Çiftçi 
Öğretmen 
İşçi
Diğer meslek* 

30
34
32
22
22

101

12,4
14,1
13,3
9,1
9,1

41,9
Anne Eğitim
İlkokul mezunu
Lise Mezunu 
Üniversite ve üzeri

124
46
76

50,4
18,7
30,9

Baba Eğitimi
İlkokul mezunu
Lise Mezunu 
Üniversite ve üzeri

90
59
94

37,0
24,3
38,7

Aile Geliri 
İyi 
Orta/kötü**

77
169

31,3
68,7

Aile İçi Eğitim Puanı
5 ve altı 
6 ve üzeri 

22
224

8,9
91,9

Sağlık Güvencesi
Var 
Yok 

206
40

87,3
16,3

Çocuk Sayısı
1 çocuk 
3 çocuk 
3 çocuk 
4 ve üzeri çocuk

60
79
79
28

24,4
32,1
32,1
14,4

*:Diğer meslekler: Garson, aşçı, kurye, şoför, taksici, manavcı, 
berber, çiçekçi vb.,
**: gelir durumu kötü olarak 3 anne olduğu için veriler birleşti-
rilmiştir. 
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Tablo 2. Ev kazası geçiren çocukların özellikleri, Konya, 2018 
Özellik Sayı Yüzde Özellik Sayı Yüzde 
Çocuğunuz son 1 yılda ev kazası geçirmesi
Evet 
Hayır  

55
190

22,4
77,6

Kazanın Türü  
Düşme 
Yanık 
Zehirlenme 
Kesi
Boğulma 

29
9

12
3
1

53,7
16,7
22,2
5,6
1,9

Ev kazası geçiren çocuğun yaşı  
1 yaş 
2 yaş 
3 yaş 
4 yaş
5 yaş 
6 yaş 

1
10
11
18
7
7

1,9
18,5
20,4
33,3
13,3
13,3

Kazanın Saati 
07-12 saatleri
13-18 saatleri
19-24 saatleri
01-06 saatleri

11
33
9
1

20,4
61,1
16,7
1,9

Ev kazası geçiren çocuğun cinsiyeti
Kız 
Erkek 

24
30

44,4
55,6

Kazanın Mevsimi
Kış 
İlkbahar 
Yaz 
Sonbahar 

9
13
29
3

16,7
24,1
53,7
5,6

Ev kazası geçiren çocuk kaçıncı çocuk 
1.çocuk 
2. çocuk 
3. çocuk 
4. çocuk ve üzeri 

17
22
12
3

31,5
40,7
22,2
5,6

Yaralanan Bölge  
Baş/yüz
Karın/sırt 
Kollar/bacaklar
Diğer Bölgeler

17
3

22
13

30,9
5,5

40,0
23,6

Kazanın Meydana Geldiği Yer  
Mutfak
Lavabo/banyo 
Salon/oturma odası 
Yatak odası 
Merdiven 
Balkon/bahçe 

12
4

23
3
1

11

22,2
7,4

42,6
5,6
1,9

20,4

Kazalar ile ilgili bilgiyi öğrenilen yer 
Televizyon 
Gazete 
Dergi 
İnternet 
*Diğer 

176
10
8

20
30

72,1
4,1
3,3
8,2

12,3

 *:Akraba, arkadaş, aile vb. 

Tablo 3: Çalışmaya Katılan Annenin Ölçekten Aldıkları Puan Ortalamaları ve Anlamlı Sosyo-de-
mografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması, Konya, 2018 
Sosyo-demografik Özellikler Ölçek Toplam Puan* Test Değeri p
Anne Meslek 
Çalışıyor 
Ev hanımı 

183,00(170,50-191,00)
178,00(167,00-186,00)

Z=-2,455 0,014

Anne Eğitimi
İlkokul mezunu
Lise mezunu 
Üniversite ve üzeri

178,00(168,00-182,50)
174,00(168,00-182,50)
183,50(172,00-192,00)

kW=12,44 0,002

Aile içi iletişim puanı
5 ve altı 
6 ve üzeri

174,50(165,75-181,00)
180,00(168,00-188,00)

Z=-2,023 0,043

*:normal dağılıma uymayan değerlerde çeyrek değerler verilmiştir, Z: Mann Whitney U testi, kW= Krus-
kal Wallis testi 
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Tablo 4: Çalışmaya Katılan Annenin Ölçekten Aldıkları Puan Ortalamaları ve 
Çocuğun Son 1 Yılda Ev Kazası Geçirme Durumu İle Karşılaştırılması, Konya, 2018
Ev kazası geçirme durumu Ölçek toplam puan Test Değeri p
Evet 
Hayır 

172,00(155,00-185,00)
180,00(169,00-188,00)

Z=-2,628 0,009

*:normal dağılıma uymayan değerlerde çeyrek değerler verilmiştir, Z: Mann Whitney U testi.  
gelir düzeyi ile ev kazaları arasında ters bir iliş-
ki bulunmuştur (19,20). Ayrıca Şahiner ve ark. 
tarafından kırsal bölgede yapılan çalışmada sos-
yo-ekonomik düzeyi düşük aileler de daha faz-
la ev kazası meydana geldiği bulunmuştur (19). 
TÜİK istatistiklerine göre kırsal bölgede yaşayan 
insanların eğitim, sağlık, kültür ve eğlence, çeşitli 
mal ve hizmetler, mobilya, ev aletleri ve ev ba-
kım hizmetleri için ayırdığı bütçe kentsel bölgeye 
göre daha düşüktür (21). Aile gelir düzeyinin art-
ması ile ailenin kazalara yönelik alacağı güvenlik 
önlemlerinin (güvenli mobilya, güvenli elektrik 
prizi) artacağı; ev kazası riskinin azalacağı dü-
şünülebilir. Ayrıca kırsal bölgede bireylerin/aile-
lerin çeşitli imkan ve hizmetlere ulaşımı kentsel 
bölgeye göre daha kısıtlı olması ev kazası riski ile 
ilgili olduğu düşünülebilir. 

Araştırmada  çocuk sayısı ile ölçek toplam puan 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. 
Kılıç(2019) tarafından yapılan çalışmada benzer 
sonuç bulunurken (22); Ünver Korağalı(2019) 
tarafından yapılan çalışmada ise çocuk sayısı 2 
ve üzeri olan annelerin ölçek puanları anlamlı 
şekilde düşük olduğu bulunmuştur (4). Balibey 
ve ark. tarafından yapılan çalışmada kırsal yer-
leşim merkezinde çocuk sayısının daha kentsel 
yerleşim merkezine göre fazla olduğu ve kırsal 
yerleşim merkezinde gerçekleşen ev kazalarının 
kentsel yerleşim merkezine kıyasla daha yüksek 
olduğu bulunmuştur (23). Çocuk sayısı artıkça ev 
içerisinde daha fazla aktivite olması, çocukların 
beraber oynaması, annenin/primer gözlem yapan 
kişinin dikkatinin dağılması, her bir çocuğa ayı-
racağı zamanın azalması gibi sebepler ev kazası 
riskini artırabilir. 

Araştırmada ölçek  toplam puan ve sağlık güven-
cesi arasında istatistiksel anlamlı bir fark olma-
dığı bulunmuştur. Şahiner ve ark.(2011) yaptığı 
çalışmada ailelerin %10,7’in sağlık güvencesinin 
olmadığı ve sağlık güvencesi olmayanların daha 

Çalışan annelerin, eğitim düzeyi üniversite ve 
üzeri olan annelerin ve aile içi iletişim puanına 
10 puan üzerinden 6 ve üzeri olarak değerlendiren 
annelerin ölçekten aldığı puan daha yüksektir ve 
istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 3). 

Çalışmaya katılan annelerin ölçekten aldığı top-
lam puan ile çocuğun son 1 yılda ev kazası geçir-
me durumu karşılaştırması Tablo 4’te verilmiştir. 
Çalışmaya katılan annelerin ölçekten aldığı top-
lam  puan ile çocuğun son 1 yıl içerisinde kaza 
deneyimleme durumu arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p=0.009). 
Bu farklılık incelendiğinde çocuğu ev kazası de-
neyimlemeyen  annelerinin ölçek toplam puanı-
nın; çocuğu ev kazası deneyimleyen annelerin 
ölçek toplam puanından anlamlı şekilde yüksek 
olduğu belirlenmiştir. 

TARTIŞMA 
Araştırmada kırsal yerleşim merkezinde 0-6 yaş 
grubu çocukların  %22,4’ünün son 1 yıl içinde ev 
kazası geçirdiği bulunmuştur. Konuya ilişkin ül-
kemizde ve dünyada yapılan çeşitli çalışmalarda 
ev kazası oranlarının (19,65-61,23) farklılık gös-
terdiği; fakat rakamların azımsanmayacak şekilde 
yüksek olduğu bilinmektedir (4,5,7,15-18). 

Çalışmada anne eğitim düzeyi artıkça ölçek top-
lam puanın arttığı; annelerin ev kazalarına yönelik 
güvenlik önlemlerini tanılama puanlarının arttığı 
bulunmuştur. Benzer şekilde yapılan farklı çalış-
malarda anne eğitim düzeyi artıkça ölçek toplam 
puanın arttığı bulunmuştur (4,15-18). Bu ilişkinin 
sebebi çalışan annelerin eğitim düzeyinin daha 
yüksek olması, çalışma ortamında daha fazla kişi 
ve olay karşı karşıya gelmesiyle farkındalığın art-
ması, daha fazla güvenlik önlemi alması  ile ilgili 
olduğu düşünülebilir.

Çalışmada aile gelir düzeyi ve ölçek toplam pu-
anı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
mevcut değildir. Konuya ilişkin literatürde  aile 
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fazla ev kazası geçirdikleri bulunmuştur (19). 
Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin ekono-
mik yetersizliği paralel olarak sağlık güvenceleri 
olmayabilir; buna paralel sosyo-ekonomik düze-
yi düşük ailelerin ev kazalarına yönelik güvenlik 
önlemlerinin yetersiz olması ile ilgili olduğu dü-
şünülebilir. 

Katılım sağlayan annelere aile içi iletişimlerine 
1’den 10’a kadar puan vermeleri istenmiş ve iki 
grup (1-5 ve 6-10) şeklinde incelenmiştir. Aile içi 
iletişimlerine 6 ve üzerinde puan veren annelerin 
ölçekten aldıkları toplam puan anlamlı derecede 
yüksek bulunmuştur (Tablo 3).  Aile içi iletişim 
puanın artması ile beraber aile içinde etkili ileti-
şim kurulmasını, anne/baba ve çocuğun/çocukla-
rın birbirinden haberdar olmasını/farkındalığını 
artıracaktır. Buna paralel olarak da ev kazalarının 
azalacağı düşünülebilir.  

Çalışmada ev kazası geçirmeyen çocukların anne-
lerinin ölçekten aldığı toplam puan anlamlı şekil-
de yüksek bulunmuştur (Tablo 4). Aslan Aydoğdu 
(2019) tarafından yapılan çalışmada da benzer 
sonuç bildirilmiştir (7). Ev kazalarına yönelik bi-
linçli olan annelerin daha fazla tedbir alması bu 
sebeple ölçekten aldıkları puanların daha yüksek 
olması ve çocuklarının ev kazası geçirmemesi ile 
ilgili olduğu düşünülebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kırsal yerleşim merkezinde 0-6 yaş arasında ço-
cuğa sahip annelerin ev kazalarına yönelik gü-
venlik önlemleri düzeyini tanımlamak amacıyla 
yapılan çalışmada, annelerin ev kazalarına yöne-
lik aldıkları güvenlik önlemlerinin yüksek olduğu 
söylenebilir (ölçekten alınan en yüksek puan 200 
olduğu için). 

Ev kazaları ile ilgili çalışma yapacak araştırmacı-
lar için; kırsal yerleşim merkezinde ev kazalarına 
yönelik farkındalığı yükseltmeyi hedef alan eği-
tim ve çalışmaların yapılması, aile içi iletişimin 
ev kazaları üzerindeki etkisinin araştırılması, ev 
içinde güvenliğini sağlamak amacıyla yapılabi-
lecek uygulamalar  (tek parça oyuncak almak, 
çöp/çiçek gibi maddeleri uzaklaştırmak, prizlerin 
önüne mobilya çekmek vb.) hakkında eğitim ve 
danışmanlık sağlamaları önerilmektedir. 
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Schizophrenia Patients and Stigmatization: From Perspective of 
Neighbors of Schophrenic Patients

Şizofreni Hastalarıyla Komşu Olan Bireylerin Perspektifinden: 
Şizofreni Hastaları ve Damgalama

ARAŞTIRMA / Research Articles

Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK1, Mahire Olcay ÇAM2 

ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this survey is to determine the assessment of 
schizophrenia patients by their neighbors.
Materials and Methods: A qualitative type study with phenomeno-
logic method was used.  A sampling group of totaly 13 individuals 
who are neighbors with a schiophrenia patient at least five years, 
was formed with purposeful sampling method. The data were collec-
ted through in-depth interviews with personal information form and 
semi-structured interview form. Data analysis was carried out with 
content analysis and written as raw data.
Results: Themes for schizophrenia patients from the neighbors’ 
perspective; mad/unbalanced (Their behavior can not be predicted, 
it is better to be coutious), dangerous (They can attack any time), 
weired looking (They are not like us, they look weired), strange be-
havior (They behave like there is devil/genie in them), schiophrenia 
disease can not be healed (It would be better if they were living in 
a hospital).
Conclusion: Negatory attitudes about schizophrenia patients should 
be addressed as a condition that negatively affects the treatment and 
care process. Educations can be coordinated to avoid negatory at-
titudes about mental diseases. These educations can contribute to 
contribute to overcome  that negatory attitudes.

Amaç: Bu araştırma şizofreni hastalarıyla komşu olan bireylerin 
şizofreni hastalarını nasıl değerlendirdiğini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma fenomenolojik yöntem kullanılarak ya-
pılan nitel türde bir çalışmadır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile be-
lirlenmiş, en az beş yıldır şizofreni hastası ile komşu olan toplam 
13 birey örneklemi oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu ve yarı 
yapılandırılmış görüşme formuyla derinlemesine görüşme yapılarak 
toplanmıştır. Veriler içerik analiziyle çözümlenerek ham veri olarak 
yazılmıştır.
Bulgular: Komşuların perspektifinden şizofreni hastalarına yönelik 
temalar; deli/dengesiz (nerde ne yapacakları bilinmez, temkinli ol-
makta fayda vardır), tehlikeli (her an saldırabilirler), tuhaf görünüm 
(bizim gibi değillerdir, anormal görünürler), garip davranışlar (içi-
ne şeytan/cin girmiş gibi davranırlar) ve şizofreni hastalığı iyileşmez 
(hastanede yaşasalar daha iyi olur) olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Şizofreni hastalarına yönelik olumsuz görüşler tedavi ve 
bakım sürecini olumsuz etkileyen bir durum olarak ele alınarak üze-
rinde durulmalıdır. Ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz tutumların 
önlenmesi için eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimler olumsuz tutum-
ların iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.
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GİRİŞ 

      Toplumda ruhsal hastalığa sahip bireyler için 
yapılan tanımlamalar önyargıya bağlı olarak fark-
lılık göstermektedir (1). Toplum içerisinde fizik-
sel sorunlar (tansiyon, şeker, ortopedik) hastalık 
olarak kabul edilirken ruhsal sorunlar hastalık 
olarak kabul edilmemektedir (2). Bu bağlamda 

toplumdaki bireylerin ruhsal hastalıkları, ruhsal 
hastalığı olan bireyleri nasıl değerlendirdiği ko-
nusunda anlamların öğrenilmesi gerekmektedir. 
1963’te Goffman bir monografide değeri düşürül-
müş, damgalanmış veya kalıplaştırılmış kimlik-
lere sahip olan: çirkinler, bağımlılar, sabıkalılar, 
akıl hastaları ve ayrımcılık yapılan farklı ırk ve 
etnik kökenden bireylerin damgadan kaynaklı 
olarak böylesine bir dışlanmışlık ve aşağılanma 
yaşamalarına rağmen öz saygılarını ve onurlarını 
nasıl koruduklarını ve sürdürebildiklerini araştır-
mıştır (3). Amerikalı sosyolog Goffman damga 
kuramında, 1990 ve sonrasında önyargıların ve 
kalıp yargıların ortaya çıkardığı çok sayıda ne-
gatif statü (yetim, sabıkalı, eşcinsel gibi) üzerine 
odaklanmıştır. Bireyde bulunan fiziksel bozukluk, 
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kusur veya eksiklik, sabıka kaydı, bağımlılık, ırk, 
cinsiyet ve inanç farklılığı onun değerinin düşü-
rülmesi ve damgalanması için birer işaret olarak 
algılanmaktadır (4). Bu algıyla birlikte damgala-
ma bir kişinin ya da grubun ruhsal hastalık, etnik 
grup, ilaç kötüye kullanımı veya fiziksel yetersiz-
lik gibi özelliklerine dayanarak kusurlu veya göz-
den düşmüş olarak değerlendirilmesine neden ol-
maktadır (3). Damgalama ile damgalanan kişi ya 
da grubun farklı olduğu vurgulanır ve bu farklılık 
nedeniyle de damgalanmış kişilere birçok olum-
suz özellik atfedilir. Damgalamanın temelinde 
olumsuz inançlar ve önyargı yer almaktadır (5). 
Olumsuz inançlar ve önyargı nedeniyle damgala-
ma gerçekleşir, damgalamanın sonucu olarak da 
ayrımcılık görülür (6).

Damgalama pek çok olgu ve durum için görülse 
de erken çağlardan bu yana damgalama ve ayrım-
cılığa en fazla maruz kalan kesim ruhsal hastalığı 
olan kişilerdir (2). Damgalama ruhsal hastalığı 
olan insanlar hakkında toplum içerisinde bazı tu-
tumların oluşmasına neden olmuştur (7). Toplu-
mun ruhsal hastalıklara ilişkin tutumunu belirle-
yen en önemli değişken hastaların “tehlikeli” ve 
“ne zaman ne yapacağı bilinmeyen kişiler” olarak 
algılanmasıdır. Hastaların önceden kestirileme-
yen alışılmışın dışında davranışları, düzeni boz-
maları, toplumda kaygı uyandırmaktadır. Toplum 
açısından düzeni bozan, huzursuzluk yaratan ve 
toplumsal yaşantı için tekin olmayan kişiler dam-
galanıp toplum dışına itilebilirler (2).

Ruhsal hastalığı olan bireylerin damgalanma ne-
denleri arasında şu etkenler tanımlanmıştır. Birin-
cisi korku ve dışarıda bırakma; ruhsal hastalıklı 
bireylerden korkulmalıdır ve bu nedenle toplu-
mun dışında tutulmalıdırlar. İkincisi otoriterlik; 
ruhsal hastalıklı bireyler sorumsuzdur, bu nedenle 
kararlar diğerleri tarafından verilmelidir. Üçüncü-
sü, yardımseverlik; şiddetli ruhsal hastalığı olan 
bireyler çocuk gibidir ve bakıma ihtiyaçları var-
dır. Ruhsal hastalıklı bireyler hastalıklarının nede-
ni için sorumlu olarak görülmektedir. Bu tutumlar 
ayrımcı davranışlara öncülük etmektedir (8). 

      Damgalama, hastalarda sosyal içe çekilmeye, 
daha sınırlı yaşam olanaklarına, gecikmiş yardım 
isteme davranışına ve tedaviyi reddetmelerine ne-

den olmaktadır (9). Ayrıca hastaların iyileşmesini 
önemli ölçüde engellemektedir (10). Bu bağlam-
da toplumun bir parçası ve şizofreni hastalarının 
yakın çevresi olan komşuların ruhsal hastalıklar, 
şizofreni ve damgalama hakkındaki görüşlerinin 
belirlenmesi, damgalama sürecinin ve sonuçla-
rının ortaya konulması ve ruhsal hastalığa sahip 
bireylerin sağlıklarının korunup toplum içinde 
yaşamlarını sürdürmesi açısından önemlidir. Lite-
ratür incelendiğinde şizofreni ve damgalama alan 
yazınında komşularla yapılmış bir çalışma örne-
ğine rastlanmamıştır. Çalışmanın özgün olduğu 
ve ruh sağlığı ve hastalıkları alanına katkı sağ-
layacağı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırma 
şizofreni hastalarıyla komşu olan bireylerin şi-
zofreni hastalarını nasıl algıladıklarını belirlemek 
amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Bu araştırma şizofreni hastalarıyla komşu olan bi-
reylerin şizofreni hastalarını nasıl algıladıklarını 
belirlemek amacıyla fenomenolojik yöntem kul-
lanılarak yapılan nitel türde bir çalışmadır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bu araştırmanın evrenini Kayseri ili Melikgazi 
İlçesi Alpaslan Mahallesi ve çevre mahallelerde 
yaşayan şizofreni hastalarıyla komşu olan birey-
ler oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi nitel 
araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır 
(11). En az beş yıldır şizofreni hastası ile komşu 
olan yedisi kadın, altısı erkek toplam 13 birey ör-
neklemi oluşturmuştur. Bireylerin yaş ortalama-
sı 40.91±8.9 ve şizofreni hastalarıyla komşuluk 
süresi ortalaması 16.25±1.05 yıldır. 13 kişiden 
10’nun evli, üçünün çalışmadığı, dokuzunun gelir 
düzeyinin gelir gidere denk ve altısının ilköğre-
tim mezunu olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar 
arasında cinsiyetler arası etkileri değerlendirebil-
mek adına cinsiyet sayısı birbirine yakın olarak 
seçilmiştir. 

Araştırmanın Yer Özellikleri ve Zamanı
Bu araştırma Kayseri ili Melikgazi İlçesi Alpaslan 
Mahallesi ve çevre mahallelerde yapılmıştır. Bu 
alanda şizofreni hastalarının yaşaması nedeniyle 
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bu mahalle seçilmiş olup örnekleme katılmaya 
gönüllü kişilerin var olması da diğer bir önemli 
nedendir. Araştırma Şubat - Ağustos 2019 tarih-
leri arasında yaklaşık olarak altı aylık bir sürede 
tamamlanmıştır.

Seçim Kriterleri 
18 yaş altındakilerle, çocuk / ergen ruh sağlığı 
uzmanı eşliğinde görüşülmesi gerektiği için katı-
lımcıların yaş aralığı 18 yaş üstü olarak belirlen-
miştir. En az beş yıldır şizofreni hastası ile kom-
şu olan bireylerle görüşülmüştür. Katılımcıların 
ruhsal hastalık tanısına sahip olması, çalışmanın 
sonuçlarını etkileyeceği için bu özellikleri olan 
bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir.  

Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırma uygulamasının yapılabilmesi için Nev-
şehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi etik kurulun-
dan izin alınmıştır. Araştırma için ilgili kurumlar 
(Toplum ruh sağlığı merkezi, muhtarlık vs.) ile 
görüşülüp gerekli izinler alınmıştır. Ek olarak 
araştırma kapsamına dahil olan bireylere araştır-
manın amacı açıklanarak onamları alınmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları
Görüşmeler bireylerin evlerinde yapılmıştır. Evde 
uygun şartların sağlanması ve görüşmeler için uy-
gun zamanın bulunması için gösterilen çaba güç-
lükler arasında sıralanabilir.

Verileri Toplama Süreci
Fenomenolojik yöntem kullanılarak yapılan ni-
tel türde bir çalışmada, nitel görüşme tekniği-
nin amacı örneklemi oluşturan bireylerin duygu, 
düşünce, görüş ve deneyimlerini olabilecek en 
kapsamlı şekilde yansıtan verileri toplamaktır 
(12). Veriler araştırmacılar tarafından oluşturu-
lan kişisel bilgi formu ve şizofreni hastalarıyla 
komşu olan bireylerin bakış açısına yönelik açık 
uçlu soruları içeren görüşme formu kullanılarak 
toplanmıştır. Görüşme soruları ilgili literatür in-
celenerek oluşturulmuştur. Bireylerle bire bir yarı 
yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılarak 
elde edilen veriler ses kayıt cihazıyla kayıt altına 
alınmak istenmiş, ancak katılımcıların reddetme-
si nedeniyle veriler görüşme notları halinde kayıt 
altına alınmıştır. Görüşmeler, bireylerin evinde 

uygun görülen ortamlarda (misafir odası, balkon, 
bahçe vs.) yapılmıştır.  Ancak bireylerin vardiyalı 
çalışma saatleri, plansız misafirlerin gelmesi, ev 
işleri, çocuk bakımı vs. nedenlerden dolayı görüş-
meler için uygun zamanın bulunması konusunda 
güçlük yaşanmıştır. Görüşmeler ortalama 40-45 
dakika sürmüştür.  

Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Bireylerin yaşına, cinsiye-
tine, medeni durumuna, çalışma durumuna, mes-
leğine, gelir düzeyine ve eğitim düzeyine yönelik 
tanıtıcı özelliklerini içeren toplam sekiz sorudan 
oluşan bir formdur.

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu: Şizofre-
ni hastalarıyla komşu olan bireylerin bakış açısına 
yönelik ruhsal hastalıklar hakkında neler düşünü-
yorsunuz, şizofreni hastalığına sahip bireyler hak-
kında ne düşünüyorsunuz, şizofreni hastalarıyla 
komşu olmak hakkında ne düşünüyorsunuz gibi 
açık uçlu soruların yer aldığı toplam 13 sorudan 
oluşan bir formdur.

Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmadan elde edilen veriler, kişisel bilgi 
formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 
derinlemesine görüşme yapılarak toplanmıştır. 
Veriler içerik analiziyle çözümlenerek ham veri 
olarak yazılmıştır. Ham verilerin tema ile uyum-
luluğu araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. 

Veriler cinsiyet, yaş ve medeni durum olarak kod-
lanmıştır (K-2, Evli, 30 - E-3, Bekar, 36 vs.). Daha 
sonra tüm bu veriler yorumlanarak rapor haline 
getirilmiştir. Kişisel Bilgi formunda yer alan ni-
cel veriler bilgisayar ortamında değerlendirilerek 
sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir.

Verilerin Geçerliği ve Güvenirliği
Çalışmada, geçerlik ve güvenirliği sağlamak adına 
inanırlık, aktarılabilirlik, güvenilebilirlik, onayla-
nabilirlik ve katılımcı teyidi ölçütleri göz önün-
de bulundurulmuştur. İnanılırlığın sağlanması 
için geliştirilen form uzman görüşüne sunulmuş; 
katılımcılardan gelen cevaplara sadık kalınarak 
gerektiğinde, bu cevaplardan doğrudan alıntılar 
yapılmış; ayrıca elde edilen cevapların değer-
lendirilmesinde gözlemci üçgenlemesi yöntemi 
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kullanılmıştır. Aktarılabilirlik, güvenilebilirlik 
ve objektifliğin sağlanması için amaçlı örneklem 
yöntemi tercih edilmiş; bu hususta, çalışma grubu 
ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Onaylanabilirlik 
adına ham veri olarak görüşme notları alınmıştır. 
Katılımcı teyidine yönelik görüşme sonunda araş-
tırmacı topladığı verileri özetleyerek katılımcıdan 
bunların doğruluğuna ilişkin düşüncelerini belirt-
mesini istemiştir. Ayrıca katılımcılara son olarak 
eklemek istedikleri algılarının ya da deneyimle-
rinin olup olmadığı sorulmuştur. Veriler araştır-
macılar tarafından ayrı ayrı gözden geçirilerek 
araştırmacı üçgenlemesi yöntemi kullanılmıştır. 
Son olarak nitel araştırmalar yapan üç uzmana 
komşuların görüşleri ve araştırmacılar tarafından 
oluşturulan temalar sunularak görüş alınmıştır. 
Uzman görüşleri doğrultusunda temalara son hali 
verilmiştir. 

Birincil Araştırmacının Öz-Düşünümsel 
Bilgileri

Nitel araştırmalarda araştırmacının öznel bir rol 
oynadığı kabul edilmekte ancak güvenin sağla-
nabilmesi için araştırmacıların öz-düşünümsel 
(self-reflectivity) olarak araştırma sürecini aktar-
ması beklenir (12). Araştırmada görüşmeleri ya-
pan birincil araştırmacının öz-düşünümsel bilgi-
leri şu şekildedir; Birincil araştırmacı, hemşirelik 
eğitimi sonrasında uzmanlık alanı olarak psikiyat-
ri hemşireliğini seçmiştir. 2016 yılında yüksek li-
sansını tamamlamış olan araştırmacı aynı yıl dok-
tora eğitimi başlamıştır. Doktora tez döneminde 
olan araştırmacının ilgi alanları içinde şizofrenik 
bozukluklar vardır. Soy ağacında şizofreni hasta-
ları bulunan araştırmacının, hastalar ve yakınları 
ile yıllar boyunca sürdürdüğü terapötik ilişkiden 
doğan öznel yaşantılar, araştırmanın temeli oluş-
turmuştur. Araştırmacı hem bir akademisyen hem 
de hasta yakını rolüyle; konunun seçimi ve konu-
nun ele alınma süreçlerinde öznel bir konumdadır. 

BULGULAR

Bireylerin yaş ortalaması 40.91±8.9 ve şizof-
reni hastalarıyla komşuluk süresi ortalaması 
16.25±1.05 yıldır. 13 kişiden 10’ın evli, üçünün 
çalışmadığı, dokuzunun gelir düzeyinin gelir gi-
dere denk ve altısının ilköğretim mezunu olduğu 

belirlenmiştir. Komşuların perspektifinden şizof-
reni hastalarına yönelik beş tema belirlenmiştir.

Tema 1: Şizofreni hastaları deli/dengesiz 
olabilirler. 
Şizofreni hastalarının komşularıyla yapılan görüş-
melerde, hemen hemen bütün komşular şizofreni 
hastaları hakkında deli ve dengesiz kavramlarını 
dile getirmiştir. Özellikle hastaların davranışları-
nın tutarsız olduğunu vurgulamışlardır. 

Bir davranışı bir davranışı tutmaz ki, ne zaman 
iletişim kurmaya çalışsak önce tamam deyip son-
ra kesinlikle hayır dediği çok olmuştur (K-1, Be-
kar, 38)

Dengesiz oldukları için zor zor… hastaya da ai-
lesine de komşularını da yaşaması zor. Binayla 
ilgili bir toplantı olacak olur. Toplantılar da girer 
çıkar ne yaptığı hiç belli olmaz ki… İster istemez 
dikkatli olmaya çalışıyoruz. (E-3, Evli, 49).

Bazen balkonda / bina içinde karşılaşırız. Günay-
dın / iyi akşamlar dediğimizde kimi zaman size de 
der, kimi zaman kaşları çatıp kapıyı yüzümüze ka-
patır. Dengesiz işte… (K-2, Evli, 41).

Tema 2: Şizofreni hastaları tehlikelidir. 
Şizofreni hastalarının komşularıyla yapılan gö-
rüşmelerde, komşular şizofreni hastalarının kavga 
etme eğiliminin çok olduğunu ve her an saldırgan 
davranışlar sergileyip tehlikeli olabileceklerini 
dile getirmişlerdir.

Şizofreni hastalarının en önemli sorunu hastalığı 
değil, her an saldırıp zarar verebilecek olmaları-
dır.  (E-5, Bekar, 42)

Kaç kere eşine/çocuklarını şiddet göstermeye ça-
lıştığına şahit olduk. Bunları görünce insan kor-
kuyor. Tehlikeli deyip uzak durasın geliyor (K-4, 
Evli, 44).

Tema 3: Şizofreni hastalarının tuhaf görünüm-
leri vardır.
Şizofreni hastalarının komşularıyla yapılan gö-
rüşmelerde, komşular şizofreni hastalarının tuhaf 
görünümlerinin olduğunu, kendilerine (normal 
insanlara) benzemediklerini ve bakımsız bir gö-
rüntülerinin olduğunu dile getirmişlerdir.
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Tablo 1: Komşuların Perspektifinden Şizofreni Hastalarına Yönelik Temalar, 
Kayseri, Melikgazi, 2019
Tema 1:
Deli/dengesiz

Tema 2:
Tehlikeli

Tema 3: 
Tuhaf görünüm

Tema 4:
Garip davranışlar

Tema 5: 
Şizofreni hastalığı 
iyileşmez

Nerde ne yapacakları 
bilinmez, temkinli 
olmakta fayda vardır.

Her an 
saldırabilirler.

Bizim gibi değillerdir, 
anormal görünürler.

İçine şeytan/
cin girmiş gibi 
davranırlar.

Hastanede yaşasalar daha 
iyi olur.

İyileştiğini görmedik bazen biraz daha iyi bazen 
biraz daha kötü ama hep hastaydı. O yüzden has-
tanede yaşasalar daha iyi olur.

TARTIŞMA
Komşuların neredeyse tümü, şizofreni hastala-
rı hakkında deli ve dengesiz kavramlarını dile 
getirmiştir. Özellikle hastaların davranışlarının 
tutarsız olduğunu vurgulamışlardır. Yapılan bir 
çalışmada şizofreni hastalarının toplum içerisin-
de çoğunlukla farklı, dengesiz ve davranışlarına 
anlam verilmeyen kişiler olarak değerlendiril-
diği bildirilmiştir (13). Ruhsal hastalığı olan bi-
reyler toplum tarafından dengesiz, ne zaman ne 
yapacakları belli olmayan ve iletişim sorunu olan 
kişiler olarak düşünülmektedir (2). Ruh sağlığı 
tanımlamalarına ı̇lı̇şkı̇n yapılan nı̇tel bı̇r araştır-
mada, katılımcılar ruhsal hastalıkları delilikle eş 
olduğunu bildirmiştir (14). Toplumun ruhsal has-
talıklara bakış açısının değerlendirildiği başka bir 
çalışmada da, katılımcıların birçoğu hastaları ne 
yaptığını bilmeyen, deli, dengesiz kişiler olarak 
tanımlamışlardır (15). Komşuların şizofreni has-
talarını deli/dengesiz olarak tanımlamalarında 
olumsuz tutumun ve önyargının etkili olduğu dü-
şünülmektedir.

Şizofreni hastalarının komşuları, şizofreni has-
talarının kavga etme eğiliminin çok olduğunu 
ve her an saldırgan davranış sergileyip tehlikeli 
olabileceklerini dile getirmişlerdir. Geçmişte ve 
günümüzde toplumun hastalara karşı olumsuz 
tutumlarından en fazla etkilenen hasta grubu şi-
zofreni hastalarıdır. Çalışmaların önemli bir bö-
lümünde şizofreni hastaları ‘ne yapacakları ön-
ceden kestirilemeyen kişiler’ ve ‘tehlikeli’ olarak 
tanımlandığı ve dışlandığı belirtilmiştir (7,16,17). 
Ruhsal hastalığa sahip çoğu bireyde şiddet, sal-
dırgan davranışlar görülmemektedir (18). Ancak 

Şizofreni hastaları bizim gibi değil, anormal gö-
rünür (K-4, 36, Evli).

Değişik bir görüntüsü var bakışlarından tüm ma-
halle ürker. Farklı bakıyor, normal insan öyle 
bakmaz (E-3, Evli, 40).

Şizofreni hastası komşum kendisine hiç bakmaz. 
Eli yüzü kir içinde görürüz hep… (K-2, Evli, 41)

Tema 4: Şizofreni hastalarının garip davranış-
ları vardır.
Şizofreni hastalarının komşularıyla yapılan gö-
rüşmelerde, komşular şizofreni hastalarının garip 
davranışlarının (kendi kendine konuşma, gülme, 
el-kol hareketleri, yüz hareketleri gibi) olduğu ve 
içlerine cin/şeytan girmiş davrandıklarını dile ge-
tirmişlerdir.

Sanki içine şeytan/cin girmiş gibi davranıyorlar. 
Ama ilaçları içince bunları yapmazlar. Gülümser-
ler mesela…

Hasta komşumuzu balkonda, bahçede denk gelin-
ce görüyoruz…ne garip ki saatlerde kımıldaman 
taş üstünde oturur.

Komşuları olarak biz alıştık da kendine kendine 
konuştuğunu ilk kez gören donup kalıyor. 
Tema 5: Şizofreni hastalığı iyileşmez. 
Şizofreni hastalarının komşularıyla yapılan gö-
rüşmelerde, komşular şizofreni hastalarının iyi-
leşmediklerini, iyileşmenin mümkün olmadığını 
ve bu yüzden şizofreni hastalarının hep hastanede 
yaşamaları gerektiğini dile getirmişlerdir.

Komşumuz yıllardır hastaneye gider gelir, has-
taneye yatar çıkar. Kendi kendine konuşmaları 
azaldı ama iyileşti denilemez. 

Ruhsal hastalıklar geçmez, hele ki şizofreni… hiç 
sanmıyorum. 
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bazı ruhsal hastalıklarda (şizofreni, bipolar bo-
zukluk gibi) dürtüsellik ve saldırganlık eğilimle-
rinin arttığı da bilinmektedir. Bu bilgiyle şizofreni 
hastalarının saldırgan ve tehlikeli diye genelle-
mek yanlış bir düşüncedir. Özellikle tedavi ol-
makta olan şizofreni hastaları için bu tür bir risk 
çok düşüktür (19). Yapılan bir çalışmada şizofreni 
hastalarının deli ve akıl hastası olarak görüldüğü, 
ayrımcılığa maruz kaldığı ve saldırgan davranış-
lar nedeniyle korkulduğu bildirilmiştir (20). Baş-
ka bir çalışmada da toplumun şizofreni hastalarını 
tehlikeli olarak algıladığı, onlardan korku duydu-
ğu ve ilişkilerine mesafe koyduğu belirtilmiştir 
(21,22). Ruhsal hastalığa sahip bireylerin geneli-
nin tehlikeli olduğu düşüncesi, bu konuda önyar-
gı ve damgalamayla ilişkilidir (23,24). Aynı za-
manda şizofreni hastalarıyla yapılan çalışmalarda 
şizofreni hastalarının damgalanma durumunun 
diğer ruhsal hastalık gruplarına göre daha yüksek 
düzeyde bildirilmiştir (25). Damgalama nedeniy-
le psikiyatri hastaları, toplumdan dışlanmakta ve 
sosyal/aile yaşamları olumsuz etkilenmektedir 
(26). Bu damgalayıcı tutumların, ruhsal hastalık-
larla ilişkili gözlemlenen davranışlar sonucu ol-
duğu bildirilmiştir (27,28). Şizofreni hastalarının 
yakın çevresi olan komşular tarafından deli/den-
gesiz ve tehlikeli diye damgalanan şizofreni has-
talarının sosyal yaşamlarının ciddi düzeyde olum-
suz etkilendiği, sosyal etkileşimlerinin azaldığı ve 
dolayısıyla toplumda yaşamlarını sürdürme konu-
sunda güçlükler yaşadıklarını düşünülmektedir.

Şizofreni hastalarının komşuları, şizofreni hasta-
lığına olan bireylerin garip davranışlarının ve tu-
haf görünümlerinin olduğunu dile getirmişlerdir. 
Şizofrenik bozukluklarda karakteristik düşünce 
ve algı bozukları, bilişsel bozulmalar, motor ano-
maliler, apati, iletişimde güçlükler, toplum özel-
liklerine göre sapmalar, garip davranış ve tuhaf 
görünüm kapsayan farklı bulgu ve belirtiler bu-
lunmaktadır (29). Duygu, düşünce ve davranışları 
değişen, normalin dışına çıkan şizofreni hastaları 
toplum tarafından garip ve tuhaf olarak algılana-
bilir. Toplumun bu algısı kişinin toplum tarafın-
dan olumsuz bir şekilde damgalanmasına neden 
olur. 

Şizofreni hastalarının komşuları, şizofreni hasta-
lığının iyileşmediğini, hastanede yaşamalarının 

daha iyi olabileceğini dile getirmişlerdir. Öteden 
beri şizofreninin asla tam olarak iyileşmeyen ve 
bilişsel olarak yıkımla sonuçlanan bir hastalık mı 
yoksa farklı düzeylerde iyileşme gösteren bir has-
talık mı olduğu tartışılmaktadır. Uzun süreli izlem 
çalışmalarında hastaların önemli bir kısmında 
iyileşme görüldüğü belirtilmektedir (30). Şizof-
renide iyileşme için belirtilerin düzelmesi ya da 
şiddetinde azalma ve genel işlevsellik düzeyini 
dikkate alan çalışmaların yanı sıra belirtileri çok 
önemsemeksizin çalışma ve toplumsal yaşama 
katılma düzeyini ölçüt olarak kullanan çalışma-
ların sayısı da giderek artmaktadır (31-34). Aynı 
zamanda iyileşmenin mümkün olabildiğini göste-
ren çalışmalarda vardır (35-39). Bununla birlikte 
şizofreni hastalarının tam olarak düzelmeyeceğini 
(40), iyileşmenin olmayacağı için sürekli hasta-
nede yatmalarının gerektiğini ifade eden çalışma-
larda vardır (15). Toplumun ruhsal hastalıklara 
ilişkin bakış açısının bilinmesi önemlidir (41). 
Bu bağlamda toplumun ruhsal hastalıklara bakış 
açısını olumlu yönde değiştirebilmek için müda-
halelerin yapılması gerektiği düşünülmektedir. 
Komşuları tarafından benimsenen önyargıların ve 
damgalamanın, şizofreni hastalarının yaşamları-
na, sunulan bakımın kalitesine ve tedavi sürecine 
ne kadar olumsuz etkisinin olduğunun vurgula-
ması açısından değerlidir. 

Şizofreni konusundaki damga sadece bir sebeple 
açıklanamayacak kadar karmaşık sosyal olgudur. 
Ancak toplumun bilgilendirilmesi bu bireylerin 
damgalanmasını hafifletmede en etkili yöntem 
olarak görülmektedir (19). Toplumun şizofreni 
hastalığı ile ilgili olarak yeterince bilgi sahibi ol-
mamaları nedeniyle damgalamayı ve olumsuz tu-
tumlarını engellemek için toplumun her kesimine 
hastalık hakkında bilgilendirici eğitimlerin yapıl-
ması gerekir. Ruh sağlığı profesyonelleri, şizof-
reni hastalarını fiziksel, ruhsal ve toplumsal yön-
den ele alarak tedavi, bakım ve rehabilitasyondan 
toplum eğitimine kadar birçok uygulamada yer 
almalıdır. 

SONUÇ 
Ruhsal hastalıklara yönelik damgalama dünya-
nın hemen her yerinde büyük bir sorun olmayı 
sürdürmektedir. Literatürde ruhsal hastalığı olan 
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bireylere karşı damgalamanın toplumun her kesi-
minde belli ölçülerde olduğu belirtilmektedir. Bu 
nedenle şizofreni hastalarına yönelik damgalama-
nın tedavi ve bakım sürecini olumsuz etkileyen bir 
durum olarak ele alınarak üzerinde durulmalıdır. 
Toplumun ruhsal hastalıklar, ruhsal hastalıklara 
yönelik damgalama ve bu damgalamanın hasta-
lar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında belirli 
bir bilgi düzeyine sahip olması gereklidir. Ruhsal 
hastalıkların damgalanmasına yönelik mücadele-
de ruh sağlığı ekibinin önemli bir parçası olan psi-
kiyatri hemşireleri tarafından toplumun her kesi-
mine, ruhsal hastalıklara yönelik eğitimler yapıl-
malıdır. Bu eğitimler toplumun ruhsal hastalıklara 
yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyecek bir 
adım olacaktır. 

Finansal Kaynak 
Bu çalışma sırasında, yapılan araştırma konusu 
ile ilgili doğrudan bağlantısı bulunan herhangi bir 
ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme süre-
cinde, çalışma ile ilgili verilecek kararı olumsuz 
etkileyebilecek maddi ve/veya manevi herhangi 
bir destek alınmamıştır.

Çıkar Çatışması 
Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya ka-
tılımcıların çıkar çatışması yoktur.

Yazar Katkıları: Her bir yazarın çalışmaya 
önemli bir bilimsel katkı sağlayarak makalenin 
hazırlanmasında veya gözden geçirilmesinde yar-
dımcı olmuştur.
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Pattern of  Self-Medication Among Adolescents

Ergenlerin Kendi Kendine İlaç Kullanım Özellikleri

ARAŞTIRMA / Research Articles

Esra KOÇ1, Deniz KOCOGLU TANYER2

ABSTRACTÖZ
Aim: The study was conducted in a descriptive study in order to 
identify the frequency of self-medication among adolescents and to 
assess whether self-medication varies according factors such as in-
dividual, family and some health characteristics.
Methods: The study group of the study consisted of a total of 1100 
students. The data were collected through a questionnaire consisting 
of 23 questions developed based on the literature. The obtained data 
were summarized as number, percentage and frequency. Chi-square 
test was used for the evaluation.
Results: The prevalence of self-medication in the past year among 
the adolescents surveyed was 54,8%. It was found that 43% of ado-
lescents went to the pharmacy on their own, 20,4% of them took me-
dication form their friends, and 58.6% of the adolescents ‘ parents 
had given them medication before going to the hospital. The rate of 
self-medication was higher among the adolescents who expressed 
their school success as moderate and bad, those who had a family 
with five or more than five people, and who thought that access to 
health services were easy.
Conclusion: As a result, it has been identified that self-medication 
is quite common among adolescents. Adolescents should be trained 
regarding the drug use in the school settings, since they spend most 
of their time at school.

Amaç: Araştırma ergenlerin kendi kendine ilaç kullanım sıklığının 
belirlenmesi ve kendi kendine ilaç kullanım durumunun bireysel, ai-
lesel ve bazı sağlık özelliklerine göre değişip değişmediğinin değer-
lendirilmesi amacıyla tanımlayıcı türde yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 1100 öğrenci oluşturmuş-
tur. Araştırmada veriler, literatüre dayalı geliştirilen 23 soruluk an-
ket formuyla toplanmıştır. Elde edilen veriler sayı, yüzde ve frekans 
olarak özetlenmiş, değerlendirilmesinde Ki-Kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Ergenlerin kendi kendine ilaç kullanma oranları 
%54,8’dir. Ergenlerin %43’ünün kendi kendine eczaneye gittiği, 
%20,4’ünün arkadaşlarından ilaç aldığı, %58,6’sına ebeveynlerinin 
hastaneye gitmeden önce ilaç verdiği bulunmuştur. Okul başarısını 
orta ve kötü olarak ifade edenler, ailedeki birey sayısı beş ve beşten 
fazla olanlar ve sağlık hizmetlerine erişimin kolay olduğunu düşü-
nenlerinin kendi kendine ilaç kullanım oranının daha fazla olduğu 
bulunmuştur.
Sonuç: Ergenlerde kendi kendine ilaç kullanımının yaygın olduğu 
bulunmuştur. Ergenlerin zamanının çoğunu okulda geçirdiği düşü-
nüldüğünde okul ortamında ilaç kullanımı hakkında eğitimlere yer 
verilmeli ve eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiği öngörülmekte-
dir.
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drug use
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GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 10-19 yaş grubunu 
“Ergen” olarak tanımlamaktadır (1) ve ergen-
ler hem Dünya’da hem de Türkiye’de nüfusun 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır (2, 3). Ergen-

ler sağlıklı bir grup olarak düşünülmekte, ancak 
birçok ergen kaza, intihar, şiddet, ya da gebeliğe 
bağlı komplikasyonları yaşamaktadır. Bazı kronik 
hastalık ve sakatlıklar bu dönemde görülebileceği 
gibi, ergen dönem sağlık sorunları yetişkinlik dö-
neminde görülen sorunların kaynağı olabilir (1).  
Ergen dönemde gençler çok çeşitli alanda riskli 
davranışlara sahip olabilmektedir. Bu riskli dav-
ranışların bir yansıması olarak da suça ve şiddete 
eğilim ile çete faaliyetlerine katılma gibi olumsuz 
yaşam tarzları geliştirebilmektedirler (4). Sağlık-
sız beslenme alışkanlıkları da bu dönemde görü-
len riskli davranışlardandır (5). Ergen dönem yeni 
şeylerin denenmesine olan ilginin arttığı bir dö-
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nemdir ve bu nedenle de olumsuz bir durum ola-
rak sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanımı ve 
psikotrop ilaçların kullanımında artış görülmek-
tedir (6, 7). Bunların yanı sıra ergenlerin kendi 
kendine ilaç kullanımı da önemli bir sorun olarak 
tanımlanmaktadır (8). 

Tedavinin bir parçası olan ilaç kullanımı için bazı 
kriterler bulunmaktadır ve bu kriterler ilaçların 
gerektiği zaman; uygun sıklıkta, yeterli dozda 
alınması ve olası yan etkilerinin kontrol altına 
alınmasıdır (9). DSÖ bu kriterleri karşılayan ilaç 
kullanımını “Akılcı İlaç Kullanımı” (AİK) olarak 
tanımlamaktadır (10) ve bu kriterler hem bireyin 
sağlığı açısından hem de ülke ekonomisi açısından 
önem taşımaktadır (9). Akılcı ilaç kullanımda bi-
reylere ait yaş, eğitim gibi bazı sosyo-demografik 
özellikler etkili olabilmektedir (11). Ülkemizde 
akılcı olmayan ilaç kullanımı aşırı ilaç yazılması, 
sağlık personelinin bilgi eksikliği, hasta eğitimle-
rinin eksik olması ve kendi kendine ilaç kullanımı 
şeklinde ortaya çıkmaktadır (12). Kendi kendine 
ilaç kullanımı sonuçları bakımından olumsuz bir 
sağlık davranışı olarak tanımlanmaktadır.

Kendi kendine ilaç kullanımı küresel anlamda 
sağlık otoritelerinin endişe duyduğu bir davra-
nıştır (13). Bireylerin ilaç kullanım nedenleri 
hastalık belirtilerini önemsiz görme, zamandan 
tasarruf etme ve tedaviyi bildiğini düşünmedir. 
Aynı zamanda bireyler ilaç kullanımını zararsız 
değerlendirmekte ve başkasına önereceklerini 
bildirmektedir (13, 14). Özellikle ateş ve ağrı gibi 
bulgularda kendi kendine ilaç kullanımı çok yay-
gındır. Antibiyotiklerin kendi kendine kullanımı 
antibiyotik direncinin önemli bir nedeni göste-
rilmektedir (13, 15).  Kendi kendine ilaç kulla-
nımında eczacılar ve arkadaş/akraba ilaca yaygın 
ulaşım yoludur (16). Kendi kendine ilaç kullanı-
mı her yaş grubunda görülebilmekle birlikte (16-
18) kişilik gelişiminin ve olumlu sağlık davranış-
larının temelinin atılacağı önemli bir dönem olan 
ergenlerin kendi kendine ilaç kullanımının ince-
lenmesi önemlidir.

Ergenlere yönelik yapılan çalışmalar; ergenler 
arasında da kendi kendine ilaç kullanımının yük-
sek sıklıkta olduğunu göstermektedir (8, 19-22). 
Ergenler arasında da soğuk algınlığı/öksürük 
ilacı, antasitler, nonsteroid anti-enflamatuar ilaç-

ların kullanımın yaygın olduğu (19, 20); ailele-
rin  çocukların kendi kendine ilaç kullanımında 
kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği (21); özellikle an-
tasit grubu ilaçların uzun süreli kullanıldığı (19); 
ergenlerin düşük düzeyde ilaç bilgisi ve sağlık 
okuryazarlık düzeyiyle kendi kendine ilaç kulla-
nımlarının arttığı bulunmuştur (19, 22). Ülkemiz-
de yapılan çalışmalar genellikle AİK ve yetişkin-
ler üzerinedir, bu nedenle bu çalışma ergenlerde 
kendi kendine ilaç kullanım özelliği ve ergenlerin 
bazı özelliklerine göre kendi kendine ilaç kulla-
nımının değişip değişmediğini belirlemek ama-
cıyla yapılmıştır. Özellikle ergenlerin aile, sağlık 
ve okul özellikleri değerlendirilerek literatüre risk 
grubunun özelliklerinin tanımlaması yönünde 
katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

 Araştırma Soruları
1. Ergenlerde kendi kendine ilaç kullanım sıklığı 
nedir?
2. Ergenlerde kendi kendine ilaç kullanım sıklığı 
sosyodemografik özelliklerine göre değişmekte 
midir?
3. Ergenlerde kendi kendine ilaç kullanım sıklığı 
bazı sağlık özellikleri ve okul başarısına göre de-
ğişmekte midir?
4. Ergenlerde kendi kendine ilaç kullanımı sıklığı 
ailesel özelliklerine göre değişmekte midir?

YÖNTEM
Tanımlayıcı türdeki bu çalışma Konya il merke-
zinde bulunan 133 lise arasından kura ile belir-
lenen iki lisede yapılmıştır. A lisesinde 438 kız 
öğrenci ve 455 erkek öğrenci bulunup toplam 893 
öğrenci vardır. B Lisesinde ise 261 kız öğrenci ve 
681 erkek öğrenci bulunup toplam 942 öğrenci 
vardır. Toplam 1835 öğrenci çalışmanın evrenini 
oluşturmaktadır. Her iki okulda da sağlık hizmeti 
sunulmamakta, revir bulunmamaktadır. 

Araştırmanın örneklem büyüklüğü ergenlerde 
kendi kendine ilaç kullanım oranını %56,6 bildi-
ren çalışmadan yola çıkarak (23) DSÖ tarafından 
önerilen hazır tablolardan elde edilmiştir (24). 
Görülme oranını (0.55) 0,03’lük mutlak yüzde 
içinde %95 güvenle kestirmek için gerekli örnek-
lem büyüklüğü 1026 olarak belirlenmiştir. Araş-
tırmada örneklem seçimine gidilmemiştir. Her 
iki okula da gidilmiş, araştırma sırasında okulda 
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olan, çalışmaya katılmayı kabul eden ve anket 
formunu eksiksiz dolduran 1100 öğrenci çalışma 
grubunu oluşturmuştur

Araştırma verilerinin toplanmasında anket formu 
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket formu 
literatüre dayanarak (8, 23, 25) hazırlanmış ve 
dört bölümden oluşmuştur. Anket form bireysel 
özellikleri (7 soru), ailesel özellikleri (5 soru), 
sağlığa ilişkin özellikleri (4 soru) ve kendi ken-
dine ilaç kullanma özelliklerinin (7 soru) değer-
lendirildiği toplam 23 sorudan oluşmaktadır. Bi-
reysel özellikleri ile ilgili sorular; yaş, cinsiyet,  
hangi okulda okuduğu, kaçıncı sınıfta olduğu, 
okul başarısı, sınav kaygısı, gelecek endişesi, ai-
lesel özellikleri ile ilgili sorular; ailedeki birey 
sayısı, ailede kaçıncı çocuk olduğu, ebeveynlerin 
eğitim durumu, bireyin ailesinin ekonomik duru-
munu nasıl algıladığı, sağlığa ilişkin özellikleri 
ile ilgili sorular; sağlık hizmetlerine ulaşımın ko-
lay olup olmadığı, kronik hastalığı olup olmadığı, 
evde eczane dolabında/buzdolabında/dolapta ilaç 
bulunma durumu, kendi kendine ilaç kullanımı 
özellikleri ile ilgili sorular; kendi kendine ec-
zaneye gitme durumu, arkadaşların verdiği ilacı 
kullanma durumu, ebeveynleri doktora gitmeden 
ilaç verme durumu, son bir yılda reçete olmadan 
ilaç kullanma durumu, kendi kendine kullandığı 
ilaç türleri, kendi kendine ilaç kullanma sebeple-
ri, kendi kendine ilaç kullanma bilgisini nereden 
elde ettiğine dair soruları kapsamaktadır.

Anket formu, araştırma öncesi ergen çağdaki 10 
gence uygulanmış ve anketin bu haliyle anlaşılır 
olduğu, araştırmada toplanmak istenen veriler 
için yeterli kapsamda olduğu ve ergenler tarafın-
dan anket formunun kolay doldurulduğu gözlen-
miş ve anket formunun bu haliyle kullanılmasına 
karar verilmiştir. 

Verilerin istatistik analizi için SPSS 20.0 paket 
programından yararlanılmıştır. Veriler sayı, yüzde 
ve frekans dağılımları olarak özetlenmiş ve ki-ka-
re analizi uygulanmıştır. İstatistik olarak p<0,05 
değerler anlamlı olarak kabul edilmiştir. Ki-kare 
değerlendirilmesinde; karşılaştırma tabloların-
da gözlerdeki sıklıklar 25 ve 25’in üzerinde ise 
Pearson Ki-kare testinden, herhangi bir gözdeki 
gözlem sayısının 25’in altında olması durumunda 
Yates Düzeltmeli Ki-kare testinden ve gözlerde-

ki gözlem sayıları oldukça az veya herhangi bir 
gözdeki beklenen sıklık değeri beşin altında ise 
Fisher’in Kesin testinden yararlanılmıştır.

Araştırmanın uygunluğu ve yapılabilmesi için 
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu Başkanlığı’ndan etik onay alınmıştır. 
Araştırmanın yürütülmesi için Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nden yazılı izin alınmıştır. Araştırma ör-
neklemini oluşturan öğrencilerden araştırmanın 
amacı hakkında bilgi verilerek hem kendi hem de 
ailelerinden izin alınmıştır. 

BULGULAR
Çalışmaya katılan ergenlerin %50,6’sı kız öğren-
ci olup, yaş ortalaması 15,93±1,0’dir ve %28,5’i 
10. sınıfta öğrenim görmektedir. Ergenlerin 
%66,5’i okul başarısını orta olarak değerlendir-
miş, %70,2’si ailesinden daha iyi bir geleceğinin 
olacağına inandığını belirtmiş ve % 52,1’i ise sı-
navlarda bazen endişelendiğini ifade etmiştir. Ça-
lışmaya katılan ergenlerin ailelerine ilişkin bazı 
özellikleri incelendiğinde; %38,7’sinin ailedeki 
birey sayısının beş olduğu, ergenlerin %39,6’sı-
nın birinci çocuk olduğu, %50,7 sinin annesinin 
ve %32,5’inin de babasının ilkokul mezunu ol-
duğu, %66,6’sının ailesinin ekonomik durumu-
nu orta olarak algıladığı bulunmuştur. Çalışmaya 
katılan ergenlerin sağlığına ilişkin özelliklere; 
%97,2’si sağlık hizmetlerine erişiminin kolay ol-
duğunu düşünmekte, % 92,7’sinin kronik hastalı-
ğının bulunmamakta ve % 90,7’sinin ise evinde 
eczane dolabında, buzdolabında ya da dolapta ilaç 
bulunmaktadır.

Ergenlerin kendi kendilerine ilaç kullanım özel-
likleri incelendiğinde, %43’ünün kendi kendine 
eczaneye gittiği, %20,4’ünün arkadaşlarından 
ilaç aldığı, %58,6’sının ebeveynlerinin hastane-
ye gitmeden önce ilaç verdiği ve %54,8’inin son 
bir yıl içerisinde kendi kendine ilaç kullandığı 
bulunmuştur. Kendi kendine ilaç kullanan er-
genlerin ilaç olarak %49,1’inin ağrı kesici-anal-
jezik kullandığı tespit edilmiştir. Ergenlere kendi 
kendine ilaç kullanmalarının sebebi sorulduğun-
da %29,1’inin önceden de aynı ilacı kullandığı, 
%39,5’inin ilaç kullanım bilgisini ailesinden 
edindiğini belirtmiştir  (Tablo 1).
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Tablo 1. Ergenlerin kendi kendilerine ilaç kullanım özelliklerinin dağılımı (n=1100), Konya,2018
Kendi Kendine İlaç Kullanım Özellikleri Sayı Yüzde
Kendi kendine eczaneye gitme durumu
   Evet 473 43,0
   Hayır 627 57,0
Arkadaşlarının verdiği ilacı kullanma durumu
    Evet 224 20,4
    Hayır 876 79,6
Ebeveynlerinin doktora gitmeden ilaç verme durumu
    Evet 645 58,6
    Hayır 455 41,4
Son bir yıl içinde reçetesiz (kendi kendine ilaç) kullanma durumu
    Evet 603 54,8
    Hayır 497 45,2
Kendi kendine kullandığı ilaç türü*
    Ağrı Kesici-analjezik             540 49,1
    Antibiyotik     123 11,2
    Ateş Düşürücü           127 11,5
    Solunum sistemi ilaçları   15   1,4
    Cilt sorunlarına yönelik ilaçlar                          35   3,2
    Mide ilaçları   53   4,8
    Vitaminler   58   5,3
    Anksiyete ve uyku bozukluğuna yönelik ilaçlar   10   0,9
Kendi kendine ilaç kullanma nedenleri*
     Önceden aynı ilacı kullanma 320 29,1
     Önemsiz gibi görülen sağlık sorunu       197 17,9
     Sorunun acil olması   67   6,1
     Zamanın olmaması                                 35   3,2
     Tedavilerin ucuz olmaması                      14   1,3
     Sağlık kuruluşlarına gitmenin zor olması     9   0,8
     Diğer**   72   6,5
Kendi kendine ilaç kullanma bilgisini nereden elde ettiği*
     Aileden  434 39,5
      Diğer 150 13,6
     Arkadaşlar   27   2,5
     Kitaplar, gazeteler, dergiler                          21   1,9
     İnternet ve TV   71   6,5

*Bu değişkenler için satır yüzdeleri alınmıştır.
**Evde ilacın bulunması, ebeveyn önerisi, sağlık sorunun gece ortaya çıkması 

okul başarına göre kendi kendine ilaç kullanım 
özelliğinin değiştiği bulunmuştur ve okul başarı-
sını orta ve kötü olarak değerlendiren ergenlerin 
kendi kendine ilaç kullanımının daha fazla olduğu 
bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 2).

Ergenlerin bireysel özellikleriyle kendi kendine 
ilaç kullanımı arasındaki ilişkiye bakıldığında 
yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü okul, sınıf bilgisi, 
sınav endişesi yaşama durumu ve gelecek bek-
lentisiyle kendi kendine ilaç kullanımı arasında 
anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Ancak 
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Tablo 2. Ergenlerin kendi kedine ilaç kullanım özelliğinin bireysel özelliklerine göre dağılımı 
(n=1100) , Konya,2018

Bireysel Özellikleri Kendi kendine ilaç 
kullananlar

Kendi kendine ilaç 
kullanmayanlar

Test değeri ve 
p değeri

Yaş Sayı Yüzde Sayı Yüzde
14-16 409 67,8 353 32,2 χ² :1,310
17 ve üzeri 194 71,0 144 29,0 p:0,25
Cinsiyet
Kız 305 50,6 252 50,7 χ² :0,002
Erkek 298 49,4 245 49,3 p:0,96
Hangi okulda okuduğu
A Okulu 164 27,2 152 30,6 χ² :1,526
B Okulu 439 72,8 345 69,4 p:0,21
Kaçıncı sınıfta olduğu
9.sınıf 165 27,4 131 26,4 χ² :1,467
10.sınıf 174 28,9 139 28,0 p:0,69
11.sınıf 159 26,4 147 29,6
12. sınıf 105 17,4   80 16,1
Okul Başarısı
İyi 143 49,5 146 50,5 χ² :4,508
Orta- Kötü 460 56,7 351 43,3 p:0,03*
Sınav endişesi
Hiçbir zaman ve  Bazen 347 57,5 295 59,4 χ² : 0,509
Sıklıkla 130 21,6   99 19,9 p:0,77
Her zaman 126 20,9 103 20,7
Gelecek Beklentisi
Ailesinin yaşantısına benzer 159 26,4 132 26,6 χ²: 0,333
Ailesinin yaşantısından daha iyi 422 70,0 350 70,4 p:0,84
Ailesinin yaşantısından daha kötü   22   3,6   15   3,0

Tablo 3 Ergenlerin kendi kedine ilaç kullanım özelliğinin ailesel özelliklerine göre dağılımı, Konya,2018
Ailesel Özellikleri Kendi kendine ilaç 

kullananlar
Kendi kendine ilaç 

kullanmayanlar
Test değeri ve p 

değeri

Ailedeki birey sayısı Sayı Yüzde Sayı Yüzde
2-4 kişi 223 37,0 155 31,2 χ²:4,056         
5 ve daha fazla kişi 380 63,0 342 68,8 p:0,04*
Ailede kaçıncı çocuk olduğu
1.Çocuk 239 39,6 197 39,6 χ²:0,000           
2.Çocuk ve üzeri 364 60,4 300 60,4 p:0,99
Annenin eğitim durumu
Okur-yazar değil ve ilkokul 308 51,1 277 55,7 χ²:4,677
Ortaokul 153 25,4 129 26,0 p:0,09
Lise ve yüksekokul/üniversite 142 23,5 91 18,3
Babanın eğitim durumu
Okur-yazar değil-ilkokul 191 31,7 175 35,2 χ²:4,081      
Ortaokul 132 21,9 119 23,9 p:0,25
Lise 155 25,7 105 21,1
Yüksekokul/ Üniversite 125 20,7  98 43,9
Ailenin ekonomik durumunu nasıl algıladığı
İyi 182 30,2 154 31,0 χ²: 0,083             
Orta-Kötü 421 69,8 343 69,0 p:0,77
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Tablo 4. Ergenlerin kendi kendine ilaç kullanma özelliğinin sağlığa ilişkin özelliklerine göre
dağılımı, Konya,2018

Sağlığa İlişkin Özellikleri Kendi kendine ilaç 
kullananlar

Kendi kendine ilaç 
kullanmayanlar

Test değeri ve p 
değeri

Sağlık hizmetlerine erişimin kolay sağlanıp 
sağlanmadığı

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Evet 580 96,2 489 98,4 χ² :4,835 
Hayır 23 3,8 8 1,6 p:0,02*
Kronik hastalık bulunma durumu
Evet 47 7,8 33 6,6 χ² 0,538   
Hayır 556 99,2 464 93,4 p:0,46
Evde eczane dolabında/buzdolabında/dolapta 
ilaç bulunma durumu
Evet 552 91,5 446 89,7 χ² 1,054     
Hayır 51 8,5 51 10,3 p:0,30

veynler tarafından tıbbi bir tavsiye olmadan ilaç 
verme oranı da literatürde en yüksek %69,2 ora-
nında tanımlanmaktadır (21). Arkadaş ve komşu 
yönlendirmesiyle ilaç kullanma (26, 27) ve ec-
zanelerin kendi kendine ilaç kullanmada önemli 
başvuru yeri olması da literatür tarafından destek-
lenen (16, 22) araştırma bulgularıdır. Ergenlerde 
kendi kendine ilaç kullanım oranı göz ardı edile-
meyecek kadar yüksektir. Bireylerin rahatsızlıkla-
rını gidermek için hızlı çözüm arayışı, deneyim-
leri ve sağlık harcamalarının pahalı olması kendi 
kendine ilaç kullanım sıklığının artmasında etkili 
olmaktadır. Ayrıca bu bulgular kendi kendine ilaç 
kullanımda ebeveynlerin etkisinin ergen dönemde 
de devam ettiğini göstermekte ve ergenlerin sağ-
lık davranışları değerlendirilirken aile etkisinin 
göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir. 
Kendi kendine ilaç kullanımının erken tanıyı en-
gelleyen bir davranış  olabileceği unutulmamalı-
dır.

Ergenlerin kendi kendine ilaç kullanımında kul-
landıkları ilaç türü olarak % 49,1’inin ağrı kesi-
ci (analjezik) kullandığı tespit edilmiştir. Bu yaş 
grubuna odaklı olan (19, 20, 23) ve olmayan (28, 
29) bazı çalışmalarda da analjezik kullanımı en 
sık kendi kendine kullanılan ilaç türü olduğu gö-
rülmektedir. Ülkemizde eczanelerde reçetesiz ola-
rak satın alınabilen analjezik grubu bazı ilaçların 
olması analjeziklere daha kolay ulaşılmasını sağ-
lamaktadır ve ağrı ile başa çıkmada non-farmako-
lojik yöntemlerin bireyler tarafından kullanılma-
ması ilaç tüketimini artırmaktadır. Ağrının birçok 

Ergenlerin kendi kendine ilaç kullanım özelli-
ğinin bazı ailesel özelliklerine göre dağılımı in-
celendiğinde ailedeki birey sayısına göre kendi 
kendine ilaç kullanımı oranlarının farklılaştığı ve 
beş ve beşten fazla birey sayısı olanlarda kendi 
kendine ilaç kullanım oranı daha yüksek olduğu 
bulunmuştur (p<0,05). Ergenlerin kendi kendine 
ilaç kullanım özelliklerinden ailede kaçıncı çocuk 
olduğu, ebeveynlerinin eğitim durumu ve ailesi-
nin algıladığı ekonomik durumuyla anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır (Tablo 3 ).

Ergenlerin kendi kendine ilaç kullanımı özelli-
ğinin sağlığa ilişkin özelliklerine göre dağılımı-
na bakıldığında sağlık hizmetlerine erişimiyle 
anlamlı bir ilişki olup, sağlığa erişiminin kolay 
olduğunu söyleyen ergenlerin kendi kendine ilaç 
kullanma oranları daha yüksektir (p<0,05). Sağ-
lığa ilişkin diğer özelliklerden kronik hastalığı 
olma durumu ve evde eczane dolabında, buzdola-
bında ya da dolapta ilaç bulunma durumuyla ken-
di kendine ilaç kullanım özelliği arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmamıştır (Tablo 4).

TARTIŞMA
Çalışmanın sonuçlarına göre, ergenlerin 
%43’ünün kendi kendine eczaneye gittiği, %20
,4’ünün arkadaşlarından ilaç aldığı, %58,6’sının 
ebeveynlerinin hastaneye gitmeden önce ilaç ver-
diği ve %54,8’i kendi kendilerine ilaç kullandığı 
görülmektedir. Bu yaş grubunda kendi kendine 
ilaç kullanımını literatür %45,8-87,0 arasında de-
ğişen oranlarda tanımlamaktadır (8,22,23). Ebe-
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hastalığın temel bulgusu olduğu düşünüldüğünde 
ergenlerin bu ağrıyı değerlendirmeden ve danış-
manlık almadan ağrı kesici ilaç kullanımları er-
ken tanı önünde bir engelleyici olabilir. Bu soru-
nun önlenmesinde en temel yaklaşım okul temelli 
hemşirelik hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıdır. 
Böylece ergenler ağrının değerlendirilmesinden 
sonra ve non-farmakolojik önlemlerle giderile-
meyen ağrı durumunda analjezik kullanımını bir 
sağlık profesyoneli denetiminde yapabilir.

Çalışmada ergenlere kendi kendine ilaç kullan-
malarının sebebi sorulduğunda %29,1’inin ön-
ceden de aynı ilacı kullandığı, % 39,5’inin ilaç 
kullanım bilgisini ailesinden edindiğini belirtmiş-
tir. Esin (2007)’ nin yaptığı çalışmanın sonuçla-
rına bakıldığında çalışmaya katılan bireylerin  % 
55,9’u geçmişte kullandığı ilaçları aynı şikayetle-
rin tekrarlaması durumunda kullanmak için evde 
bıraktığını ifade etmiştir (27). Bir diğer çalışma-
da üniversite öğrencilerinin  % 64,1’i daha önce 
kullandığı bir ilaç olduğu için reçetesiz ilaç kul-
landığını ifade etmiştir (29) . Çalışmanın sonuç-
larına bakıldığında kendi kendine ilaç kullanım 
sebebi olarak önceden aynı ilacı kullanma olarak 
literatür bilgisine yakın sonuç bulunmuştur. İlaç 
kullanım bilgisini nereden elde edildiğine bakıldı-
ğında bir çalışmanın sonuçlarına göre ergenlerin 
%64’ü daha çok ilaç bilgisini aile ve arkadaşların-
dan edindiklerini ifade etmişlerdir (26). Diğer bir 
çalışmada ise çalışmanın sonuçlarından farklı bir 
sonuç bulunmuş olup, çalışmaya katılan bireyler 
ilaç bilgisini ilaçların prospektüsünden elde et-
tiklerini ifade etmişlerdir (30). Ergenlere yönelik 
özellikle sigara, madde bağımlığı, ruh sağlığı ve 
üreme sağlığı ile ilgili sağlık eğitimleri düzenlen-
mekte ve hemşirelerinde temel uygulama ilgisi 
bunlardan oluşmaktadır (31-33). Ancak bu so-
nuçlar göstermektedir ki hemşirelerin bu dönemi 
değerlendirirken kendi kendine ilaç kullanım dav-
ranışlarını da dikkatlice değerlendirmeleri ve bu 
konuya özgü danışmanlık vermesi gerekmektedir. 

Ergenlerin bireysel özellikleriyle kendi kendine 
ilaç kullanımı arasındaki ilişkinin sonuçlarına ba-
kıldığında yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü okul, 
sınıf bilgisi, sınav endişesi yaşama durumu ve ge-
lecek beklentisiyle kendi kendine ilaç kullanımı 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ancak 

okul başarına göre kendi kendine ilaç kullanım 
özelliğinin değiştiği bulunup, okul başarısını orta 
ve kötü olarak değerlendiren ergenlerin kendi 
kendine ilaç kullanımı daha fazladır (p<0,05). 
Okul başarısı ve sağlık arasındaki bağlantı gü-
nümüzde çok iyi tanımlanmış durumdadır ve bu 
ilişki birbirini karşılıklı etkilemektedir. Okul ba-
şarısı artan çocuklar kendilerini daha sağlıklı ta-
nımlamaktadır. Ayrıca sağlık potansiyeli yüksek 
ergenlerin okul başarısına olumlu yansımalar gö-
rülmektedir  (34). Bu nedenle okul başarısını orta 
ve kötü olarak değerlendiren ergenlerin sağlık 
potansiyellerine yönelik sorunları olduğunu dü-
şünebiliriz. Yaşadıkları hastalık belirti-bulguları 
nedeniyle ilaç kullanmaya eğilimli olabilirler.

Ergenlerin kendi kendine ilaç kullanım özelliği-
nin ailesel özelliklerine göre dağılımı incelen-
diğinde ailedeki birey sayısı beş ve beşten fazla 
olanlarda kendi kendine ilaç kullanım oranı daha 
yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Ergenlerin 
kendi kendine ilaç kullanım özelliklerinden ailede 
kaçıncı çocuk olduğu, ebeveynlerinin eğitim du-
rumu ve ailesinin algıladığı ekonomik durumuyla 
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Literatürde ya-
pılan bir çalışmada hastaneye başvuru öncesinde 
çocuklarda ilaç kullanımını incelenen çalışmanın 
sonuçlarına bakıldığında ailenin sahip olduğu ço-
cuk sayısı, ebeveynlerin eğitim durumu ve aile-
nin ekonomik durumuyla hastaneye başvurmadan 
önce çocuklara ilaç kullanımı arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmamıştır (28). Ailedeki birey sayısı 
beş ve beşten fazla birey olan ailelerde hem yaşa-
nan sağlık sorunlarının hem de bununla bağlantılı 
olarak evde bulunan ilaçların çeşitliliği artmış ola-
bilir. Bu nedenle aileler hem oluşan bu kaynaktan 
hem de kendi deneyimlerinden yola çıkarak kendi 
kendine ilaç kullanım oranlarını artırabilir.

Ergenlerin kendi kendine ilaç kullanımı özelliği-
nin sağlığa ilişkin özelliklerine göre dağılımına 
bakıldığında sağlık hizmetlerine erişimiyle an-
lamlı bir ilişki bulunup, sağlığa erişiminin kolay 
olduğunu söyleyen ergenlerin kendi kendine ilaç 
kullanma oranı daha yüksektir (p<0,05). Sağlığa 
erişim kolaylığının kendi kendine ilaç kullanı-
mına yaptığı katkı eczanelerin ulaşılabilirliği ile 
açıklanabilir. Eczanelerin kendi kendine ilaç kul-
lanımındaki kolaylaştırıcı rolü literatürde belirtil-
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mektedir (16). Sağlığa ilişkin diğer özelliklerden 
kronik hastalığı olma durumu ve evde eczane do-
labında, buzdolabında ya da dolapta ilaç bulunma 
durumuyla kendi kendine ilaç kullanım özelliği 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Kronik 
hastalık (29) ve evde ecza dolabı bulunması (35) 
literatürde kendi kendine ilaç kullanımını artıran 
bir durum olarak tanımlanmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
1. SONUÇ
Araştırmadan elde edilen bulgular araştırma so-
rularına dayalı olarak şu sonuçları içermektedir:
•	 Çalışmanın katılan ergenlerin yarısından faz-
lasının (% 54,8)’inin son bir yıl içerisinde kendi 
kendine ilaç kullandığı bulunmuştur. İlaç kullanı-
mında kendi kendine eczane gitme davranışının 
ve ailenin rolünün önemli olduğu; ağrı kesicilerin 
en yaygın kullanılan ilaç olduğu görülmektedir.
•	 Okul başarısının orta-kötü olanların; ailedeki 
birey sayısı beş ve beşten fazla olanların ve sağlık 
hizmetlerine erişimini kolay olduğunu söyleyen 
ergenlerin kendi kendine ilaç kullanma oranları 
daha yüksektir. 

2.ÖNERİLER
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre şu öneriler 
geliştirilmiştir:
•	 Ergenlere halk sağlığı/okul hemşireleri tara-
fından reçeteli ilaç kullanımı, ilaçların saklan-
ması, ilaçların prospektüs bilgisinin okunması, 
gereksiz ilaç kullanımının olumsuz etkileri, baş-
kalarının önerdiği ilacı almama gibi konularda 
eğitim verilmesi,
•	 Evde artık ilaçlara yönelik kampanyalar yapıl-
ması,
•	 Aile ve eczanelere yönelik müdahaleler geliş-
tirilmesi ve akılcı ilaç kullanımında aile ve ecza-
cıların farkındalıklarını artırmaya yönelik deney-
sel çalışmaların planlanması
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Intuitive Eating, Emotional Eating and Depression: 
Do They Have Impacts on Anthropometric Measurements?

Sezgisel Yeme, Duygusal Yeme ve Depresyon: 
Antropometrik Ölçümler Üzerinde Etkileri Var Mı?

ARAŞTIRMA / Research Articles

Ezgi TAŞ1, Seray KABARAN2

ABSTRACTÖZ
Objective: The effects of intuitive eating, emotional eating and dep-
ression on anthropometric measurements in university students were 
investigated.
Material and Methods: 371 individuals aged between 18-31 years 
were included. Three-Factor Eating Scale (TFEQ-R21), Emotional 
Appetite Questionnaire (EMAQ), Depression Scale (CES-D), Intui-
tive Eating Scale (IES) were applied and anthropometric measure-
ments were taken. 
Results: Normal weight individuals’ emotional eating and uncont-
rolled eating behavior scores were lower than obese individuals 
(p<0.05). Underweight individuals’ IES general scores were higher 
than obese individuals (p<0.05). There was a positive correlation 
between emotional eating and uncontrolled eating behavior scores 
with weight and waist circumference in women (p<0.05). There was 
a negative correlation between IES general score with weight, BMI, 
waist and hip circumferences (p<0.05).
Conclusion: Emotional eating and uncontrolled eating behaviors 
may affect body weight and waist circumference negatively in uni-
versity students. In addition, it can be said that intuitive eating beha-
vior may positively affect anthropometric measurements.

Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde sezgisel yeme, duy-
gusal yeme ve depresyonun antropometrik ölçümler üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 18-31 yaş arası 371 birey dahil edil-
miştir. Üç Faktörlü Yeme Ölçeği (TFEQ-R21), Duygusal İştah Anke-
ti (EMAQ), Depresyon Ölçeği (CES-D), Sezgisel Yeme Ölçeği (IES) 
kullanılmış ve bireylerin antropometrik ölçümleri alınmıştır.
Bulgular: Normal ağırlıklı bireylerin duygusal yeme ve kontrolsüz 
yeme alt faktörlerinden aldıkları puanlar obez bireylere göre düşük-
tür (p<0.05). Zayıf bireylerin IES genel puanları obez bireylere göre 
yüksektir (p<0.05). Kadınların duygusal yeme ve kontrolsüz yeme 
alt faktörlerinden aldıkları puanlar ile vücut ağırlığı ve bel çevresi 
arasında pozitif yönlü korelasyon saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin 
IES genel puanı ile vücut ağırlığı, BKİ, bel çevresi ve kalça çevresi 
arasında negatif yönlü korelasyon belirlenmiştir (p<0.05).
Sonuç: Duygusal yeme ve kontrolsüz yeme davranışları üniversi-
te öğrencilerinde vücut ağırlığı ve bel çevresinin artmasına neden 
olabilir. Buna karşın sezgisel yeme davranışının ise antropometrik 
ölçümleri olumlu yönde etkileyebileceği söylenebilir. 

Keywords: Intuitive eating, emotional eating, depression, anthro-
pometry
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ropometri
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GİRİŞ

Beslenme anne karnında başlayıp, yaşamın sonlan-
masına kadar geçen her süreçte yaşamın vazgeçil-
mez bir parçası olarak ifade edilmektedir. Bireyler 
tarafından beslenme ihtiyacının karşılanması esna-
sında farklı yeme davranışları sergilenmektedir. Bi-
reylerin yemek yeme davranışını birçok faktör etki-
lemekte olup (1), bunların başında bireylerin içinde 
bulunduğu duygusal durumlar yer almaktadır (2).

Uzun zamandır yemek yeme davranışı ve duygu 
durumu arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bireyle-
rin olumsuz duygulardan kaynaklanan ve bireyde 
oluşan duygusal sıkıntılara tepki olarak besin alı-
mında oluşan değişimler söz konusudur. Bu durum 
“duygusal yeme davranışı” olarak adlandırılmak-
tadır (3). Birçok birey sadece beslenme ve açlık 
hissettiği için değil, aynı zamanda zevk almak ve 
olumsuz duyguları hafifletmek için yemek yemek-
tedirler. Duygusal yeme olarak adlandırılan bu alış-
kanlık olumsuz ruh hallerini yaşarken yemek yeme 
durumunu ve aşırı yeme eğilimini tanımlamaktadır. 
Bireylerin olumsuz duygularının baskılanması ve 
olumlu ruh halini yükseltmek için daha fazla yemek 
yedikleri ve bu davranışı sürekli bir alışkanlık hali-
ne getirdikleri gözlenmektedir (4). 
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Duygusal yemenin sağlık üzerinde önemli psikolo-
jik ve fiziksel etkileri vardır. Duygusal ve bilişsel 
unsurlar da dahil olmak üzere bireylerin psikolojik 
özellikleri yeme alışkanlıklarını ve ağırlık kont-
rolünü etkileyebilmektedir. Duygusal yeme artan 
vücut ağırlığı, yeme bozuklukları ve depresyon 
ile ilgilidir. Duygusal yeme davranışı genel olarak 
obez ve fazla kilolu bireylerde görülse de bu durum 
her zaman geçerli değildir. Normal vücut ağırlığı-
na sahip, hatta zayıf bireylerde dahi duygusal yeme 
söz konusu olabilmektedir (2,5). Duygusal yeme 
davranışı cinsiyete göre de farklılık gösterebilmek-
tedir. Kadınlarda stres, endişe, gerginlik ve kaygı 
durumlarında duygusal yemenin daha fazla olduğu 
belirtilmiştir (6). Kadınların daha fazla depresyon 
ve kaygı bozukluğuna yatkın olabilmeleri nedeniyle 
duygusal yeme davranışının erkeklere göre artabile-
ceği de öne sürülmektedir (1). 

Olumsuz duygular bireyin yemek yerken kendisini 
kontrol etmesine engel olabilmekte, bu durum da 
bireylerin sağlıksız yiyecekler tüketmesine yol aça-
bilmektedir (4). Duygusal yeme davranışının, birey-
ler tarafından yüksek enerji ve yüksek yağ içeren 
besinlerin daha fazla tüketilmesine ve bunun sonu-
cunda daha yüksek beden kütle indeksine (BKİ) yol 
açtığı belirtilmiştir (7). Olumsuz duygu durumların-
dan biri olan depresyonun da BKİ’de artışa yol açtı-
ğı ayrıca depresif semptomları olan bireylerin daha 
fazla şekerli yiyecek tüketme eğiliminin olduğu ve 
bu durumun vücut ağırlığını etkilediği belirtilmiş-
tir (8). Ayrıca olumsuz duygular gibi olumlu duy-
guların da yeme davranışı üzerinde etkili olduğu, 
özellikle bu duygu durumu değişikliklerinin bireyin 
yeme davranışını değiştirdiği ve vücut ağırlığında 
değişimlere neden olduğu gözlenmiştir (9).

Son yıllarda bireylerin duygu durumlarına tepki ola-
rak besin tüketiminde oluşan değişimlerin farkına 
varılması ve başa çıkılabilmesi için bazı yeme dav-
ranışları üzerinde durulmaktadır. Bireylerin duygu 
durumlarını kontrol ederek besin alımına dikkat et-
meleri konusunda sezgisel yeme davranışı önem ta-
şımaktadır. Sezgisel yeme, bireyin duygu durumları 
sonucunda kendini kontrol etmesi, kendi vücudunu 
tanıyarak açlık-tokluk sinyalleri doğrultusunda be-
sin alımının gerçekleşmesi ve besin alımı sırasında 
duygu ve düşüncelere olan hassasiyetin azaltılması 
şeklinde tanımlanmaktadır. Sezgisel yeme bireyin 
daha sağlıklı besin seçimi yapması ve bunun so-

nucunda vücut ağırlığı kontrolünün sağlanmasına 
önemli rol oynamaktadır (2).

Bu çalışmada ise sezgisel yeme, duygusal yeme ve 
depresyonun antropometrik ölçümler üzerindeki et-
kisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM
Katılımcılar
Bu çalışma Kasım 2017 - Haziran 2018 tarihleri 
arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Gazimağusa ilçesinde bulunan bir üniversitede eği-
tim alan 18-31 yaş arası, %73’ü kadın (n= 271) ve 
%27’si (n=100) erkek olmak üzere 371 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmaya dahil olma 
kriterleri; öğrencilerin gönüllü olması, 18-31 yaş 
aralığı arasında olması ve ana dilinin Türkçe olma-
sı şeklinde belirlenmiştir. Anti-depresan kullanan 
öğrenciler çalışma kapsamına alınmamıştır. Araş-
tırmaya katılan her bireye araştırma ile ilgili bilgi 
veren onam formu okutulmuş ve imzaları alınarak 
onay alınmıştır. Bu çalışmanın protokolü, Helsinki 
Deklarasyonunda belirtilen esaslara göre gerçek-
leştirilmiştir. Ayrıca, bu çalışma için Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Ku-
rulu’nun 06.11.2017 tarih ve 2017/50-35 sayılı Etik 
Kurulu Onayı alınmıştır

Anket Formu
Araştırmaya gönüllü olarak katılan öğrencilere 
araştırma doğrultusunda geliştirilen anket formu 
uygulanmıştır. Ankette yaş, cinsiyet, üç faktörlü 
yeme ölçeği (TFEQ-R21), duygusal iştah anketi 
(EMAQ), depresyon ölçeği (CES-D), sezgisel yeme 
ölçeği (IES) ve antropometrik ölçümler yer almıştır.

Üç Faktörlü Yeme Ölçeği (TFEQ-R21)
Bu çalışmada bireylerin psikolojik yeme davranış-
larını belirlemek için TFEQ-R21 uygulanmıştır. 
TFEQ (Three-Factor Eating Questionnaire) ilk ola-
rak Stunkard ve Messick (10) tarafından 1985 yı-
lında yemenin davranışsal ve bilişsel bileşenlerini 
ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Daha sonra TFEQ, 
Karlsson ve arkadaşları (11) tarafından 18 maddeli 
3 faktörlü bir ölçek (TFEQ-R18) olarak revize edil-
miş, sonrasında tekrar revize edilerek 21 maddelik 
ölçek formu (TFEQ-R21) kullanılmıştır (11). An-
ketin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması ise 
Karakuş ve arkadaşları (12) tarafından 2016 yılında 
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yapılmıştır. Ölçeğin kısıtlayıcı yeme alt faktörün-
den alınabilecek en düşük puan 9, en yüksek puan 
ise 36, bilişsel kısıtlama ve duygusal yeme alt fak-
törlerinden alınabilecek en düşük puan 6, en yüksek 
puan ise 24’tür.

Duygusal İştah Anketi (EMAQ)
Bireylerin duygusal durumlarda yeme davranışla-
rını saptamak amacıyla Nolan ve arkadaşları (13) 
tarafından geliştirilen EMAQ (Emotional appetite 
questionnaire).  kullanılmıştır. Anketin Türkçe ge-
çerlilik ve güvenirlilik çalışması Demirel ve arka-
daşları (14) tarafından 2014 yılında yapılmıştır.

Duygusal yemek yemeyi değerlendirmeyi amaç-
layan ölçekte katılımcılar her bir maddedeki ifa-
delerin iştahlarını etkileme düzeylerini daha az 
(1-4), aynı (5) ve daha fazla (6-9) şeklinde puanla-
maktadır. Duygusal yemek yemenin varlığı olum-
suz/olumlu duygularda (14 madde) ve olumsuz/
olumlu durumlarda (8 madde) değerlendirilmek-
tedir. Olumsuz duygular (EMAQ-NE) ve olumsuz 
durumların (EMAQ-NS) puanlarının toplanması 
ile EMAQ olumsuz toplam puanı (EMAQ-N) ve 
olumlu duygular (EMAQ-PE) ve olumlu durumla-
rın (EMAQ-PS) puanlarının toplanması ile EMAQ 
olumlu toplam puanı (EMAQ-P) elde edilmektedir 
(14).

CES-Depresyon Ölçeği (CES-D)
Bireylerin depresyon durumlarını değerlendirmek 
için CES-D (The center for epidemiologic studies 
depression scale) ölçeği kullanılmaktadır. CES-D 
ölçeği genel popülasyonda depresif belirtileri ölç-
mek için tasarlanmış kısa bir öz bildirim ölçeğidir. 
Tatar ve arkadaşları (15) tarafından 2010 yılında 

Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapıl-
mıştır. Ölçeğin toplam puan aralığı 0 ile 60 arasında 
değişmektedir. Ölçeğin puanının yüksek olması bi-
reylerde depresif belirtilerin gözlendiğini, düşük ol-
ması ise depresif belirtilerin daha az olduğunu veya 
olmadığını göstermektedir (15). 

Sezgisel Yeme Ölçeği (IES)
Sezgisel Yeme “zihin, beden ve gıda dinamik sü-
reç entegrasyon uyumu” olarak tanımlanır. İlk IES 
(Intuitive eating scale) Hawks ve arkadaşları (16) 
tarafından 2004 yılında geliştirilmiş daha sonra 
Tylka ve arkadaşları (17) tarafından üç alt faktör 
olarak yeniden ele alınmıştır. Tylka ve Kroon Van 

Diest (18) tarafından 2013 yılında revize edilen öl-
çek dört alt faktörden (Şartsız Yemeye İzin Verme, 
Duygusal Değil Fiziksel Sebeplerle Yeme, Açlık ve 
Doygunluk İpuçlarına Güvenme, Beden-Yiyecek 
Seçim Uyumu) oluşmaktadır. Söz konusu ölçeğin 
Türkçe uyarlaması ve geçerlilik güvenilirlik çalış-
ması Baş ve arkadaşları (19) tarafından 2016 yılın-
da yapılmıştır (19). 

Antropometrik Ölçümler
Bireylerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevre-
si ve kalça çevresi ölçümleri alınmış, BKİ ve bel/
kalça oranları (BKO) hesaplanmıştır. Vücut ağırlı-
ğı için kalibre edilen, 0.5 kg’a duyarlı dijital tartı 
aleti kullanılmıştır. İnce kıyafetlerle ve ayakkabısız 
ölçüm yapılmıştır. Vücut ağırlığı ölçülürken birey-
lerin en az 4 saat aç olmasına ve dışkılama sonrası 
ölçüm yapılmasına dikkat edilmiştir. Bireylerin boy 
uzunluğu ise esnemeyen mezura ile ölçülmüştür. 
Boy uzunluğu ölçümü dik pozisyonda, frankfort 
düzlemde (kulak kanalı ile orbita-göz çukurunun 
alt sınırın aynı hizada, yere paralel olması), kalçalar 
ve omuz düz duvara dayalı olarak çıplak ayak ile 
alınmıştır. Ölçüm 1 cm duyarlılıkla yapılmıştır (20).

Bireylerin BKİ değerleri Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(DSÖ) değerlendirilmesine göre vücut ağırlığının 
kilogram (kg), boy uzunluğunun metre (m) cinsin-
den karesine bölünmesi ile (kg/m2) hesaplanmıştır. 
BKİ sonuçları DSÖ sınıflandırılmasına göre değer-
lendirilmiştir. Bu sınıflandırmaya göre, BKİ ≤18,5 
zayıf, 18,5-24,9 normal, 25-29,9 fazla kilolu, ≥30 
kg/m2 obez şeklindedir (21). 

Bireylerin bel ve kalça çevresi esnemeyen mezura 
ile ölçülmüştür. Bireylerin bel çevresi ölçümü için 
kollar iki yanda ayaklar birleşik durumdayken en 
alt kaburga kemiği ile kristailiyak arası bulunmuş 
ve bu iki değerin orta noktasından ölçüm alınmış-
tır. Bireylerin kalça çevresi için ise, gluteal bölge-
nin en çıkıntılı kısmı ölçülmüştür. Ölçümler bireyin 
sağ tarafından, mezura yere paralel olacak şekilde 
ve 1 cm duyarlılıkla yapılmıştır. Ayrıca bireylerin 
bel çevresinin kalça çevresine bölünmesi ile BKO 
hesaplanmıştır (20). 

Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi
Araştırma verilerinin istatistiksel analizinde Statis-
tical Package for Social Sciences (SPSS) 24.0 veri 
analizi paket programı kullanılmıştır. Öğrencilerin 
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cinsiyete göre BKİ değerlerinin dağılımı frekans 
analizi ile incelenmiştir. Araştırmada kullanılan hi-
potez testlerinde veri setinin normal dağılıma uyu-
muna Kolmogorov-Smirnov, QQ plot grafiği ve 
çarpıklık-basıklık değerleri incelenerek karar veril-
miş olup, veri setinin normal dağılıma uymasından 
dolayı parametrik hipotez testleri kullanılmıştır. Öğ-
rencilerin BKİ’ye göre TPEQ-R21, EMAQ, CES-D 
ve IES puanlarının karşılaştırılmasında ANOVA 
testi kullanılmış ve ileri analiz olarak Tukey testi 
yapılmıştır. Kadın ve erkek öğrencilerin antropo-
metrik ölçümleri ile TPEQ-R21, EMAQ, CES-D ve 
IES puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde 
Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.

BULGULAR
Tablo 1’de görüldüğü gibi kadın ve erkeklerin sı-
rasıyla; %67,5’inin ve %47,0’sinin normal vücut 
ağırlıklı, %14,8’inin ve %42,0’sinin fazla kilolu, 
%3,0’ünün ve % 10,0’unun obez olduğu belirlen-
miştir. Genel dağılım incelendiğinde ise, bireylerin 
%62,0’si normal vücut ağırlıklı, %22,1’i fazla kilo-
lu, %4,9’u ise obezdir.

Tablo 2’de öğrencilerin BKİ sınıflarına göre bilişsel 
kısıtlama, duygusal yeme ve kontrolsüz yeme pu-
anları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu saptanmıştır (p<0.05). Zayıf bireylerin bi-
lişsel kısıtlama puanları diğer bireylere göre düşük 
bulunmuştur (p<0.05). Obez bireylerin duygusal 
yeme puanları ise normal vücut ağırlıklı bireylere 
göre yüksektir (p<0.05). Kontrolsüz yeme puanları 
karşılaştırıldığında ise, zayıf bireylerin fazla kilolu 
ve obez bireylerden, normal vücut ağırlıklı bireyle-
rin ise obez bireylerden düşüktür (p<0.05).

Araştırmaya katılan öğrencilerin BKİ sınıflarına 
göre EMAQ-NE ve EMAQ-NS puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu gö-
rülmüştür (p<0.05). Zayıf öğrencilerin EMAQ-NE 
ve EMAQ-NS puanları fazla kilolu ve obez öğren-
cilere göre düşüktür (p<0.05). Ayrıca normal vücut 
ağırlıklı öğrencilerin EMAQ-NE puanları obez öğ-
rencilere göre daha düşüktür (p<0.05).  Öğrencile-
rin BKİ sınıflarına göre sezgisel yeme ölçeği ge-
nelinden aldıkları puanlar arasındaki farkın istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). 
Buna göre, zayıf öğrencilerin sezgisel yeme ölçeği 
genelinden aldıkları puanlar, obez öğrencilere göre 
daha yüksektir (p<0.05) (Tablo 2).

Kadın öğrencilerin TFEQ-R21’de bulunan bilişsel 
kısıtlama, duygusal yeme,  alt faktörlerinden ayrı-
ca EMAQ-NE ve EMAQ-NS alt faktörlerinden al-
dıkları puanlar ile vücut ağırlığı, BKİ, bel çevresi 
ve kalça çevresi değerleri, TFEQ-R21 kontrolsüz 
yeme alt faktöründen aldıkları puanlar ile ise vücut 
ağırlığı, bel çevresi ve kalça çevresi değerleri ara-
sında pozitif yönlü korelasyon olduğu saptanmıştır 
(p<0.05) (Tablo 3).

Kadın öğrencilerin EMAQ-PE ve EMAQ-PS alt 
faktörlerinden aldıkları puanlar ve IES genel puan-
ları ile vücut ağırlığı, BKİ, bel çevresi ve kalça çev-
resi değerleri arasında ise negatif yönlü korelasyon 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Kadın bireylerin 
CES-D puanları ile antropometrik ölçümleri arasın-
da ise anlamlı korelasyonlar olmadığı saptanmıştır 
(p>0.05) (Tablo 3).  

Erkek öğrencilerin TFEQ-R21’de bulunan bilişsel 
kısıtlama alt faktöründen aldıkları puanlar ile 

Tablo 1. Bireylerin cinsiyete göre BKİ değerlerinin dağılımı, KKTC, 2017
     Erkek         Kadın            Toplam

n % n % n %

BKİ Değeri Sınıflaması
  Zayıf • 1 1,0   40   14,8 41 11,1
  Normal Vücut Ağırlıklı•• 47 47,0 183 67,5 230 62,0
  Fazla Kilolu ••• 42 42,0 40 14,8 82 22,1
  Obez •••• 10 10,0   8   3,0 18 4,9
  Toplam 100 100,0 271 100,0 371 100,0

BKİ (Beden Kütle İndeksi) (kg/m2): • <18.5,   •• 18.5-24.9,   ••• 25-29.9,   •••• 30-39.9,    •••••  ≥40 
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Tablo 2: Öğrencilerin BKİ sınıflarına göre TPEQ-R21, EMAQ, CES-D ve IES puanlarının karşı-
laştırılması (n=371) , KKTC, 2017

BKI n s Min Max F p Fark

TFEQ-R21 
Bilişsel 

Kısıtlama 

Zayıf 41 18.70 20.52 0.00 94.44 13.266 0.000* 1-2
Normal 230 41.88 24.64 0.00 100.00 1-3
Fazla Kilolu 82 45.26 25.27 0.00 100.00 1-4
Obez 18 50.31 23.30 0.00 83.33

TFEQ-R21 
Duygusal 

Yeme 

Zayıf 41 24.39 23.99 0.00 88.89 4.731 0.003* 1-2
Normal 230 34.40 25.15 0.00 100.00 1-3
Fazla Kilolu 82 38.89 25.07 0.00 100.00 1-4
Obez 18 47.53 21.49 11.11 83.33 2-4

TFEQ-R21 
Kontrolsüz 

Yeme 

Zayıf 41 36.50 19.45 3.70 77.78 2.905 0.035* 1-3
Normal 230 40.79 19.57 0.00 88.89 1-4
Fazla Kilolu 82 45.26 20.03 0.00 96.30 2-4
Obez 18 49.38 21.60 0.00 77.78

EMAQ-NE

Zayıf 41 29.88 13.92 10.00 69.00 4.923 0.002* 1-3
Normal 230 32.83 14.34 9.00 81.00 1-4
Fazla Kilolu 82 37.38 14.15 9.00 65.00 2-4
Obez 18 42.17 20.47 12.00 81.00

EMAQ-PE

Zayıf 41 30.61 7.54 8.00 45.00 1.887 0.131
Normal 230 28.37 8.99 5.00 45.00
Fazla Kilolu 82 27.37 8.88 5.00 45.00
Obez 18 25.39 9.65 7.00 45.00

EMAQ-NS

Zayıf 41 13.90 7.89 5.00 33.00 6.056 0.000* 1-3
Normal 230 14.60 7.90 5.00 45.00 1-4
Fazla Kilolu 82 18.17 7.08 5.00 33.00
Obez 18 18.94 8.18 6.00 34.00

EMAQ-PS

Zayıf 41 16.76 4.77 6.00 27.00 1.040 0.375
Normal 230 16.54 5.38 3.00 27.00
Fazla Kilolu 82 15.60 5.02 3.00 27.00
Obez 18 15.17 5.07 3.00 24.00

CES-D

Zayıf 41 43.41 10.32 28.00 64.00 2.147 0.094
Normal 230 42.40 10.88 25.00 82.00
Fazla Kilolu 82 39.46 10.07 24.00 72.00
Obez 18 39.61 9.80 26.00 58.00

IES-Şartsız 
Yemeye 

İzin Verme

Zayıf 41 3.82 0.82 1.80 5.00 2.854 0.037* 1-4
Normal 230 3.41 0.87 1.20 5.00
Fazla Kilolu 82 3.42 0.86 1.60 5.00
Obez 18 3.37 0.73 2.40 4.80

IES-Duygusal Değil 
Fiziksel Sebeplerle 

Yeme

Zayıf 41 3.37 0.66 1.88 4.50 2.540 0.056
Normal 230 3.23 0.57 1.50 4.75
Fazla Kilolu 82 3.09 0.63 1.75 4.38
Obez 18 3.06 0.39 2.38 3.88

IES-Açlık ve Doygunluk 
 İpuçlarına Güvenme

Zayıf 41 3.46 0.94 1.17 5.00 3.561 0.014* 1-4
Normal 230 3.33 0.81 1.00 5.00
Fazla Kilolu 82 3.07 0.92 1.00 5.00
Obez 18 2.92 0.80 1.33 4.17

IES-Beden-Yiyecek 
Seçim Uyumu

Zayıf 41 3.50 1.05 1.00 5.00 1.936 0.123
Normal 230 3.37 0.93 1.00 5.00
Fazla Kilolu 82 3.23 1.10 1.00 5.00
Obez 18 2.92 0.96 1.00 4.50

IES genel puan

Zayıf 41 3.54 0.50 2.35 4.53 5.960 0.001* 1-4
Normal 230 3.34 0.48 1.76 4.67
Fazla Kilolu 82 3.20 0.52 2.08 4.64
Obez 18 3.06 0.40 2.38 3.99

*p<0.05, BKİ: beden kütle indeksi, TFEQ-R21: üç faktörlü yeme ölçeği, EMAQ: duygusal iştah anketi, EMAQ-
PE: olumlu duygu, EMAQ-PS: olumlu durum, EMAQ-NE: olumsuz duygu, EMAQ-NS: olumsuz durum, CES-D: 
depresyon ölçeği, IES: sezgisel yeme ölçeği 
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Tablo 3: Kadın öğrencilerin antropometrik ölçümleri ile TFEQ-R21, EMAQ, CES-D ve IES puan-
ları arasındaki korelasyonlar (n=271) , KKTC, 2017

Üç Faktör Yeme 
Ölçeği

Duygusal İştah Anketi CES-D Sezgisel Yeme Ölçeği
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r 0.364 0.262 0.187 0.169 -0.143 0.198 -0.068 -0.010 -0.178 -0.199 -0.164 -0.127 -0.296

p 0.000* 0.000* 0.002* 0.005* 0.018* 0.001* 0.261 0.873 0.003* 0.001* 0.007* 0.037* 0.000*

B
oy

 u
zu

nl
uğ

u 
(c

m
)

r -0.046 0.092 0.166 0.131 -0.090 0.151 0.014 -0.048 0.030 -0.123 -0.109 -0.092 -0.148

p 0.446 0.131 0.006* 0.031* 0.140 0.013* 0.821 0.433 0.621 0.042* 0.074 0.132 0.015*

B
K

İ (
kg

/m
2 ) r 0.424 0.249 0.116 0.139 -0.120 0.156 -0.084 0.004 -0.231 -0.139 -0.116 -0.091 -0.248

p 0.000* 0.000* 0.057 0.022* 0.048* 0.010* 0.166 0.943 0.000* 0.022* 0.056 0.135 0.000*

B
el

 ç
ev

re
si

 (c
m

)

r 0.318 0.285 0.122 0.177 -0.187 0.218 -0.060 -0.009 -0.180 -0.195 -0.121 -0.076 -0.244

p 0.000* 0.000* 0.044* 0.003* 0.002* 0.000* 0.329 0.888 0.003* 0.001* 0.046* 0.215 0.000*

K
al

ça
 ç

ev
re

si
 

(c
m

)

r 0.328 0.262 0.153 0.175 -0.216 0.192 -0.138 0.060 -0.159 -0.207 -0.172 -0.136 -0.274

p 0.000* 0.000* 0.012* 0.004* 0.000* 0.001* 0.024* 0.329 0.009* 0.001* 0.004* 0.025* 0.000*

B
el

/k
al

ça
 o

ra
nı

r 0.074 0.186 0.037 0.141 -0.059 0.180 0.034 -0.094 -0.082 -0.123 -0.008 0.053 -0.077

p 0.223 0.002* 0.547 0.020* 0.334 0.003* 0.582 0.121 0.180 0.043* 0.895 0.383 0.205

*p<0.05, BKİ: beden kütle indeksi, TFEQ-R21: üç faktörlü yeme ölçeği, EMAQ: duygusal iştah anketi, EMAQ-PE: 
olumlu duygu, EMAQ-PS: olumlu durum, EMAQ-NE: olumsuz duygu, EMAQ-NS: olumsuz durum, CES-D: depres-
yon ölçeği, IES: sezgisel yeme ölçeği, ŞYİV: şartsız yemeye izin verme, DDFSY: duygusal değil fiziksel sebeplerle 
yeme, ADİG: açlık ve doygunluk ipuçlarına güvenme, BYSU: beden-yiyecek seçim uyumu,
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Tablo 4: Erkek öğrencilerin antropometrik ölçümleri ile TFEQ-R21, EMAQ, CES-D ve IES puan-
ları arasındaki korelasyonlar (n=100) , KKTC, 2017

Üç Faktör Yeme 
Ölçeği

Duygusal İştah Anketi CES-D Sezgisel Yeme Ölçeği

B
ili

şs
el

 K
ıs

ıtl
am

a

D
uy

gu
sa

l Y
em

e

K
on

tro
ls

üz
 Y

em
e

EM
A

Q
-N

E

EM
A

Q
-P

E

EM
A

Q
-N

S

EM
A

Q
-P

S

C
ES

-D

ŞY
İV

D
D

FS
Y

A
D

İG

B
Y

SU

Se
zg

is
el

 Y
em

e
Ö

lç
eğ

i G
en

el
i

V
üc

ut
 a

ğı
rl

ığ
ı 

(k
g)

r 0.114 0.151 0.250 0.107 -0.047 0.125 -0.091 -0.144 -0.076 0.076 -0.233 -0.304 -0.275

p 0.260 0.134 0.012* 0.291 0.641 0.215 0.369 0.152 0.450 0.450 0.020* 0.002* 0.006*

B
oy

 u
zu

nl
uğ

u 
(c

m
)

r -0.130 0.006 0.209 -0.045 0.081 0.013 -0.048 0.065 0.067 0.153 -0.008 -0.161 -0.033

p 0.197 0.950 0.037* 0.658 0.422 0.897 0.634 0.518 0.510 0.129 0.935 0.110 0.742

B
K

İ (
kg

/m
2 ) r 0.200 0.167 0.133 0.109 -0.140 0.122 -0.156 -0.194 -0.142 0.015 -0.228 -0.213 -0.262

p 0.046* 0.096 0.187 0.279 0.165 0.227 0.122 0.054 0.160 0.881 0.023* 0.033* 0.008*

B
el

 ç
ev

re
si

 (c
m

)

r 0.173 0.259 0.214 0.036 -0.079 0.013 -0.058 -0.135 -0.198 -0.042 -0.228 -0.316 -0.355

p 0.085 0.009* 0.033* 0.720 0.432 0.901 0.568 0.181 0.049* 0.682 0.023* 0.001* 0.000*

K
al

ça
 ç

ev
re

si
 

(c
m

)

r 0.183 0.229 0.148 0.077 -0.176 0.094 -0.182 -0.166 -0.257 -0.057 -0.147 -0.140 -0.263

p 0.069 0.022* 0.141 0.446 0.080 0.352 0.069 0.099 0.010* 0.575 0.145 0.165 0.008*

B
el

/k
al

ça
 o

ra
nı

r 0.014 0.204 0.195 0.076 0.014 0.038 -0.026 -0.131 0.097 0.054 -0.185 -0.455 -0.252

p 0.894 0.041* 0.052 0.450 0.892 0.711 0.795 0.194 0.335 0.595 0.065 0.000* 0.011*

*p<0.05, BKİ: beden kütle indeksi, TFEQ-R21: üç faktörlü yeme ölçeği, EMAQ: duygusal iştah anketi, EMAQ-PE: 
olumlu duygu, EMAQ-PS: olumlu durum, EMAQ-NE: olumsuz duygu, EMAQ-NS: olumsuz durum, CES-D: depres-
yon ölçeği, IES: sezgisel yeme ölçeği, ŞYİV: şartsız yemeye izin verme, DDFSY: duygusal değil fiziksel sebeplerle 
yeme, ADİG: açlık ve doygunluk ipuçlarına güvenme, BYSU: beden-yiyecek seçim uyumu
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BKİ değerleri,  duygusal yeme alt faktöründen 
aldıkları puanlar ile bel çevresi, kalça çevresi ve 
bel/kalça oranı, kontrolsüz yeme alt faktöründen 
aldıkları puanlar ile ise vücut ağırlığı ve bel çev-
resi değerleri arasında pozitif yönlü korelasyon 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4). 

Erkek öğrencilerin EMAQ-NE, EMAQ-NS, 
EMAQ-PE ve EMAQ-PS alt faktörlerinden al-
dıkları puanlar ayrıca CES-D puanları ile antro-
pometrik ölçümleri arasında anlamlı bir korelas-
yon olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).  Erkek 
öğrencilerin IES genelinden aldıkları puanlar ile 
ise vücut ağırlığı, BKİ, bel çevresi, kalça çevresi 
ve bel/kalça oranı değerleri arasında negatif yönlü 
korelasyon olduğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 
4). 

TARTIŞMA
Günümüzde, obezitenin prevelansı dünya çapında 
çarpıcı biçimde artmıştır. Obezite, kronik hasta-
lıkların ve yüksek morbidite ve mortaliteye sahip 
metabolik bozuklukların gelişmesinde önemli bir 
risk faktörüdür. Ayrıca psikososyal sağlık ve refah 
üzerinde olumsuz etkisi olabilmektedir (22-24). 

DSÖ’ye göre, dünya genelinde obezite 1975’ten 
bu yana neredeyse üç kat artmış olup 2016 yılın-
da 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin %39’unun fazla 
kilolu ve %13’ünün obez olduğu belirtilmiştir 
(25). Türkiye Sağlık Beslenme Araştırması-2010 
(TBSA-2010) sonucuna göre Türkiye genelinde 
obez ve fazla kilolu bireylerin görülme sıklığı 
sırasıyla; erkeklerde %20,5 ve %39,1, kadınlar-
da ise %41,0 ve %29,7 olarak saptanmıştır. Tüm 
yetişkin bireylerde ise obezite görülme sıklığı 
%30,3, fazla kilolu görülme sıklığı ise %34,6’dır. 
Bunun yanında yetişkin bireylerde erkeklerin 
sadece %38,6’sı, kadınların ise %26,6’sı normal 
BKİ değerine sahiptir (26).  

Üniversite öğrencilerinde yapılan bu çalışmada 
bireylerin BKİ değerlerine göre dağılımına ba-
kıldığında; kadın bireylerin %3,0’ı obez, %67,5’i 
normal vücut ağırlığındadır. Erkek bireylerin ise 
%10’unun obez, %47,0’sinin normal vücut ağır-
lığında olduğu saptanmıştır (Tablo 1). Benzer 
yaş grubunda yapılan başka bir çalışmada ise, er-
kek öğrencilerin %12,5’i, kadın öğrencilerin ise 

%4’ünün obez olduğu belirtilmiştir (27). Mog-
re ve arkadaşlarının (28) üniversite öğrencilerin 
yaptığı diğer bir çalışmada, kadın öğrencilerin 
%25,8’inin, erkek öğrencilerin ise %5,9’unun 
obez olduğu sonucuna ulaşılmıştır. TBSA so-
nucuna göre ise, 19-30 yaş grubunda erkeklerin 
%7,7’sinin, kadınların %13,8’inin obez olduğu, 
erkeklerin %30,5’inin, kadınların %22,2’sinin 
fazla kilolu olduğu saptanmıştır (26).

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde sezgisel 
yeme, depresyon ve duygusal yeme davranışları-
nın antropometrik ölçümler üzerindeki etkisi de-
ğerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çalış-
maya dahil edilen öğrencilerin BKİ’ne göre biliş-
sel kısıtlama, duygusal yeme ve kontrolsüz yeme 
davranışları puanları farklılık gösterebilmektedir. 
Zayıf bireylerin bilişsel kısıtlama, duygusal yeme 
ve kontrolsüz yeme davranış puanları hem normal 
ağırlıklı hem de obez bireylerden daha düşüktür. 
Ayrıca obez bireylerin duygusal yeme ve kontrol-
süz yeme davranış puanları, normal vücut ağırlık-
lı bireylere göre daha  yüksektir (Tablo 2). Bu so-
nuçlara benzer şekilde, Verzijl ve arkadaşlarının 
(29) yaptığı çalışmada duygusal yeme davranış 
puanı yüksek olan bireylerin, BKİ değerlerinin de 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Bunlara ek olarak, bu çalışmada kadınların duy-
gusal yeme ve kontrolsüz yeme alt faktörlerinden 
aldıkları puanlar ile vücut ağırlığı arasında pozitif 
yönlü korelasyon saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 3).  
Erkeklerde ise kontrolsüz yeme alt faktöründen 
aldıkları puanlar ile vücut ağırlığı arasında pozitif 
yönlü korelasyon olduğu belirlenmiştir (p<0.05) 
(Tablo 4). Üniversite öğrencileri ile yapılan diğer 
çalışmada 1453 birey değerlendirilmiş ve depre-
sif semptomların hem erkekler hem de kadınlarda 
duygusal yeme ile pozitif ilişkili olduğu ayrıca 
duygusal yemenin her iki cinsiyette de BKİ ile po-
zitif ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu nedenle genç 
yetişkin bireylerde obezitenin önlenmesi ve teda-
visinde duygusal yeme kontrolünün sağlanması 
gerektiği öne sürülmektedir (30). Hays ve arka-
daşlarının (31) yaptığı çalışmada ise kontrolsüz 
yeme davranışının ağırlık kazanımı ve BKİ’nin 
artmasıyla pozitif ilişkili olduğu belirtilmiştir.  

Obez bireylerin vücut ağırlıklarını kontrol etmek 
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için besin alımını bilişsel olarak kısıtlayabileceği, 
bu yüzden de bilişsel kısıtlama davranışının gö-
rüldüğü düşünülmektedir (32). Işgın ve arkadaş-
larının (33) yaptığı çalışmada, adölesanlarda bi-
lişsel kısıtlama davranışının BKİ’ne göre farklılık 
gösterdiği belirtilmiştir. Zayıf bireylerin bilişsel 
kısıtlama davranış puanlarının hem normal ağır-
lıklı hem de obez bireylerden daha düşük olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. On yedi-20 yaş arası 2997 
kadın bireyi kapsayan  çalışmanın sonucuna göre 
de BKİ’deki artışın, bilişsel kısıtlama ve duygusal 
yeme davranış puanındaki artış ile ilişkili olduğu 
saptanmıştır (32). James ve arkadaşlarının (34) 
yaşları 20-65 yaş arasında değişen kadın birey-
lerde yaptığı çalışmada da obez ve fazla kilolu 
kadın bireylerin bilişsel kısıtlama davranış puanı-
nın yüksek olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada da 
hem erkekler hem de kadınların bilişsel kısıtlama 
alt faktöründen aldıkları puanlar ile BKİ arasın-
da pozitif yönlü korelasyon olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05) (Tablo 3-4).  

Bireyler olumsuz bir duygu yaşadığı zaman ve 
bu duygu durumunu azaltmak için besin alımını 
arttırabilirler. Bu durum da bireylerde ağılık artı-
şına ve BKİ’de artışa neden olabilmektedir (35). 
Literatürde bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda 
olumsuz duygusal uyaranların bireylerde yemek 
yeme eğilimini arttırdığı ve bunun sonucunda vü-
cut ağırlığında artışa neden olduğu belirtilmekte-
dir. Çünkü yemek yeme önemli bir ruh halini dü-
zenleme davranışı olarak kabul edilmektedir (36-
39). Ayrıca BKİ’si düşük olan bireylerin olumlu 
duyguları yaşadıkları zamanlarda daha fazla ye-
mek yeme davranışı sergiledikleri saptanmıştır 
(13). Normal vücut ağırlığındaki sağlıklı bireyler-
de yapılan çalışmada ise olumlu duyguların besin 
alımını tetiklediği belirtilmiştir (40). 

Yapılan bu çalışmada kadın öğrencilerin BKİ 
ve vücut ağırlığı değerleri ile olumsuz duygu ve 
olumsuz olay alt faktörleri arasında pozitif kore-
lasyon olduğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 3). 
Diğer bir çalışmada, kadın öğrencilerin olumsuz 
duygu durumlarının yoğunluğunu azaltmak için 
daha çok duygusal yeme davranışı gösterdikle-
ri ve bunun sonucunda BKİ ve vücut ağırlığının 
arttığı saptanmıştır (41). Bourdier ve arkadaşla-
rının (42) yaptığı çalışmada da olumsuz duygu 

durumları ile BKİ arasında pozitif yönlü ilişki 
bulunmuştur. Buna ek olarak, olumsuz duygu ve 
durumlara yanıt olarak daha fazla yemek yemeye 
eğilimli olduklarını bildiren bireylerin daha yük-
sek BKİ’ye sahip olduğu belirtilmiştir (42). 

Üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada 
öğrencilere EMAQ uygulanmış ve öğrencilerin 
olumsuz duygu durumları ile BKİ arasında pozitif 
yönde ilişki olduğu belirtilmiştir. BKİ’i yüksek 
bireylerin, olumsuz duygu durumlarından aldık-
ları puanların daha yüksek olduğu saptanmıştır 
(13). Benzer olarak bu çalışmaya katılan zayıf 
öğrencilerin olumsuz duygu ve olumsuz olay alt 
faktörlerinden aldıkları puanlar, fazla kilolu ve 
obez öğrencilere göre anlamlı düzeyde düşük bu-
lunmuştur. Ayrıca normal vücut ağırlıklı öğrenci-
lerin olumsuz duygusal durum alt faktöründen al-
dıkları puanlar obez öğrencilere göre daha düşük 
bulunmuştur (Tablo 2).

Bu yeme davranışlarından farklı olarak sezgisel 
yeme davranışı ile antropometrik ölçümler ara-
sındaki ilişkiye baktığımız zaman; sezgisel yeme 
davranışı vücudun açlık ve doygunluğuna odak-
lanan, hangi besinin ne miktarlarda tüketileceğine 
dair ipucu veren bir yaklaşım olarak görülmesi 
nedeniyle BKİ ve vücut ağırlığı ile ters ilişkili ol-
duğu vurgulanmaktadır (2,43). Camilleri ve arka-
daşlarının (44) yaptığı çalışmada fazla kilolu ve 
obez bireylerde sezgisel yeme davranışının düşük 
olduğu saptanmıştır. Sezgisel yeme ve BKİ ara-
sındaki ilişkinin araştırıldığı benzer çalışmalarda 
da sezgisel yeme davranışı görülen bireylerde, 
BKİ değerlerinin düşük olduğu sonucuna ulaşıl-
mıştır (16,45,46).

Denny ve arkadaşları (47) tarafından yürütülen 
yaş ortalaması 25 olan erkek ve kadın bireylerin 
katıldığı çalışmada, bireylerin BKİ değerleri ile 
sezgisel yeme puanları karşılaştırılmıştır. Normal 
vücut ağırlıklı ve zayıf bireylerin, fazla kilolu ve 
obez bireylere göre sezgisel yeme puanının daha 
yüksek olduğu belirtilmiştir. Sezgisel yeme dav-
ranışını gösteren bireylerin vücuduna ne kadar 
yemek yemelerini söylemeleri konusunda güven-
diklerini ve bu güvensizliği yaşayanlara kıyasla 
yeme davranış bozukluğunun görülme olasılığı-
nın daha az olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca doy-
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dukları zaman yemeği bıraktıklarını bildirmişler-
dir. Ne kadar yemek yemeleri konusunda kendile-
rine güvenen kadın bireylerin vücut ağırlığı kont-
rolünü sağlamaya yönelik olumsuz davranışlarla 
karşılaşma olasılığının daha az olduğu saptanmış-
tır (47). Benzer şekilde İsviçre’de de yapılan bir 
çalışmada, sezgisel yeme davranışının hem erkek 
hem de kadınlarda BKİ ile ters ilişkili olduğu sap-
tanmıştır (46). Bu çalışmada zayıf öğrencilerin 
obezlere göre sezgisel yeme ölçeği genelinden al-
dıkları puanlar arasındaki farkın istatistiksel ola-
rak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 
2). Bireylerin IES genel puanı ile vücut ağırlığı ve 
BKİ arasında negatif yönlü korelasyon belirlen-
miştir (p<0.05) (Tablo 3-4). Çalışmanın sonucu, 
literatürle benzerlik göstermektedir (16,45-47).

Sezgisel yeme konusundaki araştırmalar son yıl-
larda artış göstermiştir. Mevcut araştırmalar sez-
gisel yeme ile BKİ’nin ters ilişkili olduğunu ve 
psikolojik açıdan bireyleri daha olumlu etkiledi-
ğini ancak daha fazla araştırma ile bu bulguların 
desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır (48). 
Denny ve arkadaşları (47) tarafından, sezgisel ye-
menin hem vücut ağırlığı kontrolünün sağlanması 
hem de yeme bozukluğu davranışlarının önlen-
mesi açısından yararlı olabileceği öne sürülmek-
tedir. Bu nedenle sezgisel yeme sonucunda dü-
zensiz yeme davranışlarının azalabileceği ve daha 
sağlıklı ağırlık kaybının olabileceği belirtilmiştir. 
Buna rağmen, sezgisel yeme davranış yaklaşımı 
ile ilgili yapılan çalışmaların yeterli olmadığı ve 
sezgisel yeme davranışı ile BKİ arasındaki iliş-
kiyi araştırmak için ileriye dönük çalışmalara 
ihtiyaç olduğu belirtilmiştir (43). Sezgisel yeme 
davranışı bireylerde sağlıklı ağırlık yönetiminde 
olumlu bir yaklaşım olsa bile Hawks’a (16) göre 
geçici destek sağlayabileceği, bu nedenle sezgisel 
yeme davranışının gelecekteki etkilerinin araştı-
rılması ve tartışılması gerektiği belirtilmektedir.

Bu araştırmada ek olarak, kadınların ve erkekle-
rin duygusal yeme ve kontrolsüz yeme alt faktör-
lerinden aldıkları puanlar ile bel çevresi değeri 
arasında pozitif yönlü korelasyon saptanmıştır 
(p<0.05) (Tablo 3-4). Ayrıca bireylerin IES genel 
puanı ile bel çevresi arasında negatif yönlü ko-
relasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05) 
(Tablo 3-4). Buna göre,, sezgisel yeme davranışı 

arttıkça bel çevresinin azalma eğiliminde olduğu 
saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 3 ve 4). Yapılan lite-
ratür çalışmalarında genelde bireylerin duygusal 
yeme davranış puanları ile BKİ değerleri karşı-
laştırılmış olup bel çevresi değerleri ile duygusal 
yeme davranışları arasındaki ilişkiyi gösteren ça-
lışmalar yetersizdir  (34,45-47). 

BKİ dışında bel çevresi ve BKO da abdominal 
obeziteyi değerlendirmek için kullanılan diğer 
ölçüm metotları arasındadır. BKİ gibi bel çevre-
sinin ve BKO’nun artması kronik hastalıkların 
gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür (49). Bel 
çevresi ölçümü, BKİ ve BKO ile uygun bir kore-
lasyon göstermektedir. Akman ve arkadaşlarının 
(50) yaptığı çalışmada bel çevresi ile BKİ arasın-
da yüksek bir korelasyon olduğu sonucuna ulaşıl-
mıştır. Yapılan başka bir çalışmada ise obezitenin 
sınıflandırılmasında BKİ kadar bel çevresinin de 
önemli olduğu belirtilmiştir (51). Chinedu ve ar-
kadaşlarının (52) yaptığı benzer çalışmada ise, bel 
çevresinin BKİ gibi artan ağırlık ve obezitenin 
önemli bir göstergesi olabileceği sonucuna ulaşıl-
mıştır (53). Yapılan başka bir çalışmada da benzer 
sonuçlar elde edilmiş, artan BKİ ile bel çevresi, 
kalça çevresi ve BKO arasında pozitif ilişki bu-
lunmuştur (54).

Yapılan araştırmalarda BKİ ile bel çevresi arasın-
da korelasyon olduğu açıkça görülmektedir (52-
54). Bu nedenle bel çevresi değerlerinin de, duy-
gusal yeme davranış puanlarını etkileyebileceği 
öne sürülebilir. Ayrıca bel çevresindeki artışın 
abdominal obezitenin göstergesi olması nedeni-
yle (54) duygusal faktörler sağlık sorunları riskini 
ortaya çıkarabilir, bu nedenle bel çevresi ve duy-
gusal yeme davranışları arasındaki ilişki araştırıl-
malıdır.

Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar, 
olumsuz duygu ve olayların ayrıca kontrolsüz 
yeme, duygusal yeme ve bilişsel kısıtlama 
davranışlarının üniversite öğrencilerinde BKİ, 
vücut ağırlığı ve bel çevresinin artmasına ned-
en olabileceğini göstermektedir. Buna karşın 
sezgisel yeme davranışı ile vücut ağırlığı, BKİ, 
bel çevresi ve kalça çevresi arasında ise negat-
if yönlü korelasyon belirlenmiştir. Bu nedenle 
sezgisel yeme davranışının antropometrik ölçüm-
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leri olumlu yönde etkileyebileceği söylenebilir. 
Duygu durumlarının genç yetişkin dönemde besin 
alımının artışına ve bununla ilişkili olarak ağırlık 
kazanımına ve abdominal obeziteye neden ola-
bileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bireyler-
in duygu durumları değişikliklerine bağlı olarak 
vücut ağırlığı kontrolünü sağlayabilmeleri ve 
genç yetişkin dönemde abdominal yağlanmanın 
ve obezitenin engellenebilmesi için sağlıklı 
beslenme alışkanlıkları kazanmaları konusunda 
bilinçlendirilmeleri gereklidir. Bu nedenle birey-
lerin beslenme ve psikolojik durumuyla ilgili di-
yetisyen, psikiyatrist/psikolog ile görüşüp yardım 
almaları önerilebilir. Ayrıca sezgisel yeme, duy-
gusal yeme ve depresyon ile antropometrik 
ölçümler arasındaki ilişkiyi içeren geniş kapsamlı 
çalışmaların planlanması gereklidir.
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The Effectiveness of the Tobacco, Alcohol and Drug Dependence 
Treatment Program (SAMBA) on Problem Solving Skills

Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı Tedavi Programının (Samba) 
Problem Çözme Becerilerı Üzerine Etkisi
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ABSTRACTÖZ
This study is aimed to determine the effectiveness of tobacco, alco-
hol, and drug dependence treatment program on problem-solving 
skills at the Alcohol and Substance Addiction Research Treatment 
and Education Center treated patients. This quasi-experimental 
study was conducted with 31 patients who were hospitalized in ASA-
REC clinic between July-October 2017. Data were collected on first 
day admission to hospital and on the day of discharge with perso-
nal information form and Problem-Solving Inventory. The mean age 
of the patients was 38.5±14.1. 51.6% of the patient were married, 
45.2% were high school graduated, 67.7% were living with their 
family and 38.7% were unemployed. 16% had previously been in-
patient treatment, 41.9% had attempted suicide before. There was 
a statistically significant difference between the scores of personal 
control subscale of patients before and after the Alcohol and Drug 
Dependence Treatment program (p<0.001) but there were no sig-
nificant differences between the other subscales and total scores 
(p˃0.05). It was determined that Alcohol and Drug Dependence 
Treatment program was more effective on the patients’ awareness of 
problem solving in the personal control sub-scale.

Bu araştırmada Alkol/Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve 
Eğitim Merkezinde tedavi gören hastalarda Sigara, Alkol Madde 
Bağımlılığı Tedavi Programının problem çözme becerileri üzerine 
etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma Temmuz-Ekim 2017 
tarihleri arasında yatarak tedavi gören 31 hasta ile yarı deneysel 
olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler hastanın kliniğe kabulünün ger-
çekleştiği ilk gün ve taburculuğunun gerçekleştiği gün kişisel bilgi 
formu ve Problem Çözme Envanteri ile toplanmıştır. Hastaların yaş 
ortalaması 38,5±14,1’dir. Hastaların %51,6’sı evli, %45,2’si lise 
mezunu, %67,7’si ailesi ile yaşamakta, %38,7’si herhangi bir işte ça-
lışmamaktadır. Hastaların %16’sı daha önce yatarak tedavi görmüş, 
%41,9’u ise daha önce intihar girişiminde bulunmuştur. Hastaların 
Sigara, Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programı eğitimi öncesi ve 
sonrası arasında puan ortalamalarında kişisel kontrol alt boyutun-
da istatiksel olarak anlamlı fark (p<0,001) bulunurken, diğer alt 
boyutlar ve toplam puan arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır 
(p˃0,05). Sigara, Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programının has-
taların problem çözme farkındalığında kişisel kontrol alt boyutunda 
daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Keywords: Alcohol and substance addiction, problem solving, 
substance abuse,

Anahtar Kelimeler: Alkol ve madde bağımlılığı, problem çözme, 
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GİRİŞ

Alkol/madde bağımlılığı, kişiyi ve çevresini fi-
ziksel, ruhsal ve sosyal yönden etkileyen bir has-
talıktır (1). Alkol / madde kötüye kullanımı gide-
rek yaygınlaşan önemli bir halk sağlığı sorunu ol-
makla birlikte bireyin yanı sıra ailesini, toplumu 

ve toplumun ekonomik, hukuksal alanlarına kadar 
birçok alanı ciddi şekilde etkileyerek olumsuz so-
nuçlara sebep olmaktadır (2,4). 2016 yılı Dünya 
Madde Raporu’nda dünyada 15-64 yaş arasında 
yaklaşık 247 milyon insanın (her 20 kişide 1) en 
az bir yasadışı madde kullandığı, bunlardan en az 
29 milyonunun kullanım bozukluğu yaşadığı bil-
dirilmiştir (5). Ülkemizde ise Türkiye Uyuşturu-
cu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzlem Merkezi’nin 
(TUBİM) hazırladığı Türkiye Uyuşturucu Madde 
Raporu’nda 2011 yılında, sigara kullanımı %51,8, 
alkol %28,3; 2013 yılında, madde kullanımı %2,7 
olarak belirlenmiş olup, en riskli grup 15-24 yaş 
aralığı olarak değerlendirilmiştir (4, 6).

Problem çözme, ortaya çıkan belirli bir durumla 
baş edebilme için etkili seçenekleri oluşturmayı, 
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uygun olanı seçmeyi ve uygulamayı içeren bi-
lişsel ve davranışsal bir süreçtir (7, 8). Bireyler 
karşılaştıkları sorunları bazen basit girişimlerle, 
bazen de bireyin sahip olduğu yeteneklerle çöze-
bilmektedir (9). Problem çözme becerisine sahip 
olan kişiler; yaşamlarındaki zorluğu görür, eleşti-
rel düşünebilir, alternatif çözüm yolları üretebilir 
ve kendisi için en uygun olanı değerlendirebilir 
(10). Problemleri çözmek için kullanılan alkol / 
madde ise bireyi uygun düşünme, etkili seçenek-
leri oluşturma ve uygun davranıştan uzaklaştır-
maktadır. Ortaya çıkan sorunların üzerine alkol 
/ madde kullanmanın getirmiş olduğu sorunlar 
da eklenir. Sorunlara çözüm bulduğunu düşünen 
birey alkol / madde kullanmayı baş etme meka-
nizması olarak görür. Her sorunla karşılaştığında 
alkol / madde kullanımı olan birey yeni baş etme 
mekanizması geliştirmez ve kişinin problem çöz-
me becerilerinde azalma görülebilir (3, 11). Cerea 
ve ark. (12) yaptıkları çalışmada alkol/madde kö-
tüye kullanım olan kişilerin problem çözme bece-
rilerinin sağlıklı grupla karşılaştırıldığında daha 
az olduğunu belirlemiştir. Yapılan çalışmalarda 
da alkol/madde bağımlılığı olan kişilerin daha 
çok kaçıngan problem çözme yolunu kullandığı 
belirlenmiştir (13,15). Bireyin sorunlar karşısında 
baş etme yeteneğinde ya da problem çözme bece-
risindeki yetersizlik ile alkol / madde bağımlılığı 
arasındaki ilişki yapılan çalışmalar ile ortaya ko-
nulmuştur (15, 16). Kişilerarası ilişki kurma bece-
rileri gelişmiş, stresle başa çıkıp problemleri çö-
züme ulaştırabilen bireylerin bağımlılık ile müca-
delede daha başarılı olabildiği belirtilmektedir (9).

Bağımlılık kliniklerinde uygulanan Sigara, Alkol 
Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA) 
katılımcılara öfke ve stresle başa çıkma becerisi 
kazandırma, problem çözme becerilerinin geliş-
mesini sağlama, etkili iletişim yöntemlerini öğ-
retme, alkol veya madde konusunda bilgilenilme-
sini, değişim motivasyonunu sağlama ve yinele-
meyi engelleyecek becerileri kazandırmak için 
yapılandırılmış bir tedavi programıdır. SAMBA; 
grup formatında bir psikoeğitimdir. Oturumlar 
şeklinde düzenlenmiş olup, interaktif uygulama-
lar ve aktiviteler içermektedir. Oturumlar 6 temel 
alanda (madde etkileri ve bağımlılık, motivasyon 
kazandırma, öfke ve stres ile başa çıkma, kayma-
yı önleme, iletişim becerileri ve düşünce tuzak-

ları) gerçekleştirilmekte olup sigara kullananlara 
yönelik ek bir oturum eklenmektedir (17, 18). 
Haftada en az iki kez uygulanan programda al-
kol veya madde kullanımı kötüye kullanım veya 
bağımlılık düzeyinde olan, 18 yaş üstü kişiler 
programa kabul edilmektedir. SAMBA programı 
ile alkol veya madde konusunda kişinin bilgilen-
mesi, değişim motivasyonunu sağlamak, bulaşıcı 
hastalıklardan korunma, yinelemeyi engelleyecek 
becerileri kazandırma, öfke ve stresle başa çıkma 
becerisini öğretmek, etkili iletişim yöntemlerini 
öğretme ve kişinin alkol / madde kullanımı ile 
ilgili düşünce hatalarının farkına varmasını sağ-
lamak amaçlanmaktadır (17). Denetimli serbest-
lik kapsamında SAMBA programına dahil edilen 
madde kullanıcıları ile Ögel ve ark. (18) tarafın-
dan gerçekleştirilen çalışmada SAMBA’nın mad-
de kullanıcılarında tedaviye uyumu artırıcı bir et-
ken olduğu belirlenmiştir.

Bağımlılık kliniklerinde SAMBA uygulaması ile 
problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi ince-
leyen çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın 
bu anlamda literatüre katkı sağlayacağı düşünül-
mektedir. Bu araştırmada amaç SAMBA progra-
mının problem çözme becerileri üzerine etkinliği-
ni araştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma Alkol / Madde Bağımlılığı Araştırma 
Tedavi ve Eğitim Merkezinde (AMATEM) alkol 
ve madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören has-
talarda SAMBA programının problem çözme be-
cerileri üzerinde etkinliğini belirlemek amacıyla 
yarı deneysel olarak gerçekleştirilen bir çalışma-
dır. 

Araştırmanın örneklem büyüklüğünü saptamada 
evrendeki birey sayısı bilinen örneklem geniş-
liği formülü kullanılmıştır (n=N t2 pq/ d2 (N-1) 
+ t2 pq). Araştırmanın örneklemini, 0,80 power 
(test gücü), %5 (0,05) hata payı ve %95 güven 
düzeyi ile 31 hasta oluşturmuştur. Araştırmaya 
dahil edilme kriterleri; 18 yaş üstü olma, klinikte 
tedavi süresince SAMBA programını tamamla-
mış olmak, çalışmaya katılma konusunda gönüllü 
olma, AMATEM kliniğinde yatarak tedavi görü-
yor olma ve iletişim güçlüğünün bulunmaması-
dır. Araştırmanın dışlama kriterleri ise çalışmaya 
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katılma konusunda gönüllü olmama, SAMBA 
programını tamamlamamış olma ve iletişim güç-
lüğünün bulunmasıdır. Araştırma verileri, Tem-
muz-Ekim 2017 tarihleri arasında bir üniversite-
nin sağlık araştırma ve uygulama merkezi, AMA-
TEM kliniğinde toplanmıştır. Veriler; AMATEM 
kliniğinde hasta görüşme odasında, her bir hasta 
ile yüz yüze ortalama 15 dakika süren görüşmeler 
ile elde edilmiştir.

Bu çalışmanın gerçekleştirildiği AMATEM kli-
niğinde SAMBA programı alkol/madde kötüye 
kullanımı olan hastalar ile yürütülmektedir. Siga-
ra bağımlılığı olan hastalar klinikte yatarak tedavi 
olmamaktadır. Hastalar yatarak tedavi oldukları 
süre boyunca SAMBA programına düzenli ola-
rak katılmaktadırlar. SAMBA programı psikolog 
ve hemşire tarafından 4 hafta süresince haftanın 
3 günü olmak üzere 12 oturum şeklinde katılım-
cıların devamlılığı sağlanarak yürütülmektedir. 
Eğitim süresince katılımcıların alkol veya madde 
konusunda bilgilenmesinin sağlanması, değişim 
motivasyonunun sağlanması, yinelemeyi engelle-
yecek becerilerin kazandırılması, öfke ve stresle 
başa çıkma becerisinin öğretilmesi, etkili iletişim 
yöntemlerinin öğretilmesi ve bireyin alkol/mad-
de kullanımı ile ilgili düşünce hatalarının farkına 
varmasının sağlanması amacıyla madde etkileri 
ve bağımlılık, motivasyon kazandırma, öfke ve 
stres ile başa çıkma, kaymayı önleme, iletişim be-
cerileri ve düşünce tuzakları olmak üzere 6 temel 
alanda oturumlar gerçekleştirilmiştir. Bu araştır-
manın yapılmış olduğu AMATEM kliniğinde haf-
tanın üç günü (pazartesi, çarşamba ve perşembe 
günleri) SAMBA programı gerçekleştirilmiş olup 
çalışmaya katılmaya gönüllü olan katılımcıların 
12 oturuma katılmaları sağlanmıştır.

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel 
Bilgi Formu” ve “Problem Çözme Envanteri” 
kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından 
literatür incelenerek hazırlanan bilgi formu, has-
taların sosyo-demografik özelliklerini (yaş, cinsi-
yet, eğitim durumu, çalışma durumu, medeni du-
rumu) belirlemeye yönelik 7 soru, madde kulanım 
öyküsü ile ilgili 8 soru, alkol kullanım öyküsü ile 

ilgili 10 soru ve suç ile ilgili özellikleri belirleme-
ye yönelik 5 soru olmak üzere toplamda 30 soru-
dan oluşmaktadır.

Problem Çözme Envanteri (PÇE): Heppner ve 
Petersen (19) tarafından problem çözme süreci 
aşamalarını belirleyen, kişilerin kendi problem 
çözme davranışları ve yaklaşımları hakkında öz 
değerlendirme yapması amacıyla geliştirilen bir 
ölçektir. Ölçeğin ülkemizde geçerlik ve güve-
nirlik çalışması Şahin, Şahin ve Heppner (20) 
tarafından yapılmıştır. PÇE toplamda 35 mad-
deden oluşan 1-6 arasında puanlanan likert tipi 
bir ölçektir. Ölçek üç alt boyuttan oluşur. Bunlar 
kişinin yeni problemleri çözme yeteneğine uyan 
inancını ifade eden Problem Çözme Güveni (5-
10-11-12-19-23-24-27-33-34-35. sorular), gele-
cekte başvurmak için ilk problem çözme çabaları-
nı yeniden gözden geçirmek ve değişik alternatif 
çözümler için aktif bir biçimde araştırma yapmayı 
ifade eden Yaklaşma-Kaçınma (1-2-4-6-7-8-13-
15-16-17-18-20-21-28-30-31) ve problemli du-
rumlarda kişisel kontrolünü sürdürme yeteneğini 
belirten Kişisel Kontroldür (13-14-25-26-27-32). 
Verilen cevaplara 1 ile 6 arasında değişen puanlar 
verilir. Maddeler problem çözme ile ilgili olumlu 
ve olumsuz yargılardan oluşmakta ve gelişigüzel 
sıralanmaktadır. Puanlama esnasında 9, 22. ve 29. 
maddeler puanlama dışı tutulur. 1, 2, 3, 4, 11, 13, 
14, 15, 17, 21, 25, 26, 30. ve 34. maddeler ters 
olarak puanlanan maddelerdir. Puan aralığı 32-
192’dir. Düşük puan (en düşük puan 32), sorun 
çözmede etkililiği ve başarılı sorun çözme ile ilgi-
li davranış ve tutumları ifade etmektedir. Yüksek 
puan ise (en yüksek puan 192) sorunlar karşısında 
etkili çözümler bulamamayı göstermektedir. Öl-
çeğin iç tutarlık kat sayısının 0.88 olduğu belir-
lenmiştir (20). Bu çalışmada ise Cronbach alpha 
güvenirlik katsayısı 0.70 olarak hesaplanmıştır. 

İstatiksel değerlendirme
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) for Windows 20.0 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Problem 
Çözme Envanterinin güvenirliği güvenirlik ana-
lizi ile incelenmiştir. Envanterin Cronbach-alfa 
katsayısı hesaplanmıştır. Değişkenlerin normal 
dağılıma uygunluğu görsel (histogram ve olasılık 
grafikleri) ve analitik yöntemlerle (Shapiro-Wilk 
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testleri) kullanılarak incelenmiştir. Tanımlayıcı 
istatistikler normal dağılan değişkenler için orta-
lama ± standart sapma ya da sayı (%) verilerek 
yapılmıştır. Normal dağılım, varyans homojenliği 
sonuçlarına göre yapılacak diğer analizler belir-
lenmiştir. İki bağımsız grup arasında niceliksel 
sürekli verilerin karşılaştırılmasında Mann-W-
hitney U testi, Kruskall Wallis testi ve Bağımsız 
İki Örneklem T-testi, ilişkili ölçümlerde Eşlendi-
rilmiş T testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürek-
li değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek için 
Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. p<0,05 
değeri istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul 
edilmiştir.

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmaya başlamadan önce envanterin geçer-
lilik güvenirlilik çalışmasını yapan Şahin, Şahin 
ve Heppner’den, kullanımına ilişkin yazılı izin 
alınmıştır. Araştırmanın etik açıdan uygunluğu 
için bir üniversitenin tıp fakültesi bilimsel araştır-
malar etik kurulundan (TÜFT-BAEK 2017/173) 
ve araştırmanın yürütüldüğü kurumdan yazılı izin 
alınmıştır Araştırmanın uygulanması sürecinde 
Helsinki Bildirgesi esasları uygulanmıştır. Veri-
ler toplanmaya başlamadan önce, katılımcılar ça-
lışmanın amacı hakkında bilgilendirilerek, sözel 
olarak bilgilendirilmiş onamları alınmıştır.

BULGULAR
Katılımcıların yaş ortalaması 38,52±14,05 iken, 
%96,8’i erkek, %51,6’sı evli, %45,2’si lise me-
zunu, %67,7’si ailesi ile yaşamakta ve %38,7’si 
işsizdir (Tablo 1).

Katılımcıların %38,7’si daha önce yatarak tedavi 
gördüğünü, %38,7’si ailesinde alkol bağımlılığı 
probleminin olduğunu ve %12,9’u ise ailesinde 
madde bağımlılığı öyküsünün bulunduğunu be-
lirtmiştir. Hastaların %9,7’si ailesinde psikiyatrik 

bir bozukluk olduğunu ifade etmiştir. Katılımcı-
ların %41,9’u daha önce intihar girişiminde ve 
%48,4’ü daha önce kendini yaralama girişimin-
de bulunmuştur. Hastaların %29’u birden çok 
kez tutuklama/gözaltı durumu ile karşılaşmışken, 
%29’u cezaevi yaşantısı deneyimlemiştir (Tablo 
2).

Hastaların SAMBA programına katılmadan önce 
PÇE toplam puan ortalaması 105,09±28,81 iken 
problem çözme yeteneğine güven alt boyutunun 
puan ortalaması 33,13±13,70, yaklaşma-kaçın-
ma alt boyutunun puan ortalaması 54,45±14,46, 
kişisel kontrol alt boyutunun puan ortalaması 
18,09±4,00 olarak bulunmuştur. SAMBA progra-
mına katılım sonrası PÇE toplam puan ortalaması 
103,06±27,78 iken problem çözme yeteneğine gü-
ven alt boyutunun puan ortalaması 33,12±12,90, 
yaklaşma-kaçınma alt boyutunun puan ortala-
ması 51,61±13,77, kişisel kontrol alt boyutunun 
puan ortalaması 22,74±5,23 olarak bulunmuştur. 
Hastaların SAMBA programına katılım öncesi 
ve sonrası arasında puan ortalamalarında kişisel 
kontrol alt boyutunda istatiksel olarak anlamlı 
fark (p<0,001) bulunmuş olup diğer alt boyutlar 
ve toplam puan arasında anlamlı farklılık bulun-
mamıştır (p>0,05, Tablo 3). SAMBA eğitimi son-
rasında hastaların kişisel kontrolleri olumlu yön-
de artmaktadır.

Araştırmada hastaların yaş, medeni durumu, öğ-
renim durumu, iş durumu, birlikte yaşadığı ki-
şiler, daha önce tedavi görme durumu ve intihar 
girişimi ile SAMBA programı öncesi ve sonrasın-
da PÇE ve alt boyutları arasında istatiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4). 
Bu sonuca göre ele alınan bireysel değişkenlerin, 
SAMBA programı sonrasında problem çözme be-
cerileri üzerinde etkili olmadığı belirlendi.
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Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demogrofik bazı özellikleri (n=31), AMATEM- 2017
Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri
Yaş (ortalama±ss) 38,52±14,05

Cinsiyet (sayı, %) Kadın
Erkek

1 (3,2)
30 (96,8)

Medeni Durum (sayı, %)
Evli 
Bekâr
Boşanmış/ayrı

16 (51,6)
12 (38,7) 

3 (9,7)

Öğrenim Durumu (sayı, %)
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

7 (22,5)
5 (16,1)

14 (45,2)
5 (16,1)

Birlikte yaşadığı kişi (sayı, %)
Ailesi ile
Yalnız
Eşi ile

21 (67,7)
2 (6,5)

8 (25,8)

Çalışma durumu (sayı, %)
Çalışmıyor
Çalışıyor
Emekli

12 (38,7)
12 (38,7)
7 (22,6)

Tablo 2. Katılımcıların bazı bireysel özellikleri (n=31), AMATEM- 2017
Katılımcıların bireysel özellikleri

Daha önce tedavi girişimi öyküsü (sayı, %)

Yok
Kendi başına
Ayaktan
Yatarak  

11 (35,5)
4 (12,9)
4 (12,9)

12 (38,7)

Ailede alkol bağımlılığı öyküsü (sayı, %)
Yok
Baba
Kardeş
İkinci derecede akraba

19 (61,3)
10 (32,3)

1 (3,2)
1 (3,2)

Ailede madde bağımlılığı öyküsü (sayı, %)
Yok
Baba
İkinci derecede akraba

27 (87,1)
3 (9,7)
1 (3,2)

Ailede psikiyatrik durum öykü (sayı, %)
Yok
Anne
Kardeş
İkinci derecede akraba

28 (90,3)
1 (3,2)
1 (3,2)
1 (3,2)

İntihar girişimi öyküsü (sayı, %) Var 
Yok

13 (41,9)
18 (58,1)

Kendini yaralama davranışı (sayı, %)
Var 
Yok  15 (48,4)

16 (51,6)

Tutuklama/gözaltı varlığı (sayı, %)
Yok
Bir kez
Birden çok

14 (45,2)
8 (25,8)
9 (29,0)

Cezaevi yaşantısı varlığı (sayı, %)
Yok
Bir kez
Birden çok

21 (67,7)
9 (29,0)
1 (3,2)
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Tablo 3. SAMBA programının problem çözme becerileri üzerine etkisi, AMATEM- 2017
PÇE toplam ve alt boyutları Ön test Son test İstatiksel değerlendirme
Toplam PÇE (Ort.±ss) 105,09±28,81 103,06±27,78 t:0,379*

p=0,70
      Problem çözme
      yeteneğine güven
      alt boyutu (Ort.± ss)

33,13±13,70 33,12±12,90
t:0,014*
p=0,98

      Yaklaşma-kaçınma 
      alt boyutu (Ort.± ss) 54,45±14,46 51,61±13,77

t:1,000*
p=0,32

      Kişisel kontrol 
      alt boyutu (Ort.± ss) 22,74±5,23 18,09±4,00

t:-4,446
p<0,001**

*Bağımlı iki örneklem t-testi, ** p<0,001

Tablo 4. Hastaların bireysel değişkenleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki, 
AMATEM- 2017
Bireysel Değişkenler 1. Değerlendirme 2. Değerlendirme

PÇE
Ort. ± ss İstatistik PÇE

Ort. ± ss İstatistik

Yaş r:-0,185*
p:0,31

r:-0,111*
p:0,55

Medeni 
durum

Evli 106,8±26,6 X²:0,662**

p:0,71

98,3±20,2 X²:1,125**

p:0,57
Evli değil 101,5±35,4 108,8±37,8
Boşanmış/ayrı 110,3±10,9 105,3±15,8

Öğrenim 
Durumu

İlkokul 96,4±16,9
X²:3,394**

p:0,33

102,4±20,4
X²:1,134**

p:0,76

Ortaokul 89,4±31,3 112,6±39,3
Lise 117,1±30,1 105,2±25,9
Üniversite 99,4±29,9 88,4±31,8

Çalışma 
Durumu

Çalışmıyor 113,6±34,1 X²:1,860**

p:0,39

106,8±31,8 X²:0,956**

p:0,62
Çalışıyor 101,3±29,3 101,2±30,7
Emekli 97,1±13,5 100,0±14,8

Birlikte 
Yaşadığı
Kişiler 

Yalnız 66,0±11,3 X²:4,485**

p:0,10

84,5±58,7 X²:0,147**

p:0,92
Eşi ile 101,3±10,1 103,8±16,4
Ailesi ile 110,3±31,8 104,6±29,2

Daha Önce 
Tedavi Görme 
Durumu

Yok 105,5±31,8
X²:1,803**

p:0,61

100,2±32,8
X²:1,185**

p:0,75

Kendi başına 95,5±19,9 92,5±25,7
Ayaktan 120,0±38,8 108,8±35,2
Yatarak 107,6±28,6 107,4±22,9

İntihar 
Girişimi

Var 111,8±29,6 Z:-1,101***

p:0,27

108,0±24,9 Z:-1,182***

p:0,24Yok 100,3±28,1 99,5±29,9

PÇE: Problem Çözme Envanteri, *Pearson korelasyon analizi, **Mann-Whitney U testi, 
***Kruskal-Wallis testi

TARTIŞMA
Bağımlılık alanında yapılan psikoterapötik teda-
viler bireye özgü özellikler ve başetme becerileri 
değerlendirilerek seçilmekte ve bireye yardımı 
amaçlamaktadır. Bu psikososyal tedaviler ile bi-

reylerin çoğu problem çözmeyi de geliştirmek 
istemektedirler (21). AMATEM kliniğinde yata-
rak tedavi gören hastalarda SAMBA’nın problem 
çözme becerileri üzerine etkinliğinin araştırıldığı 
bu çalışmada katılımcıların SAMBA programı 
sonrası problem çözme becerilerinin geliştiği 
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fakat anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. 
Literatürdeki benzer çalışmalar incelendiğinde 
motivasyonel görüşme ve problem çözme terapisi 
uygulanan hastalarda problem çözme becerileri-
nin geliştiği belirlenmiştir (22). Yine başka bir 
araştırmada bu çalışmanın sonuçlarından farklı 
olarak SAMBA eğitim programına benzer diğer 
psikososyal müdahalelerin uygulandığı çalış-
malar değerlendirildiğinde Sorsdahl ve ark. (23) 
acil servise başvuran bağımlı hastalara uygulanan 
motivasyonel görüşme-problem çözme terapisi 
sonucunda hastaların problem çözme becerile-
rinin geliştiğini ortaya koymuşlardır. SAMBA 
programı, Bilişsel Davranışçı Terapi, Diyalektik 
Davranış Tedavisi, Farkındalık ve Kabullenme 
Terapisi ve Motivasyonel Görüşme tekniklerini 
kullanarak bireyde davranış değişikliği oluştur-
mayı amaçlamaktadır. Oluşturmayı amaçladığı 
davranış değişikliği ile de kişinin problem çözme 
becerilerinde artış olmasını sağlamaktır (17). Bu 
çalışmada problem çözme becerilerinde anlam-
lı olarak değişikliğin olmaması hastaların tedavi 
sürecini yeni bitirmiş olmaları ve davranış deği-
şikliği geliştirebilmeleri için yeterli sürelerinin ol-
mamasından kaynaklandığını düşündürmektedir. 
Ayrıca bireylerin alkol/madde kullanmayı bir baş 
etme mekanizması olarak görüp yeni baş etme 
mekanizmaları geliştirmemeleri problem çözme 
becerilerinde azalmaya neden olabilmekte ve tek-
rar geliştirmeleri için zaman gerekebilmektedir. 

Hastaların SAMBA programı sonrasında yaklaş-
ma-kaçınma alt boyutunda yani bireyin karşıla-
şılan zor problemlerle başa çıkma isteğinde artış 
olduğu fakat anlamlı olarak farklılığın olmadığı 
belirlenmiştir. Problem çözme, bireyin yaşadı-
ğı çevreye etkin olarak uyum sağlamasına yar-
dım eden bir beceri türüdür. Bireyler, yaşadıkları 
çevreye etkin uyum sağlayabilmek için problem 
çözmeyi öğrenmek durumundadır (24). Bu sonuç 
hastaların içinde yaşadıkları çevreye uyum sağla-
mada da sorun yaşayabileceklerini düşündürmek-
tedir. Aynı zamanda hastaların SAMBA programı 
sonrasında kişisel kontrol alt boyutu puanının 
yani problemli durumlarda kişisel kontrolünü 
sürdürme yeteneğinin arttığı belirlenmiştir. Do-
layısıyla hastaların gelecekte karşılaşabilecekleri 
sorunların çözümüne yönelik olarak alternatifler 
oluşturma ve kontrollerini sürdürmeye yönelik 

olarak kendilerini SAMBA programı bitiminde 
başlangıca göre geliştirdikleri söylenebilir. SAM-
BA programının hedeflerinden biri de öfke kont-
rolü üzerine beceri geliştirmektir. Öfke kontrolü 
üzerine beceri geliştiren bireylerin kişisel kontro-
lü sağlamada da becerilerinin arttığını göstermek-
tedir. Bununla birlikte hastaların eğitim sonrası 
problem çözme yeteneğine güven alt boyutunda 
anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. 
Problem çözme yeteneğine güven bireyin yeni 
sorunları çözme yeteneğine olan inancını ifade 
etmektedir (25). Problem çözme bilişsel, davra-
nışsal ve duygusal öğrenmeyi içeren karmaşık bir 
süreçtir (26). Bu durum hastaların problem çözme 
sürecinde kendilerine olan güvenlerinin gelişme-
diğini yani duygusal öğrenme sürecinde bir sıkıntı 
olduğunu düşündürebilir. Ayrıca problem çözme 
becerisini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. 
Bu faktörler arasında bireye ait özellikler önemli 
bir yer tutmaktadır. Ancak bu çalışmada bireysel 
özelliklerle (yaş, medeni durum, eğitim durumu, 
çalışma durumu, birlikte yaşadığı kişiler, daha 
önce tedavi görme durumu ve intihar girişimi) 
problem çözme becerisi arasındaki ilişki incelen-
miş ve anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Araştırmanın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. 
Çalışmanın yürütüldüğü hasta grubunun az sayı-
da olması, taburculuk sonrası hastaların takip edi-
lememiş olması, SAMBA programının problem 
çözme becerileri üzerinde etkinliğini değerlendi-
ren çalışmanın olmaması, sonuçların genellene-
memesi çalışmanın başlıca sınırlılıkları arasında-
dır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu sonuçlar doğrultusunda; SAMBA eğitiminin 
hastaların problem çözme farkındalığında prob-
lem çözme yeteneğine güven, yaklaşma-kaçınma 
alt boyutlarında etkili olmadığı, kişisel kontrol alt 
boyutunda daha etkili olduğu belirlenmiştir. Yani 
SAMBA programı sonunda bireyler problem çöz-
me sürecinde kişisel kontrollerini daha iyi sağlar 
duruma gelmişlerdir. İleride gerçekleştirilecek ça-
lışmalarda araştırmanın sınırlılıkları arasında olan 
araştırma grubuna katılacak kişi sayısının arttırıl-
ması ve hastaların taburculuk sonrası da izlenme-
si önerilmektedir.
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Mental States and Coping Styles with Stress of Women in High-Risk 
Pregnancy

Riskli Gebeliklerde Gebelerin Ruhsal Durumları ve Stresle 
Başa Çıkma Biçimleri

ARAŞTIRMA / Research Articles

Emine CİNCİOĞLU1, Gülgün DURAT2, Sema ÖZTÜRK3, Hasret AKBAŞ4

ABSTRACTÖZ
Aim: Determining of the mental state and coping styles of pregnant 
women who were treated in clinics with the diagnosis of high-risk 
pregnancy is the aim.
Methods: Descriptive-cross-sectional study was conducted between 
May-August 2017 with the participation of 66 pregnant women at 
risk. The data collected by using “Descriptive Information Form”, 
“Brief Symptom Inventory” and “Coping Inventory for Stressful Si-
tuations-Short Form” were analized on computer environment.
Results: In the study, it was determined that gestational diabetes 
(24.24%) and preeclampsia (15.15%) diagnoses were prevalent . 
Sharing of emotional problems, working condition, planning of 
pregnancy, experiencing curettage, having a child were in deter-
mining of mental state; working condition, interbirth interval and 
experiencing curettage were in determining of coping styles found to 
be effective (p≤0,05). In addition, there were significant correlations 
between mental state and coping styles (p≤0,05).
Conclusion: Gestational diabetes and preeclampsia diagnoses 
came to the fore; some individual, familial characteristics and obs-
tetric history were found to be effective in determining mental state 
and coping styles of high-risk pregnant. Plans can be made for sup-
port system where pregnant women are evaluated with their spouses.

Amaç: Çalışmanın amacı; riskli gebelik tanısıyla kliniklerde teda-
vileri sürdürülen gebelerin, ruhsal durumları ve stresle başa çıkma 
biçimlerinin belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipteki çalışma, Mayıs-Ağustos 2017 
tarihlerinde, 66 gebenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. “Tanımlayıcı 
Bilgi Formu”, “Kısa Semptom Envanteri” ve “Stresli Durumlarla 
Başa Çıkma Envanteri-Kısa Formu” kullanılarak toplanan veriler, 
bilgisayar ortamında analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmada sıklıkla gestasyonel diyabet (%24,24) ve 
preeklempsi (%15,15) ile karşılaşıldığı belirlenmiştir. Duygusal so-
runların paylaşımı, çalışma durumu, gebeliğin planlanma durumu, 
küretaj deneyimleme ve çocuk sahibi olma ruhsal durumun belirlen-
mesinde; çalışma durumu, doğum aralığı ve küretaj deneyimleme 
başa çıkma biçimlerinin belirlenmesinde etkili olduğu bulunmuştur 
(p≤0,05). Ayrıca, ruhsal durum ile başa çıkma biçimleri arasında 
anlamlı ilişki vardır (p≤0,05).
Sonuç: Gestasyonel diyabet ve preeklempsi tanılarının öne çıktığı; 
gebenin ruhsal durumunun ve başa çıkma biçimlerinin belirlenme-
sinde, bazı bireysel ve ailesel özellikler ile obstetrik öykünün etkili 
olduğu bulunmuştur. Gebelerin eşleriyle birlikte değerlendirildiği 
sosyal destek sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik planlamalar 
yapılabilir.

Keywords: Coping; high-risk pregnancy; mental state; pregnancy.Anahtar Kelimeler: Başa çıkma; gebelik; riskli gebelik; ruhsal durum.
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GİRİŞ

Gebelik ve doğum; heyecan verici-olumlu bek-
lentilerin olduğu, fizyolojik ve psikososyal denge 
ile iş yaşamındaki rollerin değiştiği, ebeveynlik 

rolüne uyum sağlanmaya çalışılan, gebe ve aile 
için biyo-psikososyal uyum gerektiren bir süreç-
tir (1,2). Her gebelik potansiyel bir risk barındır-
makta, kadın için durumsal ve gelişimsel krizlerin 
yaşandığı bir dönemi ifade etmektedir (1,3). Ge-
belikte risk düzeyleri; düşük, orta ve yüksek risk 
grupları olarak değerlendirilmektedir (1). Yüksek 
riskli gebelik; annenin, fetüsün ve yenidoğanın 
yaşamını ve sağlığını açıkça tehdit eden, morbi-
dite ve mortalite riskini arttıran, fizyolojik, psiko-
lojik, sosyal ve ekonomik boyutları olan, önemli 
bir sağlık sorunudur (1,2,4). Prenatal dönemde 
dikkate alınması gereken risk faktörleri çeşitlilik 
göstermekte; demografik, sosyo-kültürel ve eko-
nomik, annenin yaşam biçimi ve alışkanlıkları, 
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obstetrik öykü, maternal sağlık durumu ve mevcut 
obstetrik sorunlar boyutlarında ele alınabilmekte-
dir (1,5). Gebelerin %15’inde komplikasyon geli-
şebildiği, bu komplikasyonların kadından kadına 
değişebildiği, etkileme ve etkilenme düzeylerinin 
farklılaştığı belirtilmektedir (1,5).

Gebe izlemlerinde, fiziksel değerlendirmelerin 
yanı sıra ruhsal ve psikososyal boyut değerlendir-
mesine ihtiyaç duyulmaktadır (6-8). Her trimes-
terin kendine özgü psikolojik uyum süreci bulun-
makla birlikte, çeşitli ruhsal belirti ve bozukluk 
görülme riski de vardır (6,9,10). Gebelik, doğum 
ve doğum sonu dönemlerde yaşanan psikiyatrik 
belirti ve bozukluklar; beslenmeyi, obstetrik süre-
ci, prenatal bakımı ve bağlanmayı, anne sağlığını, 
çocuğun bilişsel ve davranışsal gelişimini, an-
ne-çocuk ilişkisini vb. olumsuz yönde etkilemek-
tedir (6,10-14). Bu durumda, anne, fetüs ve yeni-
doğan sağlığı ile birlikte, aile ve toplum sağlığı 
da etkilenmektedir (8). Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde yüksek riskli gebelik tanısıyla izlenen ge-
belerle yapılan bir çalışmada, sıklıkla depresyon 
(%26,9) ve anksiyete (%12,6) belirtilerinin yaşan-
dığı (11); Yunanistan’da riskli gebelik tanısıyla 
izlenen gebelerin %28’inde antenatal depresyon 
gözlemlendiği belirlenmiştir (12). Ev ziyaretleri 
yapılarak gerçekleştirilen bir araştırmada, gebe-
lerin %16’sının depresyon, %63,8’inin durumluk 
kaygı yönünden risk altında olduğu (7); başka bir 
çalışmada, yüksek riskli gebelerin, sağlıklı gebe-
lere göre anksiyete ve depresyon puanlarının daha 
yüksek olduğu (6) bulunmuştur.

Yüksek riskli gebeler mevcut sağlık sorunları 
yanında, çeşitli stresörlerle karşılaşmakta, kaygı 
ve stres yaşamaktadırlar (2,15). Gebe ve ailesi; 
bu durumu aşmak için geçmişte kullandığı başa 
çıkma yöntemlerini tanımlayıp kullanmaya, yeni 
ve etkin başa çıkma yöntemleri geliştirmeye ih-
tiyaç duyar (2). Yapılan bir çalışmada, antenatal 
dönemdeki kaygı ve depresyonun başa çıkma bi-
çimleri ile ilişkili olduğu, adaptif olmayan başa 
çıkma biçimlerinin antenatal kaygı ve depresyo-
nu arttırdığı, dolayısı ile anne ve bebek sağlığını 
olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir (16).

Gebelikte riskli durumların anne ve bebek sağ-
lığını tehdit etmeden kontrol altına alınabilmesi 

için nitelikli doğum öncesi bakım hizmetlerinin 
uygulanmasına; riskin sonucunun öngörülemedi-
ği durumlarda tedavinin hastanede devamına ih-
tiyaç duyulmaktadır (1,7). Hemşire ve ebeler, ge-
belikte yaşanan riskli durumlarda mevcut sorunu 
saptayabilmeli, yaşanan ruhsal sorunları çözüm-
lemede, uygun/adaptif başa çıkma biçimlerinin 
geliştirilmesinde destekleyici ve danışmanlık sağ-
layıcı olmalı, uygun girişimleri planlayabilmeli 
ve bilgilendirme yapabilmelidir (1,8,16). Ayrıca, 
gebelikle ilgili psikiyatrik morbiditenin önlenme-
si için kadın hastalıkları ve doğum birimlerinde 
konsültasyon-liyezon psikiyatrisinin desteğine 
gereksinim duyulmaktadır (6,7).

Bu bilgiler ışığında çalışma; riskli gebelik tanı-
sıyla kliniklerde tedavi, bakım ve takipleri yapı-
lan gebelerin, ruhsal durumlarının ve strese başa 
çıkma biçimlerinin belirlenmesi amacıyla plan-
lanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi, Evreni ve Örneklemi
Tanımlayıcı-kesitsel tipteki çalışmanın evreni; 
bir eğitim araştırma hastanesinin kadın sağlığı ve 
hastalıkları kliniğinde, riskli gebelik tanısıyla te-
davi gören gebelerdir. Araştırmaya dahil edilme 
kriterleri; ilgili klinikte riskli gebelik tanısıyla bu-
lunma, 18 yaş ve üzerinde olma, Türkçe bilme, 
görüşme ve anket uygulamasına engel oluştura-
cak bilişsel ya da fiziksel bozukluğun olmaması 
ve araştırmaya katılmaya gönüllü olmadır. 15 Ma-
yıs-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında, 85 riskli 
gebe ile görüşülmüş, 18 yaş altı 1 kişi, çalışmaya 
katılmak istemeyen 19 kişi kapsam dışı bırakıl-
mış, örneklem 66 gebeden oluşmuştur.

Veri Toplama Araçları
Veriler, “Tanımlayıcı Bilgi Formu”, “Kısa Semp-
tom Envanteri (KSE)” ve “Stresli Durumlarla 
Başa Çıkma Envanteri-Kısa Formu (SDBÇE-21)” 
kullanılarak toplanmıştır.

Tanımlayıcı Bilgi Formu: Araştırmacılar tara-
fından literatür (2,7,11,12,16-18) doğrultusunda 
oluşturulan formun; birinci bölümü birey ve aile 
ile ilgili özelliklere yönelik 8, ikinci bölümü sağ-
lık ve obstetrik özelliklere yönelik 12 ifadeden 
oluşmaktadır.
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Kısa Semptom Envanteri (KSE); “Semptom 
Belirleme Listesine (SCL-90)” temellendirilmiş, 
SCL-90 içerisinde her faktörde en yüksek değe-
ri alan 53 maddenin seçilmesiyle oluşturulan, 0 
(hiç) ile 4 (çok fazla) arasında değerlendirilen 
likert tipte, psikiyatrik semptomları belirleme-
ye yönelik bir ölçme aracıdır (19). Ölçek beş alt 
boyuttan oluşmakta, her alt boyut ortalama puan 
üzerinden değerlendirilmekte, puanın yüksekliği 
belirtinin sıklıkla görüldüğü anlamına gelmekte-
dir (19,20). Alt boyutların iç tutarlılık katsayıları 
0,88 (depresyon) ile 0,70 (somatizasyon) arasında 
değişmekte (20); bu çalışmadan elde edilen de-
ğerler: anksiyete 0,85, depresyon 0,87, olumsuz 
benlik 0,81, somatizasyon 0,68, hostilite 0,73 
şeklindedir.

Ölçeğin ayrıca, 3 global indeksi bulunmaktadır 
(20). Rahatsızlık Ciddiyeti İndeksi (RCİ); ölçek 
maddeleri toplamının 53’e bölünmesiyle elde edi-
lir ve ruhsal belirtilerin patolojik düzeyde olup ol-
madığı değerlendirilir. Elde edilen değerin 1,0’ın 
üzerinde olması psikopatolojik bir durumun var-
lığını işaret eder. Belirti Toplamı İndeksi (BTİ); 0 
(hiç) olarak işaretlenen maddeler dışındaki bütün 
maddelerin 1 olarak kabul edilmesiyle elde edi-
len toplam puandır. Semptom Rahatsızlık İndeksi 
(SRİ); alt boyutların toplamının, belirti toplamına 
bölünmesiyle elde edilir. Puanların yüksekliği, bi-
reyde ruhsal belirtilerin arttığını ifade eder (20). 
Ayrıca, RCİ ile ruhsal belirtilerden duyulan sıkın-
tıdaki artışın, BTİ ile bireyin kendisinde ne kadar 
çeşitli ruhsal belirti algıladığının, SRİ ile bireyin 
kendisinde var olan belirtilerden duyduğu sıkıntı-
nın ağırlıklı ortalamasının belirlendiği ifade edil-
mektedir (21).

Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri-Kısa 
Formu (SDBÇE-21); Endler ve Parker (1990) 
tarafından oluşturulan, 48 maddelik uzun form-
da geçerliliği en yüksek 21 maddenin seçildi-
ği ölçek ile bireylerin stresli durumlarda tercih 
ettikleri başa çıkma biçimlerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır (22). Klinik dışı örneklemde 
psikometrik ölçümleri Boysan (2012) tarafından 
yapılan ölçek, likert tipte 1 (kesinlikle bana uy-
gun değil) ile 5 (tamamen bana uygun) arasında 
puanlanmakta, her biri 7 maddelik 3 alt boyuttan 
oluşmaktadır (22). Ölçeğin alt boyut iç tutarlılık 

katsayıları, çözüme dönük başa çıkma 0,72, duy-
gusal başa çıkma 0,77 ve kaçınmacı başa çıkma 
0,74’tür (22). Bu çalışmadan elde edilen değerler 
sırasıyla 0,81, 0,82, 0,77’dir. Kendi içinde değer-
lendirilen alt boyutların puan ortalamasının yük-
sekliği, ilgili başa çıkma biçiminin sıklıkla tercih 
edildiğini gösterir (22).

Araştırmanın Etik Yönü
Çalışmanın kurum ve etik kurul izinleri 
(28.04.2017 tarihli, 99 sayılı Etik Kurul kararı) 
alınmış, gebelerin araştırmaya katılımlarında gö-
nüllülük ilkesi gözetilmiş, her katılımcıdan bilgi-
lendirilmiş onam alınmıştır. Formlar, öz bildirim-
le veya araştırmacı tarafından katılımcıya okuna-
rak, ortalama 20-30 dakikada doldurulmuştur.

Verilerin Analizi
Elde edilen veriler; bilgisayar ortamında tanımla-
yıcı (frekans testleri vb.) ve ileri düzey (t-testleri, 
Mann-Whitney U testi, korelasyon testleri vb.) 
testler kullanılarak değerlendirilmiştir. Testlerin 
seçiminde, değişken tipi (nitel-nicel veri), normal 
dağılıma uygunluk dikkate alınmış ve p≤0,05 is-
tatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR
Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 
30,04±6,08 (aralık:18-43), %51,5’i ilk veya orta-
okul, %34,8’i lise veya önlisans, %10,6’sı lisans 
veya üzeri eğitim düzeyindedir. Eşlerin yaş ortala-
ması 33,93±6,65 (aralık:19-50), %45,5’i ilk veya 
ortaokul, %37,9’u lise veya önlisans, %15,2’si 
lisans mezunudur. Gebelerin %12,1’inin, eşle-
rin %97’sinin çalıştığı belirlenmiştir. Gebelerin 
%68,2’si çekirdek, %31,8’i geniş aile tipinde olup 
%80,3’ünün ekonomik durumu orta, %10,6’sının 
yüksek, %9,1’inin düşüktür. Gebelerin sağlık ve 
obstetrik öyküleri Tablo 1’de verilmiştir.



151

Riskli Gebeliklerde Gebelerin Ruhsal Durumları ve Stresle Başa Çıkma Biçimleri

Tablo 1. Gebelerin sağlık ve obstetrik öyküleri (N=66) (Sakarya, 2017)
Sayı (n) Frekans (%) X̅±SS Min-Max.

Gravida 2,62±1,23 1-6
Gebelik haftası 33,40±5,61 18-41

2. Trimester 11 16,7
3. Trimester 55 83,3

Önceki gebelikten sonra geçen süre* 63,02±52,71 8-240
1-23 ay 12 18,2

24 ay ve üzeri 37 56,1
Önceki gebelikte sorun yaşama**

Evet 19 28,8
Hayır 32 48,5

Abortus deneyimi
Var 22 33,3 1,31±0,71 1-3
Yok 44 66,7

Küretaj deneyimi
Var 15 22,7 1,13±0,51 1-3
Yok 51 77,3

Yaşayan çocuk
Var 42 63,6 1,66±0,75 1-4
Yok 24 36,4

Gebeliğin planlanma durumu
Planlı 37 56,1

Plansız 29 43,9
Gebeliğin istenme durumu

İstenen 43 65,2
İstenmeyen 23 34,8

Fiziksel/psikiyatrik rahatsızlık varlığı 
(gebelikten bağımsız)

Var 6 9,1
Yok 60 90,9

TOPLAM 66 100
*n=49 üzerinden, ay olarak hesaplanmıştır. **n=51 üzerinden hesaplanmıştır, 15 katılımcının ilk gebeliğidir.

Çalışmaya katılan gebelerin kronik (fiziksel/psi-
kiyatrik) rahatsızlıkları (%9,1); astım, epilepsi, 
hipotiroidi, hipertansiyon, diyabetes mellitus, 
depresyon şeklindedir. Katılımcıların %28,8’i 
önceki gebeliğinde sorun yaşamış olup bunlar; 
hipertansif durumlar, erken doğum, gestasyonel 
diyabet, kanama, Ailevi Akdeniz Ateşi, epilepsi 
gibi çeşitlilik göstermektedir. Ortalama gebelik 
haftası 33,40±5,61 (aralık:18-41) olan katılımcı-
larda; gestasyonel diyabet (%24,24; n:16), preek-
lempsi (%15,15; n:10) riskli gebelik tanıları öne 
çıkmaktadır. Bunları sırasıyla amnion sıvısı ile 
ilgili sorunlar, intrauterin gelişim geriliği, plasen-
ta previa, hipertansiyon, erken doğum tehdidi, ço-

ğul gebelik, astım, teratomlu bebek, tek umblikal 
arter, nöral tüp defekti, erken membran rüptürü, 
epilepsi, hipotiroidi, darp tanıları izlemekte ve 
tanı birlikteliği görülmektedir. Gebeler diğer risk 
faktörleri yönünden ele alındığında; %27,3’ünün 
35 yaş ve üzerinde, %24,2’sinin gebelik sayısının 
4 ve üzerinde, %18,2’sinin önceki gebeliğinden 
sonra geçen sürenin 24 aydan kısa olduğu belir-
lenmiştir.

Araştırmaya katılan gebelerin %77,3’ü, gebelik-
leri öncesinde ve süresince yaşadıkları duygusal 
sorunları eşleriyle paylaştıklarını belirtmektedir 
(Grafik 1).
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Grafik 1. Gebelik öncesinde ve süresince yaşanan duygusal sorunların paylaşımı* (N=66) (Sakarya, 2017)
*Birden fazla işaretleme yapılmıştır.

rülmüştür (Tablo 3). Gebeliği öncesi ve süresince 
yaşadığı duygusal sorunları eşiyle paylaşabildi-
ğini belirtenlerin paylaşamayanlara göre; dep-
resyon, anksiyete, olumsuz benlik, hostilite, SRİ, 
RCİ (p≤0,01) ve BTİ (p≤0,05) ortanca değerleri 
daha düşük bulunmuştur. Önceki gebeliğinde so-
run yaşayanların sorun yaşamayanlara göre; dep-
resyon, somatizasyon, hostilite ve RCİ ortanca 
değerlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir 

(p≤0,05). Çalışan gebelerin 
çalışmayanlara göre; anksiyete 
(p≤0,01), RCİ ve BTİ (p≤0,05) 
ortanca değerleri daha düşük 
bulunmuştur. Küretaj deneyi-
mi olan gebelerin olmayanla-
ra göre BTİ; yaşayan çocuğu 
olanların olmayanlara göre 
hostilite; gebeliği planlanma-
mış olanların planlanmışlara 
göre SRİ ortanca değeri daha 
büyük bulunmuştur (p≤0,05).

Gebelerin depresyon alt boyut ortalaması 
1,12±0,84, çözüme dönük başa çıkma alt boyut 
ortalaması 3,25±0,93’tür (Tablo 2). Katılım-
cıların rahatsızlık ciddiyeti indeksi ortalaması 
0,88±0,63’tür. Psikopatolojik bir durumun var-
lığını işaret eden, rahatsızlık ciddiyeti indeksi 
1,0’ın üzerinde olan gebelerin oranı %36,36’dır 
(n:24).

Tablo 2. Gebelerin ruhsal durumları ve stresle 
başa çıkma biçimleri (N=66) (Sakarya, 2017)

Min. Max. X̅ ±SS
Anksiyete 0,00 2,62 0,77 0,69
Depresyon 0,00 3,67 1,12 0,84
Olumsuz Benlik 0,00 2,75 0,72 0,65
Somatizasyon 0,00 2,22 0,85 0,59
Hostilite 0,00 3,14 0,95 0,74
Rahatsızlık Ciddiyeti İndeksi (RCİ) 0,17 2,51 0,88 0,63
Belirti Toplam İndeksi (BTİ) 6,00 47,00 21,92 11,00
Semptom Rahatsızlık İndeksi (SRİ) 1,00 3,54 1,97 0,66
Çözüme Dönük Başa Çıkma 1,00 5,00 3,25 0,93
Duygusal Başa Çıkma 0,57 4,29 2,63 1,01
Kaçınmacı Başa Çıkma 1,14 5,00 2,91 1,01

Yapılan ileri analizlerde; çalışma durumu, küretaj 
deneyimi, çocuk varlığı, önceki gebelikte sorun 
yaşama, gebeliğin planlanmış olması, duygusal 
sorunların eşle paylaşılması ile ruhsal durum ara-
sında istatistiksel yönden anlamlı fark olduğu gö-
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Eşin yaşı, gravida, önceki 
gebelikten sonra geçen süre, 
çocuk sayısı, abortus ve kü-
retaj sayısı, gravida ve gebe-
lik haftası ile ruhsal durum 
arasında istatistiksel yönden 
anlamlı ilişki (p>0,05) yoktur. 
Ancak gebenin yaşı ile SRİ 
arasında negatif yönlü anlam-
lı ilişki bulunmuştur (r=-0,28; 
p=0,02). 

Çalışan gebelerin çözüme 
dönük (ZmwU=-2,48; p=0,01) 
ve duygusal (ZmwU=-2,06; 
p=0,03) başa çıkmayı daha az; 
küretaj deneyimleyen gebe-
lerin kaçınmacı (ZmwU=-2,37; 
p=0,01), doğum aralığı 1-23 
ay olanların 24 ay ve üzeri 
olanlara göre çözüme dönük 
(ZmwU=-2,05; p=0,04) başa 
çıkmayı daha fazla tercih et-
tikleri belirlenmiştir. Ayrıca, 
abortus sayısı ile kaçınmacı 
başa çıkma davranışı arasın-
da pozitif yönlü orta düzeyde 
ilişki olduğu (r=0,49; p=0,01) 
görülmüştür. 

Ruhsal durum ile başa çıkma 
biçimleri incelendiğinde (Tab-
lo 4), KSE’nin beş alt boyutu 
ve üç global indeksi ile duy-
gusal alt boyut; depresyon, 
olumsuz benlik, somatizasyon 
ve hostilite ile çözüme dönük 
alt boyut; olumsuz benlik ile 
kaçınmacı alt boyut arasında 
pozitif yönlü anlamlı ilişki bu-
lunmuştur.
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Tablo 4. Gebelerin ruhsal durumları ile başa çıkma biçimleri arasındaki ilişki (N=66) 
(Sakarya, 2017)

SDBÇE-21

KSE

Çözüme Dönük Duygusal Kaçınmacı
rs; p rs; p rs; p

Anksiyete 0,22; AD 0,53**; 0,00 0,15; AD
Depresyon 0,84**; 0,00 0,50**; 0,00 0,19; AD
Olumsuz Benlik 0,81**; 0,00 0,58**; 0,00 0,27*; 0,02
Somatizasyon 0,58**; 0,00 0,24*; 0,04 -0,02; AD
Hostilite 0,73**; 0,00 0,42**; 0,00 0,04; AD
Semptom Rahatsızlık İndeksi 0,11; AD 0,40**; 0,00 0,08; AD
Rahatsızlık Ciddiyeti İndeksi 0,18; AD 0,54**; 0,00 0,19; AD
Belirti Toplam İndeksi 0,19; AD 0,52**; 0,00 0,19; AD

rs: Spearman’s rho  *p≤0,05  **p≤0,01  AD: Anlamlı Değil

TARTIŞMA
Riskli gebelik tanısıyla hospitalize edilen gebele-
rin ruhsal durumu ve stresle başa çıkma biçim-
lerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 
çalışmada: Depresyon ve hostilite belirtilerinin 
hafif düzeyde öne çıktığı, çözüme dönük başa 
çıkmanın tercih edildiği, gebelikte yaşanan ruhsal 
değişikliklerde karma (çözüme dönük, duygusal, 
kaçınmacı) başa çıkma biçimlerinin kullanıldığı 
görülmüştür.

Pek çok kadın hayatında en az bir kez gebeliği tat-
makta ve bu dönem, fiziksel, psikolojik, sosyal ve 
duygusal değişimler yönünden gebe için bir ge-
çiş ve adaptasyon süreci sayılmaktadır (23). Ge-
belik sürecinde aile dinamikleri de etkilenmekte, 
iç (rollerde esneklik, etkili iletişim ve sorunların 
eşle birlikte çözümlenmesi vb.) ve dış (eşin bil-
gi istemesi, sosyal destek vb.) stratejilerle uyum 
sağlanmaya çalışılmaktadır (24). Gebelikte des-
tekleyecek kişinin bulunmasının kaygıyı azalttığı 
(25); eşle ilişkiler olumlu-uyumlu olduğunda dep-
resyon belirtilerinin daha az görüldüğü (7) bulun-
muştur. Dolayısıyla, gebeliği öncesi ve süresince 
yaşadığı duygusal sorunları eşleriyle paylaşabilen 
gebelerin ruhsal durumlarının daha iyi olması 
beklenen bir sonuçtur.

Çalışmamızda, fiziksel/psikiyatrik rahatsızlık 
varlığı gebelerin ruhsal durumlarının belirlenme-
sinde etkili bulunmazken; önceki gebeliğinde so-
run yaşadığını ifade edenlerin, depresyon, soma-
tizasyon ve hostilite ile ilişkili semptomları daha 
fazla deneyimledikleri ve bunun psikopatolojik 

bir durumu işaret edebileceği saptanmıştır. Kro-
nik ve psikiyatrik hastalık öyküsü, mevcut gebe-
likte depresyon ve kaygı belirtilerinin daha fazla 
yaşanmasına yol açmaktadır (7,11,18). Bu neden-
le, “yüksek riskli gebeler”in tespitinde kullanılan 
formlarda obstetrik öykü, mevcut gebelik ve ge-
nel tıbbi durum ayrıntılı olarak sorgulanmaktadır 
(1).

Hamileliğin fark edildiği andan itibaren anne-ba-
banın bu olaya ilişkin duyguları karmaşık, çok 
yönlü ve kalıcı olabilir. Bunlar, anne-babanın o 
döneme ait duygularını yansıtmakla birlikte, eko-
nomik sıkıntılar, mutluluk ve anlaşmazlıklar, yal-
nızlık duyguları, başarı/başarısızlıklar doğacak 
çocuğa ait duygulara etki edebilir (26). Literatür-
de, gebelik ilk öğrenildiğinde ve son trimesterda 
olumsuz duygulanım içinde olan gebelerde dep-
resyon, gebeliğinde risk tespit edilenlerde ank-
siyete belirtilerinin daha fazla gözlendiği ortaya 
konmuştur (17). Çalışmamızda, katılımcıların 
büyük çoğunluğunun üçüncü tremesterda olduğu, 
birden fazla risk faktörünün mevcudiyeti dikkate 
alındığında; gebeliğin son trimesterında doğuma 
ve doğacak çocuğun sağlıklı olma durumuna iliş-
kin kaygıların (9) da yaşanması ile birlikte, olum-
suz duyguların ve hostilite belirtilerinin tetiklen-
miş olabileceği akla gelmektedir.

Bulgularımızda, küretaj deneyimleyen gebelerin, 
kendilerinde bazı ruhsal belirtiler algılamalarının 
psikopatolojik bir duruma işaret edebildiği; plan-
lanmamış gebeliklerde, ruhsal belirtilerinden do-
layı daha fazla kaygı hissedildiği tespit edilmiştir. 
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Yüksek riskli gebelik tanısıyla hospitalize edilen 
gebelerde; gebeliğin sonlandırılma olasılığı, ge-
beliğin devamlılığına göre, antenatal depresyon 
riskini 4 kat fazla etkilemektedir (12). Diğer ta-
raftan, abortus öyküsü, gebeliğin planlanması/is-
tenmesi her zaman gebelikteki anksiyete ve dep-
resyonla ilişkili olmayabilir (7,17).

Araştırmaya katılan gebelerden çalışmayanlar-
da, anksiyete belirtilerinin ve hissettikleri ruhsal 
belirti çeşitliliğin daha fazla olduğu saptanmıştır. 
Bulgularımız literatür (7,17) ile uyumlu olup, ge-
lir getiren bir işte çalışmanın ruh sağlığını koru-
yucu bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 
çalışan gebelerin çaresiz ve boyun eğici yakla-
şımı daha az, sosyal destek arama yaklaşımını 
daha fazla tercih ettikleri bildirilmektedir (17).  
Bulgularımızda çalışan gebelerin çözüme dönük 
ve duygusal başa çıkmayı daha az tercih etmeleri, 
örneklemin özelliklerine ve ölçüm aracının farklı-
lığına bağlanabilir. 

Küretaj deneyimleyen gebelerin, kaçınmacı başa 
çıkmayı daha fazla kullanmaları, literatür (17) 
ile benzer bulunurken; doğum aralığı 24 aydan 
kısa olanların çözüme dönük başa çıkmayı ter-
cih etmeleri dikkat çekici bulunmuştur. İstemsiz 
gebelikler, kadın sağlığını etkileyen önemli olay-
lardan biridir ve mevcut gebeliği sonlandırmak, 
kadında suçluluk, pişmanlık, kayıp duygularının 
yaşanmasına yol açabilir. Bunlar, kadının incine-
bilirliğini etkileyen temel sorunlardan sayılmakta 
ve ruh sağlığına etki etmektedir (27). Dolayısıy-
la, doğurganlık döneminde deneyimlenen abortus 
sayısındaki artış, kadının kaçınmacı başa çıkma 
davranışına yönelmesinin göstergesi sayılabilir.

Gourounti ve arkadaşları (2013); antenatal risk 
faktörlerinden kaygı ve depresyon düzeyleri art-
tıkça gebelerin, yadsıma gibi işlevsel olmayan 
başa çıkma biçimlerine daha fazla yöneldikle-
rini, kabullenme ve olumlu yeniden yorumlama 
gibi duygu odaklı başa çıkma biçimlerini daha az 
tercih ettiklerini belirlemişlerdir (16). Ev ziya-
reti aracılığıyla 227 gebe ile görüşülen bir çalış-
mada; depresyon semptomları arttıkça, etkin baş 
etme yöntemlerine (kendine güvenli yaklaşım, 
iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama) daha 
az; depresyon ve anksiyete semptomları arttık-

ça, etkin olmayan baş etme yöntemlerine (boyun 
eğici ve çaresiz yaklaşım) daha fazla yönelindiği 
görülmüştür (17). Araştırmamızda gebeliğin risk 
oluşturduğu durumlarda artan ruhsal semptomlar 
karşısında, gebelerin karma (çözüme dönük ve 
duygusal) başa çıkma biçimlerini tercih ettikleri 
belirlenmiştir. Ayrıca, benliğe yönelik olumsuz 
belirtilerin [kişinin kendini diğerleriyle karşılaş-
tırdığında yetersizlik ve küçüklük duygularına 
kapılarak küçük, başarısız, değersiz görmesi, suç-
luluk hissetmesi vb. (28)], gebeyi kaçınmacı başa 
çıkma davranışlarına yönelttiği düşünülmektedir.

Gebelikte psikiyatrik sorunlar ihmal edilebilmek-
te, doğum ekibinin dikkati doğuma ve bebeğe 
odaklanmakta (6), dolayısıyla bütüncül yakla-
şım/bakım sağlanamamaktadır. Gebelik süresin-
ce hemşire ve ebe, gebenin ve ailenin fiziksel, 
psikolojik ve sosyal iyilik halinin yükseltilmesi-
ne odaklanmalı, aile merkezli anne bakımı sağ-
lanmalıdır (24). Gebelik sürecinde psiko-sosyal 
boyutta yaşanan değişimler dikkate alındığında 
hemşire, ebe, hekim ve konsültasyon liyezon psi-
kiyatrisi ekibine ciddi sorumluluklar düşmektedir 
(1,7,8).

Çalışmanın tek bir hastanenin kadın sağlığı-has-
talıkları ve doğum kliniğinde gerçekleştirilmiş 
olması, dört aylık bir süreyi kapsaması, ruhsal 
belirti yönünden psikopatoloji belirlenen gruba 
herhangi bir müdahale/yönlendirme yapılmamış 
olması, ölçüm aracının belirti taramaya yönelik 
bir özbildirim ölçeği olması araştırmanın kısıtlı-
lıkları olarak belirlenmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmaya katılan gebelerde; depresyon ve hos-
tilite belirtilerinin öne çıktığı, stresli durumlarda 
çözüme dönük, psikiyatrik semptomlar görüldü-
ğünde duygusal ve çözüme dönük başa çıkmanın 
tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca, duygusal so-
runlarını eşiyle paylaşabilen, önceki gebeliğinde 
sorun yaşamayan, çalışan, küretaj deneyimleme-
miş, gebeliği planlı ve henüz çocuk sahibi olma-
mış riskli gebelerde ruhsal durumun daha iyi ol-
duğu bulunmuştur.

Elde edilen bulgular doğrultusunda şu önerilerde 
bulunulabilir: Gebelerin ruh sağlıkları, uygulama 
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ve değerlendirme kolaylığı olan, standardize edil-
miş ölçüm araçları ile aralıklı olarak değerlendi-
rilmeli; riskli gebeliklerde ruhsal durumla ilgili 
detaylı görüşmeler ve değerlendirmeler yapılma-
lı; tedavi ve bakım çok boyutlu planlanmalı; gebe 
ve eşin birlikte ele alındığı sosyal destek sistem-
leri güçlendirilmeli; eşler arası ilişkilerde yaşa-
nan sorunlar ve destek sistemleri gebelik süreci 
ve sonrasında dikkatle takip edilmeli; psikiyatrik 
konsültasyonların yanı sıra alanında uzman psiki-
yatri hemşirelerinden destek alınmalı ve kurum-i-
çi düzenlemeler yapılmalıdır.
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Evaluation of the Comfort Level of the Post-Surgical Patients

Cerrahi Operasyon Geçiren Hastaların Konfor Düzeyinin 
Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Gizem KUBAT BAKIR1, Seher YURT2

ABSTRACTÖZ
Aim: The aim of this study was to determine the comfort levels of 
patients undergoing surgery.
Material and methods: This is a descriptive study. It was condu-
cted in May 2017 at a foundation university hospital in Istanbul. 
The population of the study consisted of 189 patients who underwent 
surgery and the sample of the study met the criteria of the study. 
“Patient Identification Information Form” and “General Comfort 
Scale” were used as data collection tools. Ethics committee appro-
val and informed consent were obtained from the patients. 
Findings: 52%, physical comfort 54%, psychospirutual comfort 
64% and sociocultural comfort 67%. It has been determined that 
there is a positive relationship between satisfaction with nursing and 
comfort, that chronic illness negatively affects comfort, attention to 
personal privacy increases comfort, comfort levels in services are 
different from each other, gender and marital status do not make a 
difference on comfort.
Results: Physical, environmental, psycho-cultural and sociocultu-
ral studies that increase the comfort of patients undergoing surgical 
operation should be conducted with care for the personal privacy of 
patients and conducting interventional studies that increase comfort.

Amaç: Bu araştırma, cerrahi operasyon geçiren hastaların konfor 
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır. İstan-
bul’da bir vakıf üniversitesi hastanesinde, Mayıs 2017’de yürütül-
müştür. Araştırmanın evrenini, cerrahi operasyon geçiren hastalar, 
örneklemini araştırma kriterlerini karşılayan 189 hasta oluşturmuş-
tur. Veri toplama aracı olarak “Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Ge-
nel Konfor Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul izni ve 
hastalardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. 
Bulgular: Hastaların genel konfor düzeyleri %56 bulunmuştur. 
Çevresel konfor %52, fiziksel konfor %54, psikospirütüel konfor 
%64 ve sosyokültürel konfor %67 olarak belirlenmiştir. Hemşirelik 
bakımından memnuniyet ile konfor arasında pozitif yönde bir ilişki 
bulunduğu, kronik hastalık varlığının konforu negatif etkilediği, ki-
şisel mahremiyete özen göstermenin konforu artırdığı, servislerdeki 
konfor düzeylerinin birbirinden farklı olduğu, cinsiyet ve medeni du-
rumun konfor üzerinde fark oluşturmadığı belirlenmiştir.
Sonuç: Cerrahi operasyon geçiren hastaların konforunu artırıcı fi-
ziki, çevresel, psikospirütüel, sosyokültürel araştırmaların yapılması 
hastaların kişisel mahremiyetlerine özenli davranılması, konforu ar-
tırıcı girişimsel araştırmaların yürütülmesi önerilebilir. 
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theory
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for; Hemşirelik Kuramı
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GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olan 
hemşirelik mesleğinin temelinde bakım hizmetle-
ri ve hastanın konforunun sağlanması yer almak-
tadır (1,2).  Hemşirelik bakımı, hastaların ihtiyaç 
duyduğu konfor gereksinimlerinin karşılanması-
na odaklanmaktadır. Bir kavram olarak konfor, 
“günlük hayatı kolaylaştıran rahatlık” olarak ta-
nımlansa da, hemşirelik bakımında hastanın sağ-
lıklı haline geri döndürülmesine yardımcı olmak 

amacıyla yapılan bakım hizmetleri ile bütünleşik 
bir kavramdır. Hemşirelik bakımında konfor kav-
ramı; hemşire tarafından sağlanan kasıtlı, hasta ve 
aile odaklı ve kaliteli bakımın bir sonucu olarak 
tanımlanmaktadır (3).

Hemşirelik bakımında konfor kavramı, Katherine 
Kolcaba tarafından 1988 yılında geliştirilen Kon-
for Kuramı ile açıklanmıştır. Bu kuram; holizm, 
insan gereksinimleri, insanda baskı kuramı ve 
Orlando-Henderson-Paterson’un ihtiyaçların kar-
şılanması kuramlarının birleşiminden oluşturul-
muştur. Kuram üç düzey (ferahlama, rahatlama, 
üstünlük) ve dört boyutlu (fiziksel, psikospirütü-
el, çevresel ve sosyokültürel) taksonomik yapıdan 
oluşmaktadır (4,5).
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Hasta konforu üzerinde etkisi olan en önemli uy-
gulamalardan biri cerrahi operasyonlardır. Has-
talıkların tanısı ve tedavisi amacıyla başvurulan 
cerrahi operasyonlar, günümüzde en yaygın ola-
rak kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır 
(3). Ancak, hasta açısından bakıldığında cerrahi 
operasyonlar; önemli psikolojik, fizyolojik ve 
sosyal travmadır (6). Cerrahi operasyona maruz 
kalan hasta psikolojik açıdan kendi bedenini ve 
yaşantısını denetleyemeyeceği kaygısı yaşamak-
tadır. Kolcaba’ya göre hastanın konfor gereksi-
nimlerinde karşılanması gereken ilk konu ağrıdır.  
Sonrasında diğer fizyolojik durumların tedavisi 
yoluna gidilmelidir. (3,7). Ayrıca, organ kaybı, 
ağrı ve ölüm gibi korkular yaşayabilmektedir.  
Dolayısıyla, cerrahi operasyonlar hastanın kon-
forunun bozulmasında önemli bir faktör oluştur-
maktadır. Cerrahi operasyon geçiren hastaların 
konfor düzeylerinin araştırılarak varsa sorunla-
rın çözümü ve konfor düzeyinin arttırılması için 
gerekli tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmak-
tadır. Hemşirelik bakımı, hastaların ihtiyaç duy-
duğu konfor gereksinimlerinin karşılanmasına 
odaklanmakta ve hemşireler, hastalarda, konforu 
bozan etkenleri ortadan kaldırmaya çalışarak, has-
taların güç kazanmasına, yenilenmesine yardımcı 
olmaktadırlar (8-10). Cerrahi operasyon geçiren 
hastaların konfor düzeylerinin araştırılarak varsa 
sorunların çözümü ve konfor düzeyinin arttırıl-
ması için gerekli tedbirlerin alınmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ancak, literatür incelendiğinde 
hastaların cerrahi operasyon sonrası konforlarını 
araştıran çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu yönüy-
le, çalışmanın literatüre bir katkı sağlayacağı dü-
şünülmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, cerrahi operasyon geçiren 
hastaların konfor düzeylerinin değerlendirilmesi-
dir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma 
sorularına cevaplar aranmıştır.

•	 Cerrahi operasyon geçiren hastaların konfor 
düzeyleri nasıldır?
•	 Konfor düzeyini etkileyen değişkenler neler-
dir?
•	 Farklı cerrahi servislere göre konfor düzeyleri 
değişmekte midir?

Gereç ve Yöntemler
Araştırma, cerrahi operasyon geçiren hastaların 
konfor düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla 
“tanımlayıcı” olarak yürütülmüştür. Araştırma 
özel bir hastanede 1 Ocak – 31 Mayıs 2017 ta-
rihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evre-
nini, özel bir hastanenin cerrahi operasyon geçi-
ren ve cerrahi operasyon sonrası servise çıkan ve 
araştırmaya dahil olma kriterlerine uyan hastalar 
oluşturmuştur.  Araştırmada örnekleme yapılma-
mış, araştırmaya dahil olma kriterlerini karşılayan 
ve araştırmaya katılmayı kabul eden N=189 hasta 
oluşturmuştur.  Araştırmaya dahil olma kriterleri; 
araştırmaya katılmayı kabul etme, Türkçe konu-
şabilme, psikiyatri tanısı almama, zihinsel engeli 
bulunmama, üst üste seri ameliyat geçirmeme ve 
cerrahi girişim sonrası en az 2. gün yatışı bulun-
ması dahil edilmiştir.

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Hasta Ta-
nıtıcı Bilgi Formu (HTBF)” ve “Genel Konfor 
Ölçeği (GKÖ)” kullanılmıştır.

Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu (HTBF):
Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu (HTBF), literatüre da-
yalı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış-
tır. Formda toplam 23 soru yer almaktadır. Bu so-
rularda geçirilen cerrahi operasyon, yaş, cinsiyet, 
medeni hal, hastane deneyimi, hemşirelik bakımı 
ile ilgili bilgiler çoktan seçmeli ve boşluk doldur-
malı olarak toplanmıştır. 

Genel Konfor Ölçeği (GKÖ):
Genel Konfor Ölçeği (GKÖ), Kolcaba (Kolca-
ba,2003) tarafından hastaların konfor düzeylerini 
tespit edebilmek amacıyla 1992 yılında yine ken-
disi tarafından oluşturulan Konfor Kuramı’na da-
yalı olarak geliştirilmiş, Kuğuoğlu ve Karabacak 

tarafından 2008 yılında Türkçe’ye çevrilerek ge-
çerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin 
Cronbach alpha değeri ölçekte 0,88; Türkçe ver-
siyonunda ise 0,85 olarak bulunmuştur (3,11,12).

Bu araştırmada ölçeğin Cronbach Alpha değeri 
0.79 bulunmuştur. Ölçekte toplam 48 madde yer 
almakta ve bu maddelere cevaplar; 1-Kesinlikle 
katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Katılıyorum, 
4-Tamamen katılıyorum biçiminde 4’lü likert tipi 
ölçek aracılığıyla alınmaktadır. Madde puanlama-
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sı 1 ila 4 puan arasında yapılmaktadır. Dolayısıyla 
ölçekten alınabilecek en düşük puan 48, orta puan 
120 ve en yüksek puan 192’dir. Ölçekten alınan 
puan arttıkça hastanın algılamış olduğu konfor 
düzeyi artmaktadır. Ölçek, Kolcaba’nın Konfor 
Kuramı’na uygun biçimde 3 düzey (16 madde 
ferahlama, 17 madde rahatlama ve 15 madde 
sorunların üstesinden gelme) ve 4 boyuttan (12 
madde fiziksel konfor, 13 madde psikospiritüel 
konfor, 13 madde çevresel konfor ve 10 madde 
sosyo-kültürel konfor) oluşmaktadır.

Veri toplama formları 1 Mart – 31 Mayıs 2017 
tarihleri arasında gündüz saatlerinde araştırma-
cı tarafından 15 dakikada yüz yüze görüşme ve 
anket metodu uygulanarak yapılmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde nicel analiz yönteminden 
faydalanılmıştır. Bunun için,  lisanslı SPSS for 
Windows 21 (Statistical Package for Social scien-
ce for Windows, Version 21.0 ) programı kulla-
nılarak tanımlayıcı ve anlam çıkarıcı istatistik 
yöntemlerine başvurulmuştur. Tanımlayıcı veri-
ler, frekans analizi, ortalama ve standart sapma 
ile gösterilmiştir. Kolmogorov Smirnov ve Sha-
piro-Wilk normallik testleri sonucunda verilerin 
normal dağılım göstermediği belirlendiğinden 
Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Spearman 
Brown nonparametrik testleri kullanılmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın uygulanabilmesi ve verilerin topla-
nabilmesi için Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır.  İki veri top-
lama aracı kullanılmıştır. Katılımcı Bilgi Formu 
araştırmacılar tarafından oluşturuldu. Bu araştır-
mada Genel Konfor Ölçeği’ni kullanmak üzere 
Türkçe Uyarlamasını yapan kişiden yazılı olarak 
kullanım izni alınmıştır. Araştırmaya katılmaya 
gönüllü olan hastalara araştırmanın amacı, kişi-
sel tüm bilgilerinin gizli kalacağı, araştırmadan 
isteğe bağlı ayrılabilecekleri ve araştırma verile-
rinin kimseyle paylaşılmayacağı yazılı izin sözlü 
onamları alınmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın sınırlılıklarından birisi; elde edilen 
verilerin yalnızca bir özel üniversitesine bağlı 
eğitim ve araştırma hastanesindeki cerrahi servis-

lerinde yatan hastaların konforlarına ilişkin bilgi 
vermesidir. Bu araştırma ayrıca tanımlayıcı nite-
likte olup veriler öz-bildirime dayalı anket yönte-
miyle elde edilmiştir. 

Sonuçlar (Bulgular)
Araştırmaya katılan hastaların %51,9’u kadın, 
yaş ortalaması 54,43±16,52 yıl, %40,7’si 41-64 
yaş grubunda, %77,8’i evli olduğu bulunmuştur.  
Hastaların %52,4’ünün daha önce hastane dene-
yimi yaşadığı, %60,8’inin kronik bir rahatsızlığı-
nın olduğu, %80,4’ünün hasta kabul sürecinden 
yattığı süre boyunca hizmetlerden memnun kal-
dığı belirlenmiştir. Hastaların %91’i hemşirele-
rin kendilerine karşı kibar ve saygılı olduğunu, 
%76,2’si hemşirelerin yapılan işlemler hakkında 
bilgi verdiğini, %78,3’ü hemşirelerin kişisel mah-
remiyete özen gösterdiğini, %78,8’i hemşirelerin 
uygulamalarla ilgili becerilerinden memnun kal-
dığını, %84,7’si verilen hemşirelik bakımından 
memnun kaldığı cevabını vermiştir. (Tablo 1)

Araştırmaya katılan 189 hastanın genel konfor 
puanı ortalamasının 128,91±25,13 olduğu tespit 
edilmiştir. Hastaların konfor düzeylerinin alt bo-
yutlara göre ayrı ayrı incelenmesi sonucunda ise 
fiziksel konfor puanı ortalamalarının 31,56±4,91; 
psikospritüel konfor puanı ortalamalarının 
37,94±5,51; çevresel konfor puanı ortalamala-
rının 33,20±5,63 ve sosyokültürel konfor puanı 
ortalamalarının 30,17±4,22 olduğu görülmüştür. 
Buna göre; hastaların konfor düzeyleri sırasıyla 
%54 (fiziksel konfor), %64 (psikospritüel kon-
for), %52 (çevresel konfor) ve %67’dir (sosyo-
kültürel konfor).  (Tablo 2)

Konfor düzeyinin cinsiyet ve medeni hale göre 
farklılaşmadığı tespit edilmiştir (z=-0.076 ve z=-
1.220; p>0.05) (Tablo 3). Yaş gruplarına göre 
konfor düzeyinde anlamlı farklılık belirlenmiştir 
(x2=25.248; p<0.05). Diğer bir ifade yaş arttıkça 
konfor düzeyinin düştüğü bulunmuştur. En fazla 
konfora sahip olanlar 18-25 yaş, en az konfora 
sahip olanlar ise 65-75 yaş grubunda yer alan has-
talardır. Hastanın daha önce hastane deneyiminin 
ve kronik bir rahatsızlığının bulunmasının konfo-
ru olumsuz etkilediği saptanmıştır (z=-2.380 ve 
z=-2.061; p<0.05) (Tablo 4).
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Tablo 1.Hastaların Tanıtıcı, Sosyo-Demografik Özellikleri ve Hemşirelik Bakımı, İstanbul, 2017
Değişken n % Değişken n %
Cinsiyet Hasta kabul süreci memnuniyeti

Kadın 98 51,9 Evet 152 80,4
Erkek 91 48,1 Hayır 37 19,0

Yaş Grubu Hemşirenin kibar ve saygılı olma durumu
18-25 Yaş 12 6,3 Evet 172 91,0
26-40 Yaş 31 16,4 Hayır 17 9,0

Hemşirenin işlemler hakkında bilgi verme 
durumu

41-64 Yaş 77 40,7 Evet 144 76,2
Medeni Hal Hayır 45 23,8

Evli 147 77,8 Hemşirelerin kişisel mahremiyetinize özen 
gösterme durumu

Bekar 42 22,3 Evet 148 78,3
Hastane Deneyimi Hayır 41 21,7

Evet 99 52,4 Hemşirelerin uygulama becerilerinden 
memnuniyet

Hayır 90 47,6 Evet 149 78,8
Kronik Rahatsızlığı Hayır 40 21,2

Var 74 39,2 Verilen hemşirelik bakımından 
memnuniyet

Yok 115 60,8 Evet 160 84,7
Hayır 29 15,3

Toplam 189 100 Toplam 189 100

Tablo 2. Hastaların Konfor Düzeyine Ait Bulgular, İstanbul, 2017
Toplam Puan x ̅ ss Oran(%)

Alt Boyutlar
Fiziksel konfor 31,56 4,91 %54
Psikospritüel konfor 37,94 5,51 %64
Çevresel konfor 33,20 5,63 %52
Sosyo-kültürel konfor 30,17 4,22 %67
Genel Konfor 128,91* 25,13 %56*

* Toplam puan ortalamasının alınabilecek max. puana oranıdır.

Tablo 3.  Konfor Düzeyinin Cinsiyet ve Medeni Hale Göre Karşılaştırılması , İstanbul, 2017
Değişken Grup n Ort. Sıra Sıralar Top. U Z p*

Cinsiyet Kadın 98 98 95,29 4430,50 -0,076 0,94Erkek 91 91 94,69

Medeni Hal Evli 147 147 80,52 958,00 -1,220 0,22Bekar 16 16 95,63
* p<0,05 anlamlılık düzeyinde ve %95 güven aralığında.

Tablo 4.  Konfor Düzeyinin Yaş Grubuna Göre Karşılaştırılması , İstanbul, 2017
Değişken Yaş Grubu n KW Ki-Kare df p*

Yaş Grubu

18-25 Yaş 12 127,96

25,248 3 0,0026-40 Yaş 31 115,13
41-64 Yaş 77 104,14
65-75 Yaş 56 70,03

* p<0,05 anlamlılık düzeyinde ve %95 güven aralığında.
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Hastanın daha önce hastane deneyiminin ve kro-
nik bir rahatsızlığının bulunmasının konforu 
olumsuz etkilediği saptanmıştır (z=-2.380 ve z=-
2.061; p<0.05). ) Hastanın kişisel mahremiyete 
özen gösterilmesinin konforu anlamlı bir biçimde 
arttırdığı saptanmıştır (z=-4.885; p<0.05). Sunu-
lan hizmetten ve hemşirelik bakımından memnu-
niyetin konforu artırdığı (z=-4.402 ve z=-4.905; 
p<0.05) belirlenmiştir (Tablo 5).

Cerrahi operasyonun geçirildiği servisin konforu 
anlamlı bir biçimde farklılaştırdığı tespit edilmiş-
tir (x2=47.007; p<0.05). Konfor düzeyi en fazla 
olan servis plastik ve estetik cerrahidir. Bu servisi 
sırasıyla; göz hastalıkları, ortopedi ve travmato-
loji, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs cerrahisi ta-
kip etmiştir. En az konfora sahip olan hastaların 
bulunduğu servisler ise üroloji, genel cerrahi, ku-
lak-burun-boğaz hastalıkları ve kalp damar cerra-
hisi olarak saptanmıştır. Plastik ve estetik cerrahi, 
ortopedi ve travmatoloji ve göğüs cerrahisi ser-
vislerinde en yüksek puanın psikospritüel konfor 

alt boyutuna, diğer servislerde ise sosyokültürel 
konfor alt boyutuna ait olduğu tespit edilmiştir. 
Göz hastalıkları (%82) ve beyin ve sinir cerrahisi 
(%76) servislerinde yatan hastaların sosyokültü-
rel konfor oranları %75’in üzerinde yer almıştır. 
Ayrıca, plastik ve estetik cerrahi servisinde psi-
kospritüel konfor oranı %77 olarak bulunmuştur. 
Ortopedi ve travmatoloji, beyin ve sinir cerrahi-
si ve üroloji servislerinde yatan hastalarda, tüm 
boyutlar arasında en düşük konfor boyutunun fi-
ziksel alt boyut olduğu saptanmıştır.  Plastik ve 
estetik cerrahisi, göz hastalıkları, göğüs cerrahisi, 
kalp damar cerrahisi, kulak-burun-boğaz hastalık-
ları, genel cerrahi servislerinde hastaların konfor-
larını azaltan en önemli etken çevresel konfor alt 
boyutu olmuştur (plastik ve estetik cerrahisi %64, 
göğüs cerrahisi %47, kalp damar cerrahisi %48, 
kulak-burun-boğaz hastalıkları %49 ve genel cer-
rahi %45). Üroloji servisindeki fiziksel konfor 
oranının %48 ile fiziksel konfor genel ortalama-
sının %54 altında olduğu saptanmıştır (Tablo 6).

Tablo 5. Konfor Düzeyinin Hastane Deneyimi, Kronik Rahatsızlık, Kişisel Mahremiyete Özen 
Gösterilmesi, Hemşirelik Süreci ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyete Göre Karşılaştırılması, 
İstanbul, 2017
Değişken Cevap n Ort. Sıra Sıralar Top. U Z p

Hastane Deneyimi Evet 99 86 8514,00 3564,00 -2,380 0,02Hayır 90 104,90 9441,00

Kronik Rahatsızlık Var 74 84,81 11679,00 3501,00 -2,061 0,04Yok 115 101,56 6276,00
Hemşirelerin kişisel mahremiyete 
özen gösterme durumu Evet 148 105,20 15569,00 1525,00 -4,885 0,00

Hasta kabul sürecinden memnuniyet Evet 152 102,97 15652,00 1448,00 -4,402 0,00Hayır 36 58,72 2114,00

Hemşirelik bakımından memnuniyet Evet 160 103,28 16525,00 1448,00 -4,402 0,00
Hayır 29 49,31 1430,00

* p<0,05 anlamlılık düzeyinde ve %95 güven aralığında.

Tablo 6. Alt Boyut Puan Oranlarının Servise Göre Karşılaştırılması , İstanbul, 2017
Servisler Fiziksel Psikospritüel Çevresel Sosyo-kültürel Genel Konfor
Plastik ve Estetik Cerrahi 69 77* 64 73 69
Göz Hastalıkları 62 74 61 82* 62
Ortopedi ve Travmatoloji 58 70* 61 67 58
Beyin ve Sinir Cerrahisi 55 68 57 76* 55
Göğüs Cerrahisi 56 72* 47 70 56
Kalp Damar Cerrahisi 55 60 48 65* 55
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 51 58 49 66* 51
Genel Cerrahi 52 62 45 64* 52
Üroloji 48 53 52 60* 48
Genel Ortalama 54 64 52 67* 54

 *Her servis için en yüksek oranın olduğu alt boyut * ile gösterilmiştir.
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Alt boyutlardaki soru sayıları ve alınabilecek 
maks. Puanlar farklı olduğu için maksimum pua-
na göre oranlar (puan ort./maks. puan x 100) kul-
lanılmıştır.

Tartışma 
Hemşireler sağlık bakımı ortamında, hastaların 
konfor gereksinimlerini tanımlamakta, karşıla-
namayan gereksinimlere yönelik konforu arttırıcı 
hemşirelik girişimlerini uygulamakta ve konfor 
düzeyini değerlendirmektedirler (13). Bu bölüm-
de cerrahi operasyon geçiren hastaların konfor 
düzeyleri ve konforu etkileyen faktörler tartışıl-
mıştır. 

Araştırmada konfor düzeyi ile ilgili analiz sonu-
cunda hastaların genel konfor düzeylerinin or-
tanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu oran; 
Büyükünalan Şahin (14), Sönmez (15), Üstündağ 
(16) ve Koçaşlı’nın (17) araştırmalarında sırasıy-
la %76; %49; %77 ve %71 olarak bulunmuştur. 
Elde ettiğimiz sonuç diğer araştırmalardan daha 
düşük bulunmuştur. Ancak, belirtilen araştırmala-
rın ikisinde kalp ameliyatı, birinde meme kanseri 
ameliyatı geçirmiş hastalar üzerinde çalışılmıştır 
(15-18). Büyükünalan Şahin’in (14) araştırma-
sında ise yedi farklı cerrahi operasyon geçirmiş 
hastalar yer almıştır. Ancak, bu araştırmada 9 
farklı serviste, birbirinden çok farklı operasyon 
geçirmiş hastalar dahil olmuştur. Bu araştırmada 
cerrahi çeşitlik fazla olduğundan içerdiği hasta 
grubunun özelliği ve cerrahi operasyon türü, fark-
lı servislerde hizmet ve konfor durumunda farklı-
lıklara yol açmış olabilir.  

Hastaların konfor düzeyini en çok artıran duru-
mun psikospiritüel ve sosyokültürel alt boyutlar 
olduğu dikkat çekmektedir. Hastanelerin/servisle-
rin; fiziki koşul, personel sayıları hemen hemen 
benzer olduğundan, hasta konforunu artırmada 
sosyokültürel ve psikospiritüel alanların hastala-
rın konforunu artırmada önemli faktörler oldu-
ğu bu araştırmada ön plana çıkmıştır.  Fiziksel 
ve çevresel faktörlerin önemli olmakla beraber, 
konfor açısından diğerlerinden düşük bulunması, 
hemşirelerin yaklaşımlarının konforu artırmada 
kilit nokta olduğuna işaret ettiği düşünülmektedir.

Hastaların genel konfor düzeylerinin ortanın biraz 
üzerinde bulunmuştur. En yüksek oranda konfor 
sosyokültürel alt boyuta aittir. Fiziksel konforu 
bireyin fiziksel durumunu etkileyen dinlenme ve 
rahatlama, hastalığa karşı yanıtlar, beslenme ve 
homeostazis, bağırsak fonksiyonunun devamlı-
lığı gibi fizyolojik faktörleri ele almaktadır (19).  
Cerrahi operasyon geçirmek fiziksel bir travmaya 
neden olduğu için bedensel algılarda bozulmalar 
meydana getirebilir. Çevresel konforu; aydınlık, 
gürültü, renk, sıcaklık, güvenilir çevre, pencere-
den görülen manzara gibi insanın dış ortamı ile 
ilgili durumlar oluşturmaktadır (19). Bu araştır-
mada kişisel mahremiyete özen gösterilmesi kon-
foru sağlamada etkili bir faktör olmasına rağmen, 
hasta tedavi ve bakım koşulları nedeniyle tam bir 
mahremiyet sağlanamamaktadır. Servislerde or-
tamda var olan gürültü, yatakların rahat olmaması 
hasta konforunu olumsuz etkilemektedir. Gürül-
tü hastalarda ani adrenalin deşarjı yaratarak kalp 
atım sayısını, solunum sayısını ve kan basıncını 
arttırmaktadır. Dikkat azalması, uyku düzeninde 
bozulmalara neden olabilmektedir (20,21). Bu 
durum hastaları rahatsız edebilmektedir. Hemşi-
reler bu faktörleri göz önüne alarak hastanın kon-
forunu arttırmaya yönelik bakımı planlama ve uy-
gulamalarını arttırabilirler aynı zamanda hemşire-
lik hizmetleri dışındaki konforu bozan faktörlerle 
ilgili multidisipliner araştırma ile konfor düzeyini 
arttırmada rol alabilirler. 

Cinsiyet ve medeni hal konfor üzerinde anlamlı 
bir fark meydana getirmemektedir. Yani, hastala-
rın algılamış oldukları konfor üzerinde cinsiyet ve 
medeni halin bir etkisi bulunmamaktadır. Şahin 
(22), Sönmez (15) ve Üstündağ (16), araştırma-
larında cinsiyete göre farklılık olduğu sonucunu 
bulmuşlardır. Sönmez’in (15) araştırmasında me-
deni hali ile konfor düzeyini etkilemediği bulun-
muştur. Bu araştırmada medeni halin konfor dü-
zeyi üzerine etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Hastaların yaşı, konfor üzerinde etkisi olan bir 
özellik olarak öne çıkmaktadır. Yapılan analizler 
sonucunda, en fazla konfora sahip olan hastala-
rın 18-25 yaş, en az konfora sahip olan hastaların 
ise 65-75 yaş grubunda yer alanlar olduğu gö-
rülmüştür. Ayrıca, yaş ve konfor düzeyi arasında 
orta düzeyde ve negatif yönde bir ilişki bulundu-
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ğu tespit edilmiştir (rs=0.323). Konfor üzerindeki 
değişmenin %10,43’ü yaştan kaynaklanmaktadır. 
Bulduğumuz sonuç Şahin (22) ve Üstündağ’ın 
(16) bulgularından farklılaşmıştır. Bu araştırma-
larda yaşa göre farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 
Yaş arttıkça fiziksel fonksiyonlarda gerileme, ağrı 
duyusunda artma, kronik hastalıkların görülmesi, 
ölüm korkusu, beklentilerin artması, olumsuz ya-
şam deneyimlerinin olmasının konfor düzeyini et-
kilemede bir faktör olabileceği düşünülmektedir.

Bu araştırmada hastaların yarısı daha önce hasta-
ne deneyimi yaşamış ve yarıya yakınının kronik 
bir rahatsızlığı olduğu görülmüştür. Araştırmaya 
katılan hastaların kronik rahatsızlık sayısı arttıkça 
konfor düzeyi azalmaktadır. Kronik rahatsızlığa 
sahip olan hasta oranı bu araştırmada %39’dur. 
Büyükünalan Şahin’in (14) araştırmasından 
(%23) daha düşük, Sönmez’in (15) (%48 ) araştır-
masında ise daha yüksektir. Sağlık Bakanlığı Tür-
kiye Halk Sağlığı Kurumunun 2013’de 15-49 yaş 
grubunda 18477 kişiyle yürüttüğü araştırmada 
kronik hastalık %11-%25 arasında dağılım gös-
termektedir (23).  Bu araştırmada kronik hastalık 
oranının daha yüksek çıkması yaş ortalamasın 
(54.43±16.52) daha yüksek olmasıyla açıklana-
bilir. Kronik hastalıklar; operasyon sonrası geli-
şebilecek komplikasyonları artırabilir, hastanede 
yatış süresini uzatabilir, maliyeti artırabilir ve 
yaşam kalitesini düşürebilir, bunların sonucunda 
hastanın konfor düzeyini olumsuz etkileyebilir 
(24). Bu araştırmada cerrahi operasyon geçiren 
hastaların önceki hastane deneyimlerinin, hasta 
konforunu olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Bü-
yükünalan Şahin’in (14) yaptığı araştırmada ise 
hastane deneyiminin hasta konforunu arttırdığı 
bulunmuştur. Benzer konu ile ilgili geçmiş olum-
suz deneyimler şimdiki yaşantıya önyargı oluştu-
rabilir.  Bu araştırmada geçmiş olumsuz hastane 
deneyimlerinin, hastaların güncel konfor düzeyi 
üzerine olumsuz yönde etkisinin bu nedenlerle 
sürdürdüğü düşünülebilir.

Kişisel mahremiyete özen gösterilmesinin ve su-
nulan hizmet ile hemşirelik bakımından memnu-
niyetin konforu arttırdığı sonucuna varılmıştır. 
Öztürk ve ark. (20) yaptığı araştırmada, hemşire-
lerin %69’u servislerde, %83,7’si her zaman hasta 
mahremiyetine özen gösterdiğini, %94,9’u mah-

remiyet ve kişisel gizliliğin hastaların temel hak-
kı olduğuna inandığını belirtmiştir.  Mahremiyet 
kişisel bir bütünlüktür, sınırları aşıldığında kişi bu 
durumdan rahatsız olur, çevresel ve psikospritüel 
konfor düzeyini olumsuz etkileyebilir.

Cerrahi operasyonun geçirildiği servis ile konfor 
düzeyi puanları arasında fark tespit edilmiştir. En 
yüksek düzeyde konfora sahip olan hastalar plas-
tik ve estetik cerrahi kliniğinde, en düşük düzey-
de konfora sahip olan hastalar ise üroloji kliniği 
hastalarıdır. Estetik cerrahi operasyonları planlı, 
hastanın isteğine bağlı, operasyon öncesi gelişen 
düşük benlik saygısını yükseltme ve sonuçları iti-
bariyle memnuniyeti artırıcı operasyonlar olarak 
görülmesi hastanın konfor algısı üzerinde etkili 
olmaktadır. Üroloji operasyonları süreç itibariyle 
konforu bozan unsurlar içerdiği için konforu dü-
şürmektedir. Servislere göre hastaların konforu-
nun alt boyutları incelendiğinde plastik ve estetik 
cerrahi, ortopedi ve travmatoloji ve göğüs cerra-
hisi servislerinde psikospritüel konfor alt boyutu-
nun; diğer servislerde ise sosyokültürel konfor alt 
boyutunun etkili olduğu tespit edilmiştir. Fiziksel 
konfor alt boyutuna göre en düşük ortopedi ve 
travmatoloji, beyin ve sinir cerrahisi ve üroloji 
servislerinde olduğu belirlenmiştir. Diğer servis-
lerde ise en düşük puanlar çevresel boyutta yer 
almaktadır.

Sonuç:
Hastaların genel konfor düzeyinin orta düzeyde 
olduğu belirlenmiştir.  Yaş arttıkça konfor düze-
yinin düştüğü, mahremiyete özen göstermenin 
konfor düzeyini artırdığı, cerrahi operasyonun 
geçirildiği servise göre konfor düzeyinin farklılık 
gösterdiği ve üroloji, genel cerrahi ve kulak-bu-
run-boğaz hastalıkları servislerinde konforun 
diğer servislere göre daha düşük olduğu saptan-
mıştır. Cerrahi operasyon geçiren hastaların kon-
forunu artırıcı fiziki, çevresel, psikospirütüel, sos-
yokültürel araştırmalara ihtiyaç olduğu sonucuna 
varılmıştır. Hasta bireylerin konforunu arttırmak 
amacıyla benzer araştırmaların özgün ölçme araç-
ları ile farklı zaman dilimde ve geniş örneklem 
grubuyla yapılması önerilebilir. Hastanın konfo-
runu artırmada etkili hemşirelik uygulamaları, 
kanıta dayalı girişimsel çalışmalarla ortaya çıka-
rılabilir.
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Observance of Sleep Hygiene Principles in Adolescents: Sample Of Mersin

Ergenlerde Uyku Hijyeni Prensiplerine Uyum: Mersin İli 
Örneği
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Özlem TEZOL

ABSTRACTÖZ
Specific hormonal and behavioural changes of adolescence may af-
fect adversly sleep hygiene in adolescents.In this descriptive study,it 
was aimed to evaluate observance of basic principles for sleep hygie-
ne in adolescents.Responses to questions about sleep hygiene of 600 
healthy adolescents aged of 12-13 years old who applied to well-child 
clinic between September 2016-June 2018 were investigated,retros-
pectively.53.3% of the participants were girls with a mean±SD age 
of 13.0±0.4 years.The daily mean±SD night’s sleep duration was 
8.3±1.5 hours in boys,8.1±1.6 hours in girls (p=0.026).10.8% of the 
adolescents had restricted sleep (≤6 hr/night),77.3% had sufficient 
sleep (≥8 hr/night).The rate of having regular sleep-wake schedule 
was  28.3%;taking a right nap during the day was 2.5%;practising 
right bedtime routines was 35.2%; having a bedroom without intense 
stimuli was 6.3%;making daily physical activity and having sunlight 
was 29%;eating an healthy diet and avoiding caffeine was 20.3%;not 
using of sleep aids and alcohol/cigarette was 94%.The rate of practi-
sing right bedtime routines was significantly higher in girls (p=0.002),-
making physical activity and having sunlight was significantly higher 
in boys (p<0.001);having regular sleep-wake schedule and not using 
of sleep aids and alcohol/cigarette were significantly higher in group 
with high school success (p=0.004,p=0.002).The results suggest that 
adolescents need training-counseling in sleep health in early adoles-
cence.                                                                                                                                                                                                                                               

Ergenliğe özgü hormonal ve davranışsal değişiklikler ergenlerin 
uyku hijyenini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu tanımlayıcı çalışma-
da, ergenlerin uyku hijyeni için gerekli temel prensiplere uyumla-
rının araştırılması amaçlandı.Eylül 2016-Haziran 2018 tarihleri 
arasında Sağlam Çocuk Polikliniğine başvuran 12-13 yaş dahil 600 
ergenin uyku hijyeni hakkında sorulmuş sorulara verdikleri cevap-
lar geriye dönük olarak incelendi.Ergenlerin %53,3’ü kız,ortalama 
yaşı 13,0±0,4 yıl idi.Günlük ortalama±SS gece uykusu süresi er-
keklerde 8,3±1,5 saat,kızlarda 8,1±1,6 saatti (p=0,026).Gece uyku-
su süresi kısıtlı (≤6 saat) olanlar %10,8,yeterli  (≥8 saat) olanlar 
%77,3 oranındaydı.Uyku  hijyeni prensiplerine uyum değerlendiril-
diğinde düzenli uyuma-uyanma kalıbına sahip olma %28,3;uygun 
şekilde şekerleme yapma %2,5;uygun yatma vakti rutinleri uygu-
lama %35,2;yoğun uyaran içermeyen yatak odasına sahip olma 
%6,3;günlük fiziksel aktivite yapma ve güneş ışığı alma %29;sağ-
lıklı beslenme ve kafeinden kaçınma %20,3;uyku ilacı/yardımcısı 
ve alkol/sigara kullanmama %94 oranındaydı.Uygun yatma vakti 
rutinleri uygulama kızlarda daha yüksek (p=0,002),fiziksel aktivi-
te yapma ve güneş ışığı alma erkeklerde daha yüksekti (p<0,001). 
Düzenli uyuma-uyanma ve ilaç,alkol/sigara kullanmama oranları 
okul başarısı iyi olan grupta daha yüksekti (p=0,004;p=0,002).Er-
ken adolesan  dönemindeki ergenlerin uyku sağlığı konusunda eğiti-
me-danışmanlığa ihtiyaçları olduğu görüldü.

Keywords: adolescent, early adolescence, sleep hygiene, sleep du-
ration
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GİRİŞ

Uyku düzenli tekrarlanan doğal bir dinlenme bi-
çimidir ve fiziksel, bilişsel sağlık ile psikososyal 
iyilik için önemli bir gerekliliktir. Uyku yaşla bir-
likte hem niteliksel hem niceliksel değişiklikler 
gösterir, ergenlerin uyku özellikleri erişkinlerin 
ve çocukların uyku özelliklerinden farklıdır(1).
Pubertede sirkadyen zamanlama sistemi yavaş-
lamakta ve uyku-uyanıklık döngüsü değişmekte-

dir(1,2). Ergenler geceleri daha geç uykuya dal-
makta, sabahları daha geç uyanmaktadır. Beyin 
farklılaşmasının devam ettiği adolesansta, erişkin-
liğe göre daha uzun süreli uykuya ihtiyaç duyul-
maktadır(1). Ergenlerde beklenen ortalama uyku 
süresi 9 saat/gece iken, yetersiz uyku (<8 saat/
gece) ve kısıtlı uyku (≤6 saat/gece) prevalansları 
farklı ülkelerde yapılan çalışmalarla tüm dünyada 
yüksek bulunmuştur(2,3). Bu sonuçlar ergenlerde 
düşük uyku kalitesine dikkat çekmiştir.

Uyku hijyeni uyku kalitesini artıran ilke ve uygu-
lamalar olarak tanımlanmaktadır, bu ilke ve uy-
gulamalar davranışsal ve çevresel faktörlerin dü-
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zenlenmesini, iyileştirilmesini kapsamaktadır(4). 
Yetersiz uyku kalitesi gençlerde kazalar, iştahsız-
lık ve stres, depresyon ve anksiyete, davranışsal 
güçlükler, özkıyım, fazla kiloluluk ve obezite, iş-
ler bellekte, karar vermede, yürütücü fonksiyon-
larda  zayıflama, düşük akademik performans ile 
ilişkilendirilmiştir(1,5).

Türkiye’de 1212 ergenle yapılan bir çalışmada 
ergenlerin %16’sı uyku kalitelerini kötü veya çok 
kötü olarak değerlendirmiştir(6). Pittsburgh Uyku 
Kalitesi İndeksi kullanılarak yapılan başka bir ça-
lışmada ergenlerin %36,4’ünde kötü uyku kalitesi 
saptanmıştır(7). Liseli 3441 ergen arasında, gece 
uyku süresi ≥9 saat olanların oranı %8,2 olarak 
bulunmuştur(8). Bu veriler ülkemiz ergenlerinde 
uyku hijyeninin gözden geçirilmesi gerektiğini 
göstermektedir. Bu çalışmada Eylül 2016-Hazi-
ran 2018 tarihleri arasında rutin kontrol amacıyla 
üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvurmuş, 
erken adolesanstaki sağlıklı ergenlerin uyku hij-
yeni prensiplerine uyumlarının değerlendirilmesi 
amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu gözlemsel tanımlayıcı çalışma, Mersin’de 
2016-2017 ve 2017-2018 eğitim-öğretim dönem-
lerini kapsayan aylarda (Eylül-Haziran), Sağlam 
Çocuk Polikliniğine rutin kontrol için başvurmuş 
12-13 yaş grubundaki sağlıklı ergenlerin verileri-
nin geriye dönük incelenmesiyle yapıldı. Çalışma 
Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygun 
olarak yapıldı, yerel etik kuruldan onay alındı 
(MEÜ 2018/473).

Çalışma tarihlerinde Sağlam Çocuk Polikliniği-
ne başvurmuş olan, erken adolesan dönemindeki 
680 ergenin poliklinik arşivinde kayıtlı bulunan 
anamnez ve fizik muayene formları incelendi. 
Altıncı ve yedinci sınıfa giden (12-13 yaş dahil), 
ailesiyle yaşayan 600 ergenin verileri çalışmaya 
dahil edildi. Tek ebeveynli veya geniş ailede ya-
şayan, çocuk işçi olan, obez veya zayıf olan, veri 
kayıtlarında eksiklik olan ergenlerin verileri çalış-
maya dahil edilmedi. Ergenlerin sağlık öyküleri 
alınırken uyku sağlığı ile ilgili sorulara verdikleri 
cevaplar incelendi. Nelson Pediatri kitabı kaynak 
alınarak belirlenmiş olan uyku sağlığı ile ilgili 20 
soruya verilen cevaplar “düzenli uyuma-uyan-

ma, şekerleme, yatma vakti rutinleri, yatak odası 
özellikleri, günlük fiziksel aktivite ve güneş ışığı 
teması, beslenme ve kafeinden kaçınma, ilaç ve 
alkol/sigara kullanımı” başlıkları altında değer-
lendirildi. Bu başlıklar uyku hijyeni prensipleri 
olarak kabul edildi(9,10) Ergenlerin psikososyal 
görüşme sırasında belirttikleri okul başarıları ile 
günlük ekran süreleri, fizik muayene formlarına 
kaydedilmiş olan vücut kitle indeksi (VKİ, kg/m2) 
değerleri (rutin kontrol sırasında poliklinikte ya-
pılan vücut ağırlığı ve boy ölçümlerine dayanarak 
muayeneyi yapan doktor tarafından hesaplanmış 
ve muayene formuna kaydedilmiş olan değerler) 
veri olarak kullanıldı. Uyku hijyeni prensiplerine 
uyum açısından cinsiyete göre ve okul başarısına 
göre karşılaştırmalar yapıldı. Uyku hijyeni pren-
siplerin uyan ve uymayanlarda vücut kitle indek-
si, gece uykusu süreleri karşılaştırıldı. 

İstatistiksel analiz
Veriler SPSS.23 programı kullanılarak analiz 
edildi. Sayı ve yüzde değerleri tanımlayıcı 
bulgular olarak verildi. Sürekli değişkenlere ait 
dağılımlar normallik testleri ve histogramlar 
ile değerlendirildi. Cinsiyet grupları ve uyku 
hijyeni prensiplerine uyum olan/olmayan gruplar 
arasında sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında 
Student-T test kullanıldı. Cinsiyete ve okul 
başarısına göre yapılan gruplarda kategorik 
değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi 
kullanıldı. Vücut kitle indeksi ve gece uykusu 
süresi arasındaki ilişkiyi tanımlamak için 
korelasyon analizi yapıldı. Istatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. 

BULGULAR
Ergenlerin %53,3’ü kız, ortalama (SS) yaşı 13,0 
(0,4) yıl idi. Günlük ortalama (SS) gece uykusu 
süresi 8,2 (1,6) saat, ekran süresi 2,3 (1,3) saat-
ti. Okul başarısını kötü olarak beyan eden ergen 
olmadı. Kız ve erkek ergenlerin yaşları, VKİ de-
ğerleri, ekran süreleri, cep telefonuna sahip olma 
oranları benzerdi (p>0,05). Kız ergenlerde erkek-
lere göre günlük gece uyku süresi daha kısa, iyi 
düzey okul başarısı oranı daha yüksekti, değer-
ler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı 
(p<0,05) (Tablo 1). Kız ergenlerde düzenli fizik-
sel aktivite yapma ve güneş ışığı alma oranları er-
kek ergenlerden daha düşüktü, oranlar arasın
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Tablo 1. Tanımlayıcı özellikler ve cinsiyete göre karşılaştırmalar, Mersin,2018

Antropometrik ölçümler ve 
karakteristik özellikler                   

Toplam 
(n=600)

Kız                                   
(n=320, %53,3)

Erkek                                
(n=280, %46,6 )

p

Yaş (yıl)

Vücut kitle indeksi (kg/m2)

Günlük gece uykusu süresi (saat)

Uyku süresi durumu ,%

≥9 saat                                              
8-9 saat                                           
6-8 saat                                              
≤6saat

Günlük ekran süresi (saat)

Cep telefonuna sahip olma, %

Okul başarısı, %

İyi                                                                        
Orta

13,0±0,4

19,3±3,2

8,2±1,6

32,3            
45,0                                    
11,9   
10,8

2,3±1,3

70,0

55,5                        
44,5

13,2±0,5

19,2±3,2

8,1±1,6

30,3
43,2                     
13,4                    
13,1

2,3±1,5

68,7

60,6                           
39,4

13,3±0,6

19,4±3,3

8,3±1,5

34,6                                        
47,2                              
10,0                       
8,2

2,2±1,3

71,4

49,6                             
50,4

0,183*

0,395*

0,026*

                  
0,102§     

                                          

0,530*

0,475§   

                   
0,007§   

*ortalama±SS, Student-T test; §Ki-kare testi   

daki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). 
Yatak odasında TV/bilgisayar bulundurma ve 
yatmadan önceki 2 saat içinde tam porsiyon ye-
mek/ağır yiyecek tüketme oranı erkek ergenlerde 
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti 
(p<0,05). Uyku hijyeni prensipleri başlıkları ve il-
gili sorulara verilen cevaplar Tablo 2’de gösteril-
di. Uyku hijyeni prensiplerine uyum başlıklar ha-
linde değerlendirildiğinde, uygun yatma vakti ru-
tinleri uygulama kızlarda; düzenli fiziksel aktivite 
ve güneş ışığı teması erkeklerde daha yüksekti ve 
oranlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlam-

lıydı (p<0,05). Düzenli uyuma-uyanma ve ilaç, 
alkol/sigara kullanmama prensiplerine uyum, iyi 
düzey okul başarısı grubunda istatistiksel olarak 
anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,05) (Tablo 
3). 

Her bir uyku hijyeni prensibi için ayrı ayrı bakıl-
dığında, prensibe uyanlarla uymayanlar arasında 
vücut kitle indeksi ve gece uykusu süresi açısın-
dan anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05) (Tablo 
4). Vücut kitle indeksi ile gece uyku süresi ara-
sında zayıf korelasyon bulundu (r = .28, n=600, 
p<0,01).

Tablo 2. Uyku hijyeni prensipleri başlıkları ve ilgili sorulara verilen cevaplar, Mersin,2018

                                                                                                                                           
Uyku hijyeni prensipleri

Toplam                            
(n, %)

Kız
(%)

Erkek 
(%)

                     
p

Düzenli uyuma-uyanma

Her gece hemen hemen aynı saatte yatmaya gidip 
uyuyorum,  her sabah aynı saatte uyanıyorum. (Bir günden 
diğerine 1 saatten daha fazla fark olmuyor.)

Uykuyu yakalamak için hafta sonlarında daha uzun 
uyuyorum.                                                                        

342(57,0)

 319(53,2)

56,3

52,2

57,9

54,3

0,692

0,607



169

Ergenlerde Uyku Hijyeni Prensiplerine Uyum: Mersin İli Örneği

Şekerleme

Gün içinde şekerleme (kısa uyku) yapıyorum. 

12.00 – 14.00 arası yatıyorum.                                                                                                       
14.00 – 16.00 arası yatıyorum.                                                                                                       
16.00 – 18.00 arası yatıyorum.                                                                                                 
18.00’den daha geç yatıyorum.

1 saat veya daha kısa uyuyorum.                                                                                            
1 saatten uzun , 2 saatten kısa uyuyorum.                                                                            
2 saatten uzun, 3 saatten kısa uyuyorum.                                                                          
3 saatten daha uzun uyuyorum.

200(33,3)

27(13,5)                     
55(27,5)                  
66(33,0)                   
52(26,0)

62(31,0)                   
69(34,5)                  
41(20,5)                     
28(14,0)

31,9

12,7 
28,4 
41,3  
17,6

35,3 
34,3 
20,6
9,8

35,0

13,2 
28,6 
24,5 
33,7

28,6 
34,7 
19,4 
17,3

0,418

0,026

            
0,415

Yatma vakti rutinleri

Yatmadan önce 30 - 60 dakikalık bir süreyi sessiz veya 
yatıştırıcı zaman olarak ayarlıyorum; kitap / dergi 
okuyorum ya da sakin bir müzik dinliyorum.

 Yatmadan hemen önce ders çalışıyorum.                                                              

380(63,3)

  247(41,2)

71,3

           
42,8

53,9

                 
39,3

<0,001

             
0,381

Yatak odası özellikleri

Evde sadece bana ait bir odam var.

Yatak odamda televizyon ve / veya bilgisayar var.

Yattığım odada cep telefonumu açık bulunduruyorum.

Yatağımı sadece uyumak için kullanıyorum; yatağımda 
ders çalışmıyorum, müzik dinlemiyorum, televizyon 
seyretmiyorum.  

356(59,3)

338(56,3)

323(53,8)

272(45,3)

60,0

46,9

52,8

40,9

58,6

67,1

55,0

50,4

0,722

<0,001

0,774

0,021

Günlük fiziksel aktivite ve güneş ışığı teması

Hergün dışarıda, güneş ışığı alacak şekilde en az 20 dk 
zaman geçiriyorum.

Düzenli egzersiz / spor yapıyorum.

323(53,8)

267(44,5)

47,5

37,5

61,1

52,5

0,001

<0,001
Beslenme ve kafeinden kaçınma 

Yemek öğünlerim düzenli, aç karnına yatmıyorum, 
yatmadan önce hafif atıştırma yapıyorum.

Yatmadan önceki 2 saat içinde tam porsiyon yemek veya 
ağır yiyecekler tüketiyorum.

Akşam yemeğinden sonra kafeinli yiyecek veya içecek 
(kahve, çay, çikolata,kola) tüketiyorum.                                     

456(76,0)

  118(19,7)

419(69,8)

76,6

14,7

69,4

75,4

 25,4

                  
70,4

0,730

 0,001

              
0,794

Ilaç, alkol/sigara kullanımı

Alkol ve / veya sigara kullanıyorum.

Doktor tarafından önerilmemiş uyku hapları veya diğer 
reçetesiz satılan uyku yardımcıları kullanıyorum.

26(4,3)

15(2,5)

3,4

2,8

5,4

2,1

0,249

0,600
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Tablo 3. Cinsiyet ve okul başarısı grupları arasında uyku hijyeni prensiplerine uyumun karşılaş-
tırılması, Mersin,2018

Uyku hijyeni prensipleri Toplam   
(n, %)

Kız                           
(%)

Erkek                             
(%)

p

İyi 
düzey 
okul 

başarısı    
(%)

Orta 
düzey 
okul 

başarısı                      
(%)

p

Düzenli uyuma - uyanma 170(28,3) 28,8 27,9 0,809 33,0 22,5 0,004

Şekerleme yapma                                                        
(14.00 - 16.00 arası, ≤1 saat)        

                    
15(2,5)

                
2,2

                 
2,9

                
0,600

                      
2,4

                          
2,6

                 
0,864

Uygun yatma vakti rutinleri 211(35,2) 40,9 28,6 0,002 33,3 37,5 0,294

Yoğun uyaran içermeyen yatak odası 38(6,3) 5,9 6,8 0,670 6,6 6,0 0,759

Uygun fiziksel aktivite ve güneş ışığı teması 174(29,0)                      21,6                37,5                  
<0,001

29,7                 28,1                         0,660             

Doğru beslenme ve kafeinden kaçınma 122(20,3) 22,5 17,9 0,159 22,8 17,2 0,091

Ilaç, alkol/sigara kullanmama 564(94,0) 94,4 93,6 0,679 96,7 90,6 0,002

Tablo 4. Uyku hijyen prensiplerine uyuma göre vücut kitle indeksi ve gece uykusu süresi değerle-
rinin karşılaştırılması, Mersin,2018

Uyku hijyeni prensipleri
Uyum durumu VKİ (kg/

m2) p
Gece uykusu 

süresi (st) p

Düzenli uyuma – uyanma Uyum var (n=170) 19,4±3,0 0,730* 8,2±1,7 0,865*
Uyum yok (n=430) 19,3±3,3 8,2±1,5

Şekerleme yapma                                                        
(14.00 - 16.00 arası,  ≤1 saat) 

Uyum var (n=15)    18,7±3,4          
0,501*

7,9±1,6               
0,444*

Uyum yok (n=585) 19,3±3,2 8,2±1,8

                                                                         
Uygun yatma vakti rutinleri

Uyum var (n=211) 19,4±3,0 0,551* 8,1±1,6 0,243*
Uyum yok (n=389) 19,2±3,4 8,2±1,6

                                                                               
Yoğun uyaran içermeyen yatak odası

Uyum var (n=38) 20,0±2,9
0,156*

8,2±1,7
0,898*

Uyum yok (n=562) 19,2±3,3 8,2±1,6

                                                                      
Uygun fiziksel aktivite ve güneş ışığı teması

Uyum var (n=174) 19,2±3,2
0,808*

8,0±1,8
0,140*

Uyum yok (n=426) 19,3±3,3 8,3±1,5

Doğru beslenme ve kafeinden kaçınma
Uyum var (n=122) 19,3±2,9

0,978*
8,0±1,5

0,079*
Uyum yok (n=478) 19,3±3,3 8,3±1,6

Ilaç, alkol/sigara kullanmama Uyum var (n=564) 19,3±3,3 0,439* 8,2±1,6 0,987*
Uyum yok (n=36) 18,9±2,5 8,2±1,2

*ortalama±SS, Student-T test

TARTIŞMA
Son yıllarda, uyku sorunları tüm yaş grubundan 
kişileri giderek artan bir sıklıkta etkile-
mektedir. Çocuk ve ergen yaş grubunda 
görülen uyku sorunları okul devamsızlığı, 
akademik performansta azalma, tıbbi yardım 

arayışı, ebeveynlerde depresyon ve iş günü 
kaybı gibi sosyal ve ekonomik yüklere yol 
açabilmektedir(10,11). Adolesanslar da  uykunun 
miktarı, niteliği ve zamanlaması ile ilgili davra-
nışsal değişiklikler görülür. Bu nedenle, ergenler 
ve aileleri uyku hijyeni prensipleri konusunda 
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eğitime-danışmalığa ihtiyaç duyarlar(2). Veri-
lecek eğitim ve danışmanlığın etkin olabilmesi 
için, ergenlerin uyku sağlığı ile ilişkili alışkanlık 
ve uygulamalarının saptanmış olması gerekir. Bu 
amaçla, bu çalışmada erken adolesansta uyku hij-
yeni prensiplerine uyum değerlendirildi.

Düzenli uyuma-uyanma saatleri sağlıklı uyku için 
çok önemlidir. Farklı ülkelerin çocuk ve ergen 
popülasyonlarında yapılan epidemiyolojik çalış-
malar düzensiz uyku kalıbının kısa uyku süresi, 
yatmakta gecikme, sirkadyen ritimde bozulma, 
kronik uyku eksikliği, gün içinde uykuya meyil 
ile ilişkili olduğunu bildirmiştir(12-14) Ergen 
uykusunun ayırıcı özelliği okul günlerinde erken 
uyanma ve az uyuma, hafta sonlarında geç ve faz-
la uyuma şeklinde düzensiz ve kuralsız olması-
dır. Ergenlerdeki bu uyku kalıbının mediyal beyin 
bölgelerinde gri madde  hacminde azalma ve dü-
şük okul performansı ile ilişkili olduğu gösteril-
miştir(15) Bu çalışmada da iyi okul başarısına sa-
hip ergenlerde düzenli uyuma-uyanma prensibine 
uyumun daha yüksek olduğu görüldü. 2012’de ül-
kemizde 11-16 yaş ergenlerde düzenli uyku oranı 
%66, toplam gece uykusu süresi ortalama 9,2±1,2 
saat olarak bildirilmişken(16). bu çalışmada bu 
değerlerin sırasıyla %28,3 ve  8,2±1,6 olduğu 
görüldü. Bu sonuçlar, ülkemizde ergenlerin uyku 
sürelerinin ve hijyenlerinin olumsuz yönde değiş-
tiğine işaret etmektedir. Literatürde, ergenlerde 
kısıtlı uyku prevalansı, bu çalışmadaki ile benzer 
şekilde %10-20 olarak bildirilmiştir(17,18)

Şekerleme alışkanlığı kültürler arasında farklılık 
gösterir, ergenlerin gün içinde şekerleme 
yapmaktan kaçınmalarını önermek için yeterli 
kanıt yoktur(5). Düzensiz uyku/uyanıklık dön-
güsüne sahip ve uyku açlığı olan gençlerde, 1 
saat şekerleme yapmanın gece uykusu kalitesini 
etkilemediği bildirilmiştir(19) Lau ve ark. ya-
tılı okuyan lise öğrencilerinde öğleden sonra 1 
saat şekerleme yapmanın uykusuzluğu azaltma-
da ve sözlü öyküsel belleği güçlendirmede etkin 
olduğunu bildirmiştir(20) Bu çalışmada şekerle-
me yapan hem kız hem erkek ergenlerin çoğun-
luğunun 16:00’dan sonra ve 1 saatten fazla uyu-
duğu görüldü, bu sonuç şekerleme yapmayı tercih 
eden ergenlerin bu konuda eğitime ve danışman-
lığa ihitiyaçları olduğunu gösterdi. 

Yatma vaktinden önce bilişsel ve duygusal uya-
ranlar, heyecan hali uyku süresini kısaltan risk 
faktörleridir(12,21). Yatmadan önce 30-60 daki-
kalık sessiz/yatıştırıcı zaman ayarlamak iyi bir 
uyku hijyeni uygulamasıdır. Doğru yatma vak-
ti rutinleri uygulama oranı bu çalışmada her iki 
cinste %50’nin altındaydı, benzer şekilde Peter 
ve ark. Nijeryalı 353 ergenle yaptıkları çalış-
mada, ergenlerin %60’ından fazlasının yatma-
dan önceki 1 saat içinde TV izlediklerini/video 
oyunu oynadıklarını bildirmiştir(3). Eggermont 
ve ark. ergenlerin 1/3’ünün TV izlerken uyuya-
kaldıklarını, %20’sinden fazlasının bilgisayar 
oyunlarını uyku yardımcısı olarak kullandıklarını 
bildirmiştir(22).  Uyumadan önce bu tür mavi ışık 
yayan ekran maruziyetlerinin, ergenlerde uyku 
etkinliğini azalttığı ve uykuya dalma süresini 
uzattığı bilinmektedir(23). Daha önceki bir çalış-
mada, ülkemizde ergenlerin yatak odasında elekt-
romanyetik cihaz bulundurma oranı %60, sadece 
kendine ait odaya sahip olma oranı %20 olarak 
bildirilmiştir(16).  Bu çalışmada cihaz bulundur-
ma oranı benzer iken, sadece kendine ait odaya 
sahip olma oranının daha yüksek olması çalışma 
popülasyonlarının gelir düzeyi farklılıklarından 
kaynaklanmış olabilir. 

On üç- on yedi yaş aralığındaki ergenlerde yat-
ma vaktinde özellikle mesajlaşma amaçlı cep 
telefonu kullanımı yaygındır. Ergenlerin %51’i 
yattıktan sonra çağrı almak veya göndermek 
amacıyla cep telefonu kullanmaktadır. Ayda ≥1 
kez, 00:00-03:00 saatleri arasında cep telefonu 
kullanımı ergenlerde gün içi uykusuzluğu artır-
maktadır(24). Yatma vaktinde cep telefonu/tab-
let kullanımının yanı sıra, kullanım olmasa bile 
yatak odasında bu cihazların bulunması yetersiz 
uyku süresi, düşük uyku kalitesi, gün içinde uy-
kusuzluk ile ilişkili bulunmuştur(25). Bu çalışma-
da cep telefonuna sahip olma oranının %70 ol-
duğu göz önünde bulundurulduğunda, ergenlere 
yatak odasında cep telefonunu açık bırakmamak 
konusunda danışmanlık vermek önemli görün-
mektedir.Yatağı uyumak dışında başka amaçlarla 
kullanmak uyku üzerinde negatif etkilere neden 
olur, bu tür kullanımların yanlış olduğunu bilme 
oranı üniversite öğrencilerinde %60 olarak 
saptanmıştır(26). Bu çalışmada ortaokul öğrenci-
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si olan ergenlerin %55’inin bu prensibe uyduğu 
görüldü, adolesanslar da bu prensiple ilgili yapı-
lacak iyileştirmeler ileri yaşlardaki uyku hijyeni 
farkındalığına faydalı olabilir.

Ergenlerde fiziksel aktivite uyku süresi ile ilişkili 
değilken, hızla uykuya dalmayı destekler. Ergen-
lerde yeterli uyku elde etmek ile haftada en az 4 
gün-günde en az 60 dakika  egzersiz veya haftada 
en az 5 gün-günde en az 20 dakika yoğun egzersiz 
yapmak ilişkili bulunmuştur(27,28) Bu çalışma-
da düzenli egzersiz yapma oranı %44,5 bulundu, 
yapılan egzersizin süresi veya türü sorgulanmadı. 
Peter ve ark. erken adolesansta en düşük oranda 
olmak üzere ergenlerde düzenli egzersiz yapma 
oranını %60,3 bulmuştur(3). Ergenlerde Tripto-
fan’dan ve vitamin B6’dan zengin bir kahvaltı 
ile birlikte sabahları en az 10 dakika güneş ışığı 
teması, Serotonin ve Melatonin sentezi üzerinden 
uyku kalitesini iyileştirmektedir(29). Bu çalış-
manın bulgularına göre kız ergenler başta olmak 
üzere her iki cins de uykuyu iyileştirecek egzersiz 
ve güneş ışığı teması konularında bilgilendirilme-
lidir.

Düşük lif, yüksek doymuş yağ ve yüksek şeker 
içeren diyet veya yüksek karbonhidrat/düşük 
yağ içeren diyet veya protein eksikliği uyku ka-
litesi ve uyku süresi üzerine olumsuz etkilere sa-
hiptir(30). Geceleri büyük porsiyon ağır yemek 
tüketmek uyku süresi kısaltmak, uykuya dalmayı 
güçleştirmek, uyku kalitesini bozmak gibi etkilere 
sahipken; yatma vaktinde küçük porsiyon, besin 
değeri yüksek, düşük enerjili gıdaların tüketilmesi 
olumlu fizyolojik değişiklikleri uyarabilir(31). Bu 
çalışmada her 4 erkek ergenden1’i yatmadan önce 
uygunsuz yeme alışkanlığı olduğunu belirtti.

Kafein uykuya dalma, uyku verimliliği ve süresi, 
homeostatik uyku ihtiyacı üzerine olumsuz etki-
lidir. Kafein tüketen öğrenciler okul günlerinde 
uykuya dalmada zorluk ve ertesi gün uykusuzluk 
belirtmektedir(32). Peter ve ark. her 3 gençten 
1’inin gece çikolata/kahve veya başka bir uyarıcı 
tükettiğini bildirmiştir(3). Ülkemizde çay içmek 
bir kültürdür ve çay yoğun olarak tüketilmektedir. 
Dağ ve Kutlu, ülkemizde ergenlerin %85,6’sının 
çay/kahve içtiğini saptamıştır(7). Bu çalışmada, 
ergenlerde akşam yemeğinden sonra kafein tüke-

timi oranının yaklaşık %70 bulunması toplumu-
zun çay içme alışkanlığı ile ilgili olabilir. 

Ergenlerde alkol ve/veya sigara kullanımı ile uyku 
sağlığı arasında ilişki ile ilgili bilgiler sınırlıdır. 
Genç erişkinlerde alkolün uykuya dalmayı gecik-
tirmediği, ancak uyku kalitesini bozduğu; tütü-
nün uyku süresini kısalttığı bilinmektedir(33,34).   
Dağ ve Kutlu’nun çalışmasında ergenlerde alkol 
kullanımı %33, sigara kullanımı %17 oranında 
bulunmuştur ve sigaranın derin uykuyu önleyerek 
uyku kalitesini bozduğu gösterilmiştir(7). Bu ça-
lışmada alkol ve/veya sigara kullanımının%5’in 
altında bulunmuş olması, çalışmanın erken ado-
lesan dönemdeki ergenlerde yapılmış olmasıyla 
açıklanabilir. Ergenler negatif duygularla başa 
çıkmak, daha iyi hissetmek amacıyla uyku ila-
cı/yardımcısı kullanabilmektedir. Ülkemizde 
üniversite öğrencilerinde sakinleştirici veya uyku 
ilacı kullanım oranı %4,7 olarak bulunmuştur ve 
bu öğrencilerin ilaç kullanmayanlara göre uyku 
kalitesinin daha kötü olduğu görülmüştür(35). 
Kırıkkale ilinde yapılan bir çalışmada 11-16 yaş 
ergenlerin sakinleştirici kullanımı %16,7 ora-
nında bildirilmiştir(16). sadece erken adolesansı 
kapsayan bu çalışmada uyku ilacı/yardımcısı kul-
lanım oranı %2,5’tur. Gençlerde madde ve alkol/
sigara kullanımı aile içindeki negatif etkileşim ile 
ilişkilidir(36) Bu nedenle, orta düzey okul başa-
rısına sahip grupta ilaç, alkol/sigara kullanımının 
daha yüksek oranda  bulunması sadece uyku hij-
yeninin değil, ev ortamının da sorgulandığı çalış-
malarla desteklenmelidir.

Sadece normal kilolu ergenleri kapsayan bu çalış-
mada, VKİ ile gece uykusu süresi arasında pozitif 
korelasyon bulundu. Bu bulgu, uykunun metabo-
lik değişikliklerle ve nöroendokrin fonksiyonlarla 
ilişkili olduğu bilgisini destekleyebilir. Ergenler-
de uyku kaybı ve obezite arasında ilişki olduğu-
na dair kanıtlar giderek artmaktadır(37,38) Obez 
olan ergenlerin de dahil edildiği, nesnel uyku 
ölçümlerinin yapıldığı ve uyku ile metabolik sü-
reçler arasındaki ilişkilerin araştırıldığı daha fazla 
sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.

Ülkemizde ve Çin’de, kötü uyku kalitesinin kız 
ergenlerde daha yaygın olduğunu bildiren ça-
lışmalar vardır(7,39) Çin’de yapılan başka bir 
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çalışma ise, kızların erkeklerden daha iyi uykuya 
sahip olduklarını bildirmiştir(40). Bu çalışma-
da uyku kalitesi değerlendirilmedi, ancak kız ve 
erkek ergenlerin farklı prensiplere uyumlarının 
daha iyi olduğu görüldü.

Bu çalışma, ülkemiz ergenlerinin uyku hijye-
nini değerlendiren, erken adolesansa odakla-
nan, kapsamlı çalışmalardan biridir. Çalışmanın 
kısıtlılıkları sosyokültürel ve ailesel faktörlerin 
sorgulanmamış olması, okul başarısı ve ilaç,alkol/
sigara kullanımı verilerinin beyana dayalı olarak 
toplanmış olmasıdır. Buradaki sonuçlar okul baş-
lama saatleri, okul türleri, ergenden akademik 
ve müfredat dışı beklentiler, spor veya müzik 
gibi aktiviteler, aile bireylerindeki uyku sorun-
ları gibi ergenlerde uyku hijyeni ile ilişkili diğer 
faktörlerin de sorgulandığı ileriki çalışmalarla 
desteklenmelidir.

Sonuç olarak, hızlı bir fiziksel büyümenin ve psi-
kososyal olgunlaşmanın yanı sıra biyolojik uyku 
değişikliklerinin yaşandığı adolesan dönemde  
uyku sağlığının sorgulanmasına önem verilmeli-
dir. Ergenlerin uyku hijyeni prensipleri hakkında-
ki bilgileri, uygulamaları gözden geçirilmelidir. 
Ülkemizde, sağlık çalışanlarının ergenlere, top-
lumsal kültürümüze uygun uyku hijyeni eğitimi 
ve danışmanlığı vermek konusundaki farkındalık-
ları artırılmalıdır.

Çıkar çatışması: yok

Finansal destek: yok
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Smoking Related Knowledge, Attitudes and Behaviors of Bingol University 
Veterinary Faculty Students

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sigara 
İçme Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları 

ARAŞTIRMA / Research Articles

Aliye BULUT1,  Nur Özlem KILINÇ2

ABSTRACTÖZ
Introduction: This study; was carried out in order to determine the 
current knowledge, attitude, behaviors of students studying at the 
Bingöl University Faculty of Veterinary Medicine, and their prob-
lems regarding this issue, if any. 
Method: Data of the research was collected with the data collection 
form developed by the researcher based on the literature informa-
tion. 
Results: 12.2% of students smoke regularly. There is no statistically 
significant relationship between age and smoking status (p> 0.05). 
There is a significant relationship between the state of health prob-
lem and smoking status (p <0.05).
Conclusion: It was determined that the students of the Faculty of 
Veterinary Medicine did not have sufficient knowledge about smo-
king. Programs are required for smoker  students to quit. It is also 
thought that training programs are required to prevent students from 
starting to smoking.

Giriş: Bu çalışma; Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi bölümün-
de öğrenim görmekte olan öğrencilerin sigara içme ile ilgili mevcut 
bilgi, tutum ve davranışları konusunda bilgi toplamak ve varsa bu 
konuyla ilgili aksaklıkları belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Araştırmada kullanılan veri toplama aracı literatür bilgi-
lerine dayanarak araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama 
formudur. 
Bulgular: Öğrencilerin %12,2’si düzenli olarak sigara içmektedir. 
Yaş ile sigara içme durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
düzeyde bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). Sağlık problemi olma 
durumu ile sigara içme durumu arasında anlamlı düzeyde ilişki bu-
lunmaktadır (p<0,05). 
Sonuç: Veteriner Fakültesi öğrencilerinin sigarayla ilgili yeter-
li bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır. Sigara içen öğrencilerin 
bırakması için programlara gereksinim vardır. Ayrıca; sigaraya 
başlamamak için önleyici eğitim programlarının gerekli olduğu da 
düşünülmektedir. 

Keywords: Smoking; Veterinary students; Knowledge levelAnahtar Kelimeler: Sigara içme; Veteriner öğrencileri; Bilgi düzeyi.
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GİRİŞ 

Sigara içme alışkanlığı; etkilerinin oldukça geniş 
halk kitlelerini ilgilendirmesi sebebiyle önemli bir 
halk sağlığı sorunudur (1-3). 

Dünyada sigara kullanımı oldukça yaygındır ve 
giderek artmaktadır. Dünyada tütün kullanan kişi 
sayısının 1,5 milyara yakın olduğu ve tütün kulla-
nan bu kişilerin yarısının bu nedenle öleceği belir-
tilmektedir. (4). Tüm dünyada, sigara ve diğer tü-
tün ürünlerinin kullanımına genç yaşlarda başlan-
makta ve az sayıda kullanan gençlerde bile nikotin 

bağımlılığı gelişmektedir (5). Bu durum sigaranın 
gençler arasında giderek artan bir salgın olmasına 
neden olmaktadır (6).

Türkiye’de mevcut düzenlemede sigara satın alma 
yaşı 18 olmasına rağmen, günlük olarak sigara içi-
cilerinin yarısından fazlasının (%58,9) sigara iç-
meye bu yaştan önce başladığı görülmektedir (7). 
Sigaraya başlama yaşı kadınlarda 17,8 iken, erkek-
lerde 16,6 oranlarına düştüğü belirtilmektedir (8).  
Türkiye ‘de 16.000 gencin katıldığı Küresel Genç-
lik Tütün Araştırması’na göre (1); 13-15 yaş arası 
gençlerde erkeklerin %31,7’sinin kızlarda %19,7’ 
sinin sigara içmiş olduğuna vurgu yapılmaktadır. 
Erişkin Küresel Tütün Araştırması 2012 Türkiye 
Raporu’na göre ise; 18 yaşın altında günlük olarak 
sigara içmeye başlayanların oranı   %58,7 olarak 
rapor edilmektedir (erkeklerde %61,8, kadınlarda 
%49) (1).  Ulusal Hastalık Yükü Maliyet Etkin-
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lik (UHY-ME) verilerine göre Türkiye’ de sigara 
içme sıklığı % 40-71 olasılıkla 15-19 yaşlarında 
başlamaktadır (9). Türkiye’de sonuçlanan daha 
pek çok araştırmada; gençlerin sigarayı deneme 
ve içme oranlarının yüksek olduğu görülmektedir 
(1, 3, 6, 10). 

Gençlerin erişkinlere göre duygusal değişiklikle-
re  ve kişilere uyum sağlama  güçlüklerinin daha 
fazla, çevre üzerine kontrollerinin ise daha düşük 
olması; gençleri sigaraya başlama ve alışkanlık 
geliştirme  açısından riskli grup haline getirmek-
tedir (5). Erken yaşta sigaraya başlayan gençlerin, 
sigara içmeye ilişkin davranışlarının alışkanlığa 
dönüşmesi üniversite yıllarında denk gelmektedir. 
Bütün bu üniversite dönemindeki gençleri bağım-
lılıkla mücadele açısından önemli bir hale getir-
mektedir.

Bu çalışma; Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakülte-
si bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin 
sigara ile ilgili mevcut bilgi, tutum ve davranışları 
konusunda bilgi toplamak ve varsa bu konuyla il-
gili aksaklıkları belirlemek amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini, araş-
tırmanın yapıldığı dönemde Bingöl Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi bölümünde öğrenim görmek-
te olan öğrenciler (148 kişi) oluşturmuştur. Ve-
teriner Fakültesi, araştırmanın yapıldığı tarihten 
3 yıl önce kurulmuş olup, araştırmanın yapıldığı 
tarihlerde toplam 3 sınıf mevcuttur.  Araştırmanın 
verileri 15 Mart-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
toplanmıştır. 

Araştırma öncesi, Bingöl Üniversitesi Yerel Etik 
Kurulundan onay alınmıştır. Çalışma Helsinki 
Deklarasyonu ilkeleri uyarınca gerçekleştirilmiş-
tir.

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı literatür 
bilgilerine dayanarak araştırmacı tarafından geliş-
tirilen Anket Formudur. Anket formu 57 sorudan 
oluşmaktadır. İlk 18 soru öğrencilerin demogra-
fik özellikleri ilgilidir. Diğer sorular ise, sigara 
ile ilgili olarak öğrencilerin genel bilgi, tutum 
ve davranışlarını belirlemeye yönelik sorulardan 
oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından yüz 
yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır.

Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamı-
na aktarılmış ve istatistik analizler istatistik paket 
programı ile değerlendirilmiş olup, hata kontrol-
leri ve tabloları yapılmıştır. Ortalamalar standart 
sapma ile verilmiş (Ort.±ss), p<0.05 istatistiksel 
anlamlılık olarak değerlendirilmiştir. Verilerin 
analizinde frekans ve ortalama, nitel ikiden fazla 
gruplu verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi 
kullanılmıştır. 

BULGULAR
Öğrencilerin %12,2’si düzenli olarak sigara iç-
mektedir (n=18). Yaş ile sigara içme durumu ara-
sındaki ilişki incelendiğinde; 18-21 yaş grubunda 
düzenli içenlerin yüzdesi ise 8,3; 22 ve üzeri yaş 
grubunda düzenli içenlerin oranı ise %23,1’dir. 
Yaş ile sigara içme durumu arasında anlamlı dü-
zeyde bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). Cinsi-
yet ile sigara içme durumu arasındaki ilişki ince-
lendiğinde; erkeklerde hiç denemeyenlerin yüz-
desi 42,3; kızlarda hiç denemeyenlerin yüzdesi 
57,7’dir. Cinsiyet ile sigara içme durumu arasında 
anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 
İkamet yeri ile sigara içme durumu arasındaki 
ilişki incelendiğinde; ailesiyle kalanlarda hiç de-
nemeyenlerin sıklığı %1,4 olup, öğrenci evinde 
kalanlarda hiç denemeyenlerin sıklığı %43,7’dir. 
Özel yurtta kalanlarda; hiç denemeyenlerin sıklığı 
%18,3; devlet yurdunda kalanlarda hiç deneme-
yenlerin sıklığı %23,9’dur. İkamet yeri ile sigara 
içme durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 1). 

Sağlık problemi olma durumu ile sigara içme 
durumu arasındaki ilişki incelendiğinde; sağlık 
problemi olmayanlarda düzenli olarak sigara kul-
lananlar arasında sıklık %83,3; sağlık problemi 
olanlarda düzenli olarak sigara kullananlar ara-
sında sıklık %16,7’dir. Sağlık problemi olma du-
rumu ile sigara içme durumu arasında anlamlı dü-
zeyde ilişki bulunmamaktadır (p>0,05)  (Tablo 2).

Öğrencilerin “Sigara reklamları tümüyle yasak ol-
malıdır” ifadesine katılma durumu ile sigara içme 
durumu arasındaki ilişki incelendiğinde; ifadeye 
katılıyorum cevabı verenlerde hiç denemeyenle-
rin sıklığı %62,3; ifadeye katılmıyorum cevabı 
verenlerde hiç denemeyenlerin sıklığı %37,7’dir. 
İfadeye katılma durumu ile sigara içme durumu 
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Tablo 1. Öğrencilerin demografik bazı bilgilerine göre sigara içme durumları (N=148), 
Bingöl, 2016 
Demografik Özellikler Sigara içme durumu

Toplam pHayır, hiç 
denemedim

Ara sıra Düzenli

Yaş 18-21 n 55 45 9 109
0,052% 77,5 76,3 8,3 73,6

22 ve üzeri n 16 14 9 39
% 22,5 23,7 23,1 26,4

Cinsiyet Erkek n 30 31 16 77
0,002% 42,3 52,5 88,9 52,0

Kadın n 41 28 2 71
% 57,7 47,5 11,2 48,0

Sınıf 1.sınıf n 26 19 4 49

0,105
% 36,6 32,2 22,2 33,1

2.sınıf n 25 22 3 50
% 35,2 37,33 16,7 33,8

3.sınıf n 20 18 11 49
% 28,2 30,5 61,1 33,1

Annenin 
mesleği

Ev hanımı n 63 51 18 132

0,863

% 88,7 86,4 100,0 89,2
Memur n 2 2 0 4

% 2,8 3,4 0,0 2,7
İşçi n 4 5 0 9

% 5,6 8,5 0,0 6,1
Esnaf n 1 0 0 1

% 1,4 0,0 0,0 0,7
Emekli n 1 1 0 2

% 1,4 1,7 0,0 1,4
Babanın 
mesleği

İşsiz n 1 0 1 2

0,863

% 1,4 0,0 5,6 1,4
Memur n 16 10 4 30

% 22,5 16,9 22,2 20,3
İşçi n 28 14 4 46

% 39,4 23,7 22,2 31,1
Esnaf n 15 21 8 44

% 21,1 35,6 44,4 29,7
Emekli n 11 14 1 26

% 15,5 35,6 44,4 29,7

arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunma-
maktadır (p>0,05). “Topluma ait kapalı yerlerde 
sigara içimi yasaklanmalıdır” ifadesine katılma 
durumu ile sigara içme durumu arasındaki ilişki 
incelendiğinde; ifadeye katılıyorum cevabı veren-

lerde hiç denemeyenlerin sıklığı %88,1; ifadeye 
katılmıyorum cevabı verenlerde hiç denemeyen-
lerin sıklığı %11,9’dur. İfadeye katılma durumu 
ile sigara içme durumu arasında anlamlı düzeyde 
bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05) (Tablo 3). 
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Kardeş sayısı 0-2 n 15 14 3 32

0,464
% 21,1 23,7 16,7 21,6

3-5 n 25 26 10 61
% 35,2 44,1 55,6 41,2

6 ve üzeri n 31 19 5 55
% 43,7 32,2 27,7 37,2

Kalınan yer Ailesiyle 
birlikte

n 1 3 0 4

0,445

% 1,4 5,1 0,0 2,7
Öğrenci evi n 31 31 9 71

% 43,7 50,8 50,0 47,3
Özel yurt n 13 13 4 30

% 18,3 22,0 22,2 20,3
Devlet yurdu n 17 11 3 31

% 23,9 18,6 16,7 20,9
Akrabasının 
evinde

n 9 2 2 12
% 12,7 3,4 11,1 8,1

*Sütun yüzdesi alınmıştır.

Tablo 2. Öğrencilerin sağlık durumuna göre sigara içme durumları (N=148) , Bingöl, 2016

 Sağlık Durumu

Sigara içme durumu

Toplam pHayır, hiç 
denemedim Ara sıra Düzenli

Sağlık problemi 
varlığı 

Hayır n 65 51 15 131

0,505% 91,5 86,4 83,3 88,5

Evet n 6 8 3 17
% 8,5 13,6 16,7 11,5

*Sütun yüzdesi alınmıştır.

Tablo 3. Öğrencilerin sigara ile ilgili ifadelere katılma durumlarına göre sigara içme durumları, 
Bingöl, 2016 

Sigara ile ilgili İfadeler

Sigara içme durumu
Toplam pHayır, hiç 

denemedim Ara sıra Düzenli

Sigara reklamları tümüyle 
yasak olmalıdır (n=142).

Katılıyor n 43 39 12 94

0,603% 62,3 70,9 66,7 66,2

Katılmıyor n 26 16 6 48
% 37,7 29,1 33,3 33,8

Topluma ait kapalı 
yerlerde sigara içimi 
yasaklanmalıdır.

Katılıyor n 59 55 13 127

0,001% 88,1 100,0 72,2 90,7

Katılmıyor n 8 0 5 13
% 11,9 0,0 27,8 9,3

Sigara fiyatları aşırı 
derecede arttırılmalıdır.

Katılıyor n 46 28 3 77

0,001% 69,7 50,9 17,6 55,8

Katılmıyor n 20 27 14 61
% 30,3 49,1 82,4 44,2

18 yaşın altındakilere 
sigara satışı 
yasaklanmalıdır.

Katılıyor n 61 50 15 126

0,983% 92,4 92,6 93,8 92,6

Katılmıyor n 5 4 1 10
% 7,6 7,4 6,3 7,4
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Sigarayla savaş için 
yapılması gereken kanun 
ve düzenlemeler etkilidir.

Katılıyor n 38 35 8 81

0,285% 55,9 64,8 44,4 57,9

Katılmıyor n 30 19 10 59
% 44,1 35,2 55,6 42,1

Sigara içen kişinin 
yanında bulunmak rahatsız 
edicidir.

Katılıyor n 56 48 12 116

0,277% 82,4 87,3 70,6 82,9

Katılmıyor n 12 7 5 24
% 17,6 12,7 29,4 17,1

Sigara içenlerin çoğu 
isterse sigarayı bırakabilir.

Katılıyor n 48 43 8 99

0,048% 70,6 78,2 47,1 70,7

Katılmıyor n 20 12 9 41
% 29,4 21,8 52,9 29,3

* Verilen cevaplar üzerinden analiz yapılmıştır. Sütun yüzdesi alınmıştır.

sigara içme sıklığının %32,3 olduğu, aynı çalış-
mada erkeklerde sigara içme yaygınlığı %41,0, 
kadınlarda ise bu rakam %19,0’dır (22). 2008 
yılında Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinde ya-
pılan çalışmada sigara içme sıklığı %31,6 (sigara 
içenlerin %66,1’i erkek, %33,9’u kadın) olarak 
bildirilmiştir (23). 

İkamet yeri ile sigara içme durumu arasındaki 
ilişki incelendiğinde; ailesiyle kalanlarda hiç de-
nemeyenlerin sıklığı %1,4 olup, öğrenci evinde 
kalanlarda hiç denemeyenlerin sıklığı %43,7’dir. 
Özel yurtta kalanlarda; hiç denemeyenlerin sıklığı 
%18,3; devlet yurdunda kalanlarda hiç deneme-
yenlerin sıklığı %23,9’dur. İkamet yeri ile sigara 
içme durumu arasında istatistiksel açıdan anlam-
lı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). Kılıç’ın 
yaptığı çalışmada öğrencilerin yaşadıkları yer ile 
sigara içme durumu arasında anlamlı fark saptan-
mıştır (24). 

Öğrencilerin “Sigara reklamları tümüyle yasak ol-
malıdır” ifadesine katılma durumu ile sigara içme 
durumu arasındaki ilişki incelendiğinde; ifadeye 
katılıyorum cevabı verenlerde hiç denemeyenle-
rin sıklığı %62,3; ifadeye katılmıyorum cevabı 
verenlerde hiç denemeyenlerin sıklığı %37,7’dir. 
İfadeye katılma durumu ile sigara içme durumu 
arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmamak-
tadır (p>0,05). “Topluma ait kapalı yerlerde sigara 
içimi yasaklanmalıdır” ifadesine katılma durumu 
ile sigara içme durumu arasındaki ilişki incelendi-
ğinde; ifadeye katılıyorum cevabı verenlerde hiç 
denemeyenlerin sıklığı %88,1; ifadeye katılmıyo-
rum cevabı verenlerde hiç denemeyenlerin sıklı-

TARTIŞMA
Sigara içimi dünyada ve ülkemizde önemli bir 
halk sağlığı sorunudur. Sorunların çözümü ve 
sağlık davranışlarına yansımaları açısından öğ-
rencilerde sigara içimi ve ilişkili olan değişkenle-
rin belirlenmesi önemlidir.

Bu araştırma Bingöl Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesinde öğrenim gören öğrenciler arasında 148 
öğrencinin katılımıyla tamamlanmıştır. Türkiye’ 
de üniversite öğrencileri arasında sigara içme sık-
lığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirildiği ben-
zer çalışmalar mevcuttur (11-16). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %12,2’si düzen-
li olarak sigara içmektedir. Ülkemizde üniversite 
öğrencileriyle yapılan bazı çalışmalarda sigara 
içme sıklıkları bu çalışmaya benzer şekilde %11,2 
ile %25,3 arasında değişen sıklıklarda bulunmuş-
tur (17-21). Araştırmada tespit edilen sigara içme 
yüzdesi literatür sonuçlarının alt sınırına yakın bir 
değerde olmasını iyi bir sonuç olarak değerlendi-
rilebilir. Ancak; sağlıkla ilgili bir bölümde oku-
yan öğrenciler arasındaki sıklığı ortaya koyduğu 
düşünüldüğünde rakam yüksek olarak değerlen-
dirilmiştir. 

Cinsiyet ile sigara içme durumu arasındaki ilişki 
incelendiğinde; erkeklerde hiç denemeyenlerin 
yüzdesi 42,3; kızlarda hiç denemeyenlerin yüz-
desi 57,7’dir. Cinsiyet ile sigara içme durumu 
arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmaktadır 
(p<0,05). Kars il merkezinde üniversite öğrenci-
lerinde yapılan çalışmada ‘en az bir kez’ sigara 
içmeyi deneyenlerin yaygınlığı %57,5 iken halen 



180

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları 

ğı %11,9’dur. İfadeye katılma durumu ile sigara 
içme durumu arasında anlamlı düzeyde bir ilişki 
bulunmaktadır (p<0,05). Altay ve Çetin (21) araş-
tırmalarında sigara içen öğrencilerin %93,2’sinin 
sigarayı sağlığa zararlı olması sebebiyle bırakma-
dığı istediklerini tespit etmişlerdir. Korkmaz ve 
ark.’nın (25) yaptığı araştırmada ise, öğrencilerin 
sigara ile ilgili bazı sorulara verdikleri yanıtlar de-
ğerlendirildiğinde büyük çoğunluğunun (%92,3) 
sigaranın sağlığa olan zararlarını yeterince bildiği 
saptanmıştır. Bu veriler doğrultusunda, katılımcı-
ların çoğunluğunun sigaranın sağlık açısında za-
rarlı olduğunu bilmesine rağmen içiciliğe devam 
ettiğini söyleyebiliriz.

Sonuç olarak, öğrencilerin %12,2’si düzenli ola-
rak sigara içmektedir. Özellikle sağlıkla ilgili bir 
alanda görev yapacak olan geleceğin veterinerle-
rin topluma rol model olmaları gerektiği düşünül-
düğünde meslek adayı öğrenci veterinerlerde si-
gara içme sıklığının azaltılmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir. Buna yönelik sigaraya başlama-
dan önce önleyici eğitim programlarının gerekli 
olduğu, sigara içen gruba ise sigarayı bıraktırma 
programlarının uygulanması gerektiği düşünül-
mektedir. Önleme programlarının hazırlanma-
sında bu risk faktörlerinin de dikkate alınması ve 
sigara ile ilgili bilgilendirme eğitimlerinin ilköğ-
retim döneminden itibaren verilmesi önerilir.

Çıkar çakışması
Yazarlar herhangi bir çıkar çakışması bildirme-
mişlerdir.

Finansal destek
Bu çalışmada herhangi bir finansal destek yoktur.
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Nursing Diagnosis and NIC Interventions of an Individual Diagnosed 
With Secondary Spontaneous Pneumothorax In Reference to
NANDA: A Case Report

Sekonder Spontan Pnömotoraks Tanısı Alan Bireyin NANDA’ya 
Göre Hemşirelik Tanıları ve NIC Girişimleri: Olgu Sunumu

VAK’A SUNUMU  / Case Presentation

Sevil MASAT1, Zeliha KOÇ2

ABSTRACTÖZ
Pneumothorax is defined as the complete or partial collapsing of a 
lung as a result of air accumulation in the pleural cavity. It is impor-
tant to provide holistic care toward a systematic approach to control 
symptoms of the patient diagnosed with pneumothorax in the acute 
phase and to relieve the individual. Accordingly, there is a need for a 
common language and standardized terminology in the provision of 
nursing care. In this case report, NANDA Taxonomy II classification 
system has been used for nursing care of an individual diagnosed 
with secondary spontaneous pneumothorax due to lifting heavy ob-
jects. Eight nursing diagnoses from domains of NANDA Taxonomy 
II suc as safety/protection, elimination and exchange, activity/rest, 
safety, comfort and 18 nursing interventions from NIC have been 
included.

Pnömotoraks plevra boşluğunda hava birikmesi sonucu bir akciğe-
rin tümüyle ya da kısmen sönmesi olarak tanımlanmaktadır. Pnö-
motoraks tanısı alan hastanın akut dönemde ortaya çıkan semp-
tomlarının kontrol altına alınmasında ve bireyin rahatlatılmasında 
sistematik bir yaklaşım doğrultusunda bütüncül bir bakım sunulması 
önemlidir. Bu doğrultuda hemşirelik bakımı sunumunda ortak bir 
dil ve standardize bir terminolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu olgu 
sunumunda ağır kaldırmaya bağlı sekonder spontan pnömotoraks 
tanısı almış bireyin hemşirelik bakımında, NANDA Taksonomi II sı-
nıflama sisteminden yararlanılmıştır. NANDA Taksonomi II’de yer 
alan güvenlik/koruma, eliminasyon ve değişim, aktivite/dinlenme, 
güvenlik, konfor alanlarından sekiz hemşirelik tanısı ve NIC’te yer 
alan 18 hemşirelik girişimine yer verilmiştir.

Keywords: Nursing care, Classification systems, Spontaneous 
pneumothorax
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GİRİŞ

Pnömotoraks plevra boşluğunda hava birikmesi 
sonucu bir akciğerin tümüyle ya da kısmen sön-
mesi olarak tanımlanmaktadır (1,2). Delici veya 
künt toraks yaralanmaları, kronik akciğer hasta-
lığı, metastatik akciğer hastalıkları ve yatrojenik 
nedenler pnömotoraks nedenleri arasında yer 
almaktadır (2,3).  Pnömotoraks açık ve kapalı 
olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. So-
lunum sırasında plevral boşluğa hava serbestçe 
girip çıkıyorsa açık pnömotoraks, hava giriş çı-
kışı olmuyorsa kapalı pnömotoraks olarak tanı-
lanmaktadır. Bununla birlikte normal görünüme 
sahip olan akciğerde gelişen pnömotoraksa pri-

mer spontan pnömotoraks, akciğerin herhangi bir 
hastalığına bağlı olarak gelişen pnömotoraksa ise 
sekonder spontan pnömotoraks adı verilmektedir 
(1,2,4). Travmatik pnömotoraks ise künt göğüs 
travmaları veya kesici-delici alet yaralanmaları 
sonucu gelişirken, iyatrojenik pnömotoraks tanı 
veya tedavi amacıyla yapılan girişimler sonucu 
oluşabilmektedir. Herhangi bir travma, etken ya 
da cerrahi müdahale olmaksızın gelişen pnömo-
torakslar ise spontan pnömotoraks olarak tanım-
lanmaktadır (1,5). 

Pnömotoraks insidansının erkeklerde 100.000’de 
18-28 ve kadınlarda 1000.000’de 1.2-6 oranında 
olduğu bildirilmiştir (6). Spontan pnömotoraks-
lı hastaların %90’ını primer spontan pnömoto-
raks (PSP) olguları oluştururken, %10’unu ise 
sekonder spontan pnömotoraks (SSP) olgula-
rı oluşturmaktadır (2). PSP her yıl erkeklerde 
100.000’de 7.4-18 oranında görülürken, kadın-
larda 100.000’de 1.2-6 oranında görülmektedir 



183

Sekonder Spontan Pnömotoraks Tanısı Alan Bireyin Nanda’ya Göre Hemşirelik Tanıları ve Nıc Girişimleri: Olgu Sunumu

(6,7,8). SSP insidansı ise erkeklerde 6.3/100.000 
iken kadınlarda 1.2/100.000’dir (2,6).

KOAH ileri yaşlarda genel durumu bozan ve ha-
yatı tehdit eden bir durum olmakla birlikte (9), 
gelişmiş ülkelerdeki sekonder spontan pnömoto-
raks olgularının altında yatan en önemli neden-
dir (2,5,7,10). KOAH tanısı alan hastalarda her 
pnömotoraks atağının mortaliteyi dört kat artır-
dığı bildirilmektedir. Bununla birlikte nüks oranı 
primer spontan pnömotoraks vakalarında ilk yılda 
%17-54, sekonder spontan pnömotoraks vakala-
rında ise %80’nin üzerindedir (6,7). Bu konuda-
ki literatürde sigara kullanan, uzun boylu ve 60 
yaş üzeri hastalarda ilk dört yıl içerisinde primer 
spontan pnömotoraks nüks riskinin daha yüksek 
olduğu bildirilmektedir (7,9). Bunun yanında si-
gara kullanımı PSP gelişme riskini kadınlarda 9 
kat, erkeklerde 22 kat artırmaktadır. SSP’nin nüks 
riskini artıran faktörler arasında ileri yaş, pulmo-
ner fibrozis, KOAH ve amfizem yer almaktadır 
(7,8).

Ağır eforla ilişkili pnömotoraks sekonder spontan 
pnömotoraks grubunda yer almakla birlikte tüm 
spontan pnömotoraks vakalarının %10 ila %20
’sinde görülebilmektedir. Hastalar sağlık kurulu-
şuna genellikle göğüs ağrısı ve nefes darlığı şi-
kayetleri ile başvurmakta; göğüs ağrısı genellik-
le ani başlangıçlı ve batıcı özellikte olmaktadır. 
Olguların büyük çoğunluğu sağlık kuruluşuna 
başvurmalarına neden olan ani ağrı ya da nefes 
darlığını, hastaneye başvurmadan önce de zaman 
zaman yaşadıklarını bildirmekte; yaşadıkları bu 
ağrıyı ani ve batıcı bir ağrı olarak tanımlamakta-
dır. Diğer yandan akut dönemde hastanın yaşadığı 
semptomlar hastanın günlük yaşam aktivitelerin-
de yetersizliklere ve konforunda azalmaya neden 
olmaktadır (8,11,12). 

Pnömotoraks tanısı alan bireylerde akut dönem-
de ortaya çıkan semptomların kontrol altına alın-
masında ve bireylerin rahatlatılmasında bütün-
cül bakım sunumu önemlidir. Bireylere holistik 
ve hümanistik bir bakım sunulabilmesi, sağlık 
bakım ekibi üyeleri arasındaki iletişim ile hasta 
bakımında bilimsel ve sistematik yaklaşım kulla-
nımına bağlıdır. Ayrıca hemşirelik bakımı sunu-
munda ortak dil ve standardize bir terminolojiye 

de ihtiyaç duyulmaktadır (13). Standardize edil-
miş hemşirelik dili, hemşirelik bilgi sisteminin 
gelişimini sağlamakta, hemşirelere sistematik bir 
bakış kazandırmakta ve hemşirelik sürecinin iş-
levselliğini artırmaktadır (14). Hemşirelik uygu-
lamalarına yönelik olarak hazırlanan Kuzey Ame-
rikan Hemşirelik Tanıları Birliği-NANDA (The 
North American Nursing Diagnosis Association) 
ve Hemşirelik Girişimleri Sınıflandırma Sistemi- 
NIC (Nursing Interventions Classifacition) ortak 
dilin oluşturulması için geliştirilen sınıflama sis-
temleri içerisinde yer almaktadır (13,15). 

Uluslararası alanda kabul gören bir birlik olan 
NANDA; ABD ve Kanada’da çalışan hemşire 
eğitimciler, teorisyenler ve klinisyenlerden olu-
şan bir organizasyondur. Grup ilk kez 1973 yı-
lında ortak bir dil oluşturmak ve hemşirelik tanı-
larını sınıflamak amacıyla toplanarak çalışmala-
rını başlatmıştır (13,14,16). NANDA hemşirelik 
tanılarını değerlendirmekte, gerekli durumlarda 
tanıları değiştirmekte, yeni hemşirelik tanıları ek-
lemekte; fonksiyonel sağlık örüntüleri gibi bir sı-
nıflama çatısı altında tanıları gruplandırmaktadır. 
Günümüzde NANDA sınıflandırması 13 alan, 47 
sınıf ve 245 tanı içermektedir. NANDA hemşire-
lik tanısını “birey aile ya da toplumun mevcut ya 
da olası sağlık problemlerine tepkileri hakkında 
hemşire tarafından verilen klinik karar” olarak 
tanımlanmaktadır. NANDA hemşirelik tanılarını 
her iki yılda bir yapılan toplantılar ile güncelleş-
tirmektedir (16). 

Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC) ve or-
tak dil oluşturma çalışmaları Iowa Üniversitesi’n-
de bir ekip tarafından 1987 yılında başlatılmıştır. 
Hemşirelik uygulamalarının standardize edilmiş 
ayrıntılı sınıflandırması olan NIC, 1994 yılında 
uluslararası indekslere girmiş ve 1996 yılında ilk 
defa güncellenmiştir (12).  NIC sisteminin için-
de, hem fizyolojik (asit-baz dengesi vb.) hem de 
psikolojik (anksiyetenin azaltılması vb) girişimler 
yer almaktadır. Aile ve toplumun kullanımı içinde 
oluşturulmuş girişimler bulunmaktadır. Sınıflan-
dırmada yer alan her girişim sürekli revize edil-
mekte, listelenmekte, tanımlanmakta, aktiviteler 
oluşturulmakta ve tekrar gözden geçirilmektedir 
(12,13,18). NIC’te alfa-numerik kodlama sistemi 
kullanılmakta ve sistem alan, sınıf, girişim-aktivi-
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teler olmak üzere üç düzeyden oluşmaktadır.  En 
son revizyonu 2017 yılında yapılan NIC’te yer 
alan 565 girişim, 30 sınıf ve 7 alanda gruplandırıl-
maktadır. NIC hemşirelerin bağımlı ve bağımsız 
olarak rol aldığı tüm hemşirelik girişimlerinde, 
bütün bakım ortamlarında ve her gelişim düze-
yinde kullanılabilmektedir (12,18).

Sekonder spontan pnömotorakslı hastalarda has-
tanede veya taburculuk sonrasında bazı problem-
ler gelişebilmektedir. Özellikle sekonder spontan 
pnömotoraksta, nüks durumlarına bağlı olarak 
ortaya çıkan komplikasyonlar hastanın günlük 
aktivitelerini etkileyerek konforunu bozmakta ve 
ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır (2,8,11). 
Girişimsel tedavi uygulanan hastanın bakımında 
hemşirelerin önemli sorumlulukları bulunmakta-
dır. Hemşirenin bu sorumlulukları sürekli hasta 
değerlendirmesi, olası komplikasyonların önlen-
mesi, ağrının kontrolü, hasta ve ailesinin eğitimi-
ni içermektedir. Hasta bakımında sınıflandırma 
sistemi kullanımı, hedeflenen sonuca ulaşmayı 
kolaylaştırarak bakımın kalitesini arttırmaktadır 
(14,18). Bu olgu sunumunda; ağır kaldırmaya 
bağlı spontan pnömotoraks tanısı alan bir hastanın 
NANDA Taksonomi II doğrultusunda hemşirelik 
tanıları geliştirilerek, NIC hemşirelik girişimle-
ri sunulmuştur.  Çalışmada veriler toplanmadan 
önce hasta ve yakınına araştırma hakkında bilgi 
verilerek onamları alınmıştır. 

OLGU SUNUMU
66 yaşındaki ST isimli erkek hasta evli ve emek-
lidir. Hasta evde ağır yük kaldırma sonrasında 
keskin göğüs ağrısı hissettiğini, dispne atakları 
yaşadığını, ağrı ve dispne atağı 15 dk devam edip 
hafiflediği için iki gün herhangi bir sağlık kuru-
luşuna başvurmadığını ancak iki gün sonra tek-
rar ağrı atağı yaşadığı için ağrı ve dispne şikâyeti 
nedeniyle 11.05.2019 tarihinde acil servise baş-
vurduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte benzer 
ağrıları ağır kaldırdığı sırada daha önce de yaşadı-
ğını ancak herhangi bir sağlık kuruluşuna başvur-
madığını ifade etmiştir. Bilinci açık, oryante olan 
hastanın acile başvurduğu sıradaki yaşam bul-
guları: kan basıncı 150/80 mmHg, nabız 110/dk, 
solunum sayısı 32/dk, SpO2: %83 olarak belirlen-
miştir.  Hastanın dinleme sırasındaki fizik mua-

yenesinde sağ lobda akciğer seslerinde azalma ve 
taşikardi belirlenmiş, nazal kanül ile 3-4 lt/dk’dan 
oksijen tedavisine başlanmıştır. Akciğer grafisin-
de parankimal hastalık belirtisi olmayan hastaya 
ağır kaldırmaya bağlı olarak sağ apikal pnömo-
toraks tanısı konulmuştur. Hastaya ilk müdahale 
olarak nazal oksijen ve aspirasyon uygulanmıştır. 
Pnömotoraks oranı %20’nin üzerinde olduğu be-
lirlenen ve şikayetleri azalmayan hastaya acil ser-
viste tüp torakostomi işlemi uygulanarak hastanın 
göğüs cerrahi servisine yatışı yapılmıştır. 

Hasta 15 yıldır hipertansiyon ve 10 yıldır KOAH 
hastası olduğunu, 20 yıl boyunca günde 1 paket 
sigara kullandığını ve 10 yıl önce sigarayı bırak-
tığını belirtmiştir. Daha önce iki kere hastaneye 
yatışı yapılan ve KOAH tedavisi gören hasta-
nın cerrahi operasyon öyküsü bulunmamaktadır. 
Evde eşiyle beraber yaşayan hasta ilaçlarını dü-
zenli olarak kullanmaktadır. Tuzsuz diyeti olan 
hasta diyetine uyduğunu, herhangi bir besin veya 
ilaca alerjisi olmadığını, düzenli olarak tansiyon 
takibi yaptırdığını ve sağlık kontrollerine gittiğini 
belirtmiştir.  Hastada iştahsızlık, bulantı-kusma 
şikâyeti olmamasına karşın sıvı tüketiminde azal-
ma mevcuttur. Evde 1,5 lt’ye yakın sıvı tükettiği-
ni ifade eden hasta yatış sonrası günde 500-750 
ml sıvı tükettiğini belirtmiştir. Özellikle geceleri 
nefes darlığı şikâyeti olduğunu bu nedenle uzun 
süredir geceleri rahat uyuyamadığını, genellikle 
oturur pozisyonda rahat nefes alabildiğini, çabuk 
yorulduğunu ve nefes darlığı yaşadığı için çok 
fazla hareket edemediğini ifade etmiştir. Hasta-
nın İtaki Ölçeği’nden aldığı puan 13’tür.  Ölçek; 
Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde kurulan bir ko-
misyon tarafından gerekli literatür incelenerek 
ve sağlık kurumlarında uygulanan farklı ölçekler 
gözden geçirilerek oluşturulmuştur. Bu ön çalış-
malardan sonra komisyon yoğun bir çalışma son-
rası ülkemize özgü, anlaşılır, uygulanması kolay 
ve basit bir form tasarlayarak “İtaki Düşme Riski 
Ölçeği”ni geliştirmiştir. Geliştirilen bu ölçek has-
ta düşmelerine neden olabilecek risk faktörlerini 
içerecek şekilde, toplam 19 risk faktöründen oluş-
maktadır. Risk faktörleri majör ve minör olarak 
kategorize edilerek minör risk faktörlerine 1 puan, 
majör risk faktörlerine ise 5 puan verilmiştir (19). 
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Hasta kendi öz bakım ihtiyaçlarını karşılarken 
çabuk yorulduğunu bu nedenle eşinden yardım 
aldığını ifade etmiştir. Hasta tüpün enfekte ol-
masından ve yerinden çıkmasından korktuğu için 
toraks tüpü takıldıktan sonra banyo yapmadığını 
ve tüpün yerinden çıkması korkusunun uykusunu 
da böldüğünü belirtmiştir. Hastaya takılan tüpün 
çevresindeki cilt görünümünün normal olduğu, 
kızarıklık, ısı artışı ve hassasiyet olmadığı saptan-
mıştır. 

HEMŞİRELİK TANISI 1. PNÖMOTORAKS 
VE TORAKS TÜPÜNE BAĞLI “AKUT 
AĞRI”
Alan 12. Konfor   Sınıf 1. Fiziksel Konfor      Kod: 
00132

Hemşirelik girişimleri:
NIC: Ağrı Yönetimi (Kod: 1400)

Alan 1. Fizyolojik: Temel        Sınıf: Fiziksel Ra-
hatlığı Geliştirme

•	 Ağrının yerini, özelliğini, başlangıcını/süre-
sini, sıklığını, niteliğini, yoğunluğunu ya da şid-
detini ve ağrıyı arttıran faktörleri içeren kapsamlı 
değerlendirme yapma,
•	 Ağrı deneyimini tanımak için terapötik ileti-
şim stratejileri kullanma,
•	 Hastanın ağrı hakkındaki bilgi ve inançlarını 
değerlendirme,
•	 Ağrı deneyiminin yaşam kalitesi üzerinde et-
kilerini değerlendirme,
•	 Ağrıyı artıran ve azaltan faktörleri hastayla be-
raber inceleme,
•	 Ağrıdaki değişimleri izlemeyi sağlayacak ve 
mevcut/olası faktörleri tanımlamaya yardımcı 
olacak gelişimsel olarak uygun değerlendirme 
yöntemlerini kullanma,
•	 Ağrının nedeni, ne kadar süreceği ve işlemden 
dolayı beklenen rahatsızlık miktarı gibi ağrı hak-
kındaki bilgiyi sağlama, 
•	 Hastanın tepkilerini etkileyebilecek çevresel 
faktörleri (ışık, ısı, gürültü) kontrol etme,
•	 Ağrı deneyimini arttıran ya da etkileyen fak-
törleri (korku, bilgi eksikliği) azaltma ya da uzak-
laştırma, 
•	 Hastanın ağrıyı gidermek için/hafifletmek için 

halen kullandığı farmakolojik yöntemleri incele-
me,
•	 Sağlık ekibi ve hastayla birlikte daha önce 
kullanılan ağrı kontrol önlemlerinin etkinliğini 
değerlendirme, 
•	 Ağrıya tepkide kültürel özellikleri göz önünde 
bulundurma,
•	 Ağrının hafifletilmesi/giderilmesini kolay-
laştıracak çeşitli yöntemleri (örn: farmakolojik, 
non-farmokolojik, kişilerarası) uygun şekilde seç-
me ve uygulama,
•	 Kendi ağrısını izlemesi ve uygun şekilde mü-
dahale etmesi için hastayı cesaretlendirme,
•	 Hastayı uygun ağrı giderici ilaçları kullanması 
için cesaretlendirme,
•	 Ağrılı aktivitelerden önce, sonra ve mümkün-
se aktivite sırasında ağrı meydana gelmeden ya 
da artmadan önce; diğer ağrı hafifletme/giderme 
yöntemleriyle birlikte non-farmakolojik teknikle-
rin (örn; biyolojik geri bildirim, TENS, hipnoz, 
gevşeme, rehberli hayal etme, müzik tedavisi, 
dikkati başka yöne çekme, oyun terapisi, aktivite 
terapisi, akupres, sıcak/soğuk uygulama ve ma-
saj) kullanımını öğretme,
•	 Non-farmokolojik ağrı giderme yöntemleri-
ni seçmek ve uygulamak için hasta, yakınları ve 
diğer sağlık personeli ile uygun şekilde iş birliği 
yapma,
•	 Tanımlanan analjezikleri kullanarak bireyin 
ağrısının optimal düzeyde azalmasını sağlama,
•	 Ağrının şiddeti artmadan önce ağrı kontrol 
yöntemlerini kullanma,
•	 Ağrı deneyimini sürekli olarak değerlendire-
rek ağrı kontrol yöntemlerinin etkililiğini değer-
lendirme,
•	 Ağrının hafifletilmesi/azaltılmasını kolaylaş-
tırmak için yeterli dinleme/uyku sağlama,
•	 Yöntemler başarılı değilse ya da hastanın son 
ağrı deneyimi mevcut şikayetlerden farklıysa 
doktora iletme, 
•	 Hastanın ağrı yönetimi ile ilişkili memnuniye-
tini belirli aralıklarla izleme.

Beklenen Hasta Sonuçları: Bireyin ağrısında 
optimal düzeyde azalma olması ve bireysel ağrı 
yönetimini sağlayabilmesidir. 
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HEMŞİRELİK TANISI 2. SAĞ LOB PNÖ-
MOTORAKS VE KOAH TANISI İLE İLİŞ-
KİLİ DİSPNEYE BAĞLI “SOLUNUMUN 
ETKİLİ OLMAMASI”
Alan 4. Aktivite/ Dinlenme    Sınıf 4. Kardiyovas-
küler/Pulmoner Yanıt     Kod: 00032

Hemşirelik Girişimleri
NIC: Solunum izlemi (Kod:3350), Oksijen teda-
visi (Kod: 3320), 

Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık        Sınıf: Solunum 
Yönetimi

•	 Solunumun hızı, ritmi, derinliği ve solunum 
çabasını izleme,
•	 Göğüs hareketini, simetri durumunu, yardımcı 
kasların kullanımını, supraklavikular ve interkos-
tal kas kontraksiyonlarını kaydetme,
•	 Akciğerlerin eşit olarak genişleme durumunu 
değerlendirme,
•	 Solunum seslerini dinleme, azalmış solunum 
alanlarını ve yabancı solunum seslerini kayıt 
etme,
•	 Hastanın etkin bir şekilde öksürme becerisini 
izleme ve öksürüğün başlangıcını, özelliklerini ve 
süresini kayıt etme,
•	 Dispne ile dispneyi iyileştiren ve kötüleştiren 
durumları izleme,
NIC: Pozisyon verme (Kod: 0840)
Alan 1. Fizyolojik: Temel      Sınıf: İmmobilite 
Yönetimi
•	 Solunum güçlüğünü azaltmak için uygun şe-
kilde ventilasyon/ perfüzyon dengesini kolaylaş-
tıracak pozisyon verme,
•	 Pozisyon değişiminin oksijenizasyon üzerin-
deki etkisini izleme,
•	 Uygun şekilde sık pozisyon değişimine yar-
dımcı olma,
•	 Yatağın pozisyonunu ayarlayan kumandayı ve 
çağrı zilini hastanın kolayca ulaşabileceği bir yere 
yerleştirme,
•	 Derin solunum, dönme ve öksürmeyi yavaş bir 
şekilde yapması için hastayı cesaretlendirme,
•	 İsteme göre havayolu açıklığını ve gaz değişi-
mini geliştiren ilaçları verme,

•	 Uygun şekilde dudak büzerek yapılan solu-
num tekniklerini öğretme,
•	 Uygun şekilde solunum kaslarını güçlendirici 
programlar ya da dayanıklılık eğitimine başlama.
NIC: Oksijen Tedavisi (Kod: 3320)
Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık      Sınıf: Solunu-
mun Yönetimi
•	 Oksijen ekipmanını kurma ve oksijeni ısıtılmış 
ve nemlendirilmiş bir sistem ile uygulama,
•	 Hastada oksijene bağlı hipoventilasyon belirti-
lerini gözlemleme,
•	 Oksijen tedavisinin etkinliğini izleme,
•	 Oksijen verilmesinde kullanılan cihazı belirli 
aralıklar ile kontrol etme.

Beklenen Hasta Sonuçları: Bireyin solunum 
kaslarını güçlendirici teknikleri öğrenmesi ve so-
lunumunu etkili şekilde gerçekleştirebilmesidir.

HEMŞİRELİK TANISI 3. AKTİVİTE SIRA-
SINDA ÇABUK YORULMA, TORAKS TÜ-
PÜNÜN ENFEKTE OLMASI VE YERİNDEN 
ÇIKMA KORKUSU İLE İLİŞKİLİ BANYO 
YAPAMAMAYA BAĞLI “ÖZ BAKIM EK-
SİKLİĞİ: BANYO”
Alan 4. Aktivite/Dinlenme        Sınıf 5. Öz Bakım     
Kod:00108 

Hemşirelik Girişimleri
NIC: Özbakım Yardımı: Banyo/ Hijyen (Kod: 
1801)

Alan 1. Fizyolojik: Temel        Sınıf: Özbakımı 
Kolaylaştırma
•	 Öz bakım faaliyetleri desteklenirken hastanın 
kültürünü göz önünde bulundurma,
•	 Hastanın bağımsız öz bakım becerilerini göz-
lemleme,
•	 Öz bakım aktiviteleri için bir rutin oluşturma,
•	 Uygun şekilde hastanın kendi kendine banyo 
yapması ve tuvalete gitmesini kolaylaştırma,
•	 Hastanın deri bütünlüğünü izleme,
•	 Hastanın hijyen ritüellerini devam ettirme,
•	 İstenen kişisel eşyaları (örn; diş fırçası, banyo 
sabunu, şampuan, losyon vb.) sağlama,
•	 Öz bakım aktivitelerini sağlarken hastanın ya-
şını göz önünde bulundurma,
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•	 Sıcak, rahatlatıcı, özel ve kişileştirilmiş bir 
deneyim sağlayarak hastaya terapötik bir ortam 
sağlama.

Beklenen Hasta Sonuçları: Özbakım sürecinde 
destek sağlanarak bireyin banyo ve tuvalet ihti-
yaçlarının giderilmesinin kolaylaştırılması ve cilt 
bütünlüğünün devam ettirilmesidir.

HEMŞİRELİK TANISI 4: YAŞ, KRONİK 
HASTALIK VARLIĞI VE İTAKİ PUANININ 
13 OLMASINA BAĞLI “DÜŞME RİSKİ”
Alan 11. Güvenlik/ Koruma   Sınıf 2. Fiziksel ya-
ralanma      Kod: 00155

Hemşirelik Girişimleri
NIC: Düşmeyi önleme (Kod: 6490), Çevre yöne-
timi: Güvenlik (Kod:6480)

Alan 4. Güvenlik       Sınıf: Risk Yönetimi

•	 Mevcut ölçekler ile hastanın düşme riskini ta-
nımlama,
•	 Düşme riski ile ilgili risk faktörleri hakkında 
bilgilendirme ve riski azaltmak için plan yapma,
•	 Düşme riskini etkileyen davranış faktörlerini 
belirleme, sakin ve destekleyici bir çevre/ortam 
yaratma,
•	 Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon (yas-
tıklarla desteklenmesi, insizyon ve tüp bölgesine 
basının önlenmesi, ağrılı vücut bölümünün hare-
ketinin önlenmesi) verme,
•	 Düşme riskini arttırabilecek çevresel özellik-
leri (kaygan zemin, yatak korkuluğunun olmama-
sı vb.) belirleme,
•	 Hareketle birlikte yürüyüş şekli ve hareketler-
le ilgili gözlemleri belirtme
•	 Yürümede dengeyi sağlamaya yardımcı araç 
gereçler (baston, yürüteç vb.) temin etme,
•	 Uygun şekilde hastayı baston ya da yürüteç 
kullanılması için cesaretlendirme ve bilgilendir-
me,
•	 Hastaya düşme sırasında yaralanmayı nasıl en 
aza indirebileceğini öğretme, 
•	 Yataktan düşmelerin önlenmesi için gerektiği 
şekilde uygun uzunluk ve yükseklikte yatak ke-
narlıkları kullanma, mekanik yatağı en düşük se-
viyeye ayarlama,

•	 Hastanın eşyalarını kolay ulaşılabilir bir yere 
yerleştirme,
•	 Uygun şekilde hastayı bazı hareketlerinde yar-
dım istemesi için bilinçlendirme,
•	 Hastayı odanın fiziksel düzenlemelerine or-
yante etme,
•	 Çağrı zili ışığını ulaşılabilir hale getirme ve 
çağrı ziline bekletmeden cevap verme,
•	 Hastanın ayağını tam kavrayan ve tabanı kay-
mayan uygun ayakkabı/terlik giydiğinden emin 
olma,
•	 Duş veya küvette kaymayan zemin sağlama,
•	 Kaymayan ve yürürken takılmayan zemin sağ-
lama,
•	 Görmeyi sağlamak için yeterli aydınlatma sağ-
lama,
•	 Düşmeye neden olabilecek durumlar ve düşme 
riskini azaltacak önlemler konusunda aile bireyle-
rine eğitim verme,
•	 Ev içinde güvenliği arttırmak için yapılacak 
düzenlemeleri önerme.

Beklenen Hasta Sonuçları: Bireyin hospitali-
zasyon sürecinde düşmesinin önlenmesi, hasta ve 
primer bakım vericilerin düşmeye neden olabi-
lecek faktörleri ve düşmeyi önleyici davranışları 
tanımlayabilmesi, hastada düşme ve yaralanma 
olmamasıdır.

HEMŞİRELİK TANISI 5: SIVI TÜKETİ-
MİNDE AZALMA, OKSİJEN VE İNHALER 
İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI “ORAL MU-
KOZ MEMBRANDA BOZULMA RİSKİ”

Alan 11. Güvenlik/Koruma  Sınıf 2. Fiziksel ya-
ralanma       Kod: 00247

Hemşirelik girişimleri
NIC: Ağız sağlığını iyileştirme (Kod:1730), Ağız 
sağlığını geliştirme (Kod:1720), Ağız sağlığını 
sürdürme (Kod:1710)

Alan 1. Fizyolojik: Temel     Sınıf: Özbakımı Ko-
laylaştırma

•	 Hastanın ağzını (dudaklar, dil, mukoza, dişler, 
diş etleri, diş aletleri ve onların uygunluğu) de-
ğerlendirme,
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•	 Rutin ağız bakımını yapma,
•	 Dudakları ve ağız mukozasını nemlendirmek 
için gerektiğinde yağ içeren bir krem uygulama,
•	 Hastanın ağzını çalkalamaya teşvik etme ve 
gerekirse yardım etme,
•	 Hastaya yemeklerden sonra ve gereken sıklık-
ta ağız hijyenini gerçekleştirmesi için bilgi verme 
ve yardım etme,
•	 Yumuşak kıllı diş fırçası kullanmasını önerme,
•	 Bireye dişlerini, diş etini ve dilini fırçalaması 
konusunda eğitim verme,
•	 Sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı alımını öner-
me.

Beklenen Hasta Sonucu: Bireyin oral mukoz 
membranında bozulma olmaması, oral mukoz 
membranın bütünlüğünün sağlanmasıdır. 

HEMŞİRELİK TANISI 6: DİSPNE VE TO-
RAKS TÜPÜNÜN YERİNDEN ÇIKMA 
KORKUSUNA BAĞLI “UYKU ÖRÜNTÜ-
SÜNDE BOZULMA”

Alan 4. Aktivite/Dinlenme    Sınıf 1.Uyku ve isti-
rahat       Kod: 00198

Hemşirelik Girişimleri
NIC: Uykunun güçlendirilmesi (Kod: 1850),

Alan 1. Fizyolojik: Temel        Sınıf: Özbakımı 
Güçlendirme 

•	 Hastanın uyku örüntüsünü belirleme,
•	 Bakımı hastanın uyku uyanıklık döngüsüne 
göre uygun şekilde ayarlama,
•	 Hastanın uyku örüntüsünü ve uyku saatlerini 
izleme,
•	 Hastaya güvenli, sessiz, dinlendirici bir çevre 
ortamı sağlama,
•	 Normal gündüz-gece döngüsünün sürdürül-
mesi için çevresel uyarıları düzenleme,
•	 Uykuyu geliştirmek için ortamı (örn; ışık, ses, 
ısı, yatak, yorgan) düzenleme,
•	 Bireyin kendisini en rahat hissettiği oda sıcak-
lığını ayarlama,
•	 Gereksiz hava akımına, aşırı sıcak ya da soğu-
ğa maruziyeti önleme,

•	 Hastaya uyuması için rahat edebileceği pozis-
yonu verme, 
•	 Uyanıklıktan uykuya geçişi kolaylaştırmak 
için “yatma zamanı rutini” oluşturulması konu-
sunda hastayı cesaretlendirme,
•	 Yatma zamanından önce stres yaratan durum-
ların ortadan kaldırılmasını sağlama,
•	 Yatma zamanından önce uykuyu bölen yiye-
cek ve içeceklerden kaçınması konusunda hastaya 
bilgi verme,
•	 Masaj, pozisyon verme ve duyusal dokunma 
gibi rahatlatma yöntemlerini uygulama,
NIC: Pozisyon verilmesi (Kod: 0840)
Alan 1. Fizyolojik: Temel       Sınıf: İmmobilite 
Yönetimi
•	 Pozisyon değişimden önce ve sonra oksijen-
lenme durumunu kontrol etme,
•	 Uygun şekilde dispneyi hafifletecek pozisyo-
nu (örn; semi-fowler) verme,
•	 Uygun şekilde yatak başını yükseltme,

Beklenen Hasta Sonucu: Hastanın uyku örüntü-
sünün belirlenerek rahat nefes alabileceği uygun 
pozisyonun verilmesi, güvenli, sessiz ve dinlen-
dirici bir çevre ortamının sağlanması, bireyin uy-
kusunun yeterli olduğunu ve dinlenerek kalktığını 
ifade etmesidir.

HEMŞİRELİK TANISI 7: CERRAHİ İNSİZ-
YON, TORAKS TÜPÜNÜN TAKILMASINA 
BAĞLI “ENFEKSİYON RİSKİ”
Alan 11. Güvenlik/Koruma  Sınıf 1.Enfeksiyon      
Kod: 00004

Hemşirelik Girişimleri
NIC: Enfeksiyon Kontrolü (Kod: 6540)

Alan 4. Güvenlik         Sınıf: Risk Yönetimi

•	 Periferal kateter ve toraks tüpünün pansuman 
değişiminde aseptik koşulların sağlandığından 
emin olma,
•	 Sıvı alımını uygun şekilde teşvik etme,
•	 Hasta ve ailesine uygun el yıkama yöntemleri 
konusunda eğitim verme,
•	 El yıkama için antimikrobiyal sabunu uygun 
şekilde kullanma,
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•	 Tüm IV bağlantılarda aseptik yöntemin kulla-
nıldığında emin olma,
•	 Uygun yara bakımı yönteminin sağlandığın-
dan emin olma,
•	 Hastayı dinlenmeye teşvik etme,
•	 Hastaya ve aileye enfeksiyonun belirti ve bul-
gularını, ne zaman sağlık çalışanına bildirmeleri 
gerektiği konusunda bilgi verme,
•	 Hasta ve aile üyelerine enfeksiyondan korun-
ma yöntemlerini öğretme (örn; el yıkama, maske 
kullanımı vb.)

Beklenen Hasta Sonucu: Hasta ve ailesinin uy-
gun el yıkama yöntemlerini, enfeksiyonun belirti, 
bulgularını ve sağlık çalışanına ne zaman bildir-
mesi gerektiğini öğrenmesi, periferal kateter ve 
toraks tüpünün pansuman değişiminde aseptik 
koşulların kullanılarak enfeksiyon bulgularının 
gözlenmemesidir.

HEMŞİRELİK TANISI 8: AKTİVİTE SIRA-
SINDA ÇABUK YORULMA, TIKANMA VE 
DİSPNEYE BAĞLI “AKTİVİTEYİ TOLERE 
EDEMEME”
Alan 4. Aktivite/ Dinlenme Sınıf 4. Kardiyovas-
küler pulmoner yanıt   Kod: 00092

Hemşirelik Girişimleri
NIC: Çevre yönetimi (Kod: 6480)

Alan 4. Güvenlik    Sınıf: Risk Yönetimi

•	 Hastaya servis/ oda içindeki hareketlerinde re-
fakat etme,
•	 Hasta için güvenli bir ortam yaratma,
•	 Uygun şekilde yatağın alçak seviyede olması-
nı sağlama,
•	 Sık kullanılan objeleri ulaşılabilecek mesafede 
yerleştirme,
•	 Uygun şekilde çevresel uyaranları azaltma.
NIC: Oksijen tedavisi (Kod: 3320)
Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık     Sınıf: Solunum 
Yönetimi
•	 Solunum hızını, ritmini, derinliğini ve solu-
num çabasını gözlemleme,
•	 Solunum güçlüğünü azaltmak için uygun şe-
kilde ventilasyon/ perfüzyon dengesini kolaylaş-
tıracak pozisyon verme,

•	 Derin solunum, dönme ve öksürmeyi yavaş bir 
şekilde yapması için hastayı cesaretlendirme,
 NIC: Aktivite terapisi (Kod: 4310)
Alan 3. Davranışsal        Sınıf: Davranış Terapisi
•	 Hastanın belirli aktivitelere katılma yeterliliği-
ni değerlendirme,
•	 Yetersizlikleri yerine yapabileceklerine odak-
lanmasını sağlama,
•	 Fiziksel, psikolojik ve sosyal yetenekleri ile 
uyumlu aktiviteleri ve aktivitelere yönelik hedef-
leri seçmesi için hastaya yardım etme,
•	 Hastanın fiziksel egzersizle ilgili sağlık inanç-
larını onaylama ve önceki egzersiz deneyimlerini 
araştırma,
•	 Gerektiği kadar fiziksel aktivitelere (ambulas-
yon, taşıma, dönme, kişisel bakım) yardım etme,
NIC: Egzersiz Geliştirme (Kod: 0200), Egzersiz 
terapisi: Denge (Kod: 0222)
Alan 1. Fizyolojik: Temel     Sınıf: Aktivite ve 
Egzersiz Yönetimi
•	 Egzersize ilişkin engelleri araştırma,
•	 Bireyin egzersiz programına başlama/sürdür-
me motivasyonuna belirleme,
•	 Egzersiz ya da egzersiz gereksinimine ilişkin 
duygularını ifade etmesine teşvik etme,
•	 Gereksinimlerini karşılamaya uygun bir egzer-
siz programı geliştirmesi için bireye yardım etme,
•	 Aileyi/ bakım vericileri egzersiz programının 
planlanması ve sürdürülmesine katma,
•	 Bireye fiziksel egzersiz sırasında oksijen alı-
mını arttırmak için uygun solunum tekniklerini 
öğretme,
•	 Egzersizler ve günlük yaşam aktiviteleri sıra-
sında dengeyi korumak ve geliştirmek için nasıl 
pozisyon alacağı ve nasıl hareketlerini gerçekleş-
tireceği konusunda bilgi sağlama ve bilgiyi pekiş-
tirme,
•	 Bireyin çabası için olumlu geri bildirim ver-
me.

Beklenen Hasta Sonucu: Fiziksel, psikolojik ve 
sosyal yetenekleri ile uyumlu, solunum güçlüğü 
yaratmayacak aktivitelerin belirlenerek bireyin 
bu aktiviteleri yapmasının desteklenmesidir. 
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TARTIŞMA
Bu çalışmada ağır kaldırmaya bağlı sekonder 
spontan pnömotoraks tanısı almış bireyin hemşi-
relik bakımında, NANDA Taksonomi II sınıflama 
sisteminden yararlanılmıştır. NANDA Taksono-
mi II’de yer alan güvenlik/koruma, eliminasyon 
ve değişim, aktivite/dinlenme, güvenlik, konfor 
alanlarından sekiz hemşirelik tanısı ve NIC’te yer 
alan 18 hemşirelik girişimine yer verilmiştir.

Bu olgu sunumunda hastanın 10 yıldır KOAH te-
davisi gördüğü belirlenmiştir. Sekonder spontan 
pnömotoraks doğrudan bir travmaya maruz kal-
madan hastanın altta yatan herhangi bir akciğer 
hastalığının olması durumunda da gelişebilmek-
tedir. Araştırma bulgumuzla uyumlu olarak se-
konder pnömotoraks zemininde en çok yer alan 
akciğer hastalığının KOAH olduğu bildirilmiştir 
(2,3,8,9, 20,21). Onuki ve arkadaşlarının (2017) 
yapmış olduğu çalışmada olguların %73,3’ünde 
sekonder pnömotoraksın gelişme nedeninin 
KOAH olduğu saptanmıştır (6). Gürz ve arka-
daşlarının (2019) retrospektif yürüttükleri diğer 
bir çalışmada ise olguların %25,7’sinde sekonder 
pnömotoraks tanısının altında yatan neden KOAH 
olarak belirlenmiştir (1).

Bu çalışmada, hastadan alınan anamnez doğrultu-
sunda, bireyin göğüs ağrısı ve dispne şikayetleri 
nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurduğu saptan-
mıştır. Sekonder spontan pnömotoraks tablosu 
kendini genellikle batıcı nitelikte göğüs ağrısı ve 
solunum sıkıntısı göstermekle birlikte (2,8,11,22), 
araştırma bulgularını destekler nitelikte sekonder 
spontan pnömotoraks gelişen hastalar üzerine ya-
pılan diğer çalışmalarda da bireylerin sağlık kuru-
luşuna en çok göğüs ağrısı (1,6,22,23), solunum 
sıkıntısı (1,2,6,22,24) ve öksürük (2,22) şikayet-
leri nedeniyle başvurdukları bildirilmiştir. 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 
hastanın solunum sıkıntısına bağlı olarak fiziksel 
aktivede kısıtlama yaşadığı, ağrı ve nefes darlığı 
şikayetleri nedeniyle uyku örüntüsünün bozuldu-
ğu belirlenmiştir. Literatürde de belirtildiği üzere 
sekonder spontan pnömotoraks akut dönemde bi-
reyde göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısına neden 
olabilmekte, bu semptomlar bireyin fiziksel hare-
ketini, uyku düzenini ve yaşam kalitesini etkile-

yebilmektedir. Bununla birlikte KOAH’la ilişkili 
pnömotoraks vakalarında ise solunumla ilişkili 
semptomların şiddeti daha da ağır seyredebilmek-
tedir (2,23). 

Sonuç olarak sekonder spontan pnömotoraks ta-
nısı alan bireylerde akut dönemde ortaya çıkacak 
semptomların yönetiminde hastaya sunulacak 
hemşirelik bakımı son derece önemlidir. Bunun-
la birlikte hemşirelik sürecini uygularken hemşi-
relik sınıflama sistemlerinden yararlanılması da 
hemşirelik bakımını planlamada, girişimleri ta-
nımlamada, bakımı kayıt altına almada, elde edi-
len verileri bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda 
karşılaştırmada, hemşirelik bakımının görünürlü-
ğünü, kalitesini ve güvenilirliğini güvence altına 
almada yardımcı olacaktır. 
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