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The Correlatıon Between Body Image and Self-Esteem Among Women 
Undergoing Plastic Surgery                  

Plastik Cerrahi Ameliyatı Geçirmiş Kadınların Beden İmajı ve 
Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

ARAŞTIRMA / Research Articles

Elif KARACA1, Kerime Derya BEYDAĞ2

ABSTRACTÖZ
AIM: This research was conducted to determine the relationship 
between body image and self-esteem of women who have undergone 
plastic surgery. 
METHODS: A descriptive and cross-sectional study was conducted 
in a private hospital’s aesthetic, plastic and reconstructive surgery 
clinic between March 15 and May 1, 2019 with 102 female patients. 
The data were obtained using a questionnaire, the Body Perception 
Scale (BPS), and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). 
RESULTS: The BPS mean score of the participants was found to be 
154.99 ± 19.73, while the mean score was found to be 24.87 ± 3.83. 
Statistically significant differences were found between the partici-
pants’ BPS mean scores and their age , their marital status groups, 
their status of having children, their reason for the undergoing sur-
gery, satisfaction with the surgery, how they found themselves physi-
cally after surgery, and the type of surgery they underwent (p<0,05). 
A statistically significant difference was also found between the 
women’ RSES scores and the status of having children, employment 
status, and educational level (p <0.05). 
CONCLUSION: Research has shown that women’s body image af-
fects their self-esteem.

AMAÇ: Bu araştırma, plastik cerrahi ameliyatı geçirmiş kadınların 
beden imajı ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
yapılmıştır.
YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel türde araştırma, özel bir hasta-
nenin estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniği’ nde 15 Mart- 1 
Mayıs 2019 tarihleri arasında 102 kadın hasta ile gerçekleştirilmiş-
tir. Veriler anket formu, Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) ve Rosenberg 
Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ile elde edilmiştir. 
BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların VAÖ puan ortalama-
sı 154,99±19,73 ve RBSÖ puan ortalaması 24,87±3,83 olarak bu-
lunmuştur. Kadınların yaş grubu, medeni durumu, çocuğu olma 
durumu, operasyon yaptırma nedeni, operasyondan memnun olma 
durumu, operasyon sonrası kendini fiziksel olarak nasıl bulduğu 
ve operasyon türü ile VAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Kadınların çocuğu 
olma durumu, çalışma durumu ve öğrenim durumu ile RBSÖ puan 
ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş-
tur (p<0,05). 
SONUÇ: Araştırma, kadınların beden imajının benlik saygılarını 
etkilediğini göstermiştir. 
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GİRİŞ

Biyopsikososyal yönleriyle bir bütün olarak kabul 
edilen insanın, bütünü oluşturan parçalarından 
herhangi birine yapılacak bir girişim ile diğer 
parçaları da etkilenerek psikolojik ve sosyal 
durum bozulabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
sağlığı, “sadece hastalığın ve yeti yitiminin 

olmayışı değil; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden 
tam bir iyilik hali” olarak tanımlamıştır. Hastalığı 
ise, “fiziksel, akılsal ve sosyal tam bir iyilik 
halinin yokluğu” olarak tanımlamıştır. İnsanlar 
hastalıklara karşı farklı duygusal tepkiler ve 
uyum sorunları geliştirebilirler. Bunlar, insanın 
kişilik yapısına, fiziksel ve psikolojik durumuna, 
çevresinden aldığı desteğe, hastalığın veya kaybın 
boyutuna, türüne, sağlık çalışanlarının yaklaşım 
şekline, kişinin ruhsal yönden hazırlığına bağlı 
olarak değişkenlik gösterebilir (1-5).

Fiziksel, ruhsal sağlık ve güzellik her zaman 
insanlar için büyük önem taşımaktadır. Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi’nin çalışma 
alanını, insan vücudunun genellikle dışarıdan 
görülen bütün bölümlerini ilgilendiren 
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doğuştan veya sonradan oluşmuş şekil ve işlev 
bozukluklarının ameliyatla tedavisi, açık yaraların 
onarılması, kopan parçaların yerine takılması 
veya eksik parçaların yeniden yapılması, deri ve 
deri altında yerleşik tümörlerin tedavisi, her türlü 
güzelleştirme amaçlı operasyon ve uygulamalar 
oluşturmaktadır (6). “Plastik”,  bir şeye yeni 
bir şekil vermekle ilgilidir. Bu şekillendirme 
işlemi yalnızca görünümle ilgili olabileceği 
gibi, çoğu durumda bozuk bir bedensel işlevin 
düzeltilmesini veya bir rahatsızlığın giderilmesini 
de içerir. “Rekonstrüktif” ise, yeniden yapmak, 
yeniden inşa etmek anlamına gelmektedir. Çeşitli 
nedenlerden kaybedilmiş bir organ ya da organ 
parçasının yeniden yapılması (rekonstrüksiyon) 
ya da doğuştan olmayan bir organın yapılması 
(konstrüksiyon) plastik cerrahinin ana 
uğraşlarından biridir. “Estetik”, kelimesi ise 
güzellikle ilgilidir. Estetik amaçlı operasyonlarda, 
aslında normal olan bir beden parçasının 
görünümünü toplumda ya da kişinin zihninde 
daha güzel olarak algılanan şekle dönüştürmek 
hedeflenmektedir. Kişinin bu dönüşüm isteği, 
kendini güzel bulduğu gençlik haline geri dönme 
arzusundan ya da sahip olduğu görünümünden 
memnun olmamasından kaynaklanabilir. 
Rekonstrüksiyon insanın kendine güvenini, 
beden imajı algısını, insanlar arası ve sosyal 
etkileşimini olumlu yönde etkilemektedir. Bu tür 
operasyonların ruh sağlığını destekleyici, duygu 
durumunu, bedeninden memnuniyetini, sosyal 
yaşamını olumlu yönde destekleyici etkileri 
vardır (7,8).

Son on yılda estetik cerrahinin popülaritesi gide-
rek artmaktadır. Çeşitli sosyoekonomik düzeyden 
genç-yaşlı, kadın-erkek görünüm geliştirme adı 
altın da estetik müdahale yaptırmaktadır (9). 
Çağdaş Batı kültüründe fiziksel görünümün 
artan önemi ve medyanın bunu desteklemesi gibi 
toplumsal faktörlerin yanı sıra, olumsuz beden 
imajı, görünüme yapılan aşırı yatırım, güçlü 
materyalist değerler gibi bireysel faktörler de 
estetik cerrahiye yönelimi artırmaktadır. Özellikle 
kadınların estetik cerrahiye başvuruları dramatik 
bir biçimde artmıştır (10-12).

Beden algısı zihnimizde kendi bedenimizin bize 
nasıl göründüğüdür. Hem dışarıdan, hem de 

bedenimizden gelen uyarılar bize bedenin bir 
bütünlüğü olduğunu öğretir. Beden organlarının 
zihinsel tasarımının tümü olan beden algısı “ben” 
fikrini oluşturur (13, 14). Estetik operasyonun 
beden imajı üzerinde olumlu bir etkisi olursa, 
beden algısı ile ilgili olumsuz düşünceler, 
duygular ve davranışlar azalmaktadır. Bireyin 
kendi bedenini algılaması olarak tanımlanan 
beden imajı kavramının, estetik operasyona karar 
vermede önemli bir unsur olduğu düşünülmektedir 
(15).

Benlik saygısı bireyin kendini ve bedenini nasıl 
algıladığı ile yakından ilişkilidir. Birey fiziksel 
açıdan kendini beğendiği sürece, kendine 
olan saygısı da artmakta ve kendisi ile ilgili 
olumlu duygular hissetmektedir. Fiziksel sağlık 
problemleri, beden imajındaki değişimler ve 
olumsuz duygular benlik saygısını etkilemektedir 
(16).

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
alanında çalışan hemşirelerin, estetik ameliyat 
yaptırmak için başvuran hastaların beden imajı 
ve benlik saygısı düzeylerini belirlemesi son 
derece önemlidir. Beden imajında bozulma ve 
düşük benlik saygısı nedeni ile estetik ameliyat 
yaptırmak isteyen hastalara hemşireler tarafından 
rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmelidir. 
Beden imajında bozulma ve düşük benlik 
saygısı olan hastaların, estetik ameliyat olmak 
isteme nedenlerinin araştırılması için Psikiyatri 
kliniklerine yönlendirilmedir. Hastalar yeterli 
psikolojik desteği aldıktan sonra estetik ameliyat 
için yeniden değerlendirilmeli, hasta, ailesi, 
plastik cerrahi ve psikiyatri ekibi birlikte karar 
vermelidir (6,7).

Bu araştırma, plastik cerrahi ameliyatı geçirmiş 
kadınların beden imajı ve benlik saygısı arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın tipi ve yeri: Tanımlayıcı ve kesitsel 
nitelikteki çalışma, İstanbul ili Avrupa yakasında 
hizmet veren özel bir hastanenin Estetik, Plastik 
ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nde 15 Mart- 1 
Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
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Araştırmanın evren ve örneklemi: Araştırmanın 
evrenini, çalışmanın yapılacağı hastanenin 
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğine 
2018 yılında estetik cerrahi olmak amacıyla 
başvuran 130 kadın hasta oluşturmaktadır. Evren 
belli olduğu durumda örneklem hesaplama 
formülüne göre, araştırmanın örneklemi 87 
kişi olarak hesaplanmış, 102 kadın hasta ile 
araştırma tamamlanmıştır. Araştırmaya; 18 yaş 
ve üzerinde ve çalışmaya katılmaya istekli olan, 
zihinsel, bedensel ve iletişim engeli olmayan, 
Türkçe konuşup anlaşabilen kadın hastalar 
dâhil edilmiştir. Türkçe konuşup anlaşamayan 
ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyen hastalar 
örneklem dışı bırakılmıştır. 

Veri toplama araçları: Veriler, tanıtıcı anket 
formu, Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) ve Rosenberg 
Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ile elde edilmiştir. 
Veriler, hastalarla yüz yüze görüşme ile elde 
edilmiştir. Anket formları hastaların tedavilerini 
aksatmayacak şekilde kendilerine verilerek 
cevaplamaları istenmiş sonrasında geri alınmıştır. 

Veri toplama formu: Hastaların demografik 
bilgilerini içeren toplam 13 soru bulunmaktadır. 
Bu sorular; yaş, medeni, eğitim, çalışma durumu, 
gelir durumu, çocuk varlığı, estetik operasyon 
yaptırma nedeni, karar aramasında güçlük 
yaşayıp yaşamadığı, operasyonun üzerinden ne 
kadar süre geçtiği, daha önce estetik operasyon 
varlığı, memnuniyet durumu ve geçirdiği estetik 
operasyon türünü içermektedir.

Vücut Algsı Ölçeği (VAÖ): Beden imajı ile 
ilgili bilgiler veren ölçek Secard ve Jurard 
(1953) tarafından geliştirilmiştir. Kişinin 
40 ayrı vücut bölümünden ya da işlevinden 
memnuniyetini belirleyen bir ölçektir. Ölçek 
Türkçe’ye Hovardaoğlu (1986) tarafından 
çevrilmiş, üniversite öğrencileri ile yapılan 
çalışmada cronbach alfa katsayısı r=0.91 
olarak belirlenmiştir. Ölçek 40 maddeden 
oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Maddeler 1-5 
arasında puanlanmaktadır. En olumsuz ifade 
bir puan, en olumlu ifade ise beş puan alırken 
“çok beğeniyorum”, “oldukça beğeniyorum”, 
“kararsızım”, “pek beğenmiyorum”, “hiç 
beğenmiyorum” şeklinde yanıt seçeneği bulunan 

ölçeğin alınabilecek en düşük toplam puan 40, 
en yüksek toplam puan 200’dür. Ölçekten alınan 
toplam puanın artması kişinin bedenine ilişkin 
doyum düzeyinin yüksek olduğunu gösterirken, 
kesme noktasının altındaki (135) puanlar beden 
algısına ilişkin doyumun düşüklüğüne işaret 
etmektedir (17). Bu çalışmada ölçeğin cronbach 
alpha güvenirlik katsayısı ,94 olarak bulunmuştur. 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ): 
Rosenberg (1963) tarafından geliştirilmiş, Türkçe 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Çuhadaroğlu 
(1986) tarafından yapılmıştır. Rosenberg Benlik 
Saygısı Ölçeği, çoktan seçmeli 63 sorudan 
oluşan bir özbildirim ölçeğidir. Ölçek, on iki alt 
kategoriden oluşmaktadır. Rosenberg istenildiği 
takdirde alt ölçeklerin araştırmalarda ayrı ayrı 
kullanılabileceğini belirtmiştir. Araştırmanın 
amacı doğrultusunda benlik saygısını ölçmeye 
yönelik olarak ölçeğin ilk ‘10’ maddesi 
kullanılmıştır. Beş maddesi pozitif, beş maddesi 
negatif ifadelerden oluşan bu 10 maddelik ölçekte 
puanlama Guttman ölçekleme tekniğine uygun 
bir şekilde yapılmaktadır. “Çok Doğru”, “Doğru”, 
“Yanlış” ve “Çok Yanlış” seçeneklerinin yer 
aldığı 4 dereceli Likert türü bir ölçektir ve 
sorulardan beşi ters kodlanmıştır. Ölçeğin kendi 
içindeki değerlendirme sistemine göre; 1, 2, 4, 6, 
7. maddeler olumlu kendilik değerlendirmesini 
sorgulamakta ve 0’dan 3’e kadar değişen 
puanlama yapılırken, 3, 5, 8, 9, 10. maddeler 
olumsuz kendilik değerlendirmesini sorgulamakta 
olup, 0’dan 3’e kadar değişen bir puanlama 
yapılmaktadır. Toplam puan aralığı 0-30 arasında 
olup, 15-25 arası puan benlik saygısının yeterli 
olduğunu gösterirken, 15 puanın altı düşük benlik 
saygısını göstermektedir (18). Bu çalışmada 
ölçeğin cronbach alpha güvenirlik katsayısı ,89 
olarak bulunmuştur.

Verilerin değerlendirilmesi: Elde edilen 
verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) for Windows 22.0 
programı kullanılmıştır. Verilerin tanımlayıcı 
istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan 
en düşük, en yüksek, frekans ve oran değerleri 
kullanılmıştır. Değişkenlerin normal dağılım 
gösterip göstermediği Shapiro – Wilk  testi 
ile incelenmiş ve normal dağlım göstermediği 
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belirlenmiş ve non parametrik testler ile analiz 
edilmiştir. Verilerin analizinde Wilcoxon testi, 
Kruskal Wallis testi, Man Whitney U testi, 
Sperman Korelasyon ve Lineer Regresyon 
kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesi %95 
güven aralığında ve p≤0,05 anlamlılık düzeyinde 
yapılmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları: Bu araştırma, 
araştırmanın yapıldığı hastanede, plastik cerrahi 
ameliyatı geçirmiş kadın hastalar ile sınırlıdır. 
Araştırma sonuçları, estetik operasyon geçirmiş 
kadın hastaların anket ve ölçeklerdeki sorulara 
verdikleri cevaplar ile sınırlıdır.

Araştırmanın Etik İlkeleri: Araştırmanın 
yapılabilmesi için bir üniversitenin etik 
kurulundan 13/03/2019 tarihli ve 104/12 
sayılı onay ve araştırmanın yapıldığı hastane 
yönetiminden hastalara anket uygulanabilmesi 
için kurum izni alınmıştır. Araştırmanın amacı 
ve elde edilen sonuçların hangi amaçlarla 
kullanılacağı katılımcılara açıklandıktan sonra 
bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmıştır. 
Araştırmaya katılan hastalara isim ve iletişim 
bilgilerinin gizli tutulacağı verdikleri bilgilerin, 
anket ve ölçek sonuçlarının sadece bu araştırma 
için kullanılacağı açıklanmıştır. 

BULGULAR 
Araştırmaya katılan kadınların sosyo-demografik 
özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 
40,55±12,45 (min: 18, maks: 71), %52’si 41 yaş 
ve üzeri yaş grubunda, %67,6’sı evli, %65,7’sinin 
çocuğu var ve %54,9’u bir işte çalışmaktadır. 
Kadınların %52,9’u üniversite mezunu olduğunu 
ve %46,1’i gelirinin giderinden fazla olduğunu 
belirtmiştir (Tablo 1). 

Kadınların %62,7’si sağlık problemi nedeniyle 
estetik operasyon geçirdiğini, %41,2’si operasyon 
kararını vermede güçlük yaşadığını, %59,8’i 1-3 
ay önce operasyon geçirdiğini ve %25,5’i daha 
önce estetik operasyon geçirdiğini belirtmiştir. 
Kadınların %87,3’ü estetik operasyondan 
memnun olduğunu, %81,4’ü operasyon öncesine 
göre kendini fiziksel olarak daha iyi hissettiğini ve 
%57,8’i meme estetiği yaptırdığını ifade etmiştir 
(Tablo 2). 

Tablo 1. Kadınların Sosyo-Demografik 
Özelliklerine Göre Dağılımı (İstanbul, 2019)
Değişkenler n %
Yaş ortalaması 40,55±12,45 (min: 18, maks: 71)

Yaş Grubu
18-40 yaş 49 48,0
41 yaş ve üzeri 53 52,0

Medeni 
durumu

Evli 69 67,6
Bekar 33 32,4

Çocuğu olma 
durumu

Var 67 65,7
Yok 35 34,3

Çalışma 
durumu

Çalışıyor 56 54,9
Çalışmıyor 46 45,1

Öğrenim 
durumu

İlköğretim 16 15,7
Lise 32 31,4
Üniversite ve üzeri 54 52,9

Gelir düzeyi
Gelir giderden az 16 15,7
Gelir gidere denk 39 38,2
Gelir giderden fazla 47 46,1
Toplam 102 100,0

Araştırma kapsamında yer alan kadınların VAÖ 
puan ortalaması 154,99±19,73 ve RBSÖ puan 
ortalaması 24,87±3,83 bulunmuştur (Tablo 3).  

Kadınların yaş grubu, medeni durum ve çocuğu 
olma durumu ile VAÖ puan ortalaması arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş 
(p<0,05); çalışma durumu, öğrenim durumu 
ve gelir durumu ile istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Araştırma 
kapsamındaki kadınların çocuğu olma durumu, 
çalışma durumu ve öğrenim durumu ile RBSÖ 
puan ortalaması arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmuş (p<0,05);  yaş grubu, 
medeni durumu ve gelir durumu ile istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05) 
(Tablo 4). 

Araştırma kapsamında yer alan kadınların 
operasyon yaptırma nedeni, operasyondan 
memnun olma durumu, operasyon sonrası kendini 
fiziksel olarak nasıl bulduğu ve operasyon türü ile 
VAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmuş (p<0,05); operasyona 
karar vermede güçlük yaşama durumu, operasyon 
üzerinden geçen süre ve daha önce estetik 
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operasyon geçirme durumu ile istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 
5). 

Araştırmaya dahil edilen kadınların operasyon 
yaptırma nedeni, operasyona karar vermede 
güçlük yaşama durumu, operasyon üzerinden 
geçen süre, daha önce estetik operasyon geçirme 
durumu, operasyondan memnun olma durumu, 

operasyon sonrası kendini fiziksel olarak nasıl 
bulduğu ve operasyon türü ile RBSÖ puan 
ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 5). 

Kadınların VAÖ ile RBSÖ arasında pozitif yönde 
ve zayıf düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur 
(p<0,05) (Tablo 6). 

Tablo 2. Kadınların Geçirmiş Oldukları Plastik Cerrahi Ameliyatına İlişkin Özelliklerinin Dağılımı 
(İstanbul, 2019)
Değişkenler n %

Estetik operasyon yaptırma nedeni
Sağlık problemi nedeniyle 64 62,7

Kendi isteği ile 38 37,3

Operasyon kararı vermede güçlük 
yaşama durumu

Yaşayan 42 41,2

Yaşamayan 60 58,8

Operasyon üzerinden geçen süre 1-3 ay 61 59,8
4 ay ve üzeri 41 40,2

Daha önce estetik operasyon geçirme 
durumu

Geçirmeyen 76 74,5
Geçiren 26 25,5

Operasyon olmaktan memnun olma 
durumu

Memnun 89 87,3
Emin değil 13 12,8

Operasyon sonrasında kendini fiziksel 
olarak nasıl bulduğu

Operasyon öncesine göre daha iyi 83 81,4
Operasyon öncesi ile aynı 13 12,7
Operasyon öncesine göre daha kötü 6 5,9

Geçirilen operasyon türü

Yüz estetiği 17 16,7
Meme estetiği 59 57,8
Birden fazla uygulama (karın germe, 
yağ aldırma, kalça, basen vb.) 26 25,5

Toplam 102 100,0

Tablo 3. Ölçek Puan Ortalamaları (İstanbul, 2019)
Ölçekler Ort Ss min max

Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) 154,99 19,73 108 200

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) 24,87 3,83 18 30
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Tablo 4. Kadınların Demografik Özeliklerine Göre Ölçek Puan Ortalamalarının Karşılaştırması 
(İstanbul, 2019)

Sosyo-Demografik Özellikler n VAÖ
Ort±SS

RBSÖ
Ort±SS

Yaş grubu
18-40 yaş 49 162,36±16,77 25,46±3,76
41 yaş ve üzeri 53 148,16±19,94 24,30±3,84

İstatistiksel test
Z: 3,874
p: ,000

Z: 1,533
p: ,128

Medeni durum
Evli 69 150,78±20,01 24,42±3,72
Bekar 33 163,78±16,12 25,78±3,93
İstatistiksel test Z: -3,259

p: ,002
Z: -1,691
p: ,094

Çocuğu olma durumu
Var 67 148,59±18,81 24,06±3,72
Yok 35 167,22±16,12 26,40±3,59

İstatistiksel test Z: -5,046
p: ,000

Z: -3,039
p: ,003

Çalışma durumu
Çalışıyor 56 158,01±18,29 26,33±3,32
Çalışmıyor 46 151,30±20,96 23,04±3,66

İstatistiksel test Z: 1,727
p: ,087

Z: 4,734
p: ,000

Öğrenim durumu
İlköğretim a 16 147,62±22,71 21,56±2,58
Lise b 32 155,15±20,93 24,37±3,77
Üniversite ve üzeri c 54 157,07±17,55 26,16±3,54

İstatistiksel test KW: 3,420
p: ,181

KW: 17,795
p: ,000  c>b>a

Gelir durumu
Gelir giderden az 16 163,37±23,49 23,31±4,28
Gelir gidere denk 39 151,05±20,23 24,82±3,91
Gelir giderden fazla 47 155,40±18,28 25,45±3,50

İstatistiksel test KW: 3,751
p: ,153

KW: 3,331
p: ,189

Z: Wilcoxon t testi,  KW: Kruskal Wallis testi
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Tablo 5. Kadınların Geçirmiş Oldukları Plastik Cerrahi Ameliyatına İlişkin Özeliklerine Ölçek 
Puan Ortalamalarının Karşılaştırması (İstanbul, 2019)
Sosyo-Demografik Özellikler n VAÖ

Ort±SS
RBSÖ
Ort±SS

Estetik operasyon yaptırma nedeni
Sağlık problemi nedeniyle 64 148,78±19,25 24,84±3,85
Kendi isteği ile 38 165,44±15,88 24,92±3,83

İstatistiksel test
Z: -4,500
p: ,000

Z: -,101
p: ,920

Operasyona karar vermede
güçlük yaşama durumu
Yaşayan 42 153,02±20,02 25,46±3,64
Yaşamayan 60 156,36±19,57 24,46±3,93
İstatistiksel test Z: -,841

p: ,402
Z: 1,288
p: ,201

Operasyon üzerinden geçen süre
1-3 ay 61 157,06±19,16 24,91±3,74
4 ay ve üzeri 41 151,90±20,39 24,80±3,99

İstatistiksel test
Z: 1,300
p: ,197

Z: ,143
p: ,886

Daha once estetik operasyon
geçirme durumu
Geçirmeyen 76 154,75±20,51 24,86±3,65
Geçiren 26 155,69±17,60 24,88±4,40

İstatistiksel test MU: -,223
p: ,824

MU: -,016
p: ,987

Operasyon olmaktan memnun
olma durumu
Memnun 89 157,12±18,76 24,87±3,83
Emin değil 13 140,38±20,73 24,84±3,93

İstatistiksel test MU: 5,612
p: ,018  

MU: ,004
p: ,951

Operasyon sonrasında kendini
fiziksel olarak nasıl bulduğu
Operasyon öncesine göre daha iyi a 83 158,46±18,82 25,01±3,84
Operasyon öncesi ile aynı b 13 145,07±12,13 25,00±3,74
Operasyon öncesine göre daha kötü c 6 128,33±19,71 22,66±3,77

İstatistiksel test KW: 14,977
p: ,001    a>b>c

KW: 1,713
p: ,425

Geçirilen operasyon türü
Yüz estetiği a 17 173,46±12,05 25,58±3,58
Meme estetiği b 59 154,92±17,49 24,52±4,14
Birden fazla uygulama (karın germe, yağ 
aldırma, kalça, basen vb.) c 26 149,69±19,42 24,81±3,79

İstatistiksel test KW: 22,007
P: ,000     a>b>c

KW: ,597
p: ,742

Z: Wilcoxon t testi, MU: Man Whitney U  testi, KW: Kruskal Wallis testi
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Tablo 6. Ölçekler Arasındaki Korelasyon (İstanbul, 2019)

Ölçekler Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)

Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ)
rs ,364

p ,000
rs: Sperman Korelasyon; p<0,05

dörtte biri daha önce bir veya birden fazla estetik 
operasyon geçirmiştir. Araştırmaya katılan 
kadınların arasında daha önce geçirdiği estetik 
operasyondan memnun olmayıp revizyon nedeni 
ile operasyon yaptıran hastaların olması ve daha 
önce geçirdiği estetik operasyondan farklı bir 
bölge için operasyon geçirenlerin var olması bu 
durumun nedeni olduğu düşünülmektedir. 

Araştırma sonucunda estetik operasyon geçiren 
kadınların büyük çoğunluğunun operasyondan 
memnun olduğu ve fiziksel olarak kendini daha 
iyi hissettiği belirlenmiştir (Tablo 2). Yılmaz 
(21), yaptığı çalışmada katılan hastaların estetik 
ameliyat sonrası beden imajı ve benlik saygısı 
puanlarının öncesine göre istatistiksel olarak 
anlamlı olmasa bile artış gösterdiğini belirtmiştir. 
Ramseyer ve ark. (22), tarafından vücut beğenisi, 
depresyon ve endişe düzeyleri üzerine yapılan 
çalışmada; kadınların vücut beğenileri arttıkça 
depresyon ve endişe düzeylerinin azaldığı sonucu 
ortaya çıkmıştır. Bu güncel araştırma bulguları 
yapılan çalışmalar ile paralellik göstermektedir. 
Araştırmaya katılan kadınların yüksek oranda 
memnun olması ve fiziksel olarak kendini daha 
iyi hissetmesi yapılan operasyonların kadınların 
beklentilerini karşıladığını göstermektedir. 

Araştırmada kadınların yarısından fazlasının 
meme estetiği yaptırdığı belirlenmiştir (Tablo 2). 
Kadınlar için memenin birçok faktör açısından 
önemi vardır. Kadınlar için meme, çekicilik, 
cinsellik, dişilik ve annelik faktörleri açısından 
önemlidir ve meme kadın için ikincil seks 
organlarından biridir (23). Memenin büyük, 
küçük olması veya meme kanseri tanısı alan 
kadınlarda mastektomi sonrası memelerin kaybı 
meme estetiği yaptırma oranının yüksek olmasına 
neden olmaktadır. 

TARTIŞMA
Araştırmaya katılan kadınların yarısından 
fazlasının sağlık problemi nedeniyle estetik 
cerrahi girişim geçirdiği, yarısına yakınının 
operasyon kararını vermede güçlük yaşadığı, 
yarısından fazlasının 1-3 ay önce operasyon 
geçirdiği ve dörtte birinin daha önce estetik 
cerrahi girişim geçirdiği belirlenmiştir. Kadınların 
büyük çoğunluğu estetik operasyondan memnun 
olduğunu ve operasyon öncesine göre kendini 
fiziksel olarak daha iyi hissettiğini belirtmiştir. 
Kadınlar arasında mastektomi sonrası meme 
rekonstrüksiyonu yapılan grubun olması, meme 
büyüklüğü olan kadınlarda sırt ve bel ağrısının 
eşlik etmesi, postür bozukluğu ve omurga 
kayması gibi sağlık problemleri yaşaması, burun 
estetiği için başvuran kadınların dış görünümden 
rahatsız olmalarının yanında septum deviasyonu 
nedeni ile nefes almada güçlük yaşamaları gibi 
estetik kaygılar ile birlikte sağlık problemlerinin 
de var olması sağlık problemi nedeni ile estetik 
operasyon geçirme oranının yüksek olması 
sonucunu doğurmuştur. Yapılan çalışmalar 
bireylerin fiziksel rahatsızlıkları ile birlikte 
estetik kaygılarını da önemsediklerini ve estetik 
operasyon geçirme oranlarının hızla arttığını 
göstermektedir. Bireyin bedenini etkileyen fiziksel 
rahatsızlıklar estetik kaygıları da beraberinde 
getirmektedir (19,20).

Araştırmada kadınların yaklaşık yarısının 
operasyon kararını verirken güçlük yaşamasında 
(Tablo 2) aile yapısı, yaşadığı çevre tarafından 
nasıl karşılanacağı, sosyal medya varlığı, sosyal 
medyada estetik merkezleri ile ilgili çok fazla 
seçeneğin bulunması, estetik uygulamalar ile 
ilgili birçok olumlu-olumsuz paylaşım ve yorum 
bulunması, estetik operasyonların maliyetinin 
fazla olması gibi etkenlerin neden olduğu 
düşünülmektedir. Araştırmaya katılan kadınların 
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Araştırma kapsamına alınan kadınların vücut 
algısına ilişkin doyumlarının yüksek olduğu 
saptanmıştır. Yılmaz’ın (21) plastik ve 
rekonstrüktif cerrahi hastaları üzerinde yaptığı 
çalışmasında, vücut algılarının yüksek olduğu 
bulunmuştur. Keskin’in (24) çalışmasında da, 
estetik operasyon geçirmiş bireylerin beden 
algısı düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Çeber ve ark.’nın (25) semptomatik makromastili 
kadınlarda meme küçültme ameliyatı olan 
bireylerde yaptığı çalışmada, ameliyatı sonrası 
vücut algısında iyileşmeler olduğu saptanmıştır. 
Kim ve ark. (26) tarafından yapılan çalışmada meme 
koruyucu ameliyat ve mastektomi ile eş zamanlı 
rekonstrüksiyon geçiren hastaların olumlu beden 
imajına sahip oldukları görülmüştür. Çalışkan’ın 
(27) mastektomi uygulanmış kadınlarda 
yaptığı çalışmasında vücut algısının yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, araştırma 
bulgusu ile benzerlik göstermektedir. Araştırma 
bulgusundan farklı olarak, İpar Eroğlu ve Yurt’un 
(2) mastektomili kadınlarda yaptığı çalışmada, 
vücut algılarının düşük olduğu ve vücutlarını 
beğenmediği saptanmıştır. Aygün Topuz’un 
(28) mastektomili hastalarda gerçekleştirdiği 
çalışmasında, kadınların mastektomi sonrasında 
vücut algılarının düşük olduğu, vücut bütünlüğüne 
zarar veren bir cerrahi girişim geçirmiş olmanın 
bu sonucu etkilemiş olabileceği belirtilmiştir. 
Cerrahi girişim sonrası memesini kaybetmiş bir 
kadının toplum da kendisini diğer kadınlarla 
karşılaştırması mümkündür. Olması gereken 
beden standartlarına sahip olmadığı algısı 
geliştiren mastektomili kadınlar, olumsuz beden 
imajı algısına sahip olabilmektedirler.  

Araştırma kapsamında yer alan kadınların 
benlik saygısı düzeylerinin yeterli olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın İstanbul’da 
özel bir hastanede yapılması, çoğunlukla eğitim 
ve gelir durumu yüksek kadınların yer alması 
nedeniyle benlik saygısı düzeylerinin yüksek 
çıkması beklenen bir durumdur. Sarı Ertek’in 
(29), elektif estetik cerrahi öncesi kadınlar 
üzerinde yaptığı çalışmada, benlik saygısının 
yeterli olduğu bulunmuştur. İpar Eroğlu ve 
Yurt’un (2) mastektomili kadınlarda yaptığı 
çalışmada, kadınların benlik saygısının orta 

düzeyde olduğu saptanmıştır. Aygün Topuz’un 
(28) mastektomili hastalarda gerçekleştirdiği 
çalışmasında, kadınların mastektomi sonrasında 
benlik saygılarının yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Sonuçlar, çaraştırma bulgusu ile benzerlik 
göstermektedir. 

Araştırmada yer alan kadınların yaş grubu, 
medeni durum ve çocuğu olma durumu ile VAÖ 
puan ortalaması arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 
4). Kadınlardan 18-40 yaş grubunda olanların, 
bekârların ve çocuğu olmayanların vücut 
algılarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 
Genç, bekar ve çocuğu olmayan kadınların, 
bedenlerine ilişkin doyumlarının yüksek olması, 
beğenilme arzusu nedeniyle olabileceği şeklinde 
yorumlanmıştır. Aydın’ın (30) yaptığı çalışmada, 
kadınların güzellik merkezine başvurma 
durumları ile yaş faktörünün beden algısı düzeyi 
üzerindeki etkisinin anlamlı olduğunu, 18-55 
yaş arasındaki güzellik merkezine başvuran 
katılımcıların beden algısı puan ortalamasının 
56 yaş ve üzeri gruba göre daha düşük olduğu 
saptanmış, medeni durumunun beden algısı 
üzerinde etkisinin anlamlı olmadığı sonucu ortaya 
çıkmıştır. Öngören’in (31), yaş ve eğitim düzeyi 
değişkenleri ile beden algısı arasında bir ilişki 
olmadığı sonucuna varmıştır. Okumuşoğlu’nun 
(32) yaptığı çalışmada yaş ilerledikçe beden 
memnuniyetinin azaldığı sonucuna varmıştır. 
Çalışkan Tekdemir’in (33) çalışmasında evli 
hastaların vücut algısı puanlarının, dul hastaların 
puanlarından yüksek olduğunu saptamıştır. 
Armağan’ın (34) çalışmasında, beden imajı 
puanları ile eğitim düzeyi arasında negatif yönde 
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırma 
bulgusundan farklı olarak, İpar Eroğlu ve Yurt’un 
(2) mastektomili kadınlarda yaptığı çalışmada, 
yaş grubu, medeni durum ve çocuk varlığının 
vücut algısını etkilemediği saptanmıştır. 
Karakaya’nın (35) kanser nedeniyle cerrahi 
uygulanmış kadınlarda gerçekleştiği çalışmada, 
medeni durumun vücut algısını etkilemediği 
belirlenmiştir. Yıldız’ın (36) mastektomi olmuş 
kadınlarda gerçekleştirdiği çalışmada, kadınların 
yaşlarına ve çocuk sahibi olma durumlarına 
vücut algılarının değişmediği saptanmıştır. 
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Aygün Topuz’un (28) mastektomili hastalarda 
gerçekleştirdiği çalışmasında, yaş grubu ve 
çocuk varlığının vücut algısını etkilemediği 
saptanmıştır. Bu sonuçların, kanser nedeniyle 
cerrahi operasyon geçiren hastalarla yapılmış 
olması nedeniyle araştırma bulgusu ile farklı 
olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmaya dahil edilen kadınların çalışma 
durumu, öğrenim durumu ve gelir durumu ile 
VAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 
Araştırmaya dahil edilen kadınların çalışan, 
eğitim düzeyi ve gelir düzeyi yüksek kadınlardan 
oluşması, çalışmanın İstanbul’da özel bir 
hastanede yapılması, çalışma durumu, öğrenim 
durumu ve gelir durumu değişkenlerinin vücut 
algısı düzeyi üzerinde etkili olmamasının beklenen 
bir durum olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 
Aydın’ın (27) çalışmasında katılımcıların 
eğitim düzeyi ile güzellik merkezine başvurma 
durumlarının beden algısı üzerindeki etkisinde 
anlamlı bir ilişki bulmuş, gelir düzeyi ile anlamlı 
farklılık bulunmamıştır. İpar Eroğlu ve Yurt’un 
(2) mastektomili kadınlarda yaptığı çalışmada 
kadınların öğrenim durumu ve gelir düzeyinin 
vücut algısını etkilemediği saptanmıştır. 
Aygün Topuz’un (28) mastektomili hastalarda 
gerçekleştirdiği çalışmasında, öğrenim durumu 
ve gelir düzeyinin vücut algısını etkilemediği 
saptanmıştır. Yıldız’ın (37) mastektomi olmuş 
kadınlarda gerçekleştirdiği çalışmada, kadınların 
öğrenim durumlarına, çalışma durumlarına 
ve gelir düzeyinin vücut algısını etkilemediği 
saptanmıştır. Küçükkavradım’ın (37) bir grup 
mastektomili kadın üzerinde gerçekleştirdiği 
çalışmada, çalışma durumu ve öğrenim 
durumunun vücut algısını etkilemediği, gelir 
düzeyinin ise vücut algısı üzerinde etkili olduğu 
saptanmıştır. Karakaya’nın (35) kanser nedeniyle 
cerrahi uygulanmış kadınlarda gerçekleştiği 
çalışmada da, ilkokulu mezunu kadınların 
benlik saygısı kaybının daha fazla olduğunu ve 
düşük eğitim düzeyinin kişinin benlik saygısını 
etkilediğini vurgulamışlardır. Armağan’ın (34) 
çalışmasında ise, beden imajı puanları ile eğitim 
düzeyi arasında negatif yönde, beden imajı ve 
gelir durumu arasında pozitif yönde bir ilişki 

saptamıştır. Literatürde çalışma durumu, gelir 
durumu ve öğrenim durumu ile ilgili birbirinden 
farklı sonuçların olduğu belirlenmiştir. Farklılığın, 
örneklem gruplarının farklı olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki kadınların çocuğu olma 
durumu, çalışma durumu ve öğrenim durumu 
ile RBSÖ puan ortalaması arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). 
Kadınlardan çocuğu olmayanların, çalışanların 
ve üniversite mezunu olanların benlik saygısı 
daha yüksek olarak bulunmuştur. Bekâr, çocuğu 
olmayan, çalışan ve eğitim düzeyi yüksek 
kadınların toplum içinde daha çok yer almaları, 
eğitim, gelişim, sosyal aktivite ve hobilerine 
daha çok zaman ayırması ile doğru orantılı 
olarak benlik saygısı düzeylerinin yüksek 
olması beklenen bir durumdur.  Yılmaz’ın (21) 
çalışmasında meslek durumu ve benlik saygısı 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir. 
Araştırma sonuçları ile farklı olarak İpar Eroğlu 
ve Yurt’un (2) mastektomili kadınlarda yaptığı 
çalışmada kadınların çocuğu olma durumu ve 
öğrenim durumunun benlik saygısını etkilemediği 
saptanmıştır. Aygün Topuz’un (28) mastektomili 
hastalarda gerçekleştirdiği çalışmasında, öğrenim 
durumu ve çocuk varlığının benlik saygısını 
etkilemediği saptanmıştır. 

Araştırmaya dahil edilen kadınların yaş grubu, 
medeni durumu ve gelir durumu ile RBSÖ puan 
ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Kadınların 
çoğunluğunun genç, evli ve gelir düzeyinin 
yüksek olması bu değişkenlerin benlik saygısı 
düzeyi üzerinde etkili olmamasının nedeni 
olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Aydın’ın 
(30) yaptığı çalışmada güzellik merkezine 
başvuran kadınların yaş grubu, medeni durumu 
ve gelir düzeylerinin benlik saygısı üzerinde 
etkisi olmadığını belirtmiştir. Aygün Topuz’un 
(28) mastektomili hastalarda gerçekleştirdiği 
çalışmasında, yaş grubu ve gelir düzeyinin benlik 
saygısını etkilemediği saptanmıştır. İpar Eroğlu 
ve Yurt’un (2) mastektomili kadınlarda yaptığı 
çalışmada ise, kadınların yaş grubu ve medeni 
durumlarının benlik saygısını etkilemediği 
ancak gelir düzeyi orta ve üzeri olanların benlik 
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saygısının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Araştırmada kadınların operasyon yaptırma 
nedeni, operasyondan memnun olma durumu, 
operasyon sonrası kendini fiziksel olarak nasıl 
bulduğu ve operasyon türü ile VAÖ puan 
ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Kadınlardan 
kendi isteği ile operasyon yaptıran, operasyondan 
memnun olan, operasyon sonrasında kendisini 
fiziksel olarak daha iyi hisseden ve yüz estetiği 
yaptıranların vücut algılarının daha olumlu 
olduğu belirlenmiştir. Kadınların bedenlerinde 
meydana gelen değişikliklerin ve kusurların 
farkında olup vücut algılarındaki olumsuz 
düşüncelerden sıyrılmak için estetik operasyon 
yaptırmaya karar verdikleri, estetik operasyon 
sonrasında memnuniyet durumlarının arttığı ve 
kendilerini fiziksel olarak daha iyi hissettikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Aynaya baktığımızda ilk 
olarak yüzümüzdeki kusurlar ve değişiklikler 
dikkat çekmektedir. Özellikle yaş ilerledikçe 
yüzde meydana gelen kırışıklıklar ve sarkmalar 
kadınlarda beden algısı düzeyini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmamızda 
yüz estetiği yaptıran kadınların vücut algılarının 
daha olumlu olması, yapılan operasyonun 
beklentilerini karşıladığını göstermektedir. 
Aygün Topuz’un (28) mastektomili hastalarda 
gerçekleştirdiği çalışmasında operasyondan 
memnun olanların vücut algılarının daha olumlu 
olduğu saptanmıştır. Van Soest ve ark. (38), 
estetik cerrahi girişiminden 6 ay sonra kadınların, 
beden imgelerini anlamlı derecede olumlu 
olarak daha yüksek değerlendirmelerini, estetik 
cerrahi sonrasında kişilerin kendi görünümünden 
memnun oldukları şeklinde yorumlamıştır. Zhang 
ve ark. (39) meme rekonstrüksiyonu sonrasında 
operasyondan memnun olan hastaların beden 
imajının olumlu yönde değiştiğini saptamıştır. 
Araştırma bulgusundan farklı olarak, İpar Eroğlu 
ve Yurt’un (2) mastektomili kadınlarda yaptığı 
çalışmada ise operasyon sonrası memnun olma 
durumunun ve operasyon türünün vücut algısı 
üzerine etkili olmadığı saptanmıştır. Yıldız’ın (36) 
mastektomi olmuş kadınlarda gerçekleştirdiği 
çalışmada, operasyon üzerinden geçen sürenin 
vücut algısını etkilemediği saptanmıştır. 

Araştırmaya dahil edilen kadınların operasyon 
yaptırma nedeni, operasyona karar vermede 
güçlük yaşama durumu, operasyon üzerinden 
geçen süre, daha önce estetik operasyon geçirme 
durumu, operasyondan memnun olma durumu, 
operasyon sonrası kendini fiziksel olarak 
nasıl bulduğu ve operasyon türü ile RBSÖ 
puan ortalaması arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 
Benlik saygısının çocukluk çağlarından itibaren 
gelişmeye başlaması, araştırmamızın 18 yaş 
üzerindeki yetişkin kadınlar üzerinde yapılması 
nedeni ile yukarıdaki parametrelerin estetik 
operasyon geçiren kadınların benlik saygısı 
düzeylerini etkilemediği düşünülmektedir. İpar 
Eroğlu ve Yurt’un (2) mastektomili kadınlarda 
yaptığı çalışmada ise, operasyon üzerinden geçen 
süreninin, operasyon sonrası memnun olma 
durumunun ve operasyon türünün benlik saygısını 
etkilemediği saptanmıştır.  Aygün Topuz’un 
(28) mastektomili hastalarda gerçekleştirdiği 
çalışmasında, operasyondan memnun olma 
durumunun benlik saygısını etkilemediği 
saptanmıştır. Araştırma bulgusundan farklı olarak, 
Yılmaz Gören’in (40) yaptığı çalışmada estetik 
kaygılar sebebi ile operasyon geçirenlerin benlik 
saygısı düzeylerinin hastalık sebebi ile operasyon 
geçirenlerden daha yüksek olduğunu belirtmiştir. 
Ramseyer ve ark. (22) bireylerin beden beğenisi, 
depresyon ve endişe düzeylerini karşılaştırdığı 
çalışmasında, beden beğenisi arttıkça depresyon 
ve endişe düzeylerinin azaldığı sonucuna ulaştığı 
belirtilmiştir. Cerrahi uygulamalar bireylere daha 
fazla özgüven verebilmekte ve bireyin kendini iyi 
hissetmesine katkıda bulunmaktadır. Risklerine 
bilmelerine rağmen özgüvenlerini artırdığı için 
bu işlemi istemektedirler (41). Hastalar cerrahi 
sonrası olumlu geri bildirimler beklemekte ve bu 
durum benlik saygısını artırmaktadır (42). 

Araştırma kapsamında yer alan kadınların 
VAÖ ile RBSÖ arasında pozitif yönde ve zayıf 
düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Bu 
sonuç, kadınların vücut algısı olumlu olduğunda, 
benlik saygısının da arttığını göstermektedir. 
Bu durumu, cerrahi girişim sonrası kadınların 
bedenlerinde oluşan değişiklikleri kabullendikleri 
ve değişikliklere olumlu yaklaştıklarını 
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göstermektedir. Kadınların operasyon sonrası 
dış görünümlerindeki değişimin benlik saygısını 
olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. 
Aydın’ın (30) yaptığı çalışmada güzellik merkezine 
başvuran ve başvurmayan katılımcıların beden 
imajı ve benlik saygısı düzeyleri arasında 
pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Yılmaz’ın (21) plastik ve 
rekonstrüktif cerrahi hastalarının preoperatif ve 
postoperatif dönemdeki beden imajı ve benlik 
saygısı düzeylerini değerlendirdiği çalışmasında, 
istatistiksel olarak anlamlı olmasa da ameliyat 
sonrası dönemde öncesine göre beden imajı 
ve benlik saygısı düzeylerinde artma olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Özmen’in (43) çalışmasında 
bireylerin benlik saygısı arttıkça vücut algısı 
toplam puanlarının da arttığını bildirmişlerdir. 
Aygün Topuz’un (28) mastektomili hastalarda 
gerçekleştirdiği çalışmasında, vücut algısı ile 
benlik saygısı arasında pozitif yönde anlamlı 
ilişki bulunmuştur. Armağan’ın (34) obez 
kadınlar üzerinde yaptığı çalışmasında benlik 
saygısı düşük olan kadınların bedenlerinden 
memnun olmadığı belirtilmiştir. Vatansever (44) 
çalışmasın, bireylerin benlik saygısı arttıkça, 
beden algılarının da arttığı belirlenmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada kadınların benlik saygısının ve vücut 
algılarının yüksek olduğu bulunmuştur. Vücut 
algısı yüksek olan kadınların benlik saygısının da 
yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda, 
plastik cerrahi ameliyatı geçirmek için başvuran 
hastaların bu alanda çalışan hemşireler tarafından 
beden imajı ve benlik saygısı düzeylerinin 
belirlenerek risk gruplarının ortaya konması, 
gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek 
öncelikle Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 
(KLP)’ ne yönlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, 
estetik operasyon geçirmiş bireyler üzerinde 
çok merkezli, örneklem sayısının, araştırma 
süresinin daha uzun olduğu beden imajı ve benlik 
saygısı ilişkisinin belirlenmesinin araştırılması 
önerilmektedir. 
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