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DERLEME / Review

Covıd-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üzerine
Etkileri
Effects Of Covıd-19 On Sustaınable Development Goals
1

Anıl BAŞPINAR , Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ

2

ÖZ

ABSTRACT

Birleşmiş Milletler 2015 yılında 2030 yılını hedef göstererek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul etmiştir. Bu kavram; elde
edilen sosyal, ekonomik ve çevresel kazanımlardan kimsenin geride
kalmaması amaçlanarak geliştirilmiştir. Buna uygun olarak 2030
yılı için bir yol haritası çizmiş olan dünya şu anda büyük bir kriz
yaratan Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pandemisi ile karşı
karşıyadır. Bu kriz tüm ülkeleri ve tüm bireyleri etkileyen küresel
bir sağlık krizi olarak başlamışken; ekonomik, sosyal ve politik pek
çok açıdan insanları tehdit etmeye başlamıştır. Dünya bu benzersiz
salgının etkilerine yanıt verirken; bunun Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerini nasıl etkileyebileceğini doğru değerlendirmek durumundadır. Sadece küresel çözümlerle üstesinden gelinebilecek küresel
zorluklar yaratan COVID-19 felaketi; 2030 hedefleri için çizilen yol
planını da aksatmaktadır. Bu kriz sürdürülebilirlik kavramının ve bu
kavramın kapsayıcılığın önemini bizlere dramatik sonuçlarla anımsatmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 2030’a kadar
başarılabilmesi için çabalamak tüm dünya ve insanlık için zamana
dayalı bir sınav olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, COVID-19,
Koronavirüs

United Nations declared Sustainable Development Goals (SDGs)
in 2015 by targeting 2030. This concept developed for leaving no
one behind from social, economic, environmental earnings. Accordingly; humanity, who has drawn a road map for 2030, is currently struggling with the pandemic of the New Coronavirus Disease
(COVID-19) which has created a major crisis. This crisis started as
a global health crisis which effects all countries and all individuals; but now it threatens humanity in many aspects. While the world
responding to the effects of this epidemic; it is very important to evaluating the basic factors in the context of SDGs. While COVID-19
disrupting the schedule for 2030 targets; it creates global challenges
to overcome with global solutions only. This crisis reminds us of the
importance of the concept of sustainability and its comprehensiveness with dramatic results. Trying to achieve SDGs by 2030 will be
a time-based challenge for the world and humanity.

GİRİŞ

üzerinde yaşayan hiçbir bireyin geride kalmaması
amaçlanarak geliştirilmiştir. Birbirleri ile yakın
ilişki içerisinde olan bu hedefler: 1. Yoksulluğa
son, 2.Açlığa son, 3. Sağlık ve kaliteli yaşam, 4.
Nitelikli eğitim, 5. Toplumsal cinsiyet eşitliği, 6.
Temiz su ve sanitasyon, 7. Erişilebilir ve temiz
enerji, 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 9.
Sanayi, yenilikçilik ve altyapı, 10. Eşitsizliklerin
azaltılması, 11. Sürdürülebilir şehirler ve
topluluklar, 12. Sorumlu tüketim ve üretim, 13.
İklim eylemi, 14. Sudaki yaşam, 15. Karasal
yaşam, 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar, 17.
Hedefler için ortaklıklardır(2,3).

Keywords: Sustainable
Coronavirus

Sürdürülebilir kalkınma konusundaki çalışmaların
temelleri olan ekonomik kalkınma, sosyal
kalkınma ve çevrenin korunması, uluslararası
hedeflerin belirleyicisi olmuştur(1,2). Bilindiği
üzere Birleşmiş Milletler 2015 yılında 2030
yılını hedef belirleyerek Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerini kabul etmiştir. 17 temel başlık altında
169 hedefi içeren bu kavram; elde edilen sosyal,
ekonomik ve çevresel kazanımlardan dünya
1. Arş.Gör.Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Ankara Türkiye
E-posta Adresi: anilbasp@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-1289-0453
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Development

Goals,

COVID-19,

Günümüzde ise 2030 yılında bu hedefler için
yol haritasını çizmiş, kazanımlar elde etmeye
çalışmakta olan insanlık Yeni Koronavirüs
Hastalığı
(COVID-19)
pandemisi
ile
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boğuşmaktadır. COVID-19 pandemisi küresel
bir sağlık krizine sebep olmuştur. Bu kriz sadece
bir sağlık krizi olarak kalmamakta, insanlığı
ekonomik, sosyal, politik bir krize sürükleyecek
potansiyeli
taşımaktadır.
Salgın,
kurmuş
olduğumuz küresel sistemin temel zayıflıklarını
gözler önüne sermiştir. Yoksulluğun, sağlık
sistemlerindeki açıkların, eğitim sistemlerindeki
eksikliklerin, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin,
küresel işbirliği eksikliğinin krizin şiddetini
arttırıcı etkisini göstermektedir(4,5). Bu sebeplerle
COVID-19 pandemisi uluslararası hedeflerin
yeniden düzenlenmesine neden olacaktır.

durumunda aşırı yoksulluğa itilecek olan nüfusun
22 milyona çıkacağını öngörmektedir. Aynı
araştırmaya göre özellikle kamu borcu yüksek
olan ülkelerde (Mısır, Mozambik, Pakistan, Sudan
vb.) krize yanıt vermek için gerekli olan mali
kaynağın sağlanmasında zorluklar yaşanması
beklenmektedir. Döviz rezervleri düşük olan
ülkelerin ise ithalatı finanse etmede zorluklar
yaşaması beklenmektedir. Bu ülkelerden Burundi,
Filistin, Güney Sudan’da döviz rezervi bir aydan
az ithalata yetecek kadar bulunmaktadır(9). Sahra
altı Afrika ve Güney Asya’da yapılan anketlere
dayanan tahminlere göre ise küresel bir gayri
safi yurtiçi hasılada (GSYİH) 1 puanlık düşüşün
yoksulluğu 14-22 milyon kişi arasında arttırması
beklenmektedir. Bu nüfusun çoğunun Sahra Altı
Afrika’da ve kırsal alanda yaşayan bireyler olması
sosyal etkilerin büyüklüğü açısından önemlidir.
Bu sebeple bazı hükümetler tarafından alınmaya
başlamış olan önlemler (istihdam sigortası, sağlık
hizmetlerine ücretsiz erişim) resmi olmayan
sektörlerde çalışan bireyler için büyük önem arz
etmektedir(8).

Bu yazıda, COVID-19 pandemisinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerindeki kısa ve uzun
vadeli etkileri incelenmeye çalışılmıştır.
COVID-19’un
Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedefleri Üzerine Etkileri
1) Yoksulluğa Son (No Poverty)
COVID-19’un yol açtığı ekonomik sonuçlar
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ilki ile
doğrudan ilişkilidir. Pandemi sürecinin yoksulluk
ile mücadelede elde edilen kazanımların
kaybedilmesine, toplumda var olan eşitsizliklerin
derinleşmesine sebep olacağı açıktır(4). Özellikle
vatandaşlarını salgından koruyacak kaynaklara
sahip olmayan ülkelerde bu etkilerin çok daha
şiddetli hissedilmesi beklenmektedir(6). Bu
açıdan gelişmekte olan ülkelerin krizden en
çok etkilenecek ülkeler olması beklenmektedir.
UNDP’ye (Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı) göre bu ülkelerde gelir kayıplarının
220 milyar doları aşması beklenmektedir(7).
Dünya Bankasının tahminleri ise COVID-19 ile
ilişkili ekonomik kriz sebebiyle 11 milyon insanın
yoksulluğa (günlük Dünya Bankası’nın yoksulluk
sınırı günde 1,90 ABD Doları)(8) sınırının altına
düşeceğini öngörmektedir(5).

COVID-19 pandemisinin ekonomik etkileri
tahmin edilebilir olmakla birlikte yaratacağı
etkiler oldukça dramatiktir. Bu etkilerin daha önce
yaşanmış krizlerin kanıtlarına dayanarak; dolaylı
olarak anne ve bebek ölümleri, yetersiz beslenme,
eğitimde aksaklıklar gibi sosyal gelişmişlik
göstergelerini etkileyeceği açıktır. Etkilerin şiddeti
pandeminin süresine ve pandemi ile mücadelede
verilen tepkilere bağlı olarak değişecektir(8).
Gerekli tedbirler alınıp, uygulamaya konulmadığı
sürece, salgına bağlı aksaklıklar ve virüsün
yayılımını önlemeye yönelik önlemler durumu
önemli ölçüde kötüleştirecektir(4).
2) Açlığa Son (Zero Hunger)
COVID-19 pandemisi öncesinde bile açlık çok
ciddi bir problem arz etmekteydi. Günümüzde
çatışmalara, iklim değişikliğine, ekonomik
krizlere bağlı olarak 113 milyonu hayati düzeyde
olmak üzere 821 milyon insan (her 9 kişiden
birisi) açlık ile boğuşmaktadır. COVID-19
pandemisi bu sayıların ciddi şekilde artmasına
sebep olacak küresel bir krizdir(9,10). Bu tehdit
altında gıda erişimine yönelik en savunmasız
gruplar kentlerde yaşayan yoksul bireyler, kırsal

Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü
(IFPRI:International Food Policy Research
Institute) simülasyonları ise, dünya ekonomisi
büyümesinde azalmış üretkenlik ve istihdam
sebebiyle %1’lik düşüşün ek olarak 14
milyondan fazla insanı aşırı yoksulluğa iteceğini
göstermektedir. Aynı simülasyonlar, ekonomik
bu düşüşün sebebinin ticaretle ilişkili olması
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bölgelerde yaşayanlar, göçmenler ve mülteciler,
kayıt dışı çalışanlar, çatışma bölgelerindeki
bireyler ve diğer incinebilir gruplardır(10).

ortamına uygun zemini hazırlaması sebebiyle, bir
sağlık krizi olan COVID-19 pandemisinin gıda
güvenliği acil durumuna dönüşmesi ihtimalini
şiddetlendirmektedir(9).

Gıda ticareti; gıda açığı yaşayan ülkelerin yerel
üretim açıklarının desteklenmesinde, pek çok
insanın ihtiyacı olan temel besin maddelerine
erişiminde esas rol almaktadır. Bu ticaret gıda
yetersizliği yaşayan ülkelerde gıda güvencesini
sağlamaya yaramaktadır. COVID-19 yayılımını
önlemek için alınan önlemler bu sistemde
aksamalara sebep olmaktadır. Dünyada her yıl 2,8
milyar insanı beslemeye yetecek mısır, buğday,
pirinç ve soya fasulyesi bu amaçla taşınmaktadır.
Yalnızca Sahra Altı Afrika ülkeleri 2018 yılında
dünyanın farklı yerlerinden 40 milyon ton tahıl
ithal etmiştir. Bu durum hem ithalatçı hem
de ihracatçı ülkelerin ekonomik sistemlerini
tehlikeye atmaktadır. İthalatçı ülkeler bu fiyat
dalgalanmaları sebebiyle ekonomik zorluklar
yaşamaktayken, ihracatçı ülkeler bu ticaretteki
aksamalara bağlı olarak gelirlerinden yoksun
kalma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar(9).

3) Sağlık ve Kaliteli Yaşam (Good Health and
Well-Being)
2017 yılındaki sayılara göre dünya nüfusunun
yarısından daha azı Temel Sağlık Hizmetleri’ne
erişebilmektedir. Tüm ülkelerin %40’ından
fazlasında 10.000 kişi başına 10’dan daha az
hekim, %55’inden fazlasında da 10.000 kişi başına
40’tan daha az hemşire ve ebe bulunmaktadır(3).
Ek olarak dünyadaki kırsal nüfusun %50’sinden
fazlasının, kentsel nüfusun ise %20’sinden
fazlasının yasal olarak sağlık hizmetleri
kapsamında olmadığı belirlenmiştir(4).
COVID-19 pandemisi sürecinde artan vaka
sayıları, artan personel ve ekipman ihtiyacı, sağlık
hizmetlerine erişim ihtiyacı düşünüldüğünde bu
oranların yetersizliği dikkat çekmektedir. Sayıların
arttırılması yanında pandemi sürecinde bu hedefe
erişilmesinde küresel tehditlere karşı erken
uyarı, risk azaltma ve yönetim kapasitelerinin
güçlendirilmesi ihtiyacı göze çarpmaktadır(5).

COVID-19 yayılımını önlemeye yönelik alınan,
ticarette aksamalara sebep olan bu önlemler
işgücünde de benzer sorunlara sebep olacaktır.
Üretimde mevsimlik tarım işçilerine muhtaç
olan bazı ülkelerde pandemi mücadelesi için
alınmış olan önlemlerin iş gücü eksikliğine yol
açması ve üretimde aksamalara sebep olması
beklenmektedir(9).

En göz önündeki problem; kapasite aşımının
önüne geçilmesi amacı ile uygulanan acil olmayan
uygulamaların ertelenmesi olacaktır. Bireyler
virüse maruz kalmanın önüne geçebilmek
amacıyla ihtiyaç duydukları tıbbi müdahaleden
kaçınmış, planlanmış kontrolleri veya taramaları
iptal ettirmiş olabilirler. Bu, hastalıklara yönelik
erken teşhis imkanının önüne geçecektir(12).
Özellikle toplum taramalarının aksaması ile
hızlı ilerleyen hastalıklara sahip vakaların
daha fazla sayıda ve mortalitenin daha yüksek
olduğu hastalık seviyelerinde karşımıza çıkması
beklenmektedir(13).

Bahsedilen tüm bu etkenler gıda fiyatlarında
dengesizliğe yol açmaktadır. Düşük gelirli
ülkelerde gıda fiyatlarındaki dengesizliğin sonucu
çok ciddi olabilir. Bu sonuçlar var olan eşitsizlikleri
ciddi bir şekilde arttırır. Bu eşitsizlikler; artan
gıda fiyatlarının daha fazla insanın aç kalmasına
sebep olması yerine, gıda erişiminde eksiklik
yaşayanların problemlerinin şiddetini arttıracak
şekilde etki eder. Daha önceki krizlerde bu durum,
kentsel hanelerin gıdaya erişimlerinde aracı
basamakların olması sebebiyle kırsal hanelerden
daha çok etkilenmesi şeklinde sonuçlanmıştır(9).
Bu problemler ile başa çıkabilmek amacıyla
ülkelerin yerel tarım ekosistemlerini korumayı
ve sürdürmeyi hedefleyen politikaları ön plana
alması beklenmektedir(11). Bu problemler;
piyasalarda her an ortaya çıkabilecek panik

Sağlık sistemleri üzerinde salgın nedeniyle artan
yoğunluğun temel sağlık göstergeleri üzerinde
olumsuz sonuçlara sebep olması beklenmektedir.
Aşılama, cinsel sağlık ve üreme sağlığı gibi
Temel Sağlık Hizmetleri’nin sağlanmasında
aksaklıklar ortaya çıkabilir. Bunların önüne
geçilebilmesi amacıyla sağlık güvencelerinin
kapsayıcılığını arttırmayı hedefleyen politikalar
gerekmektedir(11).
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Bu süreçte sağlık hizmetlerine erişimde kadınlara
yüklenmiş ekonomik dezavantajlar, kadınların
sağlık hizmetlerinin arka planda kalmasına
sebep olmaktadır. Sağlık sisteminin baskı
altında olduğu pandemi sürecinde kadınlara
ve kız çocuklarına yönelik koruyucu ve tedavi
edici sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği
tehlikeye girmiştir. Özellikle kaynakların zayıf
olduğu sağlık sistemlerinde cinsel sağlık ve
üreme sağlığına yönelik hizmetlerin aksamasına
sebep olmaktadır. Bu sistemlerde kadınların
kontrasepsiyon yöntemlerine ve diğer ilaçlara
erişimi azalmıştır(14).

müdahale yöntemleri olmadan bu tehditler ile baş
edilmesi pek olası görülmemektedir(6).
4) Nitelikli Eğitim (Quality Education)
Çoğu ülkede pandemi ile mücadele kapsamında
salgının yayılmasını önlemek için eğitim kurumları
geçici olarak faaliyetlerini durdurmuştur. Bu
önlemler sonucunda, 166 ülkede okullar ve
üniversiteler geçici olarak kapatılmıştır. Bu
durumdan öğrencilerin neredeyse %87’si -yaklaşık
1,5 milyar öğrenci- etkilenmiş; 60 milyondan fazla
öğretmen okullardan uzaklaşmıştır(4).
Öğrencilerin eğitim ve öğretim kurumlarına
erişiminin azalması, gelişmekte olan sosyal ve
bilişsel becerilerinin gelişiminin aksamasına sebep
olacaktır. Bu durumun toplumun sosyokültürel alt
yapısına ve geleceğine etkisinin çok büyük olması
beklenmektedir(4,11).

COVID-19’un çocuk ve ergen sağlığına ise
doğrudan etkisinin kısıtlı olduğu gösterilmiş olsa da
sağlık sistemleri üzerindeki yoğunluk ve önleyici
müdahalelerin eksikliğinden kaynaklanan dolaylı
etkiler çok önemli sonuçlar doğurabilir. Ebola
salgını sırasında aksayan aşılamalar sonrasında
çocuklar arasında kızamığa bağlı ölümlerin
dramatik bir şekilde arttığı bilinmektedir (15).

Bu noktada, pandeminin eğitim kalitesi üzerine
olan etkisini ölçmek zor olsa da birçok yerde
başlatılan uzaktan eğitim çalışmalarına; internet
erişiminin kısıtlı olduğu – özellikle kırsal –
bölgelerde erişilemiyor oluşu başlı başına eğitimin
aksamasına sebep olacaktır. Bu durum uzun
vadede ilerlemenin önüne geçecek, üretkenliği ve
yaratıcılığı aksatacak bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır(11).

Pandemi sürecinin ve mücadelede alınan
önlemlerin; diyet ve egzersiz gibi sağlık üzerinde
belirleyici etkisi bulunan davranışlar ile yakından
ilişkisi bulunmaktadır. Sosyal mesafe önlemleri
bireylerin evde geçirdikleri sürenin artmasına;
buna bağlı olarak da fiziksel aktivitede azalmaya
ve beslenme alışkanlıklarında değişmeye sebep
olmaktadır. Modern toplumlarda giderek büyüyen
bir tehdit olan obezitenin bu süreçte artması
beklenmektedir. (12,13)

5) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Gender Equality)
COVID-19 krizi, incinebilir gruplar için var olan
eşitsizliklerin şiddetlenmesine sebep olmaktadır.
Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan ve bakım
yükünü sırtlamaya zorlanmış olan kadınlar da bu
gruba dahildir(17). Pandemi sürecinde toplumsal
hareketliliğin kısıtlanması ev içi şiddetin
ve kadına yönelik şiddetin artmasına sebep
olmaktadır(17,18). Bu durum sosyal eşitsizliklerin
ve kadınların sosyal hizmetlere ve korumaya
erişimdeki dezavantajlarının daha belirgin olduğu
ülkelerde ciddi biçimde artmaktadır. Kadınların
ekonomik olarak bağımlı bir nüfus olması bu
durumun esas sebebi olarak görülmektedir(18).

COVID-19’a
yönelik
sosyal
mesafe
uygulamalarının, toplumların ruhsal durumu
üzerinde büyük etkisi olmuştur. Sosyal
alışkanlıkları değiştiren bu önlemlerin; madde
kötüye kullanımı, kendine ve başkasına zarar
verme ile sonuçlanması olasıdır. Artan bağımlılık,
istismar olguları ve intihar vakaları pandemi
sürecinde toplumların yüzleşmesi gereken
sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır. Pandeminin
yarattığı ekonomik durgunluk ve belirsizliğin bu
etkileri şiddetlendirmesi beklenmektedir. (12,16)

COVID-19 pandemisi eşitsizliklerin hakim
olduğu dünyamızda dezavantajlı bir kesim
olarak karşımıza çıkan kadınlar için büyük tehdit
oluşturmaktadır. Bu durum cinsiyet eşitliğinin

Tüm bunlar göz önüne alındığında COVID-19
mücadelesinde aşı ve hastalığı hafifletmeye
yönelik araştırmaların hızlandırılması şarttır.
Küresel bulaşıcı hastalık tehditlerine yönelik kesin
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sağlanmasında zorlu çabalar sonucunda elde
edilmiş olan sınırlı kazanımların da tehlike
altında girmesine sebep olmaktadır. Pandemi
süreci kadınların şiddete karşı savunmasız
kalmasına, işgücüne eşit katılımlarını tehdit altına
sokmaktadır(4,19).

Gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık kurumları
her gün altyapı ve enerji erişim zorluklarıyla
yüzleşmektedir(22).
Bu
başlık
altında
değerlendirilmesi gereken en önemli bir konu,
elektriğe
erişimdir.
Elektrik,
COVID-19
mücadelesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.
Hastanelerde sağlık hizmetinin uygun şekilde
verilebilmesi doğrudan bununla ilişkilidir. Çoğu
Sahra Altı Afrika’da olmak üzere 840 milyon
insan elektriğe erişemeden yaşamakta ve tüm
dünyada yüz milyonlarca insanın sadece çok
sınırlı elektriğe erişimi bulunmaktadır. Sahra
Altı Afrika’da sağlık tesislerinin sadece %
28’inin güvenilir elektriğe erişimi olduğu tahmin
edilmektedir(23). Güvenilir elektrik olmaması,
pandemi sürecinde Sahra altı Afrika’daki sağlık
sistemlerinde voltaj dalgalanmalarına duyarlı
olan hassas tıbbi cihazları işlevsizleştirmektedir.
Soğutucuya ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri (aşı,
ilaç depolama; kan bankacılığı) verilemez hale
gelmektedir. Sağlık çalışanları fener, mum vb.
ekipmanlar ile karanlıkta çalışmak durumunda
kalmaktadır(22).

6) Temiz Su ve Sanitasyon (Clean Water and
Sanitation)
Küresel nüfusun %29’unun –yaklaşık 2,2 milyar
kişi– güvenli içme suyuna erişiminin bulunmadığı
tahmin edilmektedir. COVID-19 salgını sürecinde
dünyadaki hanelerin %40’ının sabun ve su içeren
temel el yıkama tesislerinden yoksun olduğu
bilinmektedir(3,4)
Su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişim,
COVID-19 mücadelesinde temel rol oynamaktadır.
Birleşmiş Milletler tarafından, COVID-19’un
yayılımının güvenli suya erişim olmadan
önlenemeyeceğini vurgulanmaktadır. COVID19’un, temiz suya erişimi olmayan, özellikle
kentlerde gecekondularda yaşayan yoksullar
üzerindeki etkileri oldukça ciddi bir sorundur(20).
Kırsal nüfus, evsiz olanlar, kadınlar, çocuklar,
yaşlılar, engelli insanlar, göçmenler, mülteciler ve
pandeminin etkilerine karşı savunmasız olan diğer
tüm grupların, yeterli ve temiz suya sürekli erişimi
şarttır. Bu şartların sağlanması gerekli hijyen
önlemlerinin alınmasında sağlık otoritelerinin
önerilerine
uyulmasını
kolaylaştıracaktır.
Devletlerin su faturalarını ödemekte zorluk
çeken vatandaşlarına bu süreçte destek olması,
tüm hizmet ağında su kesintilerini önlemesi
gerekmektedir(21).

8) İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
(Decent Work and Economic Growth)
COVID-19 pandemisi sürecinde işsizlik rekor
düzeye ulaşara gelir düzeyi en az olan kesime
en büyük zararı veren benzersiz bir insanlık
krizi yaratmıştır(24). Çalışanlar da, işverenler
de işlerini kaybetmektedir. Havayolu endüstrisi
gibi büyük endüstriler bile devasa kayıplar
yaşamaktadırlar(2). COVID-19’a yönelik alınan
ilk tedbirler sivil havacılık, otelcilik, turizm gibi
hizmet sektörlerini etkilemiştir(25).

7) Erişilebilir ve Temiz Enerji (Affordable and
Clean Energy)
COVID-19 pandemisi hızla gelişmekte olan ve
iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya katkıda
bulunan sürdürülebilir enerji sistemlerinin,
enerji sektöründeki varlığını olumsuz yönde
etkilemiştir. Ekonomik gerilemeye bağlı bazı
sektörlerin kapatılması enerji talebini azaltmıştır.
Düşen petrol fiyatları ve küresel mali sıkıntılar;
yeni enerji sistemlerinin kapasite artışını olumsuz
yönde etkilemiş, uygun fiyatlı temiz enerjiye
erişim yatırımlarının önüne geçmiştir(11).

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO: International
Labour Organisation) göre bu salgında kayıt dışı
çalışan 25 milyon birey gelirlerini kaybetme
tehdidi ile karşı karşıyadırlar(5). Kayıt dışı
sektörün fazla olduğu ekonomilerde etkinin daha
büyük olması beklenmektedir. Göçmenler en
çok etkilenen sektörlerdeki iş gücünün yaklaşık
%30’unu oluşturmaktadır. Bu da onları işsiz kalma
riskiyle doğrudan karşı karşıya bırakmakta ve bu
durum geçici iş gücünün sağladığı dövizlere bağlı
ekonomileri tehlikeli bir duruma düşürmektedir.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu krizden en
çok etkilenenler olması beklenmektedir(4).
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9) Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (Industry,
Innovation and Infrastructure)
COVID-19 krizinin yıkıcı etkileri sona erdiğinde
devletlerin ekonomik güçlenmeyi hızlandırmak,
istihdam yaratmak, üretkenliği arttırmak için
altyapı yatırımlarına her zamankinden fazla
ihtiyacı olacaktır. Bu pandemi ile esnek altyapının
gerekliliği ortaya konmuştur. Asya ve Pasifik
ülkelerinde altyapıyı afetlere ve iklim değişikliğine
dirençli hale getirmenin yıllık 434 milyar dolarlık
bir ek yatırım gerektirdiği belirlenmiştir(26). Bu
alandaki bilgi eksikliklerinin giderilmesi için
sektörler arası ortaklıklara ihtiyaç duyulmaktadır
ve birçok ülke bu konuyla ilişkili yatırımlara,
teknik desteğe ihtiyaç duymaktadır(4).

kalan nüfus bu hizmetlerden uzak kalmaktadır.
Ek olarak bu nüfus hizmet ve dağıtım sektöründe
çalışıyor olmaları sebebiyle evden daha az çalışma
olanağına sahip olmakta, virüs ile temas etme riski
daha fazla olan işlerde çalışmaktadırlar(2).
Düşük gelirli bölgelerde yaşayan savunmasız
grupların geçim kaynakları pandemiden ciddi
şekilde etkilenmektedir. Düşük gelir sağlıkta
bozulmaya bu da gelirin daha da düşmesine
sebep olacaktır(27). Yaşlı ve yalnız bireyler daha
büyük sağlık riskleri ile mücadele etmekte ve
tecrit durumunda kendi kendilerini destekleme
konusunda daha az imkana sahiptirler. Evsiz
bireylerin barınma problemi virüs tehlikesine
maruz kalma ihtimallerini arttırmaktadır. Engelli
kişiler sosyal mesafeden dolayı hayati desteklerden
mahrum olabilirler(4). Evrensel sağlık hizmetleri
ve evrensel sosyal koruma sistemler de dahil
olmak üzere, kısa ve orta vadede savunmasız
grupların sosyal politika reform paketlerinin
merkezine yerleştirilmesi önemlidir(25).

Sağlık hizmetlerine ve halk sağlığı altyapısına
yapılan yatırımların önemi, pandemi gibi
küresel krizlerde verilmesi gereken yanıta
uyum sağlayabilen daha güçlü kamusal sağlık
sistemlerine olan ihtiyacı bir kez daha ortaya
koymuştur(6). Bu kriz ile çoğu ülkedeki sağlık
sisteminin yetersiz yatırım yaptığı gerçeği dikkat
çekmiştir. Bu ülkelerdeki sağlık sistemleri,
COVID-19 ile mücadele için herkesi kapsamayan,
herkesin erişimini sağlamayan zayıf sağlık
sistemleridir(4).

Herkes için eşit ve adil bir sağlık sistemi geliştirmek
bu mücadeleyi kazanmanın anahtarıdır(27). Bu
kriz zamanı, gelgitleri eşitsizliğe dönüştürebilecek
olası politikaları önleme, kamusal hizmeti
ve kurumları güçlendirme fırsatı olarak da
kullanılmalıdır. Politikaların ve sosyal normların,
pandemi öncesi dönemlere göre daha zayıf
olabileceği durumdan yararlanan bu krizin gözler
önüne serdiği eşitsizlikleri ele alan cesur adımlar
dünyayı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine
ulaşmaya doğru yönlendirebilir(28).

Sağlık altyapısı dışında COVID-19 pandemisinde
dijital teknolojiler; iş sürekliliğinin sağlanması,
insanlar
arası
etkileşimlerin
sağlanması
konularında büyük bir kolaylaştırıcı olmuştur.
Bu teknolojiye erişimdeki eşitsizlik (çoğunluğu
az gelişmiş ülkelerde yaşamakta olan 3,6 milyar
insanın internet erişimi bulunmamaktadır) eğitim
düzenlemelerine ve tele tıp hizmetlerine erişimde
yetersizliklere sebep olmaktadır(4,26).

11) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
(Sustainable Cities and Communities)
Şehirler pandemi ve bunun kalıcı etkileriyle başa
çıkmada ön cephede yer almaktadırlar. Dünya
genelinde COVID-19, şehirleri ve şehirlerde
yaşamakta olan dünya nüfusunun çoğunluğunu
tehdit etmektedir(29).

10) Eşitsizliklerin Azaltılması (Reduced
Inequalities)
COVID-19 krizi eşitsizlikler ile verilen mücadelede
onlarca yıllık gelişmenin kaybedilmesi ve ülkeler
arasında var olan eşitsizliğin derinleşmesi riski
ortaya çıkmaktadır(4). Amerika’da son on yılda
en zengin %20’lik kesim, geriye kalan %80’lik
kesimden daha fazla gelir elde etmiştir. Yüksek
gelirli bireyler telekomünikasyon ve diğer
konularda problem yaşamayacakları alt yapıya
sahip bölgelerde ve evlerde yaşarken, geriye

Pandemi ile edinilen tecrübelerin şehircilik anlayışı
üzerinde önemli bir etkiye yol açacağı, gelecekte
daha insan merkezli şehir planlamalarının önünün
açılacağı tahmin edilmektedir. Pandemi sonrası
kentsel hareketliliği veya hareket modellerini
anlamak,
ihtiyaçlar
doğrultusunda
şehir
tasarımlarının değişmesinde çok önemli olacaktır.
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Toplu yaşam alanlarında insan hareketlerinin
yeniden düzenlenmesi için alınan önlemler
incelendiğinde, şehirlerde mecburi değişiklikler,
yenilikler yapılmak zorunda kalınacaktır.
Büyük şehirlerde sosyoekonomik bağlantıların
yoğunluğu ortaya çıkan salgın hastalıkların
kontrolünü zorlaştırmaktadır. Ancak diğer yandan
COVID-19’un yayılımını durdurmak için gerekli
olan bilgilerin yayılmasını, sosyal koordinasyonu
ve yenilikleri de kolaylaştırabilmektedir.
Şehirlerin bu tarz durumlara hazırlık yapabilmesi,
mevcut durumlarını kontrol edebilmesi ve
daha iyi müdahalelerde bulunabilmesi için
“pandemi hazırlık endeksleri” geliştirilmeye
çalışılmaktadır(30).

COVID-19 pandemisinin çevre üzerinde uzun
vadede olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı
eyaletler geri dönüşüm programlarını, virüsün bu
iş ortamlarında yayılmasından endişe duymaları
sebebiyle askıya almıştır. Bu durum sürdürülebilir
atık yönetimini kısıtlamaktadır. Amerika’da
olduğu gibi Avrupa’da da benzer durum ortaya
çıkmaktadır. İtalya, enfekte kişilerin atıklarını
ayırmalarını yasaklamıştır(32). Çin’de büyük
ve orta ölçekli şehirlerde salgın sırasında katı
atıkların ve tehlikeli tıbbi atıkların işlenmesinde
%30 oranında azalma gözlenmiştir(32).
Bu durumla birlikte pandemi süreci en büyük
çevresel etkisini tek kullanımlık plastiklerin
artışı ile göstermektedir.
Cerrahi maskeler,
eldivenler, yaşam destek ekipmanlarına yönelik
plastik ekipmanlar, şırıngalar, boş temizlik
malzemesi şişeleri büyük bir atık krizine sebep
olmaktadır(33). Salgının başlangıç yeri olan 11
milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde tıbbi atık
ve plastik üretimi %370’e çıkarak çok ciddi bir
artış göstermiştir(31). 24 şubat 2020 tarihinde bir
günde 200 ton klinik çöp üretildiği gösterilmiştir.
Bu miktar şehrin geri dönüşüm tesisinin bir
günde yakabileceği miktarın dört katıdır(31,33).
Wuhan’dan sonra salgının ilk görüldüğü
bölgelerden olan Hong Kong’da atıkların çevresel
etkileri gözlenmeye başlamıştır(32,33).

Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedefleri
ile
sürdürülebilir ve gelişmiş şehirler, topluluklar ile
uzun vadede daha iyi bir yaşam hedeflenmektedir.
Gelişmiş şehirler; sürdürülebilir toplum, güvenli ve
sağlıklı bir yaşam ortamı, yeterli eğitim kurumları,
aktif bir çevre sunmayı hedefler. Şehirler yalnızca
bu şekilde ele alındıklarında insanlar için
sürdürülebilir bir geleceği sağlayabilirler(11).
12) Sorumlu Tüketim ve Üretim (Responsible
Consumption and Production)
Bu hedefte kaynakların ve alt yapının verimli
kullanılabilmesi söz konusudur. COVID-19
pandemisi ile ekonomik faaliyetlerin durma
noktasına gelmesi durumu ortaya çıkmıştır.
Kriz durumlarında sürdürülebilirlik adına
planlananlar uygulama açısından olanaksız
duruma gelebilmekte ve kaynakların bir hedefe
yönelik verimli kullanımı hedefi ikinci plana
atılabilmektedir. Bu durum üretim, tüketim ve
geri dönüşüm adına elde edilen kazanımların
kaybedilmesine
neden
olabilmektedir(11).
COVID-19 salgınının plastik kullanımında ve
atıklarında artış ile görülen çevresel sonuçları
olmuştur. Ancak, daha acil sağlık sorunları
potansiyel etkileri gölgede bırakmaktadır. Çeşitli
plastik ürünlerin, özellikle de kişisel korunma ve
sağlık hizmetleri için gerekli olanlar olmak üzere,
dünya çapında tüketimi COVID-19 vakalarının
sayısındaki artışa bağlı olarak hızla artmakta;
evsel ve tıbbi atıklarda ortaya çıkan patojenler
ile mücadele ihtiyacı tehlikeli atık yönetimi
problemlerini ortaya çıkarmaktadır(31).

Bunun yanında, bazı endüstriler sağlık
endişeleriyle tek kullanımlık torba yasaklarını
kaldırmaya
başlamıştır.
Pandemi
öncesi
dönemde tüketicileri çantalarını getirmeye teşvik
eden şirketler tek kullanımlık ambalajlama
uygulamasına geçmeye başlamıştır. Ek olarak
tüketicilerin artan çevrimiçi alışveriş talepleri ve
online yemek siparişi piyasasındaki büyüme hem
organik hem de inorganik evsel atıkların artışına
neden olmaktadır(32).
COVID-19 pandemisinin bu etkileriyle ekonomik
yapılarda büyük ve kalıcı değişikliklere yol
açabilme potansiyeline sahiptir. Bir anlamda salgın;
modern ürün sistemlerini daha sürdürülebilir
bir gelecek yörüngesine kaydırmak için nadir
bir fırsat sunmaktadır. Çeşitli kritik durumlarda
plastiğin geleceğini ve atık yönetimini hedefleyen
acil durum planları sürekli geliştirilmeli ve

9

Covıd-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üzerine Etkileri

ayarlanmalıdır(31).

okyanuslarda tıbbi atıklara daha fazla rastlanmaya
başlanmıştır(38).

13) İklim Eylemi (Climate Action)
Bütünsel bir yaklaşım gerektiren COVID-19
salgını ve iklim değişikliği krizleri birbirlerini
etkilemektedir. Her iki kriz de entegre ve yenilikçi
çözümlere ihtiyaç duyulmasına sebep olmakta
ve hükümetlerin sivil topluma, özel sektöre
ulaşmasını gerekmektedir. COVID-19 salgını ile
iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı vurgulamak
önemlidir. İklim değişikliğine bağlı olarak ortaya
çıkabilen afetler COVID-19 krizinin toplumlar
üzerindeki etkisini şiddetlendirmektedir(34).

Bu dönemde yasadışı deniz uygulamalarında artış
gözlenmesi beklenmektedir. COVID-19 pandemisi
sebebiyle deniz ve okyanuslardaki kolluk
kuvvetlerinin azalmasına sebep olan durumlar,
yasal düzenlemelerin etkisini yitirmesine;
korsanlığın, kaçakçılığın, kaçak avcılık ve yasadışı
balıkçılık faaliyetlerinin arttırmasına sebep
olmaktadır. Ek olarak su altı madenciliği gibi
ekosistem için zararlı etkisi bulunan uygulamalara
yönelik yasal düzenlemelerin hazırlanması süreci
de yavaşlayacak ve bu durum su altı yaşamı için
zararlı uygulamaların devam etmesine sebep
olacaktır(39,40).

Bunun yanında COVID-19 pandemisine yönelik
alınan önlemler çevre üzerindeki etkinin kısa
vadede olumlu olması muhtemeldir, çünkü krizin
getirdiği ekonomik aktivitedeki sert düşüş birçok
alanda CO2 emisyonlarını ve kirliliği azaltmıştır.
Çin’den başlayarak; Avrupa, ABD ile devam eden
onlarca diğer ülkede uygulanan sosyal mesafe
önlemleri, CO2 ve NO2 emisyonlarında % 40’a
varan geçici düşüşlere sebep olmuştur(35,36).
Ancak, krizin kontrol altına alınmasından sonra
sürdürülebilir kalkınma için verilen taahütler
yerine getirilmedikçe, bu tür iyileştirmelerin
kısa ömürlü olacağı düşünülmektedir. Krize
karşılık olarak ülkelerin toparlanmaya daha
kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe
yönelik yatırımlar yapmaya odaklanmaları
için sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve
iklim taahhütlerini sürdürmeleri hayati önem
taşımaktadır(4).

COVID-19 pandemisi sürecindeki sağlık
endişeleri ve lojistik problemler araştırma
yolculuklarının iptal edilmesine sebep olmakta
ve denizlere yönelik operasyonel çalışmaların
önüne geçmektedir. Bu durum, sürdürülebilirlik
için gerekli değerlendirmeleri ve planlama
çalışmalarını etkilemektedir(39). Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’nin su altı ekosistemine
ilişkin hedeflerine ulaşmak için büyük bir veri
eksikliği bulunmakta, pandemi süreci bu eksikliğe
ne yazık ki katkıda bulunmaktadır(41).
15) Karasal Yaşam (Life on Land)
İnsan egemen olan ekosistemimizde COVID-19
önlemleri kapsamında insanların evlerine
kapanması sonucunda araç trafiğinin azalması
gibi sonuçlar sebebiyle insan egemen bölgeler
yaban hayatı tarafından tekrar kullanılmaya
başlanmıştır(35).

14) Sudaki Yaşam (Life Below Water)
Bu hedef, 2020 yılına kadar okyanusları,
denizleri ve su altı kaynaklarını; sağlıklı ve
üretken tutmak için uygun şekilde yöneterek ve
koruyarak, sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı
hedeflemektedir(37). COVID-19 pandemisinin
su altı yaşamı üzerindeki etkilerinden ilk
göze çarpanlar çoğunlukla olumlu gelişmeler
olmuştur. Azalmış deniz trafiği, sosyal mesafe
önlemleri
sebebiyle
insan
tahribatından
korunan denizler ve plajlar; sualtı yaşamının
güçlenmesini sağlamıştır(35). Ancak, pandeminin
okyanuslara ve sualtı yaşamına olan etkisi çok
boyutludur ve ne yazık ki bu durumun olumsuz
etkileri de gözlenmektedir. Pandemi sürecinde

Bu kısıtlı olumlu etkiler yanında, olumsuz
etkiler arka planda kalmakta fakat çok daha
ciddi sonuçlara yol açması beklenmektedir.
COVID-19 kısıtlamaları dünya çapında yürürlüğe
girdiğinden beri tropik bölgelerde kaçak avcılık ve
ormansızlaşmanın arttığı belirlenmiştir. Tarımsal
genişleme ve yasadışı madencilikteki artış, orman
kaybını hızlandırmaktadır. Biyoçeşitliliği tehlikeye
atan bu durumlara ek olarak yasadışı vahşi yaşam
ürünleri ticaretinin artışı benzeri veriler; pandemi
sürecinin, yaban hayatı tahribatı üzerindeki önleme
çabalarının etkisini zayıflattığını göstermektedir.
Ne yazık ki doğayı hedef alan ve biyoçeşitliliği
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azaltıcı özellik gösteren uygulamalar, insanlığın
gelecekte daha sık hastalık salgınları ile karşı
karşıya kalma ihtimalini arttırmaktadır(42).

Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada olağanüstü
zorluklar getirmektedir. Ancak, aynı zamanda
dayanışma için olağanüstü fırsatlar yaratmaktadır.
Çok taraflı aktörler ve ülkeler, daha iyi bir dünya
inşa etmek ve herkes için sağlıklı ekonomik,
sosyal ve finansal refah sağlamak için bir araya
gelmelidir(43).

16) Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (Peace,
Justice and Strong Institutions)
COVID-19 pandemisi toplumsal düzen üzerinde
etkilere sahiptir. Bu hedef, sürdürülebilirliğin
kapsayıcı olması için; yerel ve uluslararası barış
ortamının gerekliliğini ve adalet kavramını güvence
altına alan güçlü kurumlara duyulan ihtiyacı
vurgulamaktadır. COVID-19 pandemisi, sosyal
mesafelendirme ve benzeri koruyucu uygulamalar
sonucunda ülkelerin adalet kurumlarının gereken
etkililikte çalışamamasına sebep olmaktadır.
Böylece toplumsal huzur ve barış tehlikeye
girmekte, pandeminin yıkıcı etkileri de buna bağlı
olarak daha da şiddetlenmektedir(11).

Bütün bu etkiler incelenirken pandeminin
hedeflere ve hedeflere ilişkin yol haritasına
etkisinin bir bütün olarak değerlendirilmesi
gerektiği unutulmamalıdır. Bu hedeflerin tüm
dünya nüfusu için kapsayıcı olması hedeflenmiştir.
COVID-19 krizi ise bütün dünyayı ekonomik,
sosyal, çevresel açılardan etkileyen bir kriz olarak
düşünülmeli ve bu hedefler değerlendirilirken
Şekil 1’de gösterildiği gibi, birbirleri üzerindeki
etkileri unutulmamalıdır.

COVID-19 pandemisi sürecinde, dışardan
yardımın yokluğunda sağlık sistemlerinin
ciddi bir şekilde baş edemeyeceği aktif
çatışma bölgelerinde sağlık hizmetine
erişimin ve pandemi mücadelesinin
etkin şekilde uygulanabilmesi için
küresel ateşkes çağrısı uygulanmalıdır.
İnsanlığı tehdit eden bu pandemiyle
daha güçlü bir mücadele için savaşın ve
çatışmaların olduğu bölgelerde çatışan
grupların silahlarını bırakması gerektiği
vurgulanmaktadır(4).
17) Hedefler İçin Ortaklıklar (Partnerships
for the Goals)
Yakın tarihte benzeri görülmemiş bir
durum olan COVID-19 pandemisi
karşısında hiçbir ülke bu krizden yalnız
çıkabilecek güce sahip değildir. Ülkeler,
gerçekten kolektif bir halk sağlığı
ihtiyaçları değerlendirmesine dayanarak,
kıt kaynakların tahsisine yönelik bilim
temelli, işbirliğine dayalı bir yaklaşım
geliştirmek için birlikte çalışmalıdır(4).
Ülkeler arasında yapılacak olan bilgi
ve teknoloji alışverişi, nitelikli insan
gücü paylaşımı ülkelerin halklara fayda
sağlayacak şekilde örgütlenmeli ve sağlam
işbirliklerinin kurulması sağlanmalıdır(11).
COVID-19 krizi, şüphesiz ki Sürdürülebilir

Şekil1: COVID-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Üzerine Etkileri (United Nations. (2020, March). Shared
Responsibility, Global Solidarity: Responding to the
socio-economic impacts of COVID-19.)
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Sonuç
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri (SKH), insanlığın nitelikli ve sürekli
gelişimi için bir yol haritasıdır. Bahsi geçen 17
hedefi geliştirilirken, bütün insanlığın hizmetine
yönelik olması amaçlanmıştır. Bu, hedeflerin tüm
insanları ve tüm insanları ilgilendiren konuları ana
başlık olarak almasına sebep olmuştur. İnsanlığın
her kesiminin yaşamının, sağlığının, güvenliğinin,
ekonomik durumunun, beslenmesinin, erişebildiği
temel
hizmetlerinin,
yaşadığı
çevrenin
ve etkileşimde bulunduğu ekosistemlerin
düzenlemeye çalışıldığı bu hedefler; yine tüm
insanlığı tüm bu açılardan ele alan bir felaket
olan COVID-19 pandemisi sürecinde en fazla
tartışılması gereken konudur(11).

Responding to the socio-economic impacts of COVID-19,
2020. Erişim Tarihi 26.05.2020 https://www.un.org/sites/un2.
un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.
pdf
5. Amid the coronavirus pandemic, the SDGs are even more
relevant today than ever before. United Nations Sustainable
Development. Erişim Tarihi: 26.05.2020 https://www.un.org/
sustainabledevelopment/blog/2020/04/coronavirus-sdgsmore-relevant-than-ever-before/
6. Rifai HS. The sustainable development goals in a
bioremediation journal context: what a difference a year
makes in a post COVID-19 world!, 2020.
7. Goal 1: End poverty in all its forms everywhere – United
Nations Sustainable Development. Erişim Tarihi: 26.05.2020
https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
8. Sumner A, Hoy C, Ortiz-Juarez E. Estimates of the Impact
of COVID-19 on Global Poverty. UNU-WIDER, 2020;April,
800-9.
9. World Food Programme. COVID-19: Potential
impact on the world’s poorest people, A WFP analysis
of the economic and food security implications of the
pandemic, 2020. Erişim Tarihi: 26.05.2020 https://
d o c s . w f p . o rg / a p i / d o c u m e n t s / W F P - 0 0 0 0 11 4 2 0 5 /
download/?_ga=2.241337546.952775517.1586900153341597442.1584735263
10. Ensuring Food Security in the Era of COVID-19 – United
Nations Sustainable Development. Erişim Tarihi: 26.05.2020
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2020/04/
ensuring-food-security-covid-19/
11. Gulseven O, Al Harmoodi F, Al Falasi M, ALshomali I.
How the COVID-19 Pandemic Will Affect the UN Sustainable
Development Goals?, 2020.
12. King’s College. (2020, April 27). The effect of Covid-19
on other health outcomes, 2020. Erişim Tarihi: 27.05.2020
https://www.kcl.ac.uk/news/the-effect-of-covid-19-on-otherhealth-outcomes
13. Watkins J, Wulaningsih W. Three further ways that the
COVID-19 pandemic will affect health outcomes. Int J Public
Health, 2020.
14. Chattu VK, Yaya S. Emerging infectious diseases and
outbreaks: implications for women’s reproductive health and
rights in resource-poor settings. Reprod Health,2020; 17, 43.
15. Child mortality and COVID-19. Unicef Data. Erişim
Tarihi:
27.05.2020
https://data.unicef.org/topic/childsurvival/covid-19/
16. Alradhawi M, Shubber N, Sheppard J, Ali Y. Effects of
the COVID-19 pandemic on mental well-being amongst
individuals in society-A letter to the editor on “The SocioEconomic Implications of the Coronavirus and COVID-19
Pandemic: A Review”. International Journal of Surgery

Küreselleşen dünyamızda COVID-19’un sebep
olduğuna benzer krizler; pek çok farklı sebeple
karşımıza çıkmaya devam edecektir. COVID-19
pandemisi krizi insan yaşamı üzerindeki
yıkıcı etkilerinin yanı sıra tüm dünya için aynı
derecede yıkıcı sosyo-ekonomik etkilere sebep
olmaktadır(44). Dünya bu benzersiz salgının
etkilerine yanıt verirken ve küresel etkileri
düzeltmeye çalışırken; Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri bağlamında, temel faktörleri ele almaya
odaklanmalıdır. Sadece küresel çözümlerle, işbirliği
ve dayanışma ile üstesinden gelinebilecek küresel
zorluklarla karşı karşıyayız. Unutulmamalıdır ki,
insanlık böyle krizler karşısında yalnızca en zayıf
halka kadar güçlüdür(5).
COVID-19 felaketi küresel hedefler için zaman
çizelgesini erteleyecek olsa da, Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’nin 2030’a kadar nasıl başarılı
kılınabileceğini görmek tüm dünya için zamana
dayalı bir sınav olacaktır.
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Medical Interventions on Female Body in Terms of Social Sexual Equality
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ABSTRACT

Toplumun bireylere cinsiyeti nedeniyle biçtiği rol ve beklentileri,
buna bağlı olarak yapılan ayırımcılık pek çok konuda eşitsizliği ve
olumsuz sonuçları beraberinde getirmektedir. Toplum kadın ve erkeğe farklı roller ve sorumluluklar yüklemektedir.
Bu beklentiler doğrultusunda kadın bedenine yapılan çeşitli müdahalelere gereksinim duyulur. Bu müdahaleler kadının insan haklarını kullanımını engelleyen işlemler olabildiği gibi toplumsal cinsiyet
kalıplarının kadın ve erkek bedenine yaptırımları, ve de toplumsal
cinsiyet rollerini pekiştiren uygulamalar olarak da karşımıza çıkabilir. Çalışmamızda toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadın
bedenine yapılan yazı tıbbi müdahalelere neden gereksinim duyulduğu, beklentilerin ne olduğu, tıbbi gerekliliği olan değil sadece
toplumun kadınlara ya da erkeklere dayattığı ve fizyolojik temeli
olmadığı halde bir norm olarak özellikle kadınlara kabul ettirilen
uygulamalara neden yönlenildiği irdelenmiştir.
Ayrıca, toplumsal cinsiyet algısı bağlantılı, kadın bedenine yapılan
bazı müdahalelerden örnekler verilerek bu yaklaşımların toplumsal
cinsiyet rollerini daha da pekiştirmekte olduğu hususu irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, kadın bedeni, kadın sağlığı, tıbbileştirme, estetik müdahale

The roles and expectations of society due to gender, and discrimination accordingly, bring inequality and negative consequences in
many issues. Society places different roles and responsibilities on
men and women.
Based on these expectations, several interventions on the female
body are required. These interventions can be processes that prevent
the use of women’s human rights, as well as sanctions of gender
patterns on the body of women and men. In our study, we investigated that why some medical interventions on female body within the
context of social sexual equality are needed; what are the expectations, and why interventions especially dictated to women as a norm
without a physiological basis despite that these are not medically
required, but obligated to women and men by society.
In addition, it was emphasized the consideration that these approaches further reinforce social sexuality roles by giving examples from
some interventions on the female body that are within the context of
the perception of social sexuality.

GİRİŞ

Ayrıca, toplumsal cinsiyet algısı bağlantılı, kadın
bedenine yapılan bazı müdahalelerden örnekler
verilerek bu yaklaşımların toplumsal cinsiyet
rollerini daha da pekiştirmekte olduğu hususu
irdelenmiştir.

Keywords: Social sexuality, female body, medicalization, female
health, esthetic interventions.

Bu çalışmada toplumsal cinsiyet eşitliği
bağlamında kadın bedenine yapılan bazı tıbbi
müdahalelere neden gereksinim duyulduğu,
beklentilerin ne olduğu, tıbbi gerekliliği olan
değil sadece toplumun kadınlara ya da erkeklere
dayattığı ve fizyolojik temeli olmadığı halde bir
norm olarak özellikle kadınlara kabul ettirilen
uygulamalara neden yönlenildiği irdelenmiştir.

Kadınlar ve erkekler arasında doğal bir farklılığın
olduğuna dair düşünce, tarihsel olarak hemen her
kültürde mevcuttur. Kadın ve erkek arasındaki
fizyolojik farklılıklar, cinsiyet mitleri ile
abartılı hale gelmekte ve mutlak ayırımlara yol
açmaktadır.  
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Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak mevcut
genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleridir;
bu özellikler erkek ve kadın arasında eşitsizlik
yerine sadece bir cinsiyet farkı yaratır ve
kadınlar ile erkekler arasındaki evrensel biyolojik
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Halk sağlığı perspektifinden
cinsiyet” tanımı

farklılıklara atıfta bulunur (1). Anatomik ve
hormonal değişimlere göre birey cinsiyetlerden
birine ait olur.

“toplumsal

Toplumsal cinsiyet, kavram, uygulamalara
yansıması ve yol açtığı sonuçlar yönü ile siyasi,
sosyal, kültürel ve ekonomik olmak üzere hayatın
birçok alanında yer almasına rağmen, tanımı
üzerinde ortak bir uzlaşıdan bahsetmek mümkün
değildir.

Toplumsal cinsiyet ise kadın ve erkeğe verilen
roller, sorumluluklar olarak tanımlanır.
Başka bir tanım ise; ‘Farklı kültürlerde farklı
biçimlerde tanımlanan, sosyal olarak kurgulanmış
erkeklik ve kadınlık kategorilerini ve her iki
gruba atfedilen sosyal olarak empoze edilmiş
yükümlülük ve davranışları belirtir (2).

İnsan sağlığı gerek biyolojik gerekse sosyal
ilişkiler dahil diğer çevresel faktörlerin etkisi
altındadır. Cinsiyetler arası farklılık hem
sağlıkta hem de hastalık durumunda kendini
göstermektedir. Örneğin kadınların biyolojik
kökenli olarak doğumda ve yaşamın ilk 6
ayında beklenen yaşam umudu daha fazladır.
Kız bebeklerin, kadın cinsiyetinin bu özelliğinin
gerçek nedenlerinin tespiti için ileri düzeyde
araştırmalara ihtiyaç olmakla birlikte günümüzde
bunun mevcut kromozomal yapı özelliğinden ve
erkeklerde akciğerlerinin testosteronun etkisiyle
daha geç olgunlaşmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.

Bu tanıma dünyada ‘Gender’ adı verilirken
Türkçe’ye bu söylem ‘Toplumsal Cinsiyet’
olarak çevrilmiştir. Birbirine kökten bağlı olan
bu iki kavram ‘Cinsiyet’ kavramı ve ‘Toplumsal
Cinsiyet’ kavramı, hem erkek-kadın hem de erkek
çocuk-kız çocuk arasındaki toplumsal ilişkileri
belirli bir bağlama göre tanımlamakta, ilişkilerin
sosyalliğine de değinmektedir.
Her toplum kadın ve erkeğe farklı roller ve
sorumluluklar yüklemektedir. Toplumsal cinsiyet
rolleri, toplumun tanımladığı, erkeğin ve kadının
yerine getirmesini beklediği cinsiyetle ilgili
beklentilerdir (1, 3). Toplumsal cinsiyetin getirdiği
roller değişkendir ve içeriği, toplumdan topluma,
zamana ve yerleşim yerine göre değişmektedir.

Erişkin dönemde ise kadınlar menopoz yani
adetten kesilme dönemine kadar bir avantaja
sahiptir. Çünkü cinsiyet hormonları onları
iskemik kalp hastalıklarından, hipertansiyondan
korumaktadır (5).

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının
altyapısında ise ‘cinsiyet’ (sex) ile ‘toplumsal
cinsiyet’ (gender) arasındaki ayrım yatmaktadır.

Kadınların, ileri yaş dönemlerinde diyabet,
hipertansiyon, osteoporoz, artrit ve çoğu immün
bozuklukları erkeklerden daha fazla yaşaması
beklenirken erkeklerin, dış yaşamlarında daha
fazla risk aldıkları ve mesleki nedenlere bağlı
ölümlerin de
daha fazla meydana geldiği
söylenebilir. Bununla beraber erkeklerin
toplumsal kısıtlamalardan biraz daha bağımsız
büyümeleri ve kaynaklara ulaşma imkanlarının
kadınlara göre daha fazla olması ise tehlikeli
maddelerle karşı karşıya kalmaları ve bazen
de kullanmalarının riskini arttırabilmektedir.
Örneğin, pek çok ülkede,
alkol bağlantılı
olarak genç erkekler genç kadınlardan daha fazla
trafik kazasıyla karşılaşmaktadırlar.

Toplumsal cinsiyet, İnsanlığın varoluşundan
itibaren, bireyleri ve toplumları ilgilendiren
bir değer sorunudur. Toplumsal olarak o kadar
yaygındır ki, artık eşitsizliğin kaçınılmaz
olduğu düşüncesi ne yazık ki doğal bir şekilde
içselleştirilmiştir. Eşitsizliğin var olması ve
değişmezliği önyargısı hemen hemen her
toplumda kabul görmüştür (4). Din, etnik yapı,
cinsiyet vb. dayalı diğer sosyal eşitsizlikler
yaşanmakla birlikte en yaygın yaşanan eşitsizlik;
toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliktir. Diğer bir
ifade ile kadın ve erkeğin eğitim, çalışma, şiddet
görmeme hatta yaşam hakkı gibi insan haklarını
kullanmada cinsiyetleri nedeni ile “eşitsizlikler
yaşamalarıdır”.

Kadınların üreme organları ve cinsel ilişki
yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda, biyolojik
özellikleri, bilgi eksikliği ve düşük statülerine
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bağlı olarak risklerle karşılaşmaları artmaktadır.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
tabu konuşulmayan hastalıklar arasındadır. Kadınlar
idrar ve üreme yolu hastalıklarını toplum içinde
utanma duygusuna bağlı olarak çoğu kez doktora
dahi gitmeden kendi kendilerine tedavi etmeye
çalışmaktadır. Sonuçta ise uzun vadede tedavi
edilmemiş veya ilerlemiş hastalıklara yol açtığı
söylenebilir. Kadın ve erkek arasındaki toplumsal
eşitsizlikler kadına yönelik tecavüz, cinsiyet
temelli şiddetin artmasına, sonuçta kadınların
hastalık yükünün önemli bir bölümünün
oluşmasına neden olmaktadır. Şiddete bağlı
pek çok yaralanma, cinsel yolla bulaşan
hastalıklar, pelvik ve genital enfeksiyonlar,
istenmeyen gebelikler, psikolojik bozukluklar
(depresyon, anksiyete bozuklukları, posttravmatik stres bozuklukları, intihar eğilimleri)
şiddetle beraber ortaya çıkıp sağlık yönünden
büyük bir yük getirmektedir. Erkekleri
değerlendirdiğimizde erken ölümlerin büyük bir
kısmı kalp hastalıklarından kaynaklanmaktadır.
Bu sonuç biyolojik özelliklerinin yanında
erkeklerin risk alma davranışlarının fazla
olmasından ya da çevresel etkenlere daha fazla
maruz olmalarından kaynaklanmaktadır. Örneğin;
erkekler sigara içme davranışı ve yaptıkları
işlere bağlı mesleki karsinojenlere daha fazla
maruz kaldıklarından akciğer kanserinden ölme
riskleri de daha yüksektir (5).

Bu karşıtlık ise taraflardan birinin diğerine
üstünlüğü ve dolayısıyla da egemen olduğu
hiyerarşik bir karşıtlıktır. Bu hiyerarşik karşıtlığa
göre, erkek aklı, gelişmişliği, uygarlığı ve
kültürü temsil ederken kadının bedeni, duyguları
ve doğayı temsil ettiği düşünülür.
Böyle
bakıldığında tartışmasız kabul gören görüş
erkeğin daha üstün olduğudur. Kadın bedene,
maddeye,
doğaya
indirgenmiştir;
aslına
bakıldığında bu sonuçla insanın soyu üretme
yetisi küçümsenmiş olmaktadır.
Ataerkil toplumsal cinsiyet kalıpları özünde
değişmez ama bazı küçük değişikliklerle
aktarılarak süregelir. Önemli bir faktör olan
din kavramı da bu yaptırımı benimseyip üstelik
kutsallık kemeriyle çevreleyerek değişmezlik
kazandırmasıyla, kişiye özel bireysellik yok
edilmiş tek bir kategori de toplanılmış olur. Sonuç
ise, kadın ve erkeklerin özgün bireyselliklerini
yok ederek onları tek bir kategoriye indirgeyen
bir nitelik kazanmış olur (6).
Genel
kavramlara
bakıldığında
aslında
her cinsiyet için de geçerli olan bir
kalıbın içerisine alınmışlık durumu, “aşağı”
kutbu oluşturan kadınlar açısından daha
çok ezilme ve baskı altında olma durumunu
doğurur. Kadının bedene, maddeye, doğaya
indirgenmişliği kıyasladığımız karşı cinsiyete
göre daha aşağı olması ve birinci olamamasını,
kadının tam insan olma hakkını da elinden
almıştır. Bu süreç, kadınların sürekli kendilerine
ve topluma, tam ve eksiksiz olabilme, soyut
düşünme,   uygarlığı yaratabilme güdülerinin
olduğunu kanıtlayabilmek üzerine kurulmuştur.
Bu dalgalanma ve çırpınmaların, batıda kadınların
başlangıç noktasının “Baştan Çıkarıcı Lanetli
Havva” olduğu dogmatik düşüncesinin ortadan
kaldırılması amacıyla başlatıldığı söylenebilir.

Toplumsal cinsiyet bağlamında kadınlığın
tarihsel gelişimi
Toplumsal cinsiyet bağlamında kadınlığın tarihsel
gelişimine göz atarken sosyokültürel dokunun
genel yapısını da incelemek gerekir. Bu
doğrultuda kadına karşı ayırımcılık hem erkekler
hem de toplumun geneli tarafından yapılmaktadır.
Esasen
biyolojik
farklılık
dışında
bir
eşitsizlik ilişkisi içermeyen kadın ve erkek,
ilginçtir ki toplum ve de kültür içinde
eşitsiz olmuş, kendi aralarında da  hiyerarşik bir
farklılığa dönüştürülmüştür. Sonuç olarak
da “kadın” ve “erkek” tanımları ortaya
çıkmıştır. Söz konusu ataerkil “kadın” ve
“erkek” tanımları, hem birbirlerini dışlayıcı
hem de birbirleriyle zıtlık içinde bulunur.

Kadınlar,
1500
yıllık
gelenek
içinde,
hayatlarının toplumsal olarak belirlenmiş
olduğu düşüncesinde vardırlar. Tarihsel gelişme
içinde daha bilinçlenmeye başlayan ve hayatı
değerlendirmeyi de ihmal etmeyen kadınlar ikinci
aşama olarak, bu eşitsizlikleri ve haksızlıkları
düzeltilmesi için başka kadınlarla dayanışmaya
giriştirler. Hala günümüzde değişime açık

16

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Kadın Bedenine Yapılan Tıbbi Müdahaleler

olan bu durum, bugünlere ve bizlere daha da
düzeltilerek gelmekte ama hala istenilen eşitlik ve
tam eşit insan olma hali gerçekleşememiştir (6).

ile kadınların eşit işe eşit ücret hakkına sahip
olduklarını tanımayı taahhüt ederler” ifadesi yer
almaktadır; 16. maddesi “Ailenin sosyal, yasal
ve ekonomik korunma hakkını” 8. maddesi
ise “Çalışan kadınların analığının korunması
hakkını” bildirmektedir (8).

Toplumlar, genel anlamda tarihi akış içinde
önce kendini oluşturmak, sonra da devam ettirmek
üzere yol haritası çizmişlerdir. Toplumsal cinsiyet
kavramının içeriği toplum tarafından kurgulanan
normlarla belirlenmekte ve kavram içindeki
normları kadın ve erkek sosyalleşme sürecinde
öğrenmektedir. Cinsiyete dayalı normlar ve
değerler kadın ve erkek arasındaki farklılıkları
güçlendirdiği gibi toplumsal eşitsizlikleri de
beraberinde getirmektedir.

Son yıllarda özellikle “Avrupa Birliğine uyum
yasaları çalışmaları” ile ulusal yasalarda
toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin olumlu
düzenlemeler yapılmıştır.   Örneğin, 2004
yılında Anayasanın 10. maddesine “kadınlar ve
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür”
hükmü eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikle
devlet cinsiyete dair ayrım yapılmaması, kadınla
erkeğin her alanda eşit haklara ve eşit imkanlara
kavuşması için düzenlemeler yapılması ve önlem
alınması konusunda yükümlü tutulmuştur (9).

Toplumsal cinsiyet konularında Türkiye’deki
bazı gelişmeler
Türkiye, kadın-erkek eşitliği alanında, Birleşmiş
Milletlerin Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ni
(CEDAW) 1985 yılında imzalayarak taraf
olmuş, sözleşme 1986 yılında yürürlüğe girdikten
sonra ülkemiz için bir dönüm noktası haline
gelmiştir. Bu sözleşmenin temel amacı; kadınerkek eşitliğini sağlamak amacıyla, toplumsal
hayatın her alanında artık kalıplaşmış kadın-erkek
rollerine dayalı önyargıların kaldırılması,  ve tüm
ayrımcılık içeren uygulamaların ortadan
kaldırılmasını sağlamaktır. Sözleşme devlete
kadınların
eşitliğini
sağlamak
amacıyla
yasal düzenlemeler ve önlemlerin alınması
konusunda görev vermiştir. Aynı zamanda
devletlerin
eşitsizliği
yaratan
geleneksel
kalıplaşmış
yargıları
ortadan
kaldırıp eşitlikçi tutumların geliştirilmesini ve
bu konuda da önlem   alması görevini vermiştir.
CEDAW Sözleşmesi uluslararası bağlayıcılığı
olan bir sözleşmedir (7). Oluşturulmuş olan
mekanizma uyarınca Türkiye, bu konuda yerine
getirmesi gereken sorumlulukları periyodik
raporlar halinde CEDAW Komitesine dört yılda
bir komiteye sunmakta olup, ülke raporlarını
değerlendiren Komite, Türkiye’deki duruma
yönelik tavsiye kararlarını açıklamaktadır (8).

7 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleştirilen düzenleme
ile Anayasamızın 90. maddesine “Usulüne göre
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere
ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların
aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle
çıkabilecek
uyuşmazlıklarda
milletlerarası
antlaşma hükümleri esas alınır” hükmü ilave
edilmiştir. Bu değişikle herhangi bir uyuşmazlık
durumunda Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi de
dahil olmak üzere, temel hak ve özgürlükleri hedef
alan uluslararası anlaşmalar ulusal düzenlemeler
karşısında öncelikli konuma getirilmiştir (8).
Türkiye’de,
toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanması için Cumhuriyetin başlangıcından bu
yana ciddi adımlar atılmış olmasına rağmen bütün
yasal düzenlemelerin uygulamalara yansımasında
henüz kadın- erkek eşitliğini sağlama yönü ile
ciddi eksiklikler söz konusudur.
Bedenin Toplumsallığı
İnsanlar, kimliklerini açıklarlarken saydıkları ilk
birkaç özellik arasında cinsiyetleri yer
alır. Birey başkalarının kendisini çoğunlukla
bedensel özelliklerine göre tanımladığını
bilir.
Mesela
sağlık ve hastalık beden
üzerinden olur. Hem tarih hem de kültür,
insan bedenini hem tanımlar hem de bedenin

Avrupa Sosyal Şartı’nın 4. maddesinin 3. fıkrası,
hem 16. maddesi hem de 8. maddesi ülkemiz
tarafından onaylanmış, Avrupa Sosyal Şartı’nın
4. maddesinin 3. fıkrasında “ çalışan erkekler
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kullanımına ait normlar için belirleyicidir. Bu
normlar farklı cinsiyetler, yaş grupları veya
ekonomik katmanlar için sağlık durumlarını,
davranışları, giyim tarzını, temizlik kurallarını,
güzellik ve çirkinlik ölçülerini, tanımlar. Toplumda
bu bedensel özellikler ortama göre değişir.
Kültürel görecelik bağlamında, çağdan çağa,
toplumdan topluma, toplum içindeki sosyal
gruplar arasında beden imgesi, algısı değişir (10).

ne fiziksel, ruhsal ve cinsel sağlık bağlamında
zarar veren “geleneksel uygulamalar”)
Bunlar “zararlı uygulamalar” olarak sınıflandırılan
cinsiyete dayalı şiddetin örneklerindendir. Bireysel
bütünlüğün ve saygınlığın inkarını teşkil eder; bu
konuda en kabul edilemez örnek, sırf kadının
cinselliğini yok etmek amacı ile en fazla Afrika
Kıtası ülkelerinde yaygın olan, daha çocukluk
döneminde uygulanan “female genitel mutilationFGM” yani kadının genital sakatlanmasıdır.
Diğer bir örnek de Türkiye dahil gelişmekte olan
ülkelerde sık rastlanılan ve özellikle kız çocukları
için sosyal ve medikal riskler taşıyan, ciddi bir
insan hakları ihlali olan uygulama, “çocuk yaşta
yapılan evliliklerdir”. Bu durumda çocukların
geleceğe yönelik hayalleri ellerinden alındığı gibi
eğitim ve ileriki yaşamlarında istihdam hakları da
ihlal edilmekte, özellikle kız çocukların, gebelik
ve doğumun getireceği riskler nedeni ile yaşam
hakları da ihlal edilmiş olmaktadır.

Tüketim toplumunda birey, imajlar peşinde koşan
aktör konumundadır. Beden, popüler kültür
vasıtasıyla her gün yeniden biçimlenmektedir.
Gündelik hayatta popüler kültür, bedenin
temsilinde örnek rol modeller üretir ve sunar (10).
Elias, insanın biyolojik özellikleri ve toplumsallığı
arasında bir ilişki olduğunu öngörmektedir.
Bedeni, hem bitmemiş biyolojik bir süreç hem de
devam eden toplumsal bir süreç olarak görür (11).  
Pierre Bourdieu’ya göre, toplumsal sınıflandırma
için bedenin üç noktada önemi vardır:  

2. Toplumda kadınlara ya da erkeklere
empoze edildiği ve fizyolojik temeli olmadığı
halde bir norm olarak kabul ettirildiği için
yapılan uygulamalar; meme estetiği, vajinoplasti,
kırışıkların giderilmesi, bekaret denetimi
bağlamında himenin dikilmesi /onarımı gibi
uygulamalar.   

A) Bedenin sosyal konumuyla ilişkisi.  
B) Habitus’un (alışkanlık) cisimleşmesi.  
C) Beğeni boyutu.  
Bourdieu’ya göre, bireyin sosyal konumu, bedene
ilişkin uygulamaları alışkanlık bağlamında
oluşturur (12). Alışkanlık kişinin kazandığı, ama
devamlı halde kalıcı bir nitelik biçiminde bedenine
dahil edilendir ve bedenin toplumsallığına işaret
eder. Bedenin güzellik ve sağlık kavramları,
sosyal
sınıftan
sosyal
sınıfa
farklılık
göstermektedir. Toplumsal cinsiyet açısından
da bu durumm aynıdır. Bireyin toplumsal kimliği
ve cinsel karakteri de, kişinin kendi bedeniyle
ilgili biçimlenir. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet
sosyolojik açıdan içinde yaşanılan toplumun
ürettiği cinsel kalıplarını da içine alır (10).

Geleneksel
kültürel
uygulamalar,
bir topluluğun   üyelerinin devam eden
nesillerle sürdürdüğü değerleri ve inançları
yansıtır.
Dünyadaki her sosyal gruplamanın kendine
özgü geleneksel kültürel uygulamaları vardır
ve bazıları tüm üyeler için faydalı, bazıları ise
belirli bir gruba zarar veren özelliktedir.  Yukarıda
bazılarına değinilmiş olan durumları başlıklar
halinde belirtirsek:
- Kadının genital sakatlanması (FGM)
-Zorla evlendirilme
-Erken- çocuk yaşta evlilik (18 yaşından önce)
-Kadınların kendi kontrol etmelerini engelleyen
çeşitli tabular veya uygulamalar
-Erkek çocuk tercihi ve buna bağlı kız çocukların
öldürülmesi ya da ihmali,

Kadın Bedenine Yapılan Müdahaleler
Kadın bedenine yapılan tıbbi müdahaleleri genel
anlamda iki kısma ayırabiliriz.
1-Kadının ya da kız çocuklarının insan hakları kullanımını engelleyen; bedenine yapılan toplumsal cinsiyet bağlantılı müdahaleler (Bede-
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-Cinsiyet seçimi (sex selecion) amacı ile kürtaj
-Erken yaşta gebelik,
-Cinsiyet temelli şiddet (gender based violence)
-Başlık parası vb.
-Berdel vb.

kavuşturmak için kozmetik, cerrahi, spor gibi
birçok
sektörün
kendilerine
sundukları
önerileri alıp kullanmak bunun getirdiği
bir sonuç olara da bedenini sürekli yeniden
şekillendirmeye zorlanmaktadırlar.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde beden imajı ve
bedene yapılan birçok müdahale, tüketim toplumu
ve tüketim kültürünün en büyük yaratıcısı ve
yararlanıcısı olan batılı kapitalizm olgusundan
bağımsız değildir. Dün kimlik oluşumu sürecinde
dışlanan, öteki ve mahrem sayılan, saklanan
beden; bugün güzelleştirilerek, yüceltilerek,
özgürleştirilerek bir arzu özellikle cinsel arzu
nesnesi haline getirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü
kapitalist sistem, ekonomide yarattığı ticari
mantığı hayatın diğer alanlarına da taşımakta ve
her eğilimi ve zaafı sömürgeleştirmekte hiçbir
sakınca görmemektedir. Bu anlayışın bir sonucu
olarak tüketim endüstrisi zaman zaman toplumda
hâkim olan sosyokültürel değerler kaynaklı
güzellik, cinsellik, erotizm, gençlik, yaşlılık
algılarına göre de konum değiştirmektedir.  

Birleşmiş Milletlerin “Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Ortadan kaldırılması Sözleşmesi”
(7), (CEDAW) ve Çocuk Hakları Sözleşmesi
(ÇHS) (13) her ikisi de “zararlı uygulamalara”
vurgular
ve bunların önlenmesinde ve
elimanasyonu ile ilgili yasal olarak bağlayıcı
hükümler içerir.
Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet,
dünya genelinde ve tüm toplumlarda yaygındır,
ancak son yıllarda, çeşitli biçimlerde, niceliksel
ve niteliksel araştırmalarla somut olarak
belgelenmemiş olan şiddet, artan bir endişe
yaratmaktadır. Bazı AB ülkelerinde de sorun
haline gelen “Namus” suçları, gibi uygulamalar
vardır. Bu suçlar, bir kurban aleyhinde çok çeşitli
şiddet içeren eylemlere atıfta bulunmaktadır.

Unutulmaması gereken önemli nokta; toplumsal
cinsiyet algısı bağlantılı, kadın bedenine
yapılan tüm operasyonlar da toplum tarafından
“toplumsal cinsiyet rollerinin” bir parçası olup
diğer faktörlerin de zorlaması ile uygulandığında
“toplumsal cinsiyetle ilgili ayırımcı kalıp
yargılarını” daha da pekiştirmektedir. Toplumsal
cinsiyet ayırımcılığını pekiştiren bu tür zararlı
uygulamaların önlenmesi, engellenmesi için
yapılacak mücadele; “halk sağlıkçılar başta
olmak üzere ilgili tüm disiplinlerin desteklediği
güçlü bir toplumsal farkındalık, uzlaşı, kararlılık
ve tepkiyi gerektirmektedir (14).

Bu tür eylemler kaçırma, sakatlama, dayaklar
ve en aşırı şekilde asit saldırıları ve mağduru
öldürmek olabilir. Namus suçlarının gerekçesi,
bazı toplumlarda belli dinlerin inançlarına
bağlanabilir.
Sonuç
Toplumsal cinsiyet rol ve beklentilerinin etki
ettiği ve beraberinde getirdiği eşitsizliğe neden
olan alanlardan biri sağlıktır. Toplumsal cinsiyet
eşitsizliği pek çok sağlık sorununa yol açmakta; bu
sağlık sorunlarından daha çok da kadın olumsuz
yönde etkilenmektedir. Hatta kadın-erkek
eşitliğinden yana olmayanlar “toplumsal cinsiyet”
deyimini cinsel yönelim anlamı da olduğu
“gerçekle alakası olmayan” yorumlar yaparak
farklı amaçlarla kullanabilmektedir.

Türkiye düzeyinde çözüm ise çok özet ifade
ile “kadın ve erkeklerin insan haklarını eşit
kullanabilecekleri “eşitliğin” sağlanmasıdır.
Bunun gerçekleşmesi ise kadına karşı bakış
bağlamında ciddi bir zihniyet değişiminin yanı
sıra, uluslararası normlar ve standartlar esas
alınarak hazırlanmış olan ulusal yasaların gerçek
anlamda uygulamalara yansıtılması, sonuçların
ise toplumsal cinsiyete duyarlı göstergelerle
değerlendirilip izlenmesidir.

Toplumsal cinsiyetin, özellikle kadın sağlığı ve
kadın bedeni üzerine olan etkilerinin daha iyi
anlaşılması, beraberinde sağlığı ve ilgili alanları
iyileştiren sosyal politikaların geliştirilmesi
büyük önem taşımaktadır.
Kadınlar,

bedenlerini

belirlenen

imaja

19

Sağlık ve Toplum 2021;31 (2) 14-20

KAYNAKLAR
1. Dökmen Z. 2014; Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Psikolojik
Açıklamalar, Ankara, Remzi Kitabevi.
2. Bilton T et al. 2008; Sosyoloji, (Çeviri Editörü: Kemal
Nal), Ankara, Siyasal Kitabevi.
3. Connel RW. 2016; Toplumsal Cinsiyet ve İktidar (C.
Soydemir, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 2016.
4. Küçük N. 2003; İstanbul Üniversitesi’nde hazırlanmış
John Stuart Mill’in Felsefesinde Özgürlük ve Eşitlik Sorunu’
başlıklı doktora tezi: ss 99-112.
5. Akın A, Ozvaris BS. 2012; Kadın Sağlığı/Üreme Sağlığı
ve Aile Planlaması, Halk Sağlığı Temel Bilgiler Kitabı
içinde (Editörler: Ç. Güler, L. Akın), Hacettepe Üniversitesi
Yayınları, 1. Cilt, Bölüm 6, ss: 210-367.
6. Berktay F. 2004; Kadınların İnsan Haklarının Gelişimi ve
Türkiye, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları No:
7.
7. Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye
Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW), 1979. https://www.tbmm.gov.
tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/
CEDAW/CEDAW_Sozlesmesi_ve_Ihtiyari_Protokolu.pdf
(Access Date: 27/07/2020).

8. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013).
https://kadininstatusu.aile.gov.tr/ulusal-eylem-planlari/
toplumsal-cinsiyet-esitligi-ulusal-eylem-plani (Access Date:
27/07/2020).
9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982. https://www.tbmm.
gov.tr/anayasa/anayasa82.htm (Access Date: 27/07/2020).
10. Bilgin R. Geleneksel ve Modern Toplumda Kadın Bedeni
ve Cinselliği, Fırat University Journal of Social Science Cilt:
26, Sayı: 1, Sayfa: 219-243, Elazig 2016.
11. Elias, S.M. (2004), “Means of assessing ordinal
interactions in social psychology: the case of sexism in
judgments of social power”, Journal of Applied Social
Psychology 2004; 34(9):1857-1877.
12. Baudrillard J. Jean, Tüketim Toplumu, Çeviri: Hazal
Deliceçaylı, Ferda Keskin, I. Basım, İstanbul: Ayrıntı
Yayınları, 1997.
13. Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1989.
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/137160.pdf (Access date (01/08/2020).
14. Olson R, García-Moreno C. Virginity testing: A
systematic review. Reprod Health. 2017; 14(1):61.

20

Sağlık ve Toplum 2021;31 (2) 21-31

DERLEME / Review

Akciğer Hastalıklarında Semptom Yönetimi

Symptom Management in Lung Diseases
1

2
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ABSTRACT

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, pnömoni, tüberküloz, kistik
fibrozis, akciğer kanseri ve interstisyel akciğer hastalığı kronik
akciğer hastalıkları bu grubta yer alan hastalıkların başında gelmektedir. Progresif veya kronik seyir gösteren ve komplike tedavi
gerektiren bu hastalıklar şiddetli ve kontrol altına alınması güç
semptomlara neden olmaktadır. Bu semptomlardan bazıları; dispne
(soluksuz kalma), şiddetli refrakter dispne, anksiyete, depresyon,
korku, panik atak, öksürük, yorgunluktur. Semptomların etkin şekilde kontrol altına alınmaması, tedavi ile ilişkili morbidite oranlarını,
bakım yükünü ve sağlık harcamalarını artırır. Kronik akciğer hastalıklarında semptom kontrolüne ilişkin hastalığa ve semptomlara
odaklanan çeşitli mevcut tedavi ve bakım rehberlerinin geliştirildiği
dikkat çekmektedir. Pulmoner rehabilitasyon programları kapsamında sigaranın bırakılması, semptom alevlenmelerinin önlenmesi, beslenme danışmanlığı, alevlenmeler ve ataklar sırasında eylem planı,
dispne kontrolüne yönelik stratejiler, psikolojik sorunlarla baş eme
ve sağlık ekibiyle iletişime geçilmesi gereken durumlar konusunda
rehberlik ve danışmanlık verilmelidir.

Chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia, tuberculosis,
cystic fibrosis, lung cancer, and interstitial lung disease chronic
lung diseases are the leading diseases in this group. These diseases,
which are progressive or chronic and require complicated treatment,
cause severe and difficult to control symptoms. Some of these symptoms are; dyspnea (breathlessness), severe refractory dyspnea,
anxiety, depression, fear, panic attacks, cough, fatigue. Failure to
effectively control symptoms increase treatment-related morbidity
rates, care burden, and healthcare spending. It is noteworthy that a
variety of available treatment and care guidelines have been developed that focus on the disease control and symptoms associated with
symptom control in chronic lung diseases. Within the scope of pulmonary rehabilitation programs, guidance and counseling should
be provided regarding smoking cessation, prevention of symptom
exacerbations, nutritional counseling, action plan during exacerbations and attacks, strategies for dyspnea control, coping with psychological problems, and situations that should be contacted with
the healthcare team.

Anahtar Kelimeler: Akciğer hastalıkları, semptom yönetimi

Keywords: Lung diseases, symptom management

GİRİŞ

sırada olacağı tahmin edilmektedir (1). Dünya
Sağlık Örgütü dünyada 235 milyon astım hastası
olduğunu, astıma bağlı ölümlerin > %80’inin
düşük-orta gelirli ülkelerde gerçekleştiğini
bildirmiştir (2). ABD’de 5 yaş altı ölümlerin
%16’sının pnömoni ile ilişkili olduğu, her yıl
50.000 yetişkin kişinin yaşamını kaybettiği rapor
edilmektedir (3). Amerikan Kanser Birliği 2020
verilerine göre tüm kanserler içerisinde akciğer
kanserinin her iki cinste insidans ve mortalite oranı
açısından ikinci sırada olacağı bildirilmektedir
(4).

Akciğer Hastalıklarında Semptom Yönetimi
Akciğer hastalıkları, gelişmiş ve gelişmekte
olan tüm ülkelerde kronik hastalıklar içinde
önemli bir yer tutmaktadır. KOAH, pnömoni,
tüberküloz, kistik fibrozis, akciğer kanseri ve
interstisyel akciğer hastalığı bu grupta sayılan
hastalıkların başında gelmektedir. 2019 yılı dünya
ölüm nedenleri sıralamasında Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) dördüncü sırada
olduğu bildirilmiş olup, 2020 yılında ise üçüncü

KOAH, interstisyel akciğer hastalığı ve akciğer
kanseri insidansı yaş artışıyla paralel olarak
artmaktadır. Progresif veya kronik seyir gösteren
ve komplike tedavi (akciğer transplantasyonu
gibi) gerektiren bu hastalıklar şiddetli ve
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Fakültesi E-posta Adresi: semihaakin@yahoo.com;
ORCID ID: 0000-0002-1901-2963
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Gönderim Tarihi:18.04.2020 - Kabul Tarihi: 01.07.2021
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kontrol altına alınması güç semptomlara neden
olmaktadır. Bu semptomlardan bazıları; dispne
(soluksuz kalma), şiddetli refrakter dispne,
anksiyete, depresyon, korku, panik atak, öksürük,
yorgunluktur. Dispne ve yorgunluk, fonksiyonel
kapasitenin azalması ve günlük yaşam
aktivitelerinin yerine getirilememesi, anoreksi,
uykusuzluk ve sosyal izolasyona yol açmaktadır
(3). Kronik akciğer hastalıklarında semptomlar
kronik özellikte olabileceği gibi alevlenmeremisyon dönemlerinde dalgalanmalar şeklinde
de seyredebilir. Semptomların etkin şekilde
kontrol altına alınmaması durumunda tedavi ile
ilişkili morbidite oranları, bakım yükü ve sağlık
harcamaları artış gösterir (1,2,5-7).

etkileyen faktörlerin tanılamasını gerektirir.
Solunum semptomlarının kontrolü için nonfarmakolojik yaklaşımlar ile farmakolojik
yaklaşımların bir arada kullanılmalıdır.
1.Semptomları tetikleyen faktörlerin kontrolü:
Akciğer hastalıklarında semptom alevlenmesini
önlenmesine yönelik stratejiler (sigaranın
bırakılması konusunda danışmanlık, aşılama,
solunum yolu enfeksiyonlarından korunma) ve
eğitim, egzersiz yaklaşımlarını içeren bireye
özel pulmoner rehabilitasyon programları
geliştirilmelidir (1,6,7).
2.Tanılama ve değerlendirme: Subjektif ve
değişkenlik gösteren semptomların tanılaması
oldukça güçtür. Tanılama sürecinde öncelikli
semptomlara odaklanmak (dispne, öksürük,
yorgunluk, anoreksi, konstipasyon, depresyon,
anksiyete, uykusuzluk, ağrı) gerekir. Semptom
deneyimine ilişkin hastaların öz-bildirimleri,
semptom
algıları,
bilgi
ve
endişeleri
sorgulanmalıdır. Fizik muayene ve spirometrik
değerlendirme yapılır (5,7). Geçerli ve güvenilir
araçlarla semptom tanılaması yapılır. Örneğin
KOAH’lı hastaların sınıflandırılması amacıyla
basit ve geçerli bir yöntem olarak mMRC
(Modifiye Tıbbi Araştırma Konseyi Anketi)
ve CAT (KOAH Değerlendirme Anketi) aracı
kullanılabilir.

İleri evre akciğer hastalıklarında sık görülen
üç kardinal semptom (“Respiratory Triad”)
tanımlanmıştır. Bu semptomlar; soluksuz kalma
(breathlessness), öksürük ve yorgunluktur.
Kardinal semptomların (“Respiratory Triad”)
temel özellikleri arasında yakın etkileşim olması,
dinlenme halinde fazla belirgin olmamalarına
bağlı erken dönemde tanılama ile ilgili güçlükler
olması, sosyal destek yokluğu söz konusu
olduğunda semptomların şiddetlenmesidir (5).
Kontrol altına alınması oldukça güç olan bu
kardinal bulguların kontrolü solunum semptomları
yönetimi konusunda uzman multidisipliner
yaklaşımı ve kanıta dayalı uygulamaları (solunum
egzersizleri, danışmanlık) gerektirir.

Solunum semptomlarının alevlenmesine neden
olabilecek faktörlerden birisi uygun olmayan
tedavi planı ve tedavi rejimine uyumsuzluktur.
Bu kapsamda tedavinin primer amaçları ve
yeterliliği, hastanın inhaler ilacını uygulama
tekniği değerlendirilmelidir. Semptomların ortaya
çıkışında ilaçlar da rol oynamaktadır. Örneğin
öksürük şikayeti olan olgular ACE inhibitörü
kullanımı, ağız kuruluğu varsa uzun etkili
muskarinik antagonistleri kullanımı sorgulanır
(1,6,7).

Akciğer Hastalıklarında Semptom Kontrolü
Akciğer
hastalıklarında
etkin
semptom
kontrolünün hedefleri; dispne gibi yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkileyen semptomların kontrol
altına alınması, fonksiyonel durumun, özyönetim
becerileri ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi,
akut alevlenmeler ile ilişkili hastaneye yatışların
azaltılması, hasta ve ailesinin fiziksel, psikososyal
ve spiritüel gereksinimlerinin karşılanması ve acı
çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesi şeklinde
özetlenebilir. Akciğer hastalıklarında semptom
yönetiminin başarılı şekilde sürdürülmesi
için öncellikli amaç solunum semptomlarının
alevlenmesini/ataklarını tetikleyen faktörlerin
kontrolü olmalıdır. Etkin semptom kontrolü
solunum semptomları ve semptom yönetimini

3.Non-farmakolojik ve farmakolojik yaklaşımlar:
Çeşitli dernekler tarafından yayınlanan semptom
yönetimine ilişkin rehberler incelendiğinde,
kronik
akciğer
hastalıklarında
semptom
kontrolüne ilişkin hastalığa ve semptomlara
odaklanan çeşitli mevcut tedavi ve bakım
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rehberlerinin geliştirildiği dikkat çekmektedir.
Etkin semptom kontrolünde hasta ve ailenin bilgi
düzeyi, hedefleri ve sağlık okur yazarlık düzeyinin
önemli olduğu bilinmelidir. Semptomların şiddeti
ve etkilerini değerlendirirken öz-bakım gücü,
egzersiz kapasitesi ve sınırlılıklar, komorbid
durumlar, sigara alışkanlığı, beslenme durumu,
psikolojik durumu ve sosyal destek kaynakları da
dikkate alınır (1,6-10).

relaksasyon ve stres yönetimi teknikleri öğretilir.
Bilişsel davranışsal terapi konusunda destek
alınabilir.
 Atak dönemlerinde kullanmak üzere bireye
özel, anlaşılır yazılı eylem planı hazırlanır. Yazılı
eylem planı, yoğun dispne ile ilişkili yoğun panik
ve kriz yaşayan hasta ve ailesine mevcut semptom
ile daha etkin şekilde baş etmesi konusunda
rehberlik eder.

Dispne (Soluksuz Kalma)
Kronik akciğer hastalıklarında hava yollarının
hasarı, kaşeksi ve kompleks nörofizyolojik
etkileşim sonucu hastalar yoğun şekilde solunum
sıkıntısı ve korku/anksiyete deneyimler. Ortaya
çıkan şiddetli hipoksemi sonucu dinlenmekle
geçmeyen yorgunluğa, kronik yorgunluk ise
sosyal izolasyon ve yaşam kalitesinin azalmasına
neden olur. Bu durum kısıtlılığın en önemli
sebeplerinden biridir (7,9,10).

 Atak dönemlerinde kullanmak üzere hastaaile için anlaşılır yazılı eylem planı hazırlanır.
Yazılı eylem planında özellikle; hastaya solunum
sıkıntısı hissettiği anda bakım vericilerinden
yardım istemesi, solunum sıkıntısı ile ilişkili
şikayetlerin yakından değerlendirilmesi, uygun
non-farmakolojik yaklaşımlar planlanması, ilaç
uygulaması, oksijen ve yüze el fanı uygulaması,
hastaya güven verilmesi ve relaksasyon
tekniklerinin konularına yer verilmelidir.

Non-farmakolojik girişimler
 Semptomatik hipoksi olgularında yüksek
akımlı nazal kanül ile oksijen uygulamasına
başlanır. Solunum sıkıntısı yaşayan hastaya fawler
veya semi-fawler pozisyonu verilir. Solunum
güçlüğü semptomları (yardımcı solunum
kaslarının kullanılması) yakından izlenir. Büzük
dudak solunumu ileri evre KOAH’ta dispnenin
hafiflemesine yardım eder. Pursed-lips solunum
tekniği ve yararları hastaya öğretilir.

 Eğitim ve psikososyal destek verilir.
Motivasyonel görüşme teknikleri kullanarak
relaksasyon ve stres yönetimi teknikleri
öğretilmelidir. Alanında uzman ekip üyelerinden
bilişsel davranışsal terapi konusunda destek
alınabilir.
 Dispne yaşayan hastalar aktivite planlaması
ve enerji koruma teknikleri konusunda eğitilir.
Özellikle semptomların yoğun yaşandığı akut
dönemde dispnenin kontrolü için aktivite
planlaması yapılır. Hastaya bireye özel aktivite
planı ve hedefler, aktiviteye ilişkin önerilere
uyulması konusunda teşvik edilir ve aktiviteye
yardımcı araç gereçler belirlenir. Pulmoner
rehabilitasyona alınan hastalar yürümeyi
destekleyen araçların kullanımı, yorgunluğun
yönetimi ve yürüme performansını geliştirmeye
yönelik konularda desteklenir (5-14).

 Dispnenin nasıl ortaya çıktığı, şiddeti ve hasta
bireyin dispneye ilişkin algıları değerlendirilir.
Hastaya dispne ile yorgunluk ve anksiyete
arasındaki ilişki açıklanır ve duygusal destek
verilir.
 Dispnenin ortaya çıkışında rol oynayan ve altta
yatan nedenler/komorbid durumlar (kardiyak,
plevral ve abdominal effüzyon) araştırılır ve
nedene yönelik tedavi planlanır.

Farmakolojik girişimler
• Kanıta dayalı rehberler incelendiğinde,
dispne şiddetinin hafifletilmesi amacıyla sıklıkla
opioid, benzodiyazepinler ve antidepresan grubu
ilaçların kullanımı önerilmektedir. Opioidlerin
özellikle ileri evre olgularda refrakter dispnenin
kontrolünde tercih edildiği bilinmektedir (9).

 Ortam ısısını düşüren cihazların kullanılması
solunum sıkıntısını hafifletebilir. Dispnenin daha
hafif düzeyde hissedilmesine sağladığı için yüz
bölgesine el fanı uygulaması önerilir.
 Eğitim ve psikososyal destek verilir.
Motivasyonel görüşme teknikleri kullanarak
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• KOAH’ın yönetimine özel geliştirilen kanıta
dayalı rehberlerden en önemlilerinden birisi
GOLD-2020 raporudur. Bu raporda (Tablo 1)
gerek farmakolojik gerekse non-farmakolojik
yaklaşımlar kanıt düzeyine göre açıklanmış ve
önerilerde bulunulmuştur. Tablo 1’de KOAH’ta
alevlenmelerde ilaç kullanımına ilişkin öneriler
kanıt düzeyine göre ele alınmıştır (1).

önerilmektedir.
İlk
basamakta
tedaviye
farmakolojik ajanlarla başlanması önerilir. Bu
amaçla kısa-etkili bronkodilatör, uzun-etkili
antikolinerjik ilaçlar, inhale kortikosteroidler/uzun
etkili beta-2 agonistler, fosfodiesteraz 4, teofilin,
hipoksemik hastalarda O2 uygulaması önerilir. Bir
sonraki aşamada dispnenin kontrol altına alınması
amacıyla
non-farmakolojik
yaklaşımların
(egzersiz, pursed-lip solunum, yürümeye destek
araçları, göğüs duvarı vibrasyonu, nöromüsküler
elektriksel stimülasyon). Birinci ve ikinci
basamakta önerilen ilaçlar ve non-farmakolojik
olmayan yaklaşımlara rağmen dispne kontrol
altına alınamıyor ise üçüncü basamak tedavi
yaklaşımı olarak opioid ajanlar önerilmektedir
(13).

• NCCN 2020 raporunda dispne kontrolü
amacıyla farmakolojik ajan olarak opioidler
önerilir. Opioid ile dispne hafiflemiyorsa
ve opioide eşlik eden anksiyete var ise
benzodiyazepinler kullanılabilir. Ağır olgularda
noninvazif pozitif-basınçlı ventilasyon (CPAP
ve BİPAP) uygulanır. Altta yatan nedene göre
radyoterapi,
kemoterapi,
bronkodilatörler,
diüretikler, steroidler ve antibiyotikler, emboli
varsa antikoagülan ajanlar verilir. Akciğer kanseri
hastalarında hava yolu obstrüksiyonu veya vena
kava superior sendromuna bağlı dispne gelişirse
palyatif radyoterapi uygulanır. Hava yollarında
yoğun sekresyon birikimi varsa sekresyon
yapımını azaltan ilaçlar verilebilir (12).

Dispne kontrolüne yönelik Amerikan Toraks
Derneği Önerileri (2008) incelendiğinde (Tablo
2), ileri evre KOAH’ta refrakter dispnenin
kontrol altına alınması amacıyla oral opioid
ajanların önerildiği görülmektedir. Opioid ilaçlar
subkütan veya intravenöz yolla uygulanabilir.
Nebülize
opioidlerin
etkin
olmadıkları
bildirilmektedir. Yan etkileri nedeniyle opioid
ilaçların dozlarının dikkatle ayarlanması gerekir.
Anksiyetenin kontrolü amacıyla rutin anksiyolitik
ve antidepresanlar kullanılabilir ancak rutin
kullanımı önerilmez. Nöromusküler elektriksel

• Kanada Toraks Birliği (2011) tarafından
hazırlanan rehberde, ileri evre KOAH olgularında
dispne yönetimine yönelik Dispne Basamak
Tedavisi yaklaşımının kullanılması (Şekil 1)

Şekil 1: Dispne Basamak Tedavisi: İleri evre KOAH Olgularında Dispne Kontrolü

Marciniuk DD, Goodridge D, Hernandez P, et al. Managing dyspnea in patients with advanced chronic obstructive
pulmonary disease: a Canadian Thoracic Society clinical practice guideline. Can Respir J 2011; 18: 69–78.
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PaO2 55-60 mmHg veya SaO2 ≤ %88 ile birlikte
pulmoner hipertansiyon, periferal ödem veya
polisitemi (hematokrit > %55) olarak tanımlanır.
Uzun süreli oksijen tedavisinde hedef SaO2 ≥ %90
düzeyinde tutulması önerilmektedir. Uzun süreli
oksijen tedavisinin etkinliği arteryal kan gazı
analizi ve saturasyon ölçümüyle değerlendirilir
(Tablo 1) (1).

stimülasyon ve göğüs duvarı vibrasyonu teknikleri
önerilir (14).
KOAH’ta uzun süreli oksijen tedavisi: GOLD2020 rehberinde özellikle arteryal hipoksemi
gelişen KOAH olgularında uzun süreli oksijen
tedavisi endikasyonları PaO2 ≤ 55 mmHg veya
SaO2 ≤ %88 ile birlikte hiperkapni olması veya

Tablo 1. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nda Non-farmakolojik Tedavilere İlişkin GOLD,
2020 Kanıta Dayalı Öneriler
KOAH: Non-farmakolojik Tedavilere İlişkin Kanıta Dayalı Öneriler (GOLD, 2020)
AŞILAMA
• Tüm KOAH hastalarına influenza aşısı yaptırmaları önerilir (Kanıt düzeyi A).
• Pnömokok aşısı: 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan daha genç (kalp ve akciğer hast.) tüm KOAH

hastalarının PCV13 ve PPSV23 aşısını yaptırması önerilir (Kanıt düzeyi B).
HİPOKSEMİ TEDAVİSİ
• Dinlenme halinde ağır hipoksemisi olan hastalarda uzun-süreli oksijen tedavisi uygulaması önerilir (Kanıt
düzeyi A).
• Stabil KOAH olan ve dinlenme veya egzersiz ile ilişkili orta düzey desaturasyonu olan hastalarda,
rutin olarak uzun-süreli oksijen tedavisi önerilmez (Kanıt düzeyi A). Oksijen desteği değerlendirilirken
hastanın bireysel durumu dikkate alınmalıdır.
HİPERKAPNİ TEDAVİSİ
• Kronik ağır hiperkapnisi olan ve akut solunum yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış öyküsü olan
hastalarda, uzun süreli noninvaziv ventilasyon uygulanabilir (Kanıt düzeyi B).
BESLENME
• Malnütrisyonu olan KOAH hastaları, beslenme ürünleriyle destek tedavisi uygulanmalıdır (Kanıt düzeyi
B).
EĞİTİM, ÖZ-YÖNETİM, PULMONER REHABİLİTASYON
• Eğitimin bilgi düzeyini arttırdığı, ancak tek başına davranış değişikliğini sağladığına ilişkin bir kanıt
bulunmamaktadır (Kanıt düzeyi C).
Öz-yönetime Yönelik Eğitim→ KOAH hastalarında sağlık durumunu iyileştirir, hastaneye yatışları ve
acil servislere başvuru sayılarını düşürür (Kanıt düzeyi B)
• Hastalık ile ilişkili semptomları olan ve/veya alevlenme açısından yüksek risk altında olan KOAH
hastalarının rehabilitasyon programına alınması endikedir (Kanıt düzeyi A).
• Fiziksel aktivite, mortalite açısından önemli bir prediktör olarak kabul edilir (Kanıt düzeyi A). Hastalar
aktivite düzeylerini arttırmak üzere teşvik edilmelidir.
EĞİTİM, ÖZ-YÖNETİM, PULMONER REHABİLİTASYON
 Eğitimin bilgi düzeyini arttırdığı, ancak tek başına davranış değişikliğini sağladığına ilişkin bir kanıt
bulunmamaktadır (Kanıt düzeyi C).
 Öz-yönetime Yönelik Eğitim→ KOAH hastalarında sağlık durumunu iyileştirir, hastaneye yatışları ve
acil servislere başvuru sayılarını düşürür (Kanıt düzeyi B)
 Hastalık ile ilişkili semptomları olan ve/veya alevlenme açısından yüksek risk altında olan KOAH
hastalarının rehabilitasyon programına alınması endikedir (Kanıt düzeyi A).
 Fiziksel aktivite, mortalite açısından önemli bir prediktör olarak kabul edilir (Kanıt düzeyi A). Hastalar
aktivite düzeylerini arttırmak üzere teşvik edilmelidir.
KOAH ALEVLENMELERİNİN TEDAVİSİ
•
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Kısa etkili inhale beta-agonistler ve/veya kısa etkili antikolinerjik ajanların kullanılması önerilir (Kanıt
düzeyi C).
 Sistemik kortikosteroidler akciğer fonksiyonlarını (FEV1), oksijenasyonu ve iyileşmeyi destekler. Bu
tedaviye 5-7 günden daha uzun devam edilmemelidir (Kanıt düzeyi A)
 Antibiyotik (endike ise) iyileşme süresini kısaltabilir, erken relaps ile tedavi başarısızlığı riskini ve
hastanede yatış süresini düşürür. Bu tedaviye 5-7 günden daha uzun devam edilmemelidir (Kanıt düzeyi
B).
 Yüksek yan etki profili nedeniyle tedavide metilksantinlerin kullanımı önerilmez (Kanıt düzeyi B).
 Akut solunum yetersizliği gelişen KAOH olgularında kontrendikasyon yok ise ilk tercih edilen
ventilasyon türü non-invazif mekanik ventilasyon olmalıdır. Non-invazif mekanik ventilasyon gaz alışverişini destekler, solunum iş yükünü ve entübasyon ihtiyacını, hastanede yatış süresini azaltır ve sağ
kalım oranlarını arttırır (Kanıt düzeyi A).
YAŞAM SONU VE PALYATİF BAKIM
• KOAH hastalarına bakım veren tüm sağlık ekibi üyeleri, semptom kontrolünde etkili olan palyatif
girişimleri bilmeli ve bunları klinik uygulamaya aktarmalıdır (Kanıt düzeyi D).
• Yaşam sonu bakım kapsamında hasta ve ailenin resüsitasyon, ileri direktifler ve ölüm yeri tercihlerine
ilişkin görüşleri alınmalıdır. (Kanıt düzeyi D).


GOLD 2020 Report: Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic
Obstructive Pulmonary Disease. GOLD Assembly, 2020.
Öksürük
Öksürük ilk görülen ve çoğunlukla hastalar
için sıkıntılı semptomlardan birisi olarak
tanımlanmaktadır. Öksürük kronik olup, sabahları
artış göstermektedir. Dispneyi tetiklediği,
anksiyete, uykusuzluk ve sosyal izolasyon yol
açtığı için öksürük şikayetinin erken dönemde
kontrol altına alınması gerekmektedir (15).

Ventilasyon
Desteği
(Noninvaziv
Mekanik Ventilasyon): Stabil ve ağır KOAH
olgularda noninvaziv mekanik ventilasyona
ender durumlarda tercih edilir. Non-invaziv
mekanik
ventilasyon
özellikle
gündüz
hiperkapnisi ve son dönem hospitalize KOAH
hastalarda endikedir. Sürekli pozitif havayolu
basıncı (CPAP) tedavisi ise sıklıkla Obstrüktif
Uyku Apnesi Sendromu olan KOAH hastalarında
kullanılabilir (1,12).

Tablo 2. Dispne Kontrolüne Yönelik Amerikan Toraks Derneği Önerileri (2008)
•

•

Hafif dispne
Altta yatan
hastalığın tedavisi

Psikososyal
faktörlerin
kontrolü‡

•
•

•
•

Orta şiddette dispne
Altta yatan hastalığın
tedavisi
Psikososyal faktörlerin
kontrolü

Şiddetli dispne
•

Altta yatan hastalığın tedavisi

•

Psikososyal faktörlerin kontrol altına
alınması
Pulmoner rehabilitasyon
Hastanın yüzünü serinletme(yüz
bölgesine fan uygulaması)
Anksiyolitik ilaçlar
Opioid ilaçlar¤
Non-invazif mekanik ventilasyon

•
•

Pulmoner rehabilitasyon
Anksiyolitik ilaçlar
•
•
•

Lanken PN, Terry PB, Delisser HM, Fahy BF, Hansen-Flaschen J, Heffner JE, Levy M, Mularski et al. An official
American Thoracic Society Clinical Policy Statement: Palliative Care for Patients with Respiratory Diseases and
Clinical Illnessess. Am J Respir Crit Care Med. 2008 Apr 15;177(8):912-27.
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enerji koruma teknikleri konusunda hasta eğitilir.
Enerji Koruma Teknikleri, İngilizce kelimelerin
ilk harfini alarak “4P yaklaşımı” olarak da
adlandırılır.

Non-farmakolojik girişimler
 Nazal-larenjiyal sekresyonlar temizlenir ve
hava yolu hijyeni sürdürülür.
 Kontrollü öksürme tekniği ve burundan
solunum egzersizleri öğretilir ve bunları
uygulaması için teşvik edilir.

• Yorgunluk yönetiminde enerjinin korunmasına
ilişkin önerilen birinci yaklaşım, Planlama
(Planning) stratejisidir. Bu kapsamda hastaya
her fırsatta oturması, günlük aktiviteler arasında
dinlenmesi, günlük yaşama içinde sık kullanılan
malzemeleri kolay ulaşılabilecek şekilde, bel
hizasındaki yerlere yerleştirilmesi ve eşya taşıma
amacıyla taşıma arabası edinmesi önerilir.

 Nebülizatör ile solunan hava nemlendirilir.
Gerekirse göğüs fizyoterapisi (tapotman,
perküsyon) uygulanabilir.
 Sekresyon atılımı kolaylaştırmak amacıyla
vibrasyon uygulaması ve postural drenaj
yapılabilir, aspiratör kullanılarak hava yolları
temizlenir (5,9).

• Yorgunluk yönetiminde aktivite zamanlaması
(Pacing) önerilen diğer bir stratejidir. Bu amaçla
hastalara inhaler ve/veya nebülizör kullanıyor ise
aktivite bulunmadan önce ilaçlarını alması, stresli
ve son dakika işlerinden kaçınması önerilir.

Farmakolojik girişimler
• Sekresyonların daha kolay atılabilmesi için
mukolitik ajanlar verilebilir.

• Öncelikleri belirleme (Prioritize) aşamasında
yüksek enerji gerektiren işler aynı gün içinde
gerçekleştirilmemesi, zor işler ile kolay işlerin
birbiriyle dönüşümlü yapılması gibi yaklaşımlar
benimsenmelidir.

• KOAH’ta refrakter öksürüğün tedavisinde
santral etkili nöromodilatör (Gabapentin) ajanlar
kullanılabileceği belirtilmekle birlikte bu ajanlar
ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.
• Öksürük kontrolü amacıyla yeni ajanlara
(P2X3 antagonistleri [Antitüssifler]) ilişkin
araştırmaların devam etmekle birlikte, KOAH
olgularında öksürük kontrolünde antitüssif
ajanların kullanımına ilişkin bir öneri
bulunmamaktadır (5,9).

• Yorgunluk yönetiminde doğru postür ile hareket
etmek (Positioning) de büyük önem taşımaktadır.
Ağır objelerin kaldırılmaması, eğer ağır objeler
kaldırılacak ise kaldırılırken dizlerin bükülmesi
veya bu cisimlerin zeminde kaydırılması, duş
alırken duş sandalyesi kullanılması, ilaçların
kolay erişilebilir bir yerde bulundurulması,
giyinirken giysilerin yatağın üzerine yayılması
ve yatağın köşesinde oturulması da enerjinin
korunması kapsamında önerilebilir.

Yorgunluk
Günlük aktiviteleri olumsuz etkileyen ve hastalarda
sık görülen bir semptomdur. KOAH gibi kronik
akciğer hastalıklarında deneyimlenen yorgunluk,
dinlenme ve uyku ile hafiflememektedir.
Özellikle yorgunluk ve dispnenin bir arada
olduğu olgularda yaşam kalitesini geliştirmek
için psikolojik yaklaşımlar ve aktivite planlaması
gibi girişimlerin olduğu pulmoner rehabilitasyon
programlarına gereksinim duyulmaktadır (9,10).

• Sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve dinlenme
için eğitim verilir.
• Büzük-dudak ve diyafragmatik solunum
egzersizleri öğretilir. Bilişsel davranışsal terapi
teknikleri önerilebilir (5,9,16,17).
Farmakolojik girişimler
• Bazı ilaçların yorgunluğun üzerindeki
etkileri ile ilgili araştırmalar (modafinil ve
metilfenidat) devam etmekle birlikte, günümüzde
yorgunluğun kontrolüne yönelik farmakolojik
ajan önerilmemektedir (5,9,16).

Non-farmakolojik girişimler
• Yorgunluğun hafifletilmesi amacıyla bireye
özel egzersiz ve fiziksel aktivite programı
hazırlanmalıdır. Fizyoterapistler, ergoterapistler
ve hemşireler tarafından günlük aktivitelerde
enerjiyi korumak için KOAH’lı bireylere yönelik
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Anksiyete-Depresyon
İleri evre KOAH hastaların sıklıkla depresyon,
anksiyete ve panik ataklar gibi sorunlar geliştiği
bilinmektedir. Depresyon gelişmesi ileri
akciğer hastalıklarında klinik sonuçları olumsuz
etkiler. Depresyonun kontrol altına alınmaması
durumunda pulmoner rehabilitasyon programına
katılım azalır, günlük yaşam aktiviteleri etkin
sürdürülemez ve solunum semptomları şiddetlenir
(5,9,10,16).

Beslenme Sorunları
Akciğer hastalıklarında genel olarak besin
tüketimi düşüktür. Beslenmenin enflamatuar
yanıtı etkilediği, hastalık oluşumu, ilerlemesi
ve alevlenmelere katkıda bulunabileceği
bilinmektedir. Kronik akciğer hastalarında sağlıklı
beslenmenin sürdürülmesi morbidite ve mortalite
oranlarının kontrol altına alınmasında büyük
önem taşır. Kronik akciğer hastalarında sağlıklı
beslenme hastalık süreci, uygulanan tedaviler ve
depresyon gibi klinik sonuçlar nedeniyle önemli
şekilde bozulabilmektedir. Refrakter dispne ve
metabolik değişimler nedeniyle gibi beslenme
bozulmakta ve katabolik süreç tetiklenmektedir.
Katabolik sürecin tetiklenmesi malnütrisyon
gelişimi, solunum kaslarının atrofisi ve genel
durumun bozulmasıyla sonuçlanır. Steroid gibi
ilaçların kullanılması hipernatremi, hiperglisemi,
kilo artışı ve kas atrofisi gibi yan etkilere neden
olabilir. Özellikle sabahları belirginleşen kandaki
karbondioksit oranının aşırı artışına bağlı
olarak gelişen hiperkapni hastayı besin tüketimi
yönünden olumsuz (malnütrisyon) etkilemektedir.
Buna karşın, solunum için harcanan enerji
gereksiniminin artması, karbondioksit tutulumu,
solunum enflamasyonu, hormon ve sitokinler
gibi diğer biyokimyasal parametrelerin de etkisi
ile hastanın enerji gereksinimi artmaktadır.
Hastalara uygulanan tedavi yöntemlerine bağlı
olarak hastanın enerji gereksinimi değişmektedir.
Visseral proteinlerin ve solunum kaslarının
dokusunun korunması için hastanın diyeti azot
içerikli olmalıdır. Ayrıca akciğer kas dokusunun
korunması ve onarılması için hastanın diyeti
proteinden yüksek olmalıdır. Beslenme, metabolik
sendrom başlangıcı önlenir, steroid gibi ilaçların
yan etkilerin kontrol altına alınmasını ve hastalık
ile ilişkili morbidite oranlarını olumlu yönde
etkiler (5,10,12,18).

Non-farmakolojik girişimler
• Pulmoner
rehabilitasyon
programlarının
KOAH
olgularında
anksiyete-depresyonu
hafiflettiği saptanmıştır (Kanıt düzeyi A). Bu
nedenle tanı ile birlikte kronik akciğer hastalığı
tanısı alan tüm hastaların pulmoner rehabilitasyon
programına alınması önerilir..
• Depresyon, anksiyete gibi semptomların ortaya
çıkışını önlemek veya hafifletmek amacıyla
dispne gibi semptomlar kontrol altına alınmaya
çalışılmalıdır.
• Psikolojik ve spiritualdistresin kontrol altına
alınması amacıyla duygusal destek verilmelidir.
• Depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunların
erken saptanması için güvenilir tanılama araçları
kullanılarak tarama (Hastane Anksiyete ve
Depresyon [HAD] Ölçeği) yapılması önerilir
(1,5,9,16).
Farmakolojik girişimler
• Depresyon tedavisinde danışmanlık ve
hekim istemi doğrultusunda antidepresanlar
(tanı ve hekim önerisiyle seçici serotonin
gerialım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar)
önerilmektedir.
• Anksiyete ve panik atak tedavisinde bilişseldavranışsal terapi ve ilaç tedavisi (tanı ve hekim
önerisi → benzodiyazepinler, seçici serotonin
gerialım inhibitörleri) kullanılır.

Non-farmakolojik girişimler
• Oral alımı olumsuz yönde etkileyen faktörler
açısından ayrıntılı değerlendirme yapılır (dispne,
depresyon, mukozit, ağrı, yorgunluk, kserostomi,
konstipasyon gibi).

• Ajitasyon-deliryum
gelişen
olgularda
çevresel uyaranlar kontrol edilir. Haloperidol
ile kombinasyon tedavisi (benzodiyazepin ve
haloperidol/nöroleptikler) kullanılır (1,5,12).

• Kronik akciğer hastalarında hastaların lif,
tam tahıl ve meyve-sebze yönünden zengin,
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işlenmiş gıdalar ve rafine şeker yönünden fakir bir diyetle beslenmeleri önerilir. Steroid alan hastalarda
karbonhidrat, sodyum ve yağ yönünden diyet düzenlenmelidir.
• Depresyon bulguları gözlenen hastalar için psikiyatri konsültasyonu istenir.
• Oral alımı olumsuz yönde etkileyebilecek ilaçlar açısından tedavi rejimi gözden geçirilir.
• Hasta sık sık azar azar yemek yemesi için teşvik edilir. Diyetisyen ile işbirliği yapılarak hastanın diyeti
ayarlanır. Gerekirse enteral veya parenteral beslenme desteği planlanır.
• Enteral veya parenteral yolla beslenen hastalarda sıvı volüm artışı, enfeksiyon gibi riskler söz konusu
olduğundan gerekli önlemler alınır.
• Dispne ve uygulanan tedavilere bağlı (oksijen, ilaçlar) ağız kuruluğu gibi sorunu olan hastalara ağız
bakımı verilir ve azar azar su içmeleri önerilir (9,10,12).
Farmakolojik girişimler
• Kanser kaşeksisi gelişen hastalarda iştah uyarıcı ilaçların kullanılabilir (9,10,12).
Uyku Sorunları
Akciğer hastalıklarında en fazla görülen sorunlardan biri de uyku bölünmesidir. Hastalarda öksürük
ve dispneden dolayı uyuyamama, kabus görme ve gündüz aşırı uyku hali daha fazla görülmektedir.
Azalmış olan uyku kalitesi yorgunluk, depresyon gibi psikiyatrik problemler ve yaşam kalitesinin
bozulması ile ilişkilidir. Hastalarda uykudayken gaz alışverişinde ciddi bozulmalar görülebilmekte,
uyku kalitesi azalmakta ve var olan hipoksemi ve hiperkapni daha da arttırmaktadır. Uyku bozuklukları
hastaların yaşam kalitelerinin düşmesine ve hastalık yükünün artmasına neden olmaktadır. İleri evre
akciğer hastalıklarında uykusuzluk, obstrüktif uyku apnesi, noktürnal hipoksi gibi sorunlar oldukça sık
yaşanmaktadır. Uyku sorunlarının kontrol altına alınmaması durumunda mevcut semptomları alevlendirir
(yorgunluk) ve enflamatuar riski artırır (5,9,19).
Non-farmakolojik girişimler
• Uyku sorunları açısından uyku alışkanlıklarının ayrıntılı sorgulanmalıdır.
• Hastanın hastalığa ve tedavilere ilişkin korkuları ve kaygıları sorgulanır.
• Uyku-uyanıklık dönemleri düzenlenmeli ve uyku hijyeni eğitimi yapılmalıdır.
• Uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek sorunlar (ağrı, dispne, depresyon, deliryum ve bulantı
ve anksiyete gibi) açısından değerlendirme yapılır.
• Uykuyu olumsuz yönde etkileyecek çevresel faktörler (gürültü, aşırı aydınlatma) tanımlanır. Dinlendirici
uyku için uygun fiziksel şartlar sağlanır (örneğin uyaran kontrolü, progresif kas relaksasyonu). Bilişsel
terapi yaklaşımı kapsamında girişimler planlanır.
• Uyku kalitesinin olumsuz etkilenmemesi için yatağa aç karına geçilmemesi, ancak aşırı ve ağır yemek
de yenmemesi konularında eğitim verilir.
• Bazı ilaçlar veya maddeler (örneğin kortikosteroidler, opioidler, antikonvülsanlar, kafein, hormonlar,
bitkisel ürünler, barbitüratlar, benzodiazepinler, trisiklik antidepresanlar) yan etkilere veya yoksunluk
belirtilerine neden olabilir. Bu yan etkiler ve ilacın kesilmesi sonucu ortaya çıkabilecek yoksunluk
belirtileri açısından değerlendirme yapılır (9,12,20).
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kontrolü sürdürülür, yaşam kalitesi geliştirilir
ve yan etkileri önlenir. Kemik metastazlarında
palyatif amaçla tek doz radyoterapi uygulanabilir
(10,12).

Farmakolojik girişimler
• Uyku sorunlarına nende olabilecek ilaçlar ve
dozları gözden geçirilir.
• Uykusuzluk, obstrüktif uyku apnesi ve
huzursuz bacak sendromu gibi uyku sorunlarının
çözümü konusunda uzmanlar ile işbirliği yapılır.

Akciğer Hastalıklarında Eğitim ve Öz-Yönetim
Becerilerinin Geliştirilmesi
Hasta ve ailesi için motivasyonel görüşme
teknikleri kullanılarak bireysel ve grup eğitimleri
önerilir. Bireysel eğitimlerin özellikle özyönetim becerilerini geliştirdiği bilinmektedir.
Motivasyonel görüşme teknikleri, bireyin hastalık
yönetimi sürecine daha aktif katılımını teşvik
eder, sorumluluk hissini geliştirir ve davranış
değişikliğini destekler (1,9).

• Refrakter uyku sorunlarında ilaç desteği (antidepresanlar gibi) gerekebilir (9,12,20).
Ağrı
Akciğer hastalıklarında hastalar eşlik eden
komorbiditeler ve akciğer kanserinin ileri
evresinde ağrı sorunu ile karşıya kalmaktadır.
Kemik mineralizasyon sorunları olan kistik fibroz
hastalarında kosta kırığı, uzun süreli steroid
kullanımı ile ilişkili osteoporoz gelişimi ve eşlik
eden başka kronik sorunların (osteoartrit gibi)
olması durumunda ağrı gelişebilir (9,10).

Bu dönemde hastalar için geliştirilen pulmoner
rehabilitasyon programları semptom yükünü en
aza indirerek, egzersiz performansını ve yaşam
kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Kronik
solunum problemi olan hastalar, ölüm kaygısı
yaşamalarına neden olan birçok semptom ile
karşılaşmaları, bozulmuş yaşam kalitesi ve eşlik
eden problemler nedeniyle hastalığa adapte
olabilme ve sorunlarla baş etme desteği duyarlar.

Non-farmakolojik girişimler
• Kronik akciğer hastalıklarında hastalardan
ağrı etyolojisi ve ağrı kontrolünü kolaylaştıran
faktörlere ilişkin veri elde edilmesi önemlidir.

Bu amaçla geliştirilen pulmoner rehabilitasyon
programları kapsamında sigaranın bırakılması,
alevlenmelerin
önlenmesi,
beslenme
danışmanlığı, alevlenmeler/ataklar sırasında
eylem planı, dispne kontrolüne yönelik stratejiler,
psikolojik sorunlarla baş etme stratejileri ve sağlık
ekibiyle iletişime geçilmesi gereken durumlar
konusunda rehberlik ve danışmanlık verilmelidir.
Kanıta dayalı bir rehberde KOAH hastalarına
her yıl influenza aşısı, özellikle 65 yaş üstü
hastaların Pnömokok aşısı yaptırmaları (Tablo 1)
önerilmektedir. Eğitimde tedavi (solunum ilaçları,
inhalasyon cihazları), ilaç tedavisine uyum ve yan
etkilerin yönetimine yer verilir. Bire bir desteğin
sağlandığı ve hastaya özel geliştirilen pulmoner
rehabilitasyon programlarının yaşam kalitesini
artırdığı bilinmektedir (1,16,21,22).

• İlaç yan etkileri açısından (konstipasyon,
uykuya meyilli olma, bulantı, kusma) yakından
değerlendirme yapılır.
• Opioid ilaç kullanımı ile ilişkili olarak ortaya
çıkabilecek ciddi yan etkiler (ilaca bağımlılık vb.)
açısından tedavi sık sık yakından değerlendirilir
(9,10).
Farmakolojik girişimler
• Ağrı yönetimi DSÖ tarafından önerilen Ağrı
Basamak Tedavisi yaklaşımı doğrultusunda
planlanır. Opioid olmayan ajanlarla (nonsteroidal
anti-enflamatuar ajanlar) hafif ağrıda etkili olup,
daha şiddetli ağrılarda bu ajanlar opioidlerle
kombine olarak kullanılabilir.
• Opioid ajanların dozları olası yan etkileri
(konstipasyon,
sersemlik,
bulantı-kusma)
önleyecek şekilde ayarlanır.

Sonuç
Kronik akciğer hastalığı tanısı alan hastaların tanıyı
alır almaz pulmoner rehabilitasyona alınması
alevlenmeleri önler ve semptom kontrolünü

• Palyatif bakım uzmanlarının önerileri ve
ulusal ağrı kontrol rehberleri doğrultusunda ağrı
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destekler. Bu amaçla pulmoner rehabilitasyon
programlarında sigaranın bırakılması, solunum
egzersizleri, inspiratuar kas egzersizleri, enerji
korunması, akciğer enfeksiyonlarının önlenmesi,
beslenme desteği ve psikolojik desteğin
sağlanmasına yönelik planlamalar yapılmalıdır.
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Üniversite Öğrencilerinde COVID-19 Pandemisinin Psikolojik
Etkisi: Güncel Kanıtların Gözden Geçirilmesi
The Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic on University
Students: A Review of the Current Evidence
Belgüzar KARA
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ABSTRACT

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), Dünya Sağlık Örgütü
tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu
kriz olan COVID-19 pandemisi, toplum sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca COVID-19 pandemisi toplumların ekonomileri
ve eğitim sistemlerinde ciddi aksaklıklara neden olmaktadır. Dünyada COVID-19 pandemisinin yayılmasını önlemek için 150’den
fazla ülkede bütün eğitim kurumlarının geçici olarak kapatıldığı
bildirilmektedir. Bu kriz döneminde üniversitelerde uzaktan öğrenme araçları ve uygulamaları ile eğitimde sürekliliği sağlamak önem
taşımaktadır. Birçok ülkede üniversitelerde COVID-19 pandemisi sırasında uzaktan eğitim hızla yayılmaktadır. Bununla birlikte,
COVID-19 pandemisi gençlerin sadece fiziksel sağlıklarını değil,
psikolojik iyilik hallerini de etkilemektedir. Yakın zamanda yapılan
çalışmalar üniversite öğrencilerinin COVID-19 pandemisi nedeniyle psikolojik distres hissettiklerini ve uyku sorunları yaşadıklarını
ortaya koymaktadır. Bu nedenle COVID-19 pandemi sürecinde öğrenci merkezli destek programları geliştirilmelidir. Bu derlemenin
amacı, üniversite öğrencilerinde COVID-19 pandemisinin psikolojik
etkilerini ortaya koymak ve öğrencilerin mental sağlıklarını iyileştirmeye yönelik önerileri gözden geçirmektir.

The coronavirus disease 2019 (COVID-19) was declared as a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. The
COVID-19 pandemic that is the most challenging crisis we have
faced since the Second World War continues to dramatically affect public health. The COVID-19 pandemic also causes severe disruptions to the economies and education systems of communities.
It is reported that more than 150 countries have temporarily closed
all educational institutions to prevent the spread of the COVID-19
pandemic around the world. It is important to facilitate the continuity of education through remote learning tools and applications at
universities during this time of crisis. Distance education has spread rapidly during the COVID-19 pandemic at universities in many
countries. However, the COVID-19 pandemic has had an impact on
not only the physical health but also the psychological well-being of
young people. Recent studies suggest that university students experience psychological distress and sleep problems due to COVID-19
pandemic. Therefore, the student-centered support programs during
the COVID-19 pandemic should be developed. This review aims to
provide an overview of the psychological impacts of the COVID-19
pandemic on university students and recommendations to improve
their mental health.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs hastalığı 2019, pandemi, psikolojik etki, üniversite öğrencileri

Keywords: Coronavirus disease 2019, pandemic, psychological
impact, university students

GİRİŞ

3). Mevcut epidemiyolojik veriler esas alındığında,
20 Kasım 2020 tarihi itibariyle 56,261,952 kişide
COVID-19 tanısının kesinleştiği ve 1,349,506
kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği
dikkati çekmektedir (4).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne 31 Aralık 2019
tarihinde Çin’de nedeni bilinmeyen pnömoni
vakaları olduğu bildirilmiştir. Yapılan araştırmalar
sonucunda bu hastalığın etkeninin insanlarda
yeni tespit edilen bir koronavirüs (SARS-CoV-2)
olduğu tanımlanmıştır. Koronavirüs hastalığı
2019 (COVID-19) kısa sürede küresel etkiler
göstermesi nedeniyle DSÖ tarafından 11 Mart
2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir (1-

Günümüzde COVID-19 pandemisi nedeniyle
dünyada geniş kapsamlı önlemler uygulanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra karşı
karşıya kaldığımız en zorlu kriz olan COVID-19
pandemisi, toplum sağlığını ciddi düzeyde etkilemekte ve ekonomik açıdan ülkeleri zorlamaktadır.
Kriz, küresel çapta ekonomik faaliyetler ve aktif
çalışma süresinde önemli ölçüde azalmaya neden
olmaktadır (5).
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Son yıllarda enfeksiyon hastalıklarının yol
açtığı salgınlar toplumları sadece fiziksel
değil, psikolojik açıdan da etkilemektedir (6).
Pandemiler toplumlarda enfeksiyona bağlı ölüm
riskinin yanı sıra katlanılmaz bir psikolojik
baskıya yol açmaktadırlar (7). Pandemiye eşlik
eden psikolojik sorunlar ise toplum sağlığının
yükünü artırmaktadır (8). Çalışmaların sonuçları
COVID-19 pandemisi sırasında bireylerde stres,
anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunların
arttığını, pandeminin yaygın etkileri arasında
sağlıkla ilişkili korku ve belirsizlik hissinin yer
aldığını göstermektedir (6-10).

• İdari ve akademik personel ile öğrenciler için
seyahat kısıtlamalarının dikkate alınması,
• Öğrencilerin mental sağlığını ve iyilik
hallerini desteklemek için proaktif önlemler
alınması ve öğrencilere profesyonel danışmanlık
hizmetlerinin sunulması,
• Üniversitelerin idari birimlerinde destek
hizmetlerinin güçlendirilmesi için önlemler
alınmasıdır (13).
Birçok ülkede üniversitelerin örgün öğretim
programlarında yüz yüze eğitimlere ara verilmesi,
sınavların ertelenmesi veya iptal olması uzaktan
eğitimin başlamasını, ölçme-değerlendirme
yöntemleri
ve
araçlarında
değişiklikler
yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu süreçte
alt yapısı olmayan üniversitelerde uzaktan
eğitime yönelik birimler oluşturularak senkron ve
asenkron uzaktan eğitim yöntemleri uygulanmaya
başlamış, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi
alternatif yöntemlerle sınavların yapılması için
düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca kuramsal ve
uygulamalı öğretimlerde etkinliği artırabilmek ve
öğrencilerle yüz yüze yapılamayan uygulamaları
telafi edebilmek için müfredatlarda değişiklik
yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır (8,13).

COVID-19 PANDEMİSİ VE EĞİTİM
SÜRECİ
Küresel bir kriz olan COVID-19 pandemisi
toplumlarda eğitim sistemlerini ciddi derecede
etkilemekte,
eğitim-öğretim
yöntemleri
ve öğrencilerin günlük yaşamlarında hızlı
değişikliklere neden olmaktadır (11,12). Dünyada
COVID-19 pandemisinin yayılmasını önlemek
için 150’den fazla ülkede ulusal düzeyde bütün
eğitim kurumları geçici olarak kapatılmıştır. Ülke
çapında kapatılan eğitim kurumları nedeniyle
dünyada öğrenci nüfusunun neredeyse %70’inin
etkilendiği bildirilmektedir. Bunun yanı sıra
bazı ülkelerde eğitimle ilgili bölgesel tedbirler
alınmaktadır (11).

Bu gelişmelere paralel olarak COVID-19
pandemi sürecinde üniversitelerde çevrimiçi
öğretim yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Ancak çevrimiçi öğretimde öğrencilerin başarıları
ve sisteme devam etmeleri bu yönteme hazır
bulunuşluk düzeyleri ile ilişkili olup, çevrimiçi
öğretim faaliyetleri dikkatli planlamadığında
ciddi aksaklıklar ortaya çıkabilmektedir (14,15).
Türkiye’de yapılan bir çalışmada COVID-19
pandemisinde üniversite öğrencilerinin çevrimiçi
öğrenim için hazır bulunuşluklarının istenilen
düzeyde olmasına karşın, öğrencilerin çevrimiçi
öğrenme kontrolü açısından kendilerini yetersiz
hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aynı çalışmada
öğrencilerin çevrimiçi öğrenime hazır bulunuşluk
düzeyleri ile bu yönteme yönelik tutumları
arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışmaya
katılan öğrenciler, pandemi süreci bittikten sonra
çevrimiçi öğretime devam etmek istemediklerini
belirtmişlerdir (15). Bu nedenle çevrimiçi öğretim
faaliyetlerinin iyi planlanması gereklidir.

COVID-19 pandemisinde üniversitelerin
karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
Üniversitelerde COVID-19 pandemisi nedeniyle
birçok alanda düzenlemeler yapılması gerekmiştir.
Bu kapsamda üniversitelerin karşılaştıkları başlıca
mücadeleler aşağıda yer almaktadır. Bunlar;
• Üniversitelerde yüz yüze eğitimden uzaktan
eğitime geçilmesi nedeniyle teknik alt yapının
geliştirilmesi, öğrencilerin uzaktan eğitime
erişim imkanlarının güçlendirilmesi, öğretim
elemanlarının uzaktan eğitim için yetkinliklerinin
geliştirilmesi,
• Ölçme ve değerlendirme
yeniden belirlenmesi,

yöntemlerinin

• Uluslararası
öğrencilerin
değerlendirilmesi,

durumlarının
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Tablo 1. Üniversite öğrencilerinde COVID-19 pandemisinin psikolojik etkisini inceleyen çalışmalardan
örnekler

YoungMinds Zhou ve ark.
(22)
(21)

Savitsky
ve ark.
(17)

Yakar ve ark.
(20)

Li ve ark. (16)

Tang ve ark.
(19)

Cao ve ark.
(7)

Wang ve ark.
(18)

Kaynak Amaç

Yöntem

Toplumda COVID-19 epidemisinin
psikolojik etkisini, anksiyete,
depresyon ve stres düzeyini
belirlemek.

Kesitsel
çalışma
Online anket
çalışması

Üniversite öğrencilerinin COVID-19
epidemisi sırasında mental sağlık
durumlarını değerlendirmek.

Çalışmanın
tasarımı
belirtilmedi.

Çalışmanın
yapıldığı tarih
31 Ocak-2 Şubat
2020
(COVID-19
epidemisinin
başlangıç safhası)

Örneklem
Çin’de 194 şehirden
1210 katılımcı
(Kartopu örnekleme
yöntemi)

Tarih belirtilmedi.

Çin’de 7143 üniversite
öğrencisi
(Küme örnekleme
yöntemi)

Evde karantinada olan üniversite
Web’e dayalı
öğrencilerinde COVID-19
anket çalışması
epidemisinde post-travmatik stres
bozukluğu ve depresyon prevalansını
ve ilişkili faktörleri tanımlamak.

20-27 Şubat
2020 (COVID-19
epidemisi
başladıktan 1 ay
sonra)

Çin’de 6 üniversitede
öğrenim gören 2485
öğrenci

Sağlık alanında öğrenim gören
üniversite öğrencilerinde COVID-19
ile ilişkili psikolojik distres ve akut
stres reaksiyonu semptomlarını
değerlendirmek ve riskli grupları
tanımlamak.

Prospektif
kohort
çalışması

7-13 Şubat 2020

Çin’de tıp, hemşirelik
ve tıbbi teknoloji
bölümlerinde öğrenim
gören 1442 üniversite
öğrencisi

Tıp fakültesi öğrencilerinde
COVID-19’a yönelik bilgi, tutum
ve davranışları değerlendirmek,
pandeminin öğrencilerin anksiyete
düzeyine etkisini belirlemek.

Kesitsel
çalışma
Online anket
çalışması

07-14 Nisan 2020

Türkiye’de 530 tıp
fakültesi öğrencisi

Öğrenci hemşirelerde COVID-19
Kesitsel
pandemisi sırasında anksiyete düzeyi çalışma
ve baş etme yöntemlerini incelemek. Online anket
çalışması
Adölesan ve genç yetişkinlerde
Kesitsel
COVID-19 pandemisi sırasında uyku çalışma
sorunları prevalansını ve ilişkili
Online anket
faktörleri belirlemek.
çalışması

Ulusal düzeyde
sokağa çıkma
kısıtlamasının
üçüncü haftası
08-15 Mart 2020

İsrail’de 244 öğrenci
hemşire

Mental sağlık sorunu olan gençlerde
COVID-19 pandemisinin mental
sağlığa ve desteğe erişime etkisi ile
baş etme yöntemlerini belirlemek.

20-25 Mart 2020
(Okulların kapalı
olduğu ve tedbirlerin
sıkılaştırıldığı
dönem)

İngiltere’de 2111
mental sağlık sorunu
olan genç katılımcı
(13-25 yaş grubundaki
öğrenciler)

Online anket
çalışması
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Üniversite
öğrencilerinde
COVID-19
pandemisinin psikolojik etkisi nedir?
Üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu genç
yetişkinlik dönemi, birçok değişikliğe uyum
sağlamalarını gerektirmektedir. Günümüzde
COVID-19 pandemisi üniversite öğrencilerinde
eğitim-öğretim faaliyetlerindeki belirsizlikler
ve gecikmeler nedeniyle akademik stresörleri
artırmakta, öğrencilerin yeni bir sürece çok hızlı
alışmalarını ve uyum sağlamalarını zorunlu hale
getirmektedir. Dünyada COVID-19 pandemisinin
küresel etkilerine bağlı olarak öğrencilerin
algıladıkları stres düzeyi de artmaktadır. Aşırı
stres öğrencilerde fiziksel, psikolojik ve sosyal
iyilik halini etkileyerek öğrenme kapasitesi ve
motivasyonu azaltabilmektedir (6-10).

arkadaşlarının genel popülasyonda yaptıkları
çalışmada, üniversite öğrencilerinin COVID-19
pandemisinin psikolojik etkilerini toplumda
diğer bireylere göre daha fazla hissettikleri
ve üniversite öğrencilerinde stres, anksiyete
ve depresyon düzeyinin daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (18).
Cao ve arkadaşları tarafından yapılan bir başka
çalışmada ise COVID-19 pandemisi sırasında
üniversite öğrencilerinin %24.9’unun anksiyete
semptomları hissettikleri belirlenmiştir. Ayrıca
çalışmada anksiyetenin pandemiye bağlı
ekonomik sorunlar, günlük yaşamın etkilenmesi
ve akademik gecikmelerle ilişkili olduğu
belirlenmiştir (7).
Tang ve arkadaşlarının çalışmasında COVID-19
pandemisinde evde karantinada olan üniversite
öğrencilerinde post-travmatik stres bozukluğu
ve depresyon prevalansı sırasıyla %2.7 ve %9.0
şeklinde saptanmıştır. Aynı çalışmada öğrencilerde
psikolojik distres için başlıca risk faktörlerinin
ciddi kontaminasyon korkusu, kısa uyku süresi,
son sınıfta olma ve pandemiden çok fazla
etkilenen yerlerde yaşama olduğu saptanmıştır.
Aynı çalışmada öğrencilerde pandemiye bağlı
gelişen psikolojik sonuçların ciddi olabileceği,
öğrencilerin hissettikleri korkunun azaltılması ve
uyku kalitelerinin iyileştirilmesi için psikolojik
girişimlerin gerekli olduğu, özellikle son sınıfta
olup mezuniyet aşamasına gelen ve pandemiden
daha fazla etkilenen yerlerde yaşayan öğrencilere
girişimlerde öncelik verilmesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır (19).

Bununla birlikte üniversitelerin kapanması
nedeniyle evlerine dönen öğrenciler daha sonra
tekrar kendi üniversitelerine geri dönememe
endişesi yaşayabilmektedirler. Ayrıca COVID-19
pandemisinin
üniversitelerde
mezuniyet
aşamasında olan öğrencilerin mesleki kariyerlerini
ciddi şekilde etkileme olasılığı yüksektir.
Üniversitelerin son sınıflarında olan öğrencilerin
eğitimlerinde ve sınavlarında aksaklıklar
yaşamaları, mezuniyetlerinin gecikme ihtimali ve
pandeminin küresel ekonomi ve ticarette yarattığı
gerilemeler nedeniyle daha fazla etkilenmeleri
de olasıdır (13). Öte yandan bazı ülkelerde
iş gücü eksikliği nedeniyle tıp ve hemşirelik
öğrencilerinin gönüllü olarak hastaneler ve
toplumda hizmet vermeleri teşvik edilmekte veya
erken mezuniyetler gündeme gelmektedir. Bu
öğrenci grubunun acil durumlarda deneyimsiz
olmaları ise pandemi krizinde daha fazla
stres hissetmelerine neden olmaktadır. Ayrıca
COVID-19 pandemisi sırasında sağlık alanında
görev alan öğrenciler hem kendilerinin, hem de
diğer sağlık personelleri ve toplumun sağlığı ve
güvenliği açısından bir risk oluşturmaktadırlar
(16,17).

Li ve arkadaşlarının çalışmasında COVID-19
pandemisinde sağlık alanında öğrenim gören
öğrencilerin %26.6’sında klinik açıdan önemli
düzeyde psikolojik distres, %11.1’nde akut stres
reaksiyonu semptomları saptanmıştır. Çocukluk
döneminde fiziksel veya psikolojik olumsuz
deneyimler, yakın zamanda stresli bir olay
yaşama ve internet bağımlılığının psikolojik
distres ve akut stres reaksiyonu riskini artırdığı,
aile içi etkili iletişimin ise bu riski azalttığı
belirlenmiştir. Kadınlarda ve pandemi öncesinde
depresyon, anksiyete ve stres düzeyi yüksek
olan öğrencilerde pandemi döneminde psikolojik

Birçok
ülkede
üniversite
öğrencilerinde
COVID-19 pandemisinin psikolojik etkisini
ve ilişkili faktörleri daha iyi anlayabilmek
için çalışmalar yapılmaktadır. Tablo 1’de
bu alanda üniversite öğrencilerinde yapılan
çalışmalardan örnekler yer almaktadır. Wang ve
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distres riskinin arttığı bulunmuştur (16).

çalışmada katılımcılar yakın zamana yönelik
başlıca endişelerini izolasyon veya yalnızlık,
yeterli gıda veya malzemeye erişememe ve
mental sağlıklarının bozulma riski şeklinde
ifade etmişlerdir. Bu nedenle pandemi sürecinde
mental sağlık sorunları olan üniversite öğrencileri
düzenli olarak izlenmeli ve desteklenmelidir (22).

Yakar ve arkadaşlarının çalışmasında COVID-19
pandemi sürecinde tıp fakültesi öğrencilerinde
durumluk ve sürekli anksiyetenin orta düzeyde
olduğu; kadınlar, pandemi nedeniyle psikolojik
olarak daha fazla etkilenen ve COVID-19
hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan
öğrencilerde anksiyetenin arttığı saptanmıştır.
Ayrıca öğrencilerde anksiyete düzeyinde artışın
COVID-19’a yönelik tutumu olumsuz yönde
etkilediği bulunmuştur (20).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, COVID-19 pandemisi küresel
çapta toplumsal hayatı derinden etkileyerek
önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu süreçte
pandemiye bağlı bireysel, toplumsal, kurumsal,
çevresel ve ekonomik boyutlarda etkilerin ortaya
çıkması kaçınılmazdır (10,16). Yapılan çalışmalar
üniversite öğrencilerinin COVID-19 pandemisi
nedeniyle psikolojik distres hissettiklerini ve
uyku sorunları yaşadıklarını ortaya koymaktadır.
Anksiyete, depresyon ve stres uyku sorunlarını
artırırken, kronikleşen uykusuzluk da psikolojik
distresi tetikleyebilmektedir (7,8,16-22). Bu
nedenle COVID-19 pandemisi üniversite
öğrencilerinin normal öğrenme ve yaşam sürecini
aksatmakta, uyku hijyenlerini etkilemektedir.
Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin
karşılaştıkları sorunların çözümünde yapıcı
ve olumlu bir tutum kazanmalarının, pandemi
sürecini daha kolay atlatmalarına yardımcı olduğu
belirtilmektedir. Ayrıca üniversite öğrencilerinin
COVID-19 enfeksiyonu hakkında daha fazla
bilgi sahibi olmalarının, bu hastalıkla mücadele
ederken kendilerine olan güvenlerinin artmasına
katkıda bulunacağı vurgulanmaktadır (21).

Savitsky ve arkadaşları tarafından yapılan
çalışmada COVID-19 pandemisi sırasında öğrenci
hemşirelerden %42.8’inde orta, %18.1’inde ciddi
düzeyde anksiyete olduğu bulunmuştur. Aynı
çalışmada kadınlar, kişisel koruyucu ekipmanı
eksik olarak sağlık hizmeti sunanlar, çocuk sahibi
olanlar ve enfekte olma korkusunu daha fazla
hissedenlerde anksiyete düzeyinin daha yüksek
olduğu bulunmuştur. Elde edilen veriler psikolojik
dayanıklılık ve baş etme yöntemi olarak mizahı
kullanmanın daha düşük, zihinsel boş verme
yöntemlerinin (alkol kullanma, sedatif ilaç alma,
aşırı yemek yeme) ise daha yüksek düzeyde
anksiyete ile ilişkili olduğunu göstermiştir (17).
Zhou ve arkadaşlarının çalışmasında COVID-19
pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin
%25.7’sinin
uyku
sorunları
yaşadıkları,
üniversite öğrencilerinde kötü uyku kalitesi,
uyku bozuklukları ve uyku ilacı kullanımının
diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu ortaya
konulmuştur. Çalışmada katılımcılarda anksiyete
ve depresyon varlığının uyku sorunları riskini
artırdığı, sosyal desteğin ise koruyucu etkisi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (21).

Elde edilen veriler doğrultusunda COVID-19
pandemi sürecinde; üniversite öğrencilerinin
psikososyal açıdan düzenli izlenmesi, öğrenci
merkezli destek programlarının oluşturulması,
öğrencilerin stresle etkin baş etmelerinin
desteklenmesi, destek gruplarının güçlendirilmesi,
öğrencilerin uygun şekilde yönlendirilmesi,
pandemiyle ilgili güncellenmiş, güvenilir
bilgilere ve krize odak psikolojik hizmetlere
erişim imkanlarının sağlanması önerilmektedir
(6-8). Ayrıca girişimlerde psikolojik distres
açısından yüksek riskli olan öğrencilere öncelik
verilmesi önem taşımaktadır. Bu alanda yapılacak
çalışmaların, üniversite öğrencilerinde COVID-19
pandemisinin psikolojik etkilerinin belirlenmesine

Bir başka çalışmada mental sağlık sorunları
olan gençlerden %83’ü COVID-19 pandemisi
sırasında kendilerini mental açıdan daha kötü
hissettiklerini ifade etmişlerdir. Çalışmada
birçok katılımcı anksiyete, uyku sorunları, panik
atak ve kendine zarar verme davranışlarında
artış olduğunu bildirmiştir. Gençler; ailelerinin
sağlığı için endişelenmeleri, üniversitelerin
kapanması, rutinlerini gerçekleştirememeleri ve
sosyal ilişkilerinin kısıtlanması nedeniyle mental
sağlıklarının etkilendiğini belirtmişlerdir. Aynı
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ve etkin girişimlerin planlanmasına ışık tutacağı
düşünülmektedir.
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Hemşirelik Uygulamalarında Eleştirel Düşünmenin Önemi

The Importance of Critical Thinking in Nursing Practices
1

2

Esra ÖZBUDAK , Zeliha KOÇ
ÖZ

ABSTRACT

Hemşirelerin, mevcut sağlık bakım sisteminin karmaşıklığı ile başa
çıkmaya çalışırken, hastalara etkili bakım sunabilmek için eleştirel düşünme becerilerini kullanmaları büyük önem arz etmektedir.
Hemşireler eleştirel düşünme becerilerinden yararlanarak bakım
sundukları hastaları ile ilgili daha bağımsız klinik kararlar alabilir.
Eleştirel düşünme becerisi, hemşirelerin analiz ve sentez yapabilme yeteneğini geliştirir. Eleştirel düşünme hemşirelerin kendilerini
gerçekleştirmelerini sağlayarak özerkliklerini ve uygulama özgürlüklerini destekler. Hemşirelik bakım ve uygulamalarında eleştirel
düşünme becerisinin kullanılmaması, sunulan hizmetin kalitesini,
etkinliğini, verimliliğini ve hasta memnuniyetini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, hemşirelerin eleştirel düşünme becerilerini kullanma oranları arttıkça, bu duruma paralel olarak toplumun sağlığı,
yaşam kalitesi ile hasta ve yakınlarının memnuniyet düzeyinin artacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bakım, Eleştirel Düşünme, Hemşirelik, Uygulama.

It is crucial that nurses use their critical thinking skills to provide
effective care to patients while trying to deal with the complexity of
the current health care system. Nurses can use their critical thinking
skills to make more independent clinical decisions about the patients
to whom they offer care. Critical thinking skills improve nurses’ ability to analyze and synthesize. Critical thinking promotes autonomy
and freedom of practice by enabling nurses to realize themselves.
Failure to use critical thinking skills in nursing care and practices
negatively affects the quality, effectiveness, efficiency of nursing
care and patient satisfaction. Therefore, it is thought that the health
of the community, quality of life and the satisfaction level of the patients and their relatives will increase as the rate of using the critical
thinking skills of nurses increase.

Giriş

hemşirelik bakımını planlama ve uygulamanın
önemli bir bileşenidir (2). Bu nedenle sürekli
gelişmekte ve değişmekte olan sağlık bakım
sistemi içerisinde hemşirelerin hızlı ve doğru
kararlar verebilmesi için eleştirel düşünme
becerisine sahip olmaları oldukça önemlidir.
Hemşirelik bakım ve uygulamalarında alternatif
yaklaşımların belirlenebilmesi ve mesleki
gelişimin sürdürülebilmesi, hemşirelerin eleştirel
düşünme becerisini kullanmaları ile mümkündür
(4).

Keywords: Care, Critical Thinking, Nursing, Practice.

Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler
eleştirel düşünme becerisine sahip nitelikli
insan gücü ihtiyacını arttırmaktadır (1). Sağlık
profesyonellerinin eleştirel düşünme becerisine
sahip olmalarının önemi, ulusal ve uluslararası
hemşirelik kuruluşları ile sağlık yöneticileri
tarafından vurgulanmaktadır (2). Sağlık bakım
sisteminde meydana gelen köklü değişiklikler;
hemşirelerin yeniliklere açık olmasını, yeni
bilgileri ve uygulamaları kavramasını zorunlu
kılmaktadır (3). Eleştirel düşünme becerisi kaliteli

Eleştirel
düşünen
bireyler
karşılaştıkları
durumları sorgulayarak, mevcut problemleri
farklı boyutlarda ele alırlar (1). Nedensonuç ilişkisi kurarak yanlış uygulamaların
önüne geçmeye çalışırlar (4). Hemşirelerin
eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri
ve kullanmaları, mesleğini sorgulayan, sürekli
araştıran, uygulamalarını teoriye temellendiren,
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zihinsel ve duygusal becerilerini kullanan ve
uygulamalarını kanıta dayandıran profesyoneller
olmalarını sağlar (2, 3). Hemşirelerin eleştirel
düşünme düzeyi arttıkça sunulan hizmetin kalitesi
ile birlikte bireyselleştirilmiş bakım sunum
oranlarının da arttığı bildirilmektedir (5).

düşünme, eleştirel bir sorunun var olduğunu kabul
etmeyi, konu hakkındaki bilgiyi analiz etmeyi,
bilgiyi değerlendirmeyi ve sonuçlar çıkarmayı
içeren bir düşünme sanatıdır (6, 11).

Toplumda deneyimlenen sağlık problemleri
bireyden bireye farklılık gösterebilir. Hastalık
genellikle bireyin fiziksel sağlığının, yaşam
tarzının, kültürünün, aile ve arkadaşları ile olan
ilişkisinin, yaşadığı çevrenin ve deneyimlerinin
etkisi altında gelişir. Bu nedenle, bireyin sağlık
problemlerini çözümleyebilmek için farklı bir
bakış açısına sahip olunması ve mevcut durumun
kritik edilmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda
hemşireler, karmaşık klinik olayları çok iyi
tanılayabilmeli ve uygun çözümler üretebilmelidir
(6). Bu derleme çalışmasında eleştirel düşünme
kavramı tanımlanmış, hemşirelik uygulamalarında
klinik karar vermede eleştirel düşünmenin yeri ve
önemi sorgulanarak, bu konuda yapılan yurtiçi ve
yurtdışı çalışmalara yer verilmiştir.

Hemşirelikte eleştirel düşünme kavramından
ilk kez 1987 yılında Amerikan Felsefe Birliği
tarafından yürütülen Delphi Projesinde söz
edilmiştir. İki yıl süren bu projede yer alan
komite üyeleri psikoloji, felsefe, eğitim ve
sosyoloji alanındaki çalışmaları inceleyerek,
eleştirel düşünce kavramı ve içeriği konusunda
fikir birliğine varmışlardır. 1990 yılında
basılan proje sonuçları doğrultusunda eleştirel
düşünce; “yorumlama, analiz, değerlendirme,
anlamlandırma, amaçlı otokontrole sahip bir
şekilde karar verme ve bu kararın temellendiği
kavramsal kriterlere dayanan bir düşünme” olarak
tanımlanmıştır (12).

Hemşirelikte Eleştirel Düşünmenin Önemi

Hemşirelikte
eleştirel
düşünme;
güvenli
hemşirelik uygulamaları ile kaliteli bakım sunmak
için problemleri sistematik ve mantıklı bir şekilde
düşünme, akıl yürütme sürecini uygulama
yeteneği olarak tanımlanabilir (11). Abbas ve
ark. (2019) eleştirel düşünmeyi “hemşireye, hasta
bakımı ve mesleki endişelerle başa çıkmak için
fikirler ürettiren, uygulama ve değerlendirme
konusunda rehberlik eden, hemşireye özgü
yansıtıcı düşünme süreci” olarak açıklamışlardır
(13).

Eleştirel Düşünme Kavramı
Eleştiri, Yunanca “critic”, “kritike” kelimelerinden
gelmiş, Latinceye “criticus” olarak geçmiş
ve farklı dillerde “yargılama sanatı” olarak
kullanılmaya başlanmış olan bir kelimedir (7).
Eleştirel düşüncenin temeli, M.Ö. 600 yılında zihni
sorgulama yöntemini keşfeden Socrates’e kadar
uzanmaktadır. Socrates, insanları düşündürmeye
yönlendiren anlamlı sorular üzerinde durmuş
ve sorduğu derinlemesine sorularla bireylerin
sorgulama yapmalarının yolunu açmıştır (8).

Eleştirel bir bakış açısı ile olayları ele alıp en doğru
kararı verme, bilişsel bir beceri olmakla birlikte
zihinsel gelişim için gereklidir (14). Hemşirelikte
eleştirel düşünme, duygusal bileşenleri içerir ve
bilişsel becerilerin uygulanmasını gerektirir. 2000
yılında Scheffer ve Rubenfeld, dokuz ülkeden
uzman hemşirelerin katıldığı bir çalışmada
zihnin on alışkanlığını (duygusal bileşenler) ve
hemşirelikte eleştirel düşünmenin yedi becerisini
(bilişsel bileşenler) tanımlamıştır (15).

Literatür incelendiğinde, farklı dünya görüşüne
sahip
araştırmacılar
tarafından
eleştirel
düşünmenin farklı tanımlarının yapıldığı
görülebilmektedir. Eleştirel düşünmeyi Dewey
(1938), yansıtıcı düşünme; Logan (1987),
analiz, sentez, çıkarım yapmayı içeren bilimsel
süreç; (9) Paul (1998), gözlem ve bilgiden temel
alarak sonuçlara ulaşma olarak tanımlamıştır
(10). Judith ve ark. (2016)’ a göre eleştirel
düşünme; düşünceyi düşünme sanatıdır. Literatür
incelendiğinde, eleştirel düşünmenin tek bir
tanımının yapılmadığı görülebilmektedir. Eleştirel

Bilişsel bileşenler (eleştirel düşünme becerileri),
problem çözme ve karar verme gibi karmaşık
düşünme işlemlerinde kullanılan bilişsel yada
entelektüel süreçleri ifade eder. Hemşirelik
bakımı planlanırken hasta hakkında bilgi toplanır.
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Sorunu çözmek için yapabilecek eylemler
düşünülerek belirlenir. Bilişsel bileşenler; analiz
etme, standartları uygulama, ayırt etme, bilgi
arama, mantıksal akıl yürütme, öngörme ve
bilgiyi dönüştürmeyi içerir (11).

önemlidir. Çünkü hemşireler çalışma ortamında
beklenmeyen birçok durumla karşı karşıya
kalabilir. Bakım verilen hastanın durumu çok kısa
süre içerisinde değişiklik gösterebilir. Hastanın
klinik durumu hakkında karar verebilmek için
hemşirenin rutini bilmesi yeterli olmayabilir.
Özellikle bir hemşirenin stres altında olması,
hastaya uygun bir yanıt verilebilmesi için gerekli
olan eleştirel düşünme becerisini kullanma
ihtiyacını arttırabilir (11).

Duygusal bileşenler (eleştirel düşünme tutumları)
zihnin duyguları ve özelliklerine işaret eder.
Duygusal bileşenler; güven, bağlamsal bakış
açısı, yaratıcılık, esneklik, merak, entelektüel
bütünlük, sezgi, açık fikirlilik, adil görüş ve
yansımayı ifade eder (11). Eleştirel bir tutuma
sahip olmayan bireyler, başkaları yerine kendi
yararlarını düşünme eğilimindedirler. Genellikle
kişilere ve olaylara karşı önyargılıdırlar. Oktay ve
arkadaşlarının (2019) çalışmasında araştırıcı ve
dürüst karaktere sahip olmanın, eleştirel düşünme
eğilimi üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (16).

Eleştirel yaklaşım doğrultusunda bakım sunulması
hastaların klinikte kalış süresini azaltarak,
hasta memnuniyetini arttırabilir. Aynı zamanda
sağlıklı/hasta bireye bireyselleştirilmiş bakım
sunulmasına yardımcı olur. İnsanların hastalık,
yaş gibi bireysel farklılıkları tüm hastalara aynı
girişimlerin uygulanmasını engeller. Çünkü her
insan benzersizdir. Diğer yandan kültürel inançlar,
bireylerin hastalığı nasıl tanımladıklarını, nasıl
bir sağlık hizmeti beklediklerini ve aldıkları
tedaviyi etkiler. Eleştirel düşünme hastanın ve
ailesinin kültürel inançlarını ve farklılıklarını
değerlendirmede hemşireye yardımcı olur.
Hemşirelik bakımının kültürel olarak duyarlı
ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sunulması
oldukça önemlidir (11).

Hemşireler bakımın her aşamasında, klinik karar
vermede, problem çözmede ve klinik yargılamada
hemşirelik sürecini kullanırlar (11). Hemşirelik
süreci, veri toplama, analiz etme, planlama,
uygulama ve değerlendirme aşamalarını içeren
sistematik bir yaklaşımdır. Bu süreçte kullanılan
klinik akıl yürütme eleştirel düşünmenin bir
şeklidir. Fidan ve ark. (2012) aktardığına göre
Chou (1998), hemşirelik süreci ve eleştirel
düşünmenin her ikisinin de problemlerin
başarıyla çözümlenmesini sağlayan; bilgi, beceri
ve davranışların bütünleştiği bilişsel süreçler
olduğunu vurgulamıştır (17).

Eleştirel düşünme beceri eksikliği, sunulan
hizmetin kalitesini, etkinliğini ve yeterliliğini,
mesleki bağımsızlığı ve güç sahibi olmayı olumsuz
yönde etkileyebilir. Bu nedenle, hemşirelerin
eleştirel düşünme becerilerini kullanma oranı
arttıkça, toplum sağlığını koruma, geliştirme
ve yaşam kalitesini yükseltme oranının da aynı
düzeyde artacağı öngörülmektedir (18). Eleştirel
düşünme becerilerini geliştirmek için, bilgi ve
teorinin uygulamaya nasıl aktarılacağını bilmek
önemlidir. Bu doğrultuda yansıtıcı günlük yazma,
meslektaşlarla görüşme ve kavram haritası gibi
stratejilerden yararlanılabilir (6).

Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşüncenin
kullanımı, etkili uygulama ve etkisiz uygulamanın
birbirinden ayırt edilmesini sağlar. Ayrıca
hemşirelerin klinikte karşılaştığı problemlere
cevaplar aramasına ve alternatif fikirler üretmesine
yardımcı olur. Sunulan bakımın kalitesi ile
hemşirelerin kendilerine olan özgüven ve
motivasyonları da artar. Aynı zamanda sistematik
ve mantıklı akıl yürütme becerileri kullanılarak,
hemşirelik uygulamalarında olası hataların
önüne geçilebilir (2). Diğer yandan hemşirelerin
kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat sunarak,
profesyonel bir meslek olan hemşireliğin daha da
güçlenmesini sağlar (13).

Yansıtmayı Kullanma- Yansıtıcı Günlük Yazma:
Yansıtma, bireyin zihnini meşgul eden bir
durumu tekrar hatırlamayı ve hatırlanan her
şeyi dürüstçe gözden geçirmeyi içerir. Eleştirel
düşünme, yansıtma yoluyla daha açık hale
gelir. Çünkü gelecekle ilgili doğru kararlar
verebilmek için önceki düşünceleri ya da

Hemşirelerin eleştirel düşünür olması oldukça
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yaşanılanları hatırlamaya yardımcı olur. Yansıtıcı
günlük yazma, kavramları netleştirerek eleştirel
düşünceyi ve yansıtmayı geliştirmede kullanılan
bir araçtır. Bu uygulama hemşirelere klinik
tecrübelerini kendi kelimeleriyle tanımlama ve
ifade etme fırsatı sunar. Klinik deneyimlerinin her
biri ile ilgili günlük tutan hemşire, kişisel algılarını
keşfedebilir veya deneyimlerini anlayabilir (6).
Naber ve Wyatt (2014) ile Raterink (2016) öğrenci
hemşirelerle yaptıkları çalışmalarında, yansıtıcı
günlük yazmanın eleştirel düşünme becerilerini
geliştirmede kullanabilecek son derece yararlı bir
araç olduğunu belirlemişlerdir (19, 20).

Klinik karar verme hemşirelik uygulamalarının
önemli bir boyutu olup, sorunun çözümü için
var olan seçeneklerden en uygun olanı seçip,
uygulamaya aktarmayı içerir (23). Benner
(1984) klinik karar vermeyi, eleştirel ve yansıtıcı
düşünme ile birlikte bilimsel mantığı içeren bir
yargı olarak tanımlamıştır (6). Diğer yandan
Kataoka-Yahiro ve Saylor (1994), önceki
çalışma bulgularına dayanarak bir eleştirel
düşünme modeli geliştirmiştir. Bu model çeşitli
ortamlarda hemşirelik problemleriyle ilgili
hemşirelik kararları ile eleştirel düşüncenin
sonucunu tanımlamıştır. Bu modele göre, eleştirel
düşüncenin özel bilgi tabanı, deneyim, eleştirel
düşünme yetkinlikleri, tutumlar ve standartlar
olmak üzere beş bileşeni vardır (24).

Meslektaşlarla Görüşme: Eleştirel düşünme
becerilerini geliştirmenin bir diğer yolu da
iş deneyimlerini tartışmak ve incelemek için
meslektaşlarla düzenli olarak görüşmektir.
Herhangi bir klinik durumla ilgili beklenen ve
beklenmeyen sonuçların tartışılması uzmanlığın
gelişmesine ve bilginin artmasına yardımcı
olabilir. Hemşireler, deneyimlerin tartışıldığı
ortamlarda farklı bakış açılarını dinleme fırsatına
sahip olurlar. Yansıtıcı eleştirel düşünme yoluyla
başkalarının deneyimleri ve perspektifleri ile ilgili
birçok şey öğrenirler (6).

Özel bilgi tabanı; eleştirel düşünme modelinin
ilk bileşeni hemşirenin özel bilgi birikimidir.
Bilginin derinliği ve kapsamı, hemşirelik
sorunları hakkında eleştirel düşünme yeteneğini
etkiler.
Bilgi
hastaların
problemlerinin
kökenlerini ve doğasını anlayarak, problemin
daha iyi tanımlanmasını sağlar. Hemşirelik bilgi
tabanı, bilim ilerledikçe sürekli değişir ve gelişir
(24). Deneyim; klinik karar verme becerileri
kazanabilmek için klinik deneyim gereklidir.
Hemşireler, deneyimleri doğrultusunda klinik
durumları anlamaya, hastanın sağlık ipuçlarını
tanımaya ve verileri yorumlamaya başlayabilir
(24).

Kavram Haritası: Kavram haritası, hasta
problemlerinin ve yapılan müdahalelerin
birbirleriyle ilişkilerini gösteren bir şekildir.
Kavram haritasının temel amacı, verileri daha
iyi değerlendirme ve sentez etmedir. Kavram
haritası, bilgiyi etkin bir şekilde düzenlemeyi ve
ilişkilendirmeyi içerir. Kavram haritası ile hasta
hakkındaki bilgiler anlamlı kavramlar oluşturmaya
başlar. Aynı zamanda hastaya holistik bir bakış
açısıyla bakmaya yardımcı olur (6). Erdem ve
ark. (2017) ile Yue ve ark. (2017) çalışmasında,
kavram haritası yöntemi kullanımının, bireylerin
problem çözme ve eleştirel düşünme becerisini
olumlu yönde etkilediği saptanmıştır (21, 22).
Hemşireliğin bilime dayalı, uygulamalarını
kanıtlara dayandıran, araştıran bir meslek
olabilmesi için, eleştirel düşünme becerilerini
daha fazla geliştirmesi gerekmektedir. Bu
doğrultuda uygulama ile teori arasındaki boşluk
azalacak, hasta ile ilgili en doğru ve en etkili
klinik kararlar alınacaktır (23).

Kataoka-Yahiro ve Saylor (1994),
eleştirel
düşünme yetkinliklerini, hemşirenin hastaların
klinik bakımı hakkında karar vermek
için kullandıkları bilişsel süreçler olarak
tanımlamaktadır. Genel eleştirel düşünme, klinik
eleştirel düşünme ve özel eleştirel düşünme
eleştirel düşünme yetkinliklerine örnek olarak
verilebilir. Eleştirel düşünme modelinin dördüncü
bileşeni tutumlardır. Eleştirel düşünmenin temel
özelliklerini ve başarılı bir eleştirel düşünürün bir
probleme nasıl yaklaştığını tanımlayan; güven,
bağımsız düşünme, adil olma, sorumluluk ve
hesap verebilirlik, risk alma, disiplin, azim,
yaratıcılık, merak, bütünlük ve alçak gönüllülük
olmak üzere 11 tutum vardır (24). Beşinci bileşen
olan standartlar, netlik, özgüllük, doğruluk,
uygunluk ve önem gibi evrensel entelektüel
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standartları; hemşirelik kararları için etik,
değerlendirme ve mesleki sorumluluk kriterleri
gibi mesleki standartları içerir (24). Diğer yandan
modelin temel, karmaşık ve bağlılık olmak üzere
üç eleştirel düşünme düzeyi vardır (24).

olduğu bildirilmiştir (25-27). Ülkemizde ise
gerek hemşirelerde gerekse öğrenci hemşireler
üzerinde yapılan bazı araştırmalarda, eleştirel
düşünme düzeyinin düşük ve orta düzey olduğu
belirtilmiştir (5, 28-33). Bu durumun nedenleri
ise hemşirelik eğitim düzeyindeki farklılıklar,
hemşirelik eğitiminde bu konuya gereken önemin
verilmemesi, hemşirelerin iş yoğunluğunun fazla
olması, kurum politika ve prosedürleri, hemşirelik
uygulamalarında rutin işlere odaklanılması,
hemşirelerin iş doyumunun düşük olması ve
eleştirel düşünmeye teşvik edici yaklaşımların
yetersiz olması olarak sıralanmıştır (4, 5, 34).

Temel eleştirel düşünme düzeyinde hemşirelerin
genellikle iş odaklı oldukları ve bakım faaliyetlerini
nasıl organize edeceklerini öğrenmeye çalıştıkları
için, eleştirel düşünceyi uygulamak için daha
fazla çaba göstermeleri gerektiği bildirilmektedir.
Karmaşık eleştirel düşünür bir birey, kendini temel
eleştirel düşünme düzeyinde olanlardan ayırmaya
başlar. Seçimleri daha bağımsız olarak analiz
eder ve inceler. Çelişkili sorunların ve alternatif
çözümlerin var olduğunu öğrenir. Üçüncü eleştirel
düşünme düzeyi ise bağlılıktır. Bu düzeyde
bir birey, başkalarından yardım almadan ne
zaman seçim yapılacağını tahmin eder ve alınan
kararların sorumluluğunu üstlenir. Bu düzeyde
bir hemşire ise, bir sorunun yarattığı karmaşık
alternatifleri düşünmekten daha fazlasını yapar.
Kararın sorumluluğunu üstlenerek, sonuçlarını
göz önünde bulundurur. Aynı zamanda kararın
uygun olup olmadığını belirler (6).

Eleştirel düşünme becerisini etkileyen faktörler
incelendiğinde; çalışılan klinikler açısından
farklılıkların
olduğu
göze
çarpmaktadır.
Literatürde eleştirel düşünme eğiliminin acil
serviste çalışan hemşirelerde daha yüksek olduğu
bildirilmiş olup; bu durumun acil servislerde hasta
sirkülasyonunun fazla olmasından, kararların
hızlı bir şekilde alınıp uygulanmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir (34, 35). Bir
diğer önemli faktör ise eğitim durumudur.
Bu konuda yapılan bazı çalışmalarda eğitim
düzeyinin yükselmesiyle, eleştirel düşünme
becerisinin arttığı gözlemlenmiştir (26, 27, 30,
38, 39). Buna karşın Erdem ve ark. (2013)’nın
öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerindeki
değişimi belirlemek amacıyla yapmış oldukları
çalışmada ise, üçüncü sınıf öğrencilerinin eleştirel
düşünme eğilimlerinin, birinci ve dördüncü sınıf
öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Aynı çalışmada bu durumun nedenleri ilk 3 yıl,
eğitimin entegre müfredatı ve aktif öğretim
yöntemlerini kapsaması, verilen eğitimin
öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirmesi,
teori ve uygulamanın birlikte verilmesinin eleştirel
düşünmeyi geliştirmesi olarak açıklanmıştır.
Ayrıca dördüncü sınıfta yürütülen intörnlük
eğitiminde rutin uygulamaların yapılmasının,
eleştirel düşünme puanlarının azalmasına neden
olacağı vurgulanmıştır (36). Bu nedenle eleştirel
düşünme ile ilgili yapılan birçok çalışmada
hemşirelik eğitimi müfredat programı ve
yöntemlerinin eleştirel yönden gözden geçirilmesi
önerilmiştir (36, 37).

Sağlık çalışanları arasında hasta ile en uzun
zamanı geçiren ve bu doğrultuda da bireydeki
ilk değişimleri belirleme fırsatına sahip olan
hemşireler, karar verme sürecinde oldukça önemli
rol oynamaktadır. Hemşireler klinik karar verme
sürecinde, bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak
hangi kanıtı hangi hastada kullanmaları
gerektiğini öngörebilmelidir. Bununla birlikte
klinik kararların her biri, konuyla ilgili en iyi
kanıtlara dayalı olmalıdır. Hasta ile ilgili doğru
kararların alınabilmesi için bütün seçeneklerin
göz önünde bulundurulması son derece önemlidir
(23).
HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
Hemşirelikte eleştirel düşünmenin önemi ile
ilgili yurtdışında ve yurtiçinde yapılan çalışmalar
incelendiğinde, hemşirelik öğrencileri, hemşireler
ve yönetici hemşireler üzerinde yapılmış birçok
araştırma olduğu görülmektedir. Yurt dışında
yapılan bazı çalışmalarda hemşirelerin eleştirel
düşünme düzeyinin orta veya yüksek düzey

42

Hemşirelik Uygulamalarında Eleştirel Düşünmenin Önemi

Tablo 1. Hemşirelikte Eleştirel Düşünceyle İlgili Yurtdışında Yapılan Bazı Çalışmalar
Araştırmacılar ve
Araştırma Yılı

Araştırmanın Adı

Örneklem Özelliği Çalışma Sonucu

Wangensteen ve ark. Yeni Mezun Olan
(2010)
Hemşirelerin Eleştirel
Düşünme Eğilimlerinin
Belirlenmesi

Hemşireler

Çalışmada, hemşirelerin eleştirel
düşünme eğilimlerinin yüksek düzeyde
olduğu tespit edilmiştir (25).

Chang ve ark.
(2011)

Klinikte Çalışan
Hemşirelerdeki Eleştirel
Düşünme Becerisi ile
Hemşirelik Yeterliliği
Arasındaki İlişki

Hemşireler

Naber ve WWyatt
(2014)

Yansıtıcı Günlük
Yazmanın Lisans
Öğrencilerinin Eleştirel
Düşünme Becerileri ve
Eğilimleri Üzerindeki
Etkisi
Lisansüstü Hemşirelik
Programlarında, Eleştirel
Düşünme Becerilerinin
Performans ve Gelişim
Üzerine Etkisi
Hemşirelik Öğrencilerinin
Öz Yeterlik, İletişim
Becerileri ve Eleştirel
Düşünme Eğilimlerinin,

Hemşirelik
Öğrencileri

Çalışmada, eleştirel düşünme becerisi
ve hemşirelik yeterliliği arasında
anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca
yüksek lisans mezunu hemşirelerin
eleştirel düşünme beceri seviyesi, lisans
mezunu hemşirelere göre daha yüksek
bulunmuştur (42).
Çalışmada, yansıtıcı günlük yazma ile
birlikte öğrencilerin eleştirel düşünme
becerileri ve eğilimlerinin arttığı
saptanmıştır (19).

Pitt ve ark. (2015)

Mi-Ok (2016)

Lee ve ark. (2016)

Hemşirelik
Öğrencileri

Çalışmada, öğrencilerin eleştirel
düşünme becerilerinin başarılarını
önemli ölçüde etkilediği saptanmıştır
(40).

Hemşirelik
Öğrencileri

Çalışmada, öz yeterlilik, iletişim
becerisi ve eleştirel düşünme eğiliminin
hemşirelik öğrencilerinde klinik
performansı artırdığı saptanmıştır (41).

Klinik Performansları
Üzerine Etkisi
Geleneksel Olmayan
Hemşirelik
Öğretim Yöntemlerinin,
Öğrencileri
Hemşirelik Öğrencilerinin
Eleştirel Düşünme
Becerilerine Etkisinin
Belirlenmesi İçin Yapılan
Bir Meta Analiz Çalışması
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Çalışma, eleştirel düşünme becerisini
geliştirmek için tasarlanan yeni öğretme
ve öğrenme yöntemlerinin eleştirel
düşünme eğilimlerini arttırmada etkili
olduğu belirlenmiştir (39).
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Raterink (2016)

Yue ve ark. (2017)

Cui ve ark. (2018)

Zuriguel-Pérez ve
ark. (2018)

Zuriguel-Pérez ve
ark. (2019)

Futami ve ark.
(2019).

Yansıtıcı Günlük
Yazmanın, Lisansüstü
Hemşirelik Öğrencilerinin
Eleştirel Düşünme
Becerilerine Etkisinin
Belirlenmesi
Kavram Haritasının
Hemşirelik Eğitiminde
Eleştirel
Düşünme Düzeylerine
Etkisi: Sistematik
Derleme ve Meta-analiz
Çalışması
Kanıta Dayalı
Uygulamaların Hemşirelik
Öğrencilerinde Eleştirel
Düşünme Becerilerinin
Gelişmesi Üzerine
Etkisi: Bir Meta-Analiz
Çalışması
Yönetici Hemşireler
ve Klinik Hemşirelerin

Hemşirelik
Öğrencileri

Çalışmada, yansıtıcı günlük
yazmanın, öğrencilerin eleştirel
düşünme becerilerini geliştirmek için
kullanabilecekleri bir araç olduğu
belirlenmiştir (20).

24 tane çalışma
analiz edilmiştir.

Bu çalışmada, hemşirelik eğitiminde
kavram haritası kullanılmasının eleştirel
düşünmenin boyutları olan duygusal
ve bilişsel becerileri olumlu yönde
etkilediği saptanmıştır (22).

Bu sistematik
literatür
araştırmasında
1079 hemşirelik
öğrencisi ile yapılan
toplam dokuz
çalışma taranmıştır.
Yönetici Hemşireler
ve Hemşireler

Bu meta-analiz çalışması sonucunda,
hemşirelik öğrencilerinin eleştirel
düşünme becerilerinin gelişmesinde
kanıta dayalı uygulamaların geleneksel
öğretime göre daha üstün olduğu
saptanmıştır (38).

Yönetici hemşirelerin eleştirel
düşünme düzeylerinin, klinikte çalışan
Eleştirel Düşünme
hemşirelerden daha yüksek olduğu
Düzeylerinin
saptanmıştır. Yönetici hemşirelerin
Karşılaştırılması
eleştirel düşünme düzeylerinin yüksek
olması, yaşlarının ve eğitim düzeylerinin
yüksek olmasıyla ilişkilendirilmiştir
(26).
Sosyodemografik ve
Hemşireler
Hemşirelerin orta düzeyde eleştirel
Mesleki Değişkenlere
düşünce seviyesine sahip olduğu
Göre Klinik Hemşirelerin
belirlenmiştir. Eleştirel düşünce
Eleştirel Düşünme
becerilerinin, özellikle yaş, deneyim
Seviyeleri: Karşılaştırmalı
yılı, vardiyalı çalışma, sözleşme türü
Bir Çalışma
ve eğitim seviyesi gibi belirli sosyodemografik ve mesleki değişkenlerle
ilişkili olduğu saptanmıştır (27).
Japonya’da Hastanede
Yönetici Hemşireler Acil ünitesinde çalışan, lisans ve
Çalışan Hemşireler
ve Hemşireler
lisansüstü mezunu olan ve lisans
Arasında Eleştirel
sonrası hemşirelik araştırmalarında
Düşünme Eğilimi:
deneyimi olan hemşirelerin, eleştirel
Örgütsel ve Kişisel
düşünme düzeyinin daha yüksek olduğu
Faktörlerin Etkisi
saptanmıştır (35).
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Tablo 2. Hemşirelikte Eleştirel Düşünceyle İlgili Ülkemizde Yapılan Bazı Çalışmalar
Araştırmacılar ve
Araştırma Yılı

Araştırmanın Adı

Örneklem
Özelliği

Çalışma Sonucu

Kantek ve Gezer
(2010)

Bir Sağlık
Yüksekokulunda
Öğrencilerin Eleştirel
Düşünme ve Problem
Çözme Becerilerinin
İncelenmesi
İç Hastalıkları Hemşireliği
Dersinin Öğrencilerin

Hemşirelik
Öğrencileri

Çalışmada, öğrencilerin eleştirel
düşünme becerilerinin düşük düzeyde
olduğu, hemşirelik ve ebelik bölümü
öğrencileri arasında eleştirel düşünme
becerisi düzeyi açısından fark olmadığı
saptanmıştır (28).
Çalışmada, iç hastalıkları hemşireliği
dersi alan öğrencilerin dönem sonundaki

Kılıç Akça ve Kiper
(2012)

Hemşirelik
Öğrencileri

Eleştirel Düşünme
Eğilimine Etkisi

Erdem ve ark. (2013) Öğrenim Yaşantıları
Süresince Hemşirelik
Öğrencilerinin
Eleştirel Düşünme
Düzeylerindeki Değişim
Kanbay ve ark.
Hemşirelik Öğrencilerine
(2013)
Verilen
Eleştirel Düşünme
Eğitiminin Problem
Çözme Becerisi Üzerine
Etkisi

Hemşirelik
Öğrencileri

Erkuş ve Bahçecik
(2015)

Yönetici
Hemşireler

Öztürk Yıldırım ve
Karadağ (2016)

Özel Hastanelerde Çalışan
Yönetici Hemşirelerin
ve Hemşirelerin Eleştirel
Düşünme Düzeyi ve
Problem Çözme Becerileri
Yönetici Hemşirelerin
Eleştirel Düşünce
Becerileri ile Araştırma
Kullanım Engelleri ve
Kolaylaştırıcılarına İlişkin
Algıları

Hemşirelik
Öğrencileri

Yönetici
Hemşireler
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eleştirel düşünme eğilimi puanlarının,
dönem başındaki eleştirel düşünme
eğilimi puanlarıyla karşılaştırıldığında
anlamlı bir artış gösterdiği belirlenmiştir
(37).
Çalışmada, üçüncü sınıftaki öğrencilerin
eleştirel düşünme eğilimlerinin, birinci
ve dördüncü sınıftaki öğrencilerden daha
yüksek olduğu saptanmıştır (36).
Çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin
eleştirel
düşünme eğilim puan ortalamalarının
orta düzeyde olduğu, sınıflara göre
eleştirel düşünme ve problem çözme
beceri puan ortalamaları
arasında fark olmadığı belirlenmiştir
(32).
Çalışmada, yönetici hemşirelerin ve
hemşirelerin eleştirel düşünme düzeyleri
düşük düzeyde bulunmuştur (33).

Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme
düzeylerinin düşük düzeyde olduğu ve
araştırma kullanımında öncelikli engeli
“hemşire faktörü” olarak algıladıkları
saptanmıştır (29).
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Erdem ve ark. (2017) Hemşirelik Öğrencilerinde
Kavram Haritasının
Problem Çözme ve
Eleştirel
Düşünme Düzeylerine
Etkisi
Baran ve Balcı
Yönetici Hemşirelerin
(2017)
Eleştirel Düşünme
Eğilimleri Üzerine Bir
Araştırma

Sarıtaş ve Yıldırım
(2018)

Hemşirelik
Öğrencileri

Çalışmada, kavram haritası yönteminin
son sınıf hemşirelik öğrencilerinin
problem çözme ve eleştirel düşünme
becerisini olumlu yönde etkilediği
saptanmıştır (21).

Yönetici
Hemşireler

Hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim
puanlarının düşük düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Hemşirelerin yaşlarının
artmasıyla eleştirel düşünme eğilimi,
kendine güven, analitik ve merakın
arttığı gözlenmiştir. Eleştirel düşünme
becerileri hakkında eğitim almış

Ameliyathane
Hemşirelerinin
Eleştirel Düşünme
Eğilimlerinin
Belirlenmesi
Hemşirelerinin Eleştirel
Düşünme Eğilimleri:
Bir Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Örneği

Hemşireler

Oktay ve ark. (2019) Sağlık Yüksekokulu
Öğrencilerinin Eleştirel
Düşünme Eğilimleri

Hemşirelik
Öğrencileri

Afşar ve ark. (2018)

Özdil ve ark. (2019)

Hemşireler

Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik
Araştırma ve Gelişmelere Öğrencileri
Karşı Farkındalık
Tutumları ve Eleştirel
Düşünme Becerileri
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olan hemşirelerin doğruyu arama,
açık fikirlilik, analitik ve sistematik
açısından, eğitim almayan hemşirelerden
farklılık gösterdiği saptanmıştır (30).
Çalışmada, hemşirelerin çalışma
koşullarının olumsuz etkileri nedeniyle,
eleştirel düşünme düzeylerinin yetersiz
olduğu saptanmıştır (5).
Eleştirel düşünme eğilim puanlarının
acil serviste çalışan hemşirelerde daha
yüksek olduğu belirlenmiştir. Mesleki
yayın ve bilimsel çalışmaların takip
edilmesinin hemşirelerde eleştirel
düşünme eğilimini olumlu yönde
etkilediği saptanmıştır (34).
Araştırıcı ve dürüst karaktere sahip
olmanın eleştirel düşünme eğilimleri
üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.
Sosyal aktivitelere katılmanın eleştirel
düşünme eğilimi boyutlarından kendine
güven ve meraklılık boyutu puanlarını
yükselttiği belirlenmiştir (16).
Çalışmada, öğrencilerin araştırma
ve gelişmeye karşı tutumlarının
olumlu buna karşın eleştirel düşünme
becerilerinin düşük olduğu saptanmıştır
(31).
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Baran ve Balcı’nın (2017) çalışmasında, eğitim
almayan
hemşirelerle
karşılaştırıldığında,
eleştirel düşünme becerileri hakkında eğitim
almış olan hemşirelerin doğruyu arama, açık
fikirlilik, analitik ve sistematik düşünme
açısından farklılık gösterdiği saptanmıştır (30).
Afşar ve ark. (2018) çalışmalarında ise mesleki
yayın ve bilimsel çalışmaların takip edilmesinin
hemşirelerde eleştirel düşünme eğilimini olumlu
yönde etkilediği saptanmıştır (34). Ayrıca yapılan
çalışmalarda yaş ve deneyiminde eleştirel
düşünme becerisini artırdığı belirtilmektedir (26,
27, 30). Bununla birlikte bir çok araştırmada
hemşirelerin eleştirel düşünme becerilerini
geliştirmek için, kanıta dayalı uygulamalar,
kavram haritası ve yansıtıcı günlük yazmanın
kullanılması önerilmiştir (19-22, 38). Lee ve ark.
(2016) yaptıkları çalışmada eleştirel düşünme
becerisini geliştirmek için tasarlanan yeni öğretme
ve öğrenme yöntemlerinin eleştirel düşünme
eğilimlerini geliştireceği saptanmıştır (39).
Pitt ve ark. (2015)’ nın çalışmalarında eleştirel
düşünme becerisinin öğrencilerin başarılarını,
Mi-Ok (2016) ‘un çalışmasında ise hemşirelerin
klinik performanslarını artırdığı saptanmıştır. Bu
durumun nedeni eleştirel düşünmenin, klinikte
alternatif seçenekleri çoğaltması, otonomiyi
güçlendirmesi, bilgi ve becerileri kullanarak
klinik karar verme becerisini artırması şeklinde
açıklanmıştır (40, 41).

ve hemşirelik eğitimi müfredat programlarında
eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretim yöntem
ve tekniklerinin kullanılması önerilmektedir.
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Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde COVID 19 Pandemi
Dönemi Doğumlarının Maternal ve Fetal Sonuçları
Maternal and Fetal Outcomes of COVID 19 Pandemic Deliveries at
Ankara Baskent University Hospital
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ÖZ

ABSTRACT

Pandemi dönemini doğumlarının maternal ve fetal sonuçlarının
pandemi öncesi dönem ile karşılaştırılması amaçlandı.
Retrospektif gerçekleştirilen çalışmaya 1 Kasım 2019 ile 8 Mayıs
2020 tarihleri arasındaki 279 doğum dahil edildi. Doğumlar iki gruba ayrıldı. Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının saptandığı 11 Mart
2020 tarihinden 8 Mayıs 2020 tarihine kadarki pandemi döneminde
gerçekleşen doğumlar Grup 1 (N=93) olarak belirlendi. Grup 1’deki
her vaka için 1 Kasım 2019-11 Mart 2020 tarihleri arasında pandemi
öncesi dönemde gerçekleşen iki vaka belirlenerek Grup 2 (N=186)
oluşturuldu. İkiz gebeliklerde (29/279), pandemi döneminde doğum
yapan gebelerin pandemi öncesine göre, gebelik haftasının anlamlı
şekilde düşük olduğu ve yenidoğan yoğun bakım kabullerinin anlamlı şekilde yüksek olduğu saptandı (Sırasıyla P=0.001 ve P=0.003).
COVID-19 tanısı almamış ancak pandemi döneminde doğum yapan
gebelerde maternal ve neonatal sonuçların değişmediği izlendi.

The aim was to compare the maternal and fetal outcomes of deliveries during the pandemic period with the pre-pandemic.
The study, which was carried out retrospectively, included 279 births
between 1 November 2019 – 8 May 2020. Birth cases were divided
into two groups. The births within the time period from 11 March
2020, which is the date that the first case of COVID-19 has been
detected in Turkey, till 8 May 2020 have been assigned as Group 1
(N=93). For each case in Group 1, two cases that occurred in the
pre-pandemic period between November 1, 2019 - March 11, 2020
were sellected . In twin pregnancies (29/279), it was found that who
gave birth during the pandemic period had a significantly lower gestational week, and higher neonatal intensive care admissions than
before pandemic period. (P = 0.001 and P = 0.003, respectively).
It was observed that maternal and neonatal results did not change in
pregnant women who were not diagnosed with COVID-19 but delivered during the pandemic period.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; Asemptomatik; Gebelik; Doğum;
Yenidoğan

Keywords: COVID-19; Asymptomatic; Pregnancy; Birth; Newborn

GİRİŞ

(3). 30 Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),
salgını uluslararası endişe verici bir halk sağlığı
acil durumu olarak ilan etti (4). Şubat 2020’de
DSÖ, 2019 koronavirüs hastalığı anlamına gelen
ve ciddi bir akut solunum yolu enfeksiyonu olan
COVID-19 hastalığını tanımladı (5).

Koronavirüsler, elektron mikroskobu altında
taç benzeri görünüme sahip, zarflı, tek sarmallı
RNA virüsleridir. Son yirmi yılda, insanlarda ağır
solunum yolu hastalığına neden olan 2 koronavirüs
ortaya çıktı: Ağır akut solunum sendromu
koronavirüs (SARS-CoV) ve Ortadoğu solunum
sendromu koronavirüs (MERS-CoV) (1). Ancak
pnömoni etkeni olan yeni bir kornovirüsün ilk
vakası 2019 Aralık ayında Çin’de rapor edildi (2).
Daha sonra SARS-COV-2 olarak adlandırılan bu
virüs Çin’e ve ardından tüm dünyada hızla yayıldı

Dünya genelinde yayılan koronovirüs salgınının
Türkiye’de tespit edilen ilk vakası 11 Mart 2020’de
açıklandı. Türkiye’de 08.05.2020 tarihi itibari ile
toplam COVID-19 vaka sayısı 135.569’u ve ölüm
sayısı 3689’u buldu (6). COVID-19 hastalığı, kısa
bir süre içinde, MERS ve SARS için bildirilenden
daha fazla vakaya neden oldu (7).
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SARS ve MERS ile ilgili verilere göre Koronovirüs
enfeksiyonlarına sahip gebelerin genel nüfusa
göre hastaneye yatma veya ölme olasılığı daha
yüksektir (7). COVID-19 hastalığı olan gebelerin
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çoğunluğunu asemptomatik vakaların oluşturduğu
bilinse de, maternal ve neonatal etkileri hakkında
bilinenler yayımlanan kısıtlı vaka sayılı seriler
ile sınırlıdır (8-10). COVID-19 hastalığı için
sürveyans sistemleri kurulurken, asemptomatik
olup, solunum yollarında virüsü taşıyarak bulaşa
sebep olabilecek gebelerin doğum ve sonrası
verilerinin toplanması ve raporlanması önem
kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı olası
COVID-19 vakası tanısı almamış ancak pandemi
döneminde doğum yapan gebelerin maternal ve
fetal ve sonuçlarının pandemi öncesi dönem ile
karşılaştırılmasıdır.

sezaryen şeklinde ise endikasyonu, hastanede
kalış süresi, postpartum hemoglobin düşüşü,
postpartum eritrosit süspansiyonu transfüzyonu
ihtiyacı, postpartum yara yeri enfeksiyonu varlığı,
postpartum şikayet varlığı ve ultrasonografik
fetal gelişim takip verileri elde edildi. Geleneksel
olarak fetüsün tahmini fetal ağırlığı gebelik
haftasına göre 10 persentil’in altında ise fetal
gelişme kısıtlılığı olarak kabul edildi (11).
Yenidoğan gözlem notlarından bebeklerin doğum
ağırlığı, 1. Dakika Apgar skoru ve yoğun bakıma
kabul verileri elde edildi. Ateş, solunum sıkıntısı
ve öksürük şikayetlerine ait veriler postpartum
şikayet başlığı altında değerlendirildi.

GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışma Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde
retrospektif olarak gerçekleştirildi. Çalışma için
Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurulunun
ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik
Araştırmalar Kurulu’nun izni alındı. Türkiye’de
PCR ile ilk COVID-19 vakasının saptandığı
11 Mart 2020 tarihinden 8 Mayıs 2020 tarihine
kadar olan pandemi döneminde kliniğimizde
gerçekleşen
doğumlardaki
maternal
ve
neonatal sonuçlar, 1 Kasım 2019- 10 Mart 2020
tarihleri arasındaki pandemi öncesi dönem ile
karşılaştırıldı. Çalışmada maternal ve neonatal
sonuçları etkilememesi için 24. gebelik haftasının
altında gerçekleşen ve yaşamla bağdaşmayan
anomalili fetüslerin eşlik ettiği doğumlar çalışma
dışı bırakıldı. 11 Mart 2020 - 8 Mayıs 2020 tarihleri
arasında gerçekleşen toplam 95 doğumdan
kriterleri karşılayan toplam 93 doğum vakası
çalışmaya dahil edildi (Grup 1). Bilgisayardaki
tarihe dayalı doğum kayıt listesinden 1 Kasım
2019 – 10 Mart 2020 tarihleri arasındaki pandemi
öncesi dönemde gerçekleşen doğumlardan, Grup
1’deki her bir vaka için iki vaka belirlendi ve 186
doğum vakası tespit edilerek Grup 2 oluşturuldu.
Çalışmaya dahil edilen Grup 1 ve Grup 2’deki
toplam 279 vakaya ait hasta dosyaları ve
laboratuvar sonuçları taranarak gebeye ait yaş,
gravida, parite, yardımcı üreme tekniği kullanımı,
hipertansiyon öyküsü, gestasyonel diyabet öyküsü,
karaciğer hastalığı öyküsü, kalp hastalığı öyküsü,
kanser öyküsü, sigara kullanımı, doğumda gebelik
haftası, başvuru şikayeti, doğum şekli, doğum

Türkiye’de ilk vakanın saptanmasının ardından,
kliğimize doğum için kabul edilen her gebe Sağlık
Bakanlığı tanı algoritmalarına göre güncellemeler
takip edilerek aşağıdaki kriterler bakımından
sorgulandı (Son güncelleme 14 Nisan 2020) (12).
A. i. Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti
ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum
sıkıntısı) ve ii. Klinik tablonun başka bir neden/
hastalık ile açıklanamaması ve iii. Semptomların
başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi
veya yakınının yurt dışında bulunma öyküsü,
B. i. Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti
ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum
sıkıntısı) ve ii. Semptomların başlamasından
önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19
vakası ile yakın temas eden,
C. i. Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu
belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve
solunum sıkıntısı) ve ii. Son 14 gün içinde gelişen
akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada,
ateş, öksürük, dispne, takipne, hipoksemi,
hipotansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın
radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle
hastaneye yatış gerekliliği,
D. Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya
nefes darlığı olması ve burun akıntısı olmaması.
Protokolde A veya B veya C veya D kriterlerinden
birine sahip olan gebe olası COVID-19 vakası
olarak tanımlanmakta ve COVID-19 olası
vaka tanımına uyan hastalara SARS-CoV-2

50

Sağlık ve Toplum 2021;31 (2) 49-57

için Polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR) testi ile
değerlendirme önerilmekte
idi. Kliniğimize pandemi
döneminde doğum için
kabul edilen gebelerden
Olası COVID-19 tanı
kriterlerini
karşılayan
ve PCR testi uygulanan
gebe
olmadı.
Yine
yenidoğanlardan maternal
endikasyonla veya yeni
gelişen bulgular nedeni ile
PCR testi uygulanan bebek
olmadı.

Tablo 1. Doğum yapan gebelerin klinik özellikleri. Değerler sayı (%)
olarak veya ortanca ± standart sapma olarak verilmiştir.
(Ankara, 2020.)
Karekteristik

P a n d e m i
d ö n e m i
doğumlar
(N=93)

Pandemi öncesi
dönem doğumlar

P değeri

(N=186)

Yaş

32.7 ± 4.63

32.5 ± 5.02

P>.05

Gravida

2 (1-7)

2 (1-6)

P>.05

Parite

1 ( 0-4)

0 ( 0-4)

P>.05

Yardımcı üreme tekniği

8 (8.6)

29 (15.6)

P>.05

Komorbidite

16 (17.2)

29 (15.6)

P>.05

9 (9.7)

8 (4.3)

P>.05

4 (4.3)

16 (8.6)

1 (1.1)

2 (1.1)

2 (2.2)

4 (2.2)

1 (1.1)

1 (0.6)

0

0

Hipertansiyon

Yoğun bakım ihtiyacı olGestasyonel Diabet
mayan yenidoğan bebekKaraciğer Hastalığı
lerin tamamı anne yanına
Kalp Hastalığı
verildi ve emzirmelerine
izin verildi. Vital bulguları
Kanser
stabil olan ve solunum sisSigara
temi şikayetleri olmayan
anne ve yenidoğan taburcu
edildiler. Pandemi döneminde doğum yapan tüm kadınlar doğumdan bir
ay sonra kontrol edilerek, kendilerinde ve yenidoğanlarında bu dönem zarfında gelişmiş olabilecek
COVID-19 bulguları bakımından sorgulandılar.
Postpartum kendisinde ve yenidoğanında solunum sistemine ait şikayet gelişen anne olmadı.
Doğum yapan gebelerin tamamının antenatal
takipleri kliniğimizde gerçekleşti. Vakaların
tamamının doğum-ameliyat notları, laboratuvar
sonuçları, anamnez-epikriz notları, yenidoğan
gözlemleri mevcuttu.
Araştırma bulgularının istatistiksel analizi
SPSS (Version 22, IBM Corp., Armonk, NY,
USA) paket programı ile yapıldı. Gruplar arası
karşılaştımalar için Ki-kare (X2) testi kullanıldı.
Bağımsız değişkenlerin değerlendirilmesinde
Bağımsız değişkenler T-test ve non-parametrik
testler kullanıldı. P < .05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
Çalışmaya katılan vakaların klinik özellikleri
Tablo 1’de izlenmektedir. Tüm doğum
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vakalarında yaş, gravida, parite, yardımcı üreme
tekniğini kullanımı ve eşlik eden komorbit
hastalık bakımından gruplar arası fark izlenmedi
(P>.05). Çalışmaya katılan vakalarının obstetrik
özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. En sık sezaryen
endikasyonunun uterin cerrahi öyküsü olduğu
görüldü. Tüm doğum vakalarında 35 yaş üstü
olma, fetal gelişme kısıtlılığı varlığı, 37. gebelik
haftası altında doğum, maternal mortalite,
hastanede kalış süresi, postpartum hemoglobin
düşüşü, postpartum yara yeri enfeksiyonu varlığı
değişkenlerinin gruplar arası dağılımı Tablo 3’te
izlenmektedir. Vakaların dördünde postpartum
eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ihtiyacı
duyulurken bunlardan yalnızca biri (multipar ve
makrozomik bebek doğum yapan vaka) pandemi
döneminde gerçekleşmişti. Pandemi döneminde
bir vakada, pandemi öncesi dönemde ise iki
vakada görülen yara yeri enfeksiyonu dışında
postpartum komplikasyon saptanmadı.
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Tablo 2. Doğum vakaların obstetrik özellikleri. Değerler sayı (%) olarak veya ortanca ± (minimummaksimum) olarak verilmiştir. (Ankara, 2020.)
Karekteristik

1
2

Pandemi dönemi Pandemi
öncesi
doğumlar
dönem doğumlar
P değeri
(N=93)
(N=186)
38 (26 - 41)
38 (27- 41)
P>.05
P>.05
12 (12.9)
29 (15.6)
7 (7.5)
32 (17.2)
1 (1.1)
2 (1.1)
73 (78.5)
123 (66.1)
7 (7.5)
25 (13.4)
P>.05
86 (92.5)
161 (86.6)
38 (44.2)
63 (39.1)
P>.05
3 (3.5)
5 (3.1)
7 (8.1)
22 (13.7)
8 (9.3)
16 (9.9)
10 (11.6)
15 (9.3)
5 (5.8)
13 (8.1)
2 (2.3)
4 (2.5)
0 (0)
2 (1.2)
6 (7)
7 (4.3)
6 (7)
14 (8.7)

Gebelik haftası
Başvuru Şikayeti
Kontraksiyonların başlaması
Memran Rüptürü
Kanama
Şikayet yok
Doğum şekli
1
NVD
2
CS
Sezaryen Endikasyonları
Uterin cerrahi öyküsü
Makrozomik bebek
Çoğul gebelik
Sefalopelvik uyumsuzluk
Fetal distress
Maternal Hastalık
İlerlemeyen eylem
Plasenta adezyon anomalisi
Prezentasyon anomalisi
İleri anne yaşı + uygunsuz bishop skoru

NVD: Vajinal yol ile doğum
CS: Sezaryen seksiyo ile doğum

Tablo 3: Tüm vakalarda gruplar arası yaş, fetal gelişme kısıtlılığı, doğum haftası, maternal mortalite,
hastanede kalış süresi, postpartum hemoglobin düşüşü, postpartum yara yeri enfeksiyonu varlığı
oranları. Değerler sayı (%) olarak veya ortanca ± standart sapma olarak verilmiştir. Ankara, 2020.

Yaş
≥35 yaş üstü
<35 yaş
1
FGK
Var
Yok
Doğum haftası
≥37 hafta
<37 hafta
Maternal mortalite
Hastanede kalış süresi (gün)
2
Postpartum hemoglobin düşüşü (g/dl)
Postpartum yara yeri enfeksiyonu
1
FGK: Fetal gelişme kısıtlılığı

Pandemi dönemi
doğumları

Pandemi
öncesi P değeri
dönem doğumları

(N=93)
33 (35.5)
60 (64.5)

(N=186)
70 (37.6)
116 (62.4)

2 (2.2)
91 (97.8)

12 (6.5)
174 (93.5)

83 (89.2)
10 (10.8)
0 (0)
2.5 ± 2.3
1.4 ± 0.8
1 (1.0)

156 (83.9)
30 (16.1)
0 (0)
2.3 ± 1.9
1.7 ± 0.8
2 (1.0)
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P>.05
P>.05
P>.05
P>.05
P>.05
P>.05
P>.05
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Tablo 4: İkiz ve tekil gebeliklerde yenidoğan sonuçlarının gruplar arası karşılaştırılması. Değerler
sayı (%) olarak veya ortanca ± standart sapma (minimum-maksimum) olarak verilmiştir.
(Ankara, 2020.)
Pandemi dönemi Pandemi öncesi dönem P değeri
doğumları
doğumları
Tekil gebelikler
Gebelik haftası
Preterm eylem varlığı
Yenidoğan ağırlığı
Yenidoğan Yoğun Bakıma Kabul
1.Dakika Apgar skoru >7
İkiz gebelikler
Gebelik haftası
Preterm doğum varlığı
Yenidoğan ağırlığı
Ortalama yenidoğan ağırlığı , gr
Yenidoğan Yoğun Bakıma Kabul
Dakika Apgar skoru > 7
Neonatal mortalite

N=86
38 ± 1.2 (31- 41)
3 (3.5)
3299,2 ± 442.9
(2085 - 4380)
16 (18.6)
85 (99.8)
N=7
33 ± 3.5 (26 - 36)
7 (100)
1670 ± 475.4
(875 - 2300)
14 (100)
14 (100)
N=93
0 (0)

N=164
38 ± 1.7 (27- 41)
15 (9.1)
3212,16 ± 583.8
(725 - 4260)
34 (20.7)
163 (99.4)
N=22
36 ± 1.2 (33 - 37)
15 (68.2)
2342.6 ± 416.1
(1488 - 3045)
26 (59.1)
44 (100)
N=186
0 (0)

P>.05
P>.05
P>.05
P>.05
P>.05
P= 0.001
P>.05
P=>.05
P=0.003
P>.05
P>.05

TARTIŞMA
Bu çalışmada, COVID-19 pandemisi döneminde
gerçekleşen 93 doğum vakasının maternal ve
neonatal sonuçları, pandemi öncesi dönemde
gerçekleşen 186 doğum vakası ile karşılaştırıldı.
İki grubun klinik ve obstetrik karekteristikleri
benzerdi ve gruplar arasında maternal ve neonatal
sonuçlarda ikiz gebelikler dışında anlamlı ilişki
saptanmadı. Pandemi döneminde doğum yapan
yedi ikiz gebenin gebelik haftalarının anlamlı
şekilde düşük olduğu ve yenidoğan yoğun bakım
kabullerinin anlamlı şekilde yüksek olduğu
saptandı. (Sırasıyla P=0.001 ve P=0.003). Bu
farklılığın neden kaynaklandığını bilmiyoruz.
Ancak ikiz gebelerin tamamının obstetrik
nedenler ile preterm doğum yapmış olmalarının
etken olduğu düşünüldü. Vakaların hiçbirinde
pnömoni gelişmedi ve yenidoğanların hiçbirinde
vertikal bulaş kaynaklı olabilecek ciddi neonatal
asfiksi veya ölüm izlenmedi.

İkiz ve tekil gebeliklerde yenidoğan sonuçlarının
gruplar arası karşılaştırılması Tablo 4’te
verilmiştir. Tüm gebelerin % 10.3 (29/279)’ünü
ikiz gebelikler oluştururken, %89.7 (250/279)’si
de tekil gebelik idi. Yenidoğanların yoğun bakıma
kabulleri prematürite kaynaklı idi. Pandemi
döneminde ikiz gebeliklerin tamamının (N=7)
preterm doğum yaptığı saptandı. İkiz gebeliklerde
gebelik haftası ve yenidoğan yoğun bakıma kabul,
pandemi döneminde gerçekleşen doğumlar ile
pandemi öncesi dönemde gerçekleşen doğumlar
arasında karşılaştırıldığında anlamlı ilişki saptandı
(sırasıyla P=0.001 ve P=0.003). İki grup arasındaki
bu fark, pandemi döneminde gerçekleşen
doğumların gebelik haftası ortancasının 33.
hafta olmasından kaynaklanıyordu. Pandemi
döneminde gerçekleşen doğumların preterm
olma sebepleri; 2 gebede preeklampsi, 1 gebede
monokoryonik monoamniyotik koryonisite, 1
gebede kolestaz, 1 gebede preterm eylem, 2
gebede fetal gelişme kısıtlılığı ve fetal distres
idi. İkiz gebeliklerde preterm doğum varlığı,
yenidoğan ağırlığı ve yenidoğan 1. Dakika Apgar
skoru bakımından iki grup arasında anlamlı ilişki
bulunmadı (P>.05).

COVID-19 pandemisi tüm dünyada hızla
yayılırken ilk veriler salgının başlangıç noktası
Çin’den bildirildi. Çin’in Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezi, klinik ve epidemiyolojik
olarak değerlendirdiği 72.314 COVID-19
vakasının doğrulanmış, şüpheli, teşhis edilmiş ve
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asemptomatik olarak 4 sınıfa ayrıldığı bir rapor
hazırladı (13). Bu raporda ölüm oranının % 2.3
olduğu ve vakaların çoğunluğunu (% 62) hafifasemptomatik fakat laboratuvar testleri (PCR) ile
doğrulanmış vakaların oluşturduğu belirtildi (13).

gebenin tamamı olası COVID-19 tanı kriterleri
bakımından sorgulandı. Kriterlere göre olası
COVID-19 vakası tanısı konulan ve PCR testi
uygulanan gebe olmadı. Bu nedenle tamamı
asemptomatik olan vakalarımızın pozitif olma
oranını veremiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla
Türkiye’de asemptomatik vakaların ne kadarının
SARS-CoV-2 pozitif olduğu ile ilgili henüz bir
çalışma yayımlanmadı. Ancak asemptomatik olan
bu gebelerin yurtdışı bildirilen oranlara benzer
olarak önemli bir kısmının SARS-CoV-2 pozitif
olacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.

Solunum yolu ödemi, diyafragma yüksekliği,
artan oksijen tüketimi ve gebeliğe bağlı immün
değişiklikler gibi nedenler gebeleri gebe olmayan
kadınlara kıyasla hipoksiye daha az toleranslı hale
getirmektedir (14). Bu değişiklikler nedeniyle
gebe, solunum patojenlerine ve pnömoniye daha
duyarlı hale gelmektedir (14). Pandemi döneminde
gebelerin doğum için hastaneye kabullerinde
takip edilecek algoritma ve uygulanacak test
politikası ülkeler arası ve klinikler arası farklılık
göstermektedir. Doğum için kliniklere kabul
edilen gebelerde SARS-CoV2 varlığının tespiti
için kimi ülkede başvuranların tamamına PCR
testi ile tarama yapılırken kimi ülkede bizde
olduğu gibi solunum sistemine yönelik şikayeti
olanlara PCR testi yapılmaktadır. Doğum için
başvuran gebelerin tamamına PCR testi uygulanan
bir merkezin verileri yayımlandı. Bu verilerde
COVID-19 ilişkili şikayeti olmayan asemptomatik
211 gebenin nazofarengeal örneklerinin 29
(% 13.7)’unda SARS-CoV-2 pozitifliği elde
edildiği raporlandı. Ek olarak başvuruda SARSCoV-2 pozitifliği olan gebelerin çoğunluğunun
(%87,9’unun) COVID-19 ilişkili şikayeti yoktu
(15). Breslin ve arkadaşları da doğum için
başvuran gebelerin solunum sistemine yönelik
şikayetini sorgulayıp, şikayeti olan vakalara PCR
testi uyguladıkları verilerini yayımladılar (16).
SARS-CoV-2 pozitif olan gebelerin %33’nün
başvuruda asemptomatik olduğunu, doğum için
başvuran kadınlara uyguladıkları PCR tarama
testinin, beklenmedik sayıda asemptomatik
vakayı ortaya koyduğunu belirttiler (16). Bu
verilere ek olarak SARS-CoV-2 pozitifliğini tespit
etmek için kullanılan PCR testinin, en yüksek
duyarlılığa sahip nazal örneklerde bile ancak %
63 olması da düşünüldüğünde, asemptomatik
vakaların teşhis edilen ve raporlanan oranlardan
daha yüksek olduğu düşünülmektedir (7,17).
Bizim çalışmamızda tersiyer bir merkez olan
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde
pandemi döneminde doğum için başvuran 93

İran’dan Hantoushzadeh, ciddi COVID-19
hastalığı olan ve doğum yapan 9 gebenin
sonuçlarını yayımladı (18). Gebelerin 5’i 35 yaş
üzerinde idi ve 8 gebe preterm doğum yapmıştı
(18). 9 gebeden 7’sinin öldüğünü, 2 ‘sinin yoğun
bakımda takip edildiğini, yenidoğanlardan
4’ünün öldüğü rapor edildi (18). Bu rapor her
ne kadar COVID-19 hastalığına bağlı anne
ölümlerinin verildiği çok merkezli bir vaka
serisi olsa da, ciddi pnömonisi olan gebelerde
hastalığın ölümcül olabildiğini göstermektedir.
Çin’den bildirilen sonuçlarda da preterm eylem
oranları yüksekti ancak maternal sonuçlar
belirgin şekilde daha iyiydi. Liu, COVID-19
hastalığı tanısı alan 10 gebenin 6’sının preterm
doğum yaptığını, bu gebelerden sadece birinin
akut solunum yolu sendromu nedeniyle yoğum
bakım ihtiyacı olduğunu bildirdi (8). Chen’de
serisinde son trimesterde COVID-19 hastalığı
tanısı alan 9 gebe kadından 4’ünün 37. Gebelik
haftasının altında doğum yaptığını, tamamının
doğum öncesi yada sonrası yoğun bakım ihtiyacı
olmadan taburcu edildiğini raporladı (9). Doğum
için başvuru yaptığında asemptomatik olan ancak
daha sonra yapılan PCR testi ile COVID-19
pozitifliği saptanan gebelerin sonuçlarını
yayımlayan Breslin ise bu vakaların %14’ünün
solunum şikayetleri nedeniyle yoğun bakım
ihtiyacı olduğunu raporladı (16). Çalışmamızda
pandemi döneminde doğum için başvuran
asemptomatik tekil gebeliklerin maternal
sonuçlarını incelediğimizde, preterm doğum
oranları pandemi öncesi dönem ile benzerdi. İkiz
gebeliklerde pandemi döneminde gerçekleşen
doğumların 37. Gebelik haftasında gerçekleştiği
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(N=7), ancak tamamının obstetrik nedenlerden
kaynaklı olduğu gözlendi. Yoğun bakım ihtiyacı
olan veya pnömoni gelişen tekil veya ikiz gebe
olmadı.

vajinal yoldan gerçekleşti. Ancak doğum eylemi
takibi yapılırken asemptomatik kadınların
viral dökülme, damlacık yolu ile iletim veya
nozokomiyal olarak neonatal enfeksiyona neden
olabileceği akılda tutulmalıdır (22).

Zhu, COVID-19 hastalığı olan gebelerin
yenidoğanlarının sonuçlarını yayımladı (10). Bu
vaka serisinde yenidoğanların %60’ı prematüre
idi ve 10 yenidoğanın 2’sinde fetal gelişme
kısıtlılığı mevcuttu (10). Liu’nun verilerinde 10
yenidoğanın 9’u sağlıklı iken, akut solunum yolu
sendromu ve septik şok nedeniyle yoğum bakımda
takip edilen bir gebede intrauterin ölüm gerçekleşti
(19). Chen’in rapor ettiği 9 yenidoğanın 2’sinde
düşük doğum ağırlığı saptanırken, hiçbirisinde
neonatal asfiksi ya da neonatal ölüm görülmedi
(9). Bizim çalışmamızda fetal gelişme kısıtlılığı
oranı pandemi dönemi ve öncesi dönemde
benzerdi. Ek olarak pandemi döneminde doğum
için başvuran asemptomatik tekil gebelerin
yenidoğanlarının neonatal sonuçları pandemi
öncesi dönem ile benzerdi. Pandemi döneminde
doğum yapan yedi ikiz gebenin gebelik haftasının
pandemi öncesi dönemden anlamlı şekilde düşük
olduğu ve yenidoğan yoğun bakım kabullerinin
anlamlı şekilde yüksek olduğu saptandı. Ancak
bu faklılığın ikiz gebelerin tamamının obstetrik
nedenleri ile preterm doğum yapmış olmalarından
kaynaklandığı düşünüldü.

COVID 19’lu gebelerde, gebeliğe özgü bakım
önerileri için henüz sınırlı veri mevcuttur.
Mortalite hızı ülkeden ülkeye farklılık gösterse
de COVID-19 büyük bir halk sağlığı tehditidir
ve gittikçe artan vaka sayılarına dayanarak,
çoğunluğu asemptomatik olan çok sayıda gebe
kadına bakım gerekeceği öngörülebilir. Testin
gerçekliğinden veya eksikliğinden muzdarip
olan ve genel popülasyon verileri içerisinde
henüz yeterince temsil edilmeyen asemptomatik
kadınlar ancak evrensel bir test stratejisinin
geliştirilmesiyle belirlenebilecektir.
Breslin asemptomatik vakaların genel olarak daha
hafif bir hastalık seyri gösterdiğini yayımladı (16).
Erken veriler bizleri cesaretlendirse de daha fazla
kanıt elde edilene kadar, gebe kadınlarda COVID19’un klinik seyri için endişelenmek için bir çok
neden vardır. Araştırmanın yapıldığı tarihte henüz
COVID-19’a karşı bir aşı geliştirilmemişti.
Sonuç olarak; Vakaların
kliniklere doğum
kabullerinde ateş ve solunum yolu şikayetlerinin
varlığı sorgulanmaya devam edilmeli, şikayeti
olan gebeler algoritmalara ve izolasyon
kurallarına uygun şekilde takip edilmelidir.
Daha büyük çalışmalar ile veriler desteklenene
kadar doğumlar yenidoğan yoğun bakım merkezi
bulunan hastanelerde planlanmalı ve COVID-19
enfeksiyonu olan gebeler perinatoloji ünitelerince
takip edilmelidir. Asemptomatik hastalarla
ilgili yapılan çalışmalarda pozitif sonuçların
elde edilmesi nedeniyle tüm hastalar, yakınları
ve doğum ekibi için daha kısıtlayıcı ziyaretçi
politikaları, sıkı el ve solunum hijyeni önlemleri
ve maske kullanılması gerekmektedir.

Doğum sırasında gebeler ağlama, öksürme,
hiperventilasyon yapma yoluyla büyük miktarda
damlacığı havaya yayabilirler (20). Solunum
problemlerinin önüne geçmek, enfeksiyonun
yayılımını azaltmak ve kontrollü bir doğum
süreci sağlamak için pandeminin başlarında
tercih edilen doğum şekli genel anestezi altında
sezaryen seksiyo oldu ancak daha sonra Chen,
COVID-19 hastalığı olan hepsini sezaryen seksiyo
ile doğurttukları 9 gebeden alınan amniyotik
sıvı, umblikal kordon kanı, yenidoğan boğaz
sürüntüsü veya anne sütü örneklerinde enfeksiyon
varlığına dair kanıtın olmadığını gösterdi (9).
Kardiyopulmoner
fonksiyonlarda
artacak
yükün önüne geçmek için normal vajinal yol ile
doğum ancak eylem süresi kısa tutulabilecek
ise önerilmektedir (21). Bizim çalışmamızda da
pandemi döneminde gerçekleştirilen doğumların
yedisi spontan eylemde olan gebeler tarafından

Bu çalışmanın limitasyonları, retrospektif
planlanmış olması ve vakaların PCR testi ile
doğrulanmamış olmasıdır. Bulgularımız, sonuçlar
diğer merkezler veya bölgelere genellenemez.
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Ankara’da Çalışan Aile Hekimlerinin Toplum Ruh Sağlığına
Yaklaşımı
Family Physicians’ Approaches to Community Mental Health in Ankara
1
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Hülya ŞİRİN , Hatice Şeyma ERDEM
ÖZ

ABSTRACT

Bu çalışmada, aile hekimlerinin ruhsal hastalıklara bakışının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ankara’daki aile hekimlerinin ilçelere
göre tabakalı örnekleme yöntemi ile %10’una ulaşmak hedeflenmiştir. Çalışmada Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ)
kullanılmıştır. Ulaşılan 170 hekiminin %50’si kadın, %47’si 47-56
yaşta, %83,5’i evli, %84,1’i çocuk sahibidir. %84,7’si pratisyen;
%15,3’ü uzman; %50,6’sı ruh sağlığı ile ilgili özel bir eğitim veya
kurs almıştır; %66,5’inin Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli ile ilgili bilgisi yoktur; %58,8’inin bölgesinde TRSM olduğunun farkında
olup %41,9’u hasta gruplarını eksiksiz tanımlamıştır. RHYİÖ puan
ortalamaları; tehlikelilik alt ölçeği 19,89±6,50, çaresizlik ve kişiler
arası ilişkilerde bozulma alt ölçeği 25±9,39 ve utanma alt ölçeği
1,49±1,92 ve toplam ölçek puanı 46,38±15,44’tür. Bir yıldan az süre
çalışanların, RHYİÖ’nin utanma alt ölçeği ortalama puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır. TRSM hakkında fikri olmayan hekimlerin ruhsal hastalığa sahip bireyleri tehlikeli buldukları, ruhsal
hastalıklı bireylerle ilişkide engellenme, çaresizlik yaşadıkları saptanmıştır. Ayrıca ailesinde ruhsal hastalık olmayanlar ruhsal hastalığa sahip bireylerin tehlikeli olduğunu düşünmektedir.

In this study, it was aimed to evaluate belief and attitudes of family
physicians towards mental illnesses. It was targeted to reach 10% of
the family physicians in Ankara, with stratified sampling technique
based on districts. The Beliefs towards Mental Illness Scale (BMIS)
was used in the study. Among 170 family physicians reached, 50%
are women, 47% are between the ages of 47-56, 83.5% are married,
84.1% have child, 84.7% are general practitioners, 15.3% are specialists. 50.6% received a specific training or course on mental health,
66.5% have lack of knowledge about Community-Based Mental Health System, 58.8% are aware that their district has a service of community mental health center, 41.9% could identify their patients who
can benefit from these centers. BMIS score average values: dangerousness subscale was 19.89±6.50, incurability and poor social skills subscale was 25±9.39, embarrassment subscale was 1.49±1.92
and total scale was 46.38±15.44. There was a significant difference
between the mean scores of BMIS’s shame subscale of those who
worked for less than one year. It has been found that physicians who
do not know about CMHS think people with mental illnesses are
dangerous, those physicians also have incurability and poor social
skills with these patients. In addition, physicians who do not have
any relative with mental illness find these patients dangerous.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimi, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Toplum Ruh Sağlığı, Ruhsal Hastalığına Yönelik İnançlar Ölçeği,
Damgalama

Keywords: Family Physician, Primary Care Services, Community
Mental Health, The Beliefs towards Mental Illness Scale, Stigmatism

GİRİŞ

bağlı olarak, toplum ruh sağlığı da yalnızca ruh
sağlığı hastalıklarının görülmesi ve engellenmesi
ile ilgili değildir, ayrıca ruh sağlığı hakkında
farkındalık yaratmaktır. Dolayısıyla toplum ruh
sağlığı, nüfusun ruh sağlığının iyileştirilmesi ve
sağlıklı bir toplum yaratılması yönündeki eylemler
olarak tanımlanabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, ruh sağlığı
yalnızca hastalıkların olmaması durumunu değil;
bireyin becerilerini kullanabildiği, günlük hayatının
stresiyle başa çıkabildiği, verimli bir şekilde
çalışabildiği ve topluma katkı sağlayabildiği bir
sağlık durumunu kapsayan bir kavramdır (1). Buna

Geçmişte bedensel hastalıklar toplum içinde
görünen yüzüyle daha önemli idi ve ruh sağlığı
sorunları geri planda kalmaktaydı. Günümüzde
ise toplumsal olarak bilişim çağına hızla geçiş
yaşandığından dolayı, ruh sağlığı her zamankinden
daha büyük önem taşımaktadır. Bu bilişim
çağında toplumun zihinsel sermayesi (toplumsal
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olarak işlev gösterebilmek için gereken bilişsel,
duygusal ve toplumsal beceri temelli kaynaklar)
bireylerin, kurumların ve toplumların refahı için
gerekli bir kaynak oluşturmaktadır. Ruh sağlığı
bozukluklarının bireylere, ailelere, toplumlara ve
ekonomiye zararları, bu sorunların engellenmesini
ve ruh sağlığı hakkında farkındalık yaratılmasını
gerekli kılmaktadır. Bu da hem ruh sağlığı
bozukluklarını tedavi etmek için, hem de bu
bozuklukları engellemek ve ruh sağlığı hizmetleri
hakkında farkındalık yaratmak için toplum ruh
sağlığı açısından eyleme geçilmesini zorunlu
kılmaktadır.

Ruh sağlığı koşulları, okul / iş performansı, aile ve
arkadaşlarla ilişkiler ve topluma katılma becerisi
gibi yaşamın tüm alanlarında önemli bir etkiye
sahiptir (2).Ruhsal hastalığı olan insanlar, fiziksel
hastalığı olan insanlara göre, toplum içi yaşamda
iki kat daha fazla zorlanmaktadırlar. Ruhsal
hastalığı olanlar, kaliteli yaşam şartları, iyi bir iş,
güvenli bir yuva, yeterli sağlık bakımı ve farklı
gruplarla ilişki kurma bakımından zorluklarla
karşılaşmaktadırlar
(12).
Hem
hastalığın
semptomları hem de ruhsal hastalıklar hakkında
bilinen yanlışlardan kaynaklanan damgalama ile
mücadele etmeleri gerekmektedir (10). Dickerson
ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, ruhsal
bozukluğu olan bireyi; toplum (%61), işveren
(%36), ruh sağlığı çalışanları (%20), aile üyeleri
(%19), arkadaşları (%14) ve eş-yakınlarının (%11)
damgaladığı belirlenmiştir (11). Damgalanma,
kişiye yönelik önyargılı bir tutumu ve
ayrımcılığa sebep olacak davranışları beraberinde
getirdiğinden, rahatsızlığı olan kişinin işini daha
da zorlaştırır (12). Bu tutumların sonucu olarak
da tanı ve tedaviden yararlanamayan hastalar
kronikleşip hastalığın ağır evrelerinde ortaya
çıkabilmektedir. Bu durum gereksiz sayıda hizmet
kullanımı, işgücü kaybı gibi nedenlerle topluma
ve ekonomiye büyük yük getirmektedir (13).En
yaygın ruh sağlığı durumlarından ikisi, depresyon
ve anksiyete, küresel ekonomiye her yıl 1 trilyon
dolara mal olmaktadır. Bu rakamlara rağmen,
ruh sağlığına giden devlet sağlık harcamalarının
küresel ortalaması %2’den azdır (2).

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ruh sağlığı
sorunları tüm dünyada artış göstermektedir.
Özellikle demografik değişikliklerin yaşanmasıyla
ruhsal hastalıklar ve madde kullanımı son 10 yılda
yaklaşık %13 artış göstermiştir. Dünyadaki çocuk
ve ergenlerin yaklaşık%20’si bir ruhsal hastalığa
sahiptir ve 15-29 yaş grubunda intiharlar ikinci
sırada yer almaktadır (2). Sıklığına bakıldığında
Dünya’da herhangi bir ruhsal hastalığa sahip birey
yüzdesi %10,7 olup, yaklaşık 792 milyon kişiye
karşılık gelmektedir (3). Tüm yaşlarda ve her iki
cinsiyette, yeti yitimi içinde geçen yaşam yıllarının
önde gelen nedenleri sıralamasında, ilk sırada
yer alan 20 sağlık sorununun 5 tanesi (unipolar
depresif bozukluk, alkol kullanım bozuklukları,
şizofreni, bipolar afektif bozukluk, Alzheimer ve
diğer demanslar) ruhsal sorunlardır(4). Depresyon,
tek başına, en çok yeti yitimine yol açan 3.
hastalıktır ve 2030 yılında ilk sıraya yükselmesi
beklenmektedir (5). Ruhsal hastalıklara bağlı
olan kayıp yaşam yılları (Disability-Adjusted
Life Years-DALYs) tüm kanserlerle aynı, tüm
nörolojik hastalıkların ise iki katıdır (6).

Ruh Sağlığı yaklaşımı ve politikaları son yıllarda
değişim göstermektedir. Önceden izlenen yalnızca
bireyin tedavisini ön plana koyan yaklaşım yerini
bireyin toplum içinde uyumu ve işlevselliği arttıran,
damgalamayan, ötekileştirmeyen Toplum Temelli
Ruh Sağlığı yaklaşımına bırakmıştır. Toplum
Temelli Ruh Sağlığı anlayışı, hastaların tekrar tekrar
hastaneye yatarak toplumdan uzaklaşmalarının,
işlevselliklerindeki azalmanın önüne geçilmesi,
takip ve tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla;
hastanın evinde, mahallesinde veya işyerinde
temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamayı, sorunlarla
başa çıkma becerilerini geliştirmeyi ve gerekli
destek sistemlerini devreye sokmayı, kısacası
toplum içinde tedaviyi hedeflemektedir (14).
Dünya Sağlık Örgütü daha ulaşılabilir, aksamayan

Ülkemizde
gerçekleştirilmiş
en
büyük
epidemiyolojik çalışmalardan biri olan Türkiye
Ruh Sağlığı Profili Çalışması’nda nüfusun
%18’inin yaşam boyu bir ruhsal hastalık geçirdiği
gösterilmiştir (7). Sağlık Bakanlığının yaptığı
2011-2023 ulusal ruh sağlığı eylem planındaki
Türkiye Hastalık Yükü Çalışmasında, hastalık
yükü nedenleri arasında temel hastalıklara göre bir
sıralama yapıldığında % 19 ile ikinci sırada ruhsal
hastalıklar yer almaktadır (8).
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ve bütüncül sağlık hizmeti sunumu için, ruh sağlığı
hizmetlerinin birinci basamağa entegrasyonuyla
ilgili öneride de bulunmaktadır (15).

puanlarına göre yorumlanmaktadır. RHYİÖ 3 alt
ölçekten oluşmaktadır: Tehlikelilik alt ölçeği:
Ruhsal hastalıkların ve hastaların tehlikeli olduğu
ile ilgili 8 maddeden oluşur ve bu alt ölçekten
alınabilecek puan 0-40 arasındadır. Çaresizlik
ve kişilerarası ilişkilerde bozulma alt ölçeği:
Ruhsal hastalıkların kişilerarası ilişkiyi etkileme
ve buna bağlı çaresizlik durumlarını içeren 11
maddeden oluşur. Ruhsal hastalıklı bireylerle
kişiler arası ilişkide engellenmeyi ve çaresizlik
yaşamayı ifade eder. Bu alt ölçekten alınabilecek
puan 0-55 arasındadır. Utanma alt ölçeği:
Ruhsal hastalığın utanılacak bir durum olduğunu
ifade eden 2 maddeden oluşur ve bu alt ölçekten
alınabilecek puan 0-10 arasında değişir.

Büyük çoğunluğunun hekimle ilk karşılaşma
yeri olan birinci basamakta ruhsal hastalığı
olanlara erken dönemde teşhis konulması,
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinden
yararlanmaları açısından aile hekimlerinin
yaklaşımı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma
ile ruh sağlığı hizmetlerinde önemli bir yeri olan
birinci basamakta çalışan aile hekimlerinin ruhsal
hastalıklara bakış açısı, Ruhsal Hastalığa Yönelik
İnançlar Ölçeği (RHYİÖ) ile değerlendirmek
amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma kesitsel-tanımlayıcı tipte bir çalışmadır.
Kasım 2019-Mart 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Ankara ilinin 25 ilçesinde
447 aile sağlığı merkezinde hizmet veren 1.718
aile hekimi araştırma evrenini oluşturmaktadır.
Evrenin en az %10’na ulaşmak planlanmıştır.
Ankara’nın merkez ilçelerindeki aile hekimi
sayısına göre ağırlıklandırılarak 170 aile hekimi
(AH) örneğe alınmıştır. 170 AH ve yedek olarak
alınan 20 AH bilgileri Aile Hekimliği derneğinden
alınmıştır. Çevirim içi hazırlanan anket aile
hekimlerine e-posta yoluyla gönderilmiştir. İkişer
haftalık aralıklarla e-posta ile anketi doldurma
yönünde hatırlatma yapılmıştır. 2. Hatırlatma
sonrası yanıt alınamayan 17 AH yerine aynı
ilçelerden yedeklerine ulaşılmıştır.

Anketi aile hekimlerine uygulamak için
S.B.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden
(22.11.2019/49654233-604.02) ve etik kurul
için Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden izinler
alınmıştır
(2019/14-No:19/335).
Kullanılan
ölçeğin Türkiye için geçerlilik ve güvenilirlik
çalışmasını yapan çalışmacılardan da e-posta
yoluyla kullanım izni alınmıştır (17).
Çalışmamızda
istatistiksel
analizde
katılımcıların sosyodemografik verileri sayı ve
yüzde olarak verilmiştir. RHYİÖ’nün bağımsız
değişkenlere göre normal dağılıma uyup
uyumadığını bakabilmek için KolmogorovSmirnov ve Shapiro-Wilk testleri yapılmış ve
Q-Q plotlarına bakılmıştır. RHYİÖ’nin ortalama
puanları katılımcıların sosyodemografik ve diğer
bağımsız değişkenlerine göre Student-t testi ve tek
yönlü ANOVA testini kullanarak karşılaştırılmıştır.
Bütün analizlerde p değeri <0,05 istatistiksel
olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmanın veri
yönetimi ve istatistiksel analizleri IBM SPSS
versiyon 25 paket programı kullanılmıştır

Veri toplama aracı olarak oluşturulan anket 2
kısımdan oluşmaktadır; sosyodemografik bilgiler
ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği
(RHYİÖ). Ölçek Hirai ve Clum (16) tarafından
geliştirilmiş̧ ve ölçeğin Türkiye’deki geçerlilik ve
güvenirlilik çalışması Bilge ve Çam (17) tarafından
yapılmıştır. Ölçek 21 maddeden oluşmaktadır.
Ruhsal hastalığa yönelik inancı değerlendiren
ölçek maddelerinde, “ruhsal hastalık” ve “ruhsal
hastalığı olan birey” şeklinde genel ifadeler yer
almaktadır. Ölçekteki ifadeler ruhsal hastalığa
ilişkin olumsuz inançları içermektedir. Bu
nedenle, ölçekten elde edilen puan ruhsal hastalığa
ilişkin olumsuz inanç̧ düzeyini göstermektedir.
RHYİÖ Ölçeği hem toplam puan hem de alt ölçek

BULGULAR
Çalışmaya
katılan
aile
hekimlerinin
sosyodemografik
özellikleri
Tablo
1’de
görülmektedir. Çalışmaya eşit sayıda kadın
ve erkek aile hekimi katılmıştır. Çalışmaya
katılanların %47’si 47-56 yaş grubu arasındadır.
%83,5’i evli, %84,1’i çocuk sahibidir. Katılanların
%75,3’ü çekirdek ailede büyümüş ve %85,9’u
kentte yetişmiştir. Katılanların %84,7’si pratisyen
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Tablo 2. Katılımcıların Toplum Ruh Sağlığı
Modeli bilgi düzeyi ve ilişkili faktörleri (n=170)
–Ankara, 2020

hekim, %15,3’ü uzman hekimdir. Katılanların
%51,8’i 10 yıldan uzun süredir aile hekimi
olarak çalışmaktadır. Aile hekimlerinin %57,1’i
hizmet sundukları kendilerine kayıtlı bireylerin
sosyoekonomik durumunu orta, %24,1’i iyi olarak
değerlendirmektedir.

Sayı (n) Yüzde (%)
Ruh sağlığı ile ilgili özel bir eğitim veya kurs
aldınız mı?
Evet
86
50,6
Hayır
84
49,4
Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli hakkında bir
fikriniz var mı?
Evet
57
33,5
Hayır
113
66,5
Size kayıtlı nüfus içerisinde ruh sağlığı sorunu
olan hastanız var mı?
Var
139
81,8
Yok
1
0,6
Bilmiyorum
30
17,6
Bölgenizde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi var mı?
(n=165)
Evet
97
58,8
Hayır
68
41,2
TRSM’lerden hangi tanılardaki hastalar hizmet
almaktadır?
Kronik Ruhsal Hastalıklar;
65
41,9
Bipolar bozukluk, Şizofreni
Kronik Ruhsal Hastalıklar;
26
16,8
Depresyon, Anksiyete
Kronik Ruhsal Hastalıklar;
Depresyon, Demans,
26
16,8
Anksiyete
Diğer
38
24,5
İzlemini yaptığınız hastalarınızdan TRSM’lerden
hizmet alanlar var mı?
Var
28
16,8
Yok
53
31,7
Bilmiyorum
86
51,5
Ruhsal hastalığı olan bir yakınınız var mı?
Var
51
30,0
Yok
119
70,0
Ruhsal hastalığı olan hastaya yakınlığınız nedir?
(n=51)
Anne/Babasıyım
4
7,8
Kardeşiyim
12
23,5
Çocuğuyum
3
5,9
Bir akrabasıyım
30
58,8
Arkadaşıyım
2
3,9
Ruhsal hastalığı olan yakınınız TRSM’lerden
hizmet alıyor mu? (n=51)
Evet
2
3,9
Hayır
45
88,2
Bilmiyorum
4
7,8
Yukarıda söz ettiğiniz hastanızla birlikte aynı
evde mi yaşıyorsunuz? (n=51)
Evet
9
17,6
Hayır
42
82,4

Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik
özellikleri (n=170) –Ankara, 2020
Değişken
Sayı (n)
Yüzde (%)
Cinsiyet
Erkek
85
50,0
Kadın
85
50,0
Yaş (n=169) (ortalama= 48,05; SS= 8,128)
27-36
17
10,1
37-46
49
29,0
47-56
80
47,3
57 ve üzeri
23
13,6
Medeni durum
Evli
142
83.5
Bekâr
28
16,5
Çocuk sahibi
Evet
143
84,1
Hayır
27
15,9
Aile yapısı
Çekirdek
128
75,3
Geniş
38
22,4
Parçalanmış
4
2,4
Yetiştiği sosyal çevre
Kent
146
85,9
Kırsal
24
14,1
Eğitim durumu
Pratisyen Hekim
144
84,7
Uzman Hekim
26
15,3
Aile hekimi/birinci basamak sağlık hizmetlerinde
hekim olarak çalışma süresi
1 yıldan az
3
1,8
1-5 yıl
13
7,6
5-10 yıl
66
38,8
10 yıldan fazla
88
51,8
Bulunduğu ASM’ye bağlı nüfusun osyoekonomik
durumunun genel değerlendirmesi
Çok kötü
1
0,6
Kötü
22
12,9
Orta
97
57,1
İyi
41
24,1
Çok iyi
9
5,3

SS: Standart sapma, ASM: Aile sağlık merkezi

TRSM: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
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Tablo 3. RHYİÖ ölçeğinin tanımlayıcı istatistikleri (n=170) –Ankara, 2020
RHYİÖ Total
Çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma
Tehlikeli
Utanma

En küçük
3,00
0,00
0,00
0,00

En büyük
90,00
51,00
39,00
10,00

Ortalama
46,38
25,00
19,89
1,49

SS

15,444
9,39
6,50
1,92

RHYİÖ: Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği, SS: Standart Sapma
Tablo4. Katılımcıların bazı sosyodemografik özelliklerine göre RHYİÖ puan ortalamaları –
Ankara, 2020
Özellikler

Çaresizlik ve kişilerarası
ilişkilerde bozulma
Ort.
SS
p

Eğitim durumu
Pratisyen
24,26
7,29 0,668
Uzman
25,13
9,73
Çalışma süresi
1 yıldan az
32,33
6,65 0,204
1- yıl
22,46
6,56
5- 0 yıl
23,89
9,89
10 yıldan fazla
25,95
9,30
TTRSM hakkında fikriniz var mı?
Evet
22,92
8,61 0,041
Hayır
26,04
9,62
Ruhsal hastalığı olan bir yakınınız var mı?
Var
23,01
10,02 0,072
Yok
25,84
9,01

Tehlikeli

Utanma
p

Ort.

SS

Toplam

Ort.

SS

p

Ort.

SS

p

18,26
20,18

7,04
6,37

0,168 1,23
1,54

1,50 0,450 43,77 13,50 0,350
1,99
46,85 15,76

21,00
18,53
19,75
20,14

8,88
6,25
7,04
6,11

0,848 0,33
0,15
1,69
1,57

0,57 0,039 53,67 16,07 0,383
0,37
41,15 11,22
2,02
45,35 16,31
1,94
47,68 15,25

18,31
20,68

6,09
6,57

0,025 1,47
1,50

2,24 0,922 42,72 14,36 0,028
1,75
48,23 15,70

18,27
20,57

7,00
6,17

0,034 1,23
1,60

1,95 0,252 42,53 16,49 0,033
1,90
48,03 14,74

RHYİÖ: Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği, TRSM: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, TTRSM:
Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli, T testi ve varyans analizi testi yapılmıştır.
Çalışmaya katılan Ankara’da çalışan aile
hekimlerinin RHYİÖ’nden aldıkları toplam ölçek
ve alt ölçek boyutlarına ait puanlar Tablo 3’te
verilmiştir. Ankara’da çalışan aile hekimlerinin
ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği alt
ölçek puan ortalamaları sırasıyla, tehlikeli alt
ölçeğinden 40 üzerinden 19,89±6,50, çaresizlik
ve kişiler arası ilişkilerde bozulma alt ölçeğinden
55 üzerinden 25±9,39 ve utanma alt ölçeğinden 10
üzerinden 1,49±1,92, toplam ölçek puanından 105
üzerinden 46,38±15,44 puan aldığı belirlenmiştir.

Tablo 2’de çalışmaya katılan aile hekimlerinin
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM)’ler
hakkındaki bilgi düzeyleri ve varsa ruhsal hastalığı
olan biriyle yakınlık derecesi sunulmaktadır.
Katılanların %50,6’sı ruh sağlığı ile ilgili özel
bir eğitim ya da kurs almıştır. Katılanların
%66,5’inin Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli
ile ilgili bilgisi yoktur. Katılanların %81,8’inin
kendisine kayıtlı nüfus içerisinde psikiyatri
hastası vardır. %58,8’inin bölgesinde TRSM
olduğunun farkında olup %41,9’u TRSM’lerden
hizmet alabilecek hastaları eksiksiz tanımlamıştır.
Katılanların %51,5’i takibini yaptığı psikiyatri
hastalarının TRSM’lerden hizmet alıp almadığını
bilmemektedir. Katılanlarının %30’unun ruhsal
hastalığı olan bir yakını olup, %17,6’sı ruhsal
hastalığı olan yakını ile birlikte yaşamaktadır.
Ruhsal hastalığı olan yakınların sadece %3,9
TRSM’lerden hizmet almaktadır.

Sosyodemografik özelliklere göre RHYİÖ
puan ortalamaları Tablo 4’te verilmiştir. Ruhsal
hastalığa yönelik inançlar ölçeğinin toplam
ölçek ve alt ölçek boyutlarının puanları ile aile
hekimlerinin; cinsiyeti, yaşı, aile yapısı, medeni
durumu, çocuk sahibi olma durumu, yetiştiği
sosyal çevre, eğitim durumu (pratisyen ya da
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uzman hekim olma), psikiyatri hastası takip
ediyor olma ve çalıştığı bölgede TRSM bulunması
özelliklerine ilişkin bağımsız değişkenlerle
ilişkisi incelendiğinde; hekimlerin bu özellikler
ile RHYİÖ’nin toplam ölçek ve alt ölçek boyutları
arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır.
Ruh sağlığı ile ilgili eğitim veya kurs almış olan
hekimler %50,6 iken hekimlerin bu özellik ile
ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeğinin toplam
ölçek ve alt ölçek boyutları arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bir yıldan az
süre aile hekimi olarak çalışanların, diğerleriyle
karşılaştırıldığında RHYİÖ’nin utanma alt ölçeği
ortalama puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmıştır (p=0,039). Bir yıldan
az süre çalışan hekimler, ailesinde ruhsal hastalığı
olan birinin olmasından ve ruhsal hastalığı olan
biriyle arkadaşlık yapmaktan anlamlı ölçüde daha
az utanmaktadır. Hekimlerin Toplum Temelli
Ruh Sağlığı Modeli hakkındaki bilgisi ile ruhsal
hastalığa yönelik inançlar ölçeğinin çaresizlik
ve tehlikelilik alt ölçekleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,041 ve
p=0,025). Bu sonuçlara göre TRSM hakkında
fikri olmayan hekimlerin ruhsal hastalığa sahip
bireylerin tehlikeli olduğunu düşündükleri,
ruhsal hastalıklı bireylerle kişiler arası ilişkide
engellenme, çaresizlik yaşadıkları saptanmıştır.
Hekimlerin yakınlarında ruhsal hastalık olma
durumu ile RHYİÖ’nin tehlikelilik alt ölçek
boyutu arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark
olduğu belirlenmiştir (p=0,034). Bu sonuca göre
ailesinde ruhsal hastalık olmayan hekimler ruhsal
hastalığa sahip bireylerin tehlikeli olduğunu
düşünmektedir.

Ülkemizde birinci basamakta yapılan bir
çalışmada hekimlerin yarısından fazlası şizofreni
hastalarının toplum içinde serbest dolaşmaması
gerektiğine, saldırgan olduklarına, kendi hayatları
ile ilgili doğru kararlar alamayacaklarına
inandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca %80 i bir
şizofreni hastası ile birlikte çalışmayacağını,
%71’i şizofren bir komşusu olmasından rahatsız
olacağını belirtmiştir. Dolayısıyla hekimlerin de
damgalamayı toplumla paylaştığı görülmüştür
(19).
Yapılan birçok çalışmada görülmüştür ki bireyler
genel olarak ruhsal hastalığı olan kişilerden
korkmakta ve onlardan uzaklaşma davranışı
sergilemektedir (20). Damgalama davranışı
üzerinde hangi özelliklerin etkili olduğuna
bakıldığında; Yunanistan’da yapılan bir çalışmada
erkek cinsiyet, ileri yaş, düşük sosyoekonomik
statü, düşük eğitim düzeyi ve kırsal alanlarda
ikamet, ruhsal hastalığı olan kişilere yönelik
olumsuz tutumlarla ilişkilendirilmiştir (21).
Kanada’da yapılan bir çalışmada 60 yaş ve
üzerindekiler bu hastalara karşı daha mesafeli
bulunmuştur (22). Malezya’da yapılan bir
çalışmada evli olmayan öğrencilerin ruhsal
hastalıklara yönelik daha olumlu bir tutuma
sahip oldukları saptanmıştır (23). Latin Amerika
ülkelerinde birinci basamak hekimlerinin ruhsal
hastalıklara karşı damgalama davranışlarını
inceleyen bir çalışmada ise yaş, cinsiyet,
eğitim ve çalışma yılı (deneyimi) damgalanma
açısından etkili bulunmamıştır (24). Bizim
çalışmamızda ise yaş ve diğer sosyodemografik
özellikler damgalama davranışı üzerinde etkili
bulunmazken, çalışma yılı bir yıldan az olan
aile hekimlerinde damgalama davranışının daha
az olduğu saptanmıştır. Bu durum yeni mezun
hekimlerin, toplum ruh sağlığı modeli ile ilgili
daha güncel bilgilere sahip olması ile açıklanabilir.

TARTIŞMA
Ruh sağlığı küresel bir sorundur ve
sosyoekonomik statülerine bakılmaksızın tüm
ülkelerde “sürdürülebilir kalkınma” ile çok
yakından ilişkilidir. Bu çerçeveden bakıldığında
tüm ülkeler ruh sağlığı açısından gelişmekte olan
ülkeler diye düşünülebilir (18). Çalışmamızda
birinci basamakta çalışan aile hekimlerinin ruhsal
hastalıklara yönelik inançları bunu etkileyen
faktörler ve TTRSM’ler hakkındaki bilgi
düzeyleri değerlendirilmiştir.

Damgalama yönünden iki farklı ülkeden
insanlarla yapılan bir çalışmada, bir ülkenin
diğerinden daha toleranslı olduğu, bunun da en
çok eğitim ve ruhsal hastalıkları tanımakla ilgili
olduğu görülmüştür (25). Ancak bu çalışmadaki
durum ülkeler arası kültür farkı ile de ilgili
olabilir. Beaulieu ve arkadaşları tarafından
yapılan çalışmada eğitim müdahalesi yapılan ve
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yapılmayan bir grup birinci basamak hekiminin
ruhsal hastalıkları yönetmede daha güvende ve
rahat hissettikleri görülmüştür (26). Benzer şekilde
Zambia’da sağlık hizmet sunucuları ile yapılan
bir çalışmada ruh sağlığı hizmetlerinin birinci
basamağa entegre edilmesinin damgalamanın
azaltılmasına ve bu kişilerin haklarının
geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşündükleri
görülmüş ancak sağlık hizmet sunanlar bunun
için eğitime ihtiyaçları olduğunu belirtmişler
(27). Manzanera ve arkadaşlarının yaptıkları bir
çalışmada aile hekimlerinin depresyonla ilgili bir
eğitim programından sonra depresyon hastalığı
yönetimine yönelik tutumlarını olumlu yönde
değiştirdikleri görülmüştür (28). Mezuniyet sonrası
toplum ruh sağlığı eğitimi alan ve almamış olan
birinci basamak hekimlerinin ruhsal hastalığı olan
bireylere karşı tutumlarını araştıran bir çalışmada,
eğitim alan grubun daha az damgalama eğiliminde
olduğu saptanmıştır (29). Bizim çalışmamızda ise
eğitim durumu ile damgalama davranışı arasında
anlamlı bir fark bulunmazken, TTRSM hakkında
bilgili olmak daha az damgalama davranışı
ile ilişkili bulunmuştur. Eğitimin anlamlı fark
oluşturmaması genel popülasyonla yapılan
çalışmaların aksine, çalışmamızı hekim grubu
ile yapmamız ve sorguladığımız eğitimin de tıp
fakültesi mezuniyeti üzerine alınan özel bir ruh
sağlığı eğitimi şeklinde olmasından kaynaklanıyor
olabilir. Ancak TTRSM hakkında bilgisi olmayan
ve çalışma grubumuzun %66,5’ini hekimlerin,
damgalama davranışının daha yüksek olması aile
hekimlerine verilen toplum ruh sağlığı ile ilgili
eğitimlerin farkındalık yarattığını ve önemini
göstermektedir.

karşı daha endişeli ve damgalayıcı yaklaştıkları
görülmüştür (32). Benzer şekilde Amerika’da
yapılan bir çalışmada ruhsal hastalığı olan bir
bireyle teması olanlarda damgalama davranışının
genç ve ileri yaşta, kadın ve erkek cinsiyette ve
düşük ve yüksek eğitim seviyesinde damgalamayı
azalttığı görülmüştür (33). Benzer olarak bizim
çalışmamızda da ailesinde ruhsal hastalığı olan
bireyler bulunan hekimlerin tehlikelilik alt
ölçek puanları daha düşük bulunmuştur. Bu da
bize ilişkili oldukları çevrede ruh sağlığı sorunu
bulunanların, bu hastalıklara karşı daha olumlu
tutum sergilediklerini ve daha az damgalama
davranışı oluşturduklarını gösterir. Bu sonuç
da ruhsal hastalığı olan bireylerin TTRSM’de
önerildiği gibi toplum içinde yaşayarak, tedavi
ve rehabilitasyon süreçlerinde izole edilmeyerek
toplumdaki diğer bireylerle bir arada olmasının
onların tedavi sürecine olumlu katkısının yanında
damgalamanın azaltılmasına katkı sağlayacağı
şeklinde yorumlanabilir.
SONUÇ
Araştırmanın bulgularına göre, 1 yıldan az süredir
aile hekimi olarak çalışanlar ruhsal hastalıklardan
anlamlı ölçüde daha az utanmaktadır. TRSM
hakkında bilgisi olmadığını ifade eden hekimler
ruhsal hastalığa sahip bireylerin tehlikeli olduğunu
düşünmekte ve ruhsal hastalıklı bireylerle kişiler
arası ilişkide engellenme, çaresizlik yaşamaktadır.
Ailesinde ruhsal hastalık olmayan hekimler ruhsal
hastalığa sahip bireylerin tehlikeli olduğunu
düşünmektedir. Birinci basamakta çalışan ve
ruhsal hastalığı olan bireylerle çoğunlukla ilk
karşılaşma yeri olan aile hekimlerinin %66,5
inin, bu bireylerin toplum içinde olabilecek
en yüksek işlevsellikle tedavilerini amaçlayan
Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli ile ilgili
bilgisi yoktur. Katılanların ancak %41,9 ‘u
TRSM’lerden hizmet alabilecek hastaları tam ve
doğru tanımlayabilmiştir.

Türkiye’de üniversite öğrencileri ile yapılan bir
çalışmada ruhsal hastalığı olan bireylerle daha önce
karşılaşmış öğrencilerin utanma alt ölçek puanları
daha düşük bulunmuştur (30). Hollanda’da
yapılan bir çalışmada bizim çalışmamızın aksine
ruhsal hastalığı olan birini tanıyor olmak ve iş
deneyimi damgalama ile ilişkili bulunmamıştır
(31). Bizim çalışmamıza benzer olarak Hong
Kong’ta birinci basamakta çalışan hekimlerle
yapılan bir çalışmada, daha uzun zamandır
çalışanların ve akrabası ya da arkadaşında ruhsal
hastalık olmayanların ruhsal hastalığı olan kişilere

Bu sonuçlar göz önüne alındığında ruhsal
hastalıklara
yönelik
olumsuz
inancı
değiştirebilmek ve Dünyada da en etkili model
olarak belirlenen TTRSM hakkında farkındalık
yaratabilmek ve kullanımlarını artırmak için
Birinci Basamakta sağlık hizmeti sunan aile
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hekimlerinin daha fazla hizmet içi eğitime ihtiyaç
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca konu üzerinde
daha doğru sonuçlara ulaşabilmek ve daha
etkili politikalar oluşturabilmek için daha fazla
çalışma yapılması gerekmektedir. Farklı ölçme
yöntemleri ile birinci basamakta çalışan aile
hekimlerinin ruhsal hastalıklara karşı tutumlarını
gösteren çalışmaların yapılması gereken eğitimler
için kanıt olacaktır. Ayrıca yapılan çalışmalarla
bizim çalışmamızda olduğu gibi yine TTRSM
anlayışının yaygınlaştırılması ve TRSM’lerinin
tanıtımlarının daha etkili yapılması gerekliliğini
de ortaya koyacaktır.
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Bir Tıp Fakültesi İntern Hekimlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışları ve İlişkili Etmenler
Healthy Lifestyle Behaviors and Related Factors of Medical Scool Intern
Physician
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ABSTRACT

Amaç: Sağlıklı yaşam biçimi önemli bir kavramdır. Bu çalışma internlerde ağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenleri değerlendirmek amacı ile planlandı. Yöntem: Araştırmaya 126 intern
hekim katıldı. Sosyodemografik özellikleri, ile diğer ilişkili faktörleri sorgulayan 21 soru ve 52 sorudan oluşan, Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II) içeren anket yüz yüze uygulandı.
Veriler SPSS 17.0 ile analiz edildi. Bulgular: Öğrencilerin %56,7’si
erkekti. %47,6’sı sağlığını oldukça iyi algılamakta %17,5’i düzenli
fiziksel egzersiz yapmakta, %13,6’sı düzenli sigara içmekteydi SYBDÖ II toplam puan ortalaması 124,6±17,1 idi. Alt ölçek puanlarında
en yüksek ortalama(±StandartSapma) 24,6(±4,2) manevi gelişimde, en düşük ortalama 16,6(±3,6) fiziksel aktiviteydi. Çoklu model
analizinde; düzenli egzersiz yapmak, ana öğünü atlamamak pozitif
yönde, sağlık algısının “iyinin altında” olması, düzenli sigara içici
olma negatif yönde (p<0,05) anlamlı bulundu. Sonuç: İnternlerde
SYBDÖ puan ortalamaları orta düzeydedir. Sağlıklı yaşam biçimi
davranışı geliştirmeleri desteklenmelidir.

Objective: Healthy lifestyle is an important concept. This study was
planned to evaluate the associated lifestyle behaviors and related
factors in the interns. Method: 126 intern physicians participated
in the study. The questionnaire, consisting of 21 questions and 52
questions questioning sociodemographic characteristics and other
related factors, was applied face-to-face, including Healthy Lifestyle
Behaviors Scale II (HLBS II). Data were analyzed with SPSS 17.0.
Results: 56.7% of the students were male. 47.6% of them perceived
their health very well, 17.5% were doing regular physical exercise, 13.6% were smoking regularly. HLBS II total score was 124.6
± 17.1. In the subscale scores, the highest mean (± Standard Deviation) was 24.6 (± 4.2) in spiritual development, and the lowest
mean was 16.6 (± 3.6) physical activity. In multi-model analysis;
Exercising regularly, not skipping the main meal were found to be
positive, the perception of health being “below the good” and being
a regular smoker were found to be negative (p <0.05). Conclusion:
Average HLBS scores in the intern are moderate. Developing healthy lifestyle behaviors should be supported.
Keywords: HLBS II, health promotion, intern, health perception.

Anahtar Kelimeler: SYBDÖ II, sağlığın geliştirilmesi, intern, sağlık
algısı.

GİRİŞ

teşviki ile yeni bir anlam kazanmıştır. Toplumda
birey ve hizmeti sunan arasında işbirliği ile
kazanılan değerler olarak tanımlayabileceğimiz
sağlığın geliştirilmesi; insanların sağlıkları üzerinde
kontrolünü arttırmayı, her bireyin bu sürece
katılmasını ve güçlenmesini sağlamayı hedefler. Bu
kavram bazen bireysel davranışların ötesine geçer ve
grupların sistematik akılcı yanıtlarına dönüşebilir.
Bireyin ya da grubun isteklerinin farkına varmasının,
çevreyle uyum yapabilmesinin, gerektiğinde onu
değiştirebilmesinin önemine değinen Ottowa
Sözleşmesi(1986) sağlığın geliştirilmesi ile ilgili ilk
uluslararası konferans olma özelliğine sahiptir.(310). Bu çalışma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim
gören dönem 6 öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarını ve ilişkili etmenleri değerlendirmek
amacı ile planlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hastalık
yeti yitimi sakatlık, halinin olmaması değil, fiziken,
ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak
tanımlanan sağlık,1948 yılından bu yana“Temel
İnsan Hakkı” olarak kabul edilmektedir (1,2).
Geçmişte sağlık eğitimi içinde kabul gören tüm
kavramlar günümüzde sağlığın geliştirilmesi ve
1-Doç.Dr. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı/Denizli E-posta Adresi: nurhan88@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0001-9616-1033
2-Uz. Dr., Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü/Ağrı
ORCID ID: 0000-0002-6078-8448
3- Asistan Dr, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ORCID ID: 00000001605833330
Bu çalışma Halk Sağlığı Kırsal Hekimlik Stajını yapan İntern
(Dönem 6) öğrencilerin araştırma sunumu olup, 2. Uluslarası
20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.
Gönderim Tarihi:13.08.20 - Kabul Tarihi: 01.07.2021
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YÖNTEM
Bu araştırma Pamukkale Üniversitesinde 2017-2018
eğitim döneminde eğitim görmekte olan internler
arasında Şubat 2018’de gerçekleştirildi. Analitikkesitsel bir çalışma olan araştırmada evrenin
tamamına (N=126) erişilmesi planlandı. Pamukkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Onayı alındı
(sayı 60116787-20/11595). Araştırmaya herhangi
zorlama olmadan internlerin tümü katıldı(%100)
ve erişim zorluğu yaşanmadan yüz yüze anket
uygulandı. Anket formu, sosyo-demografik
özellikler (yaş, cinsiyet, en uzun yaşanan yer, şu
an kaldığı yer, birlikte yaşadığı kişi sayısı) yanısıra
kendi sağlık durumu algısı, kronik hastalığı
olma durumu, kronik hastalığına bağlı sürekli
ilaç kullanma durumu ve diğer ilişkili faktörleri
sorgulayan 21 soru ile Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II) sorularından
oluşmaktaydı. Bu ölçek, dörtlü likert tipinde bir
ölçektir. Toplam ölçek puanı; en düşük 52, en yüksek
208 puan alınabilmektedir. Toplam ölçek puanının
yüksek olması sağlıklı yaşam biçimi davranışların
daha yüksek olduğunu ifade etmektedir. SYBDÖII’nin Türkçe geçerlilik güvenirlilik çalışması Bahar
ve arkadaşları tarafından Güzelbahçe’de yaşayan
toplam 522 kişi üzerinde yapılmış ve Cronbach
alfa katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
alt boyutlarının güvenirlik katsayıları; Sağlık
sorumluluğu .77, Fiziksel Aktivite .79, Beslenme
.68, Manevi Gelişim .79, Kişilerarası ilişkiler .80,
Stres Yönetimi .64 olarak saptanmıştır.

Araştırma verileri SPSS 17.0 paket programı
ile değerlendirildi. Veri analizinde sayı, yüzde,
ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı
ölçütler hesaplandı; değişkenlerin normal
dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi
ile değerlendirildi. Bağımsız gruplar arasında
farklılıklarının karşılaştırılmasında t-testi ya da tek
yönlü varyans analizi, parametrik test varsayımları
sağlanamadığında Mann Whitney U veya Kruskal
Wallis testleri kullanıldı. Sağlıklı yaşam biçimi
davranış puanı ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi
amacıyla çoklu lineer regresyon analizi (backward)
yapıldı ve p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı
kabul edildi.
Bağımlı değişken sağlıklı yaşam biçimi davranışı
iken; bağımsız değişkenler cinsiyet, yaş, en uzun
süre yaşanan yer, cinsiyet, annenin ve babanın
öğrenim ve çalışma durumları, aylık gelirleri,
kardeş sayısı, kalınan yer, kalınan yerde birlikte
yaşanan kardeş sayısı, kendi sağlık durumu algısı,
kronik hastalığı olma durumu, kronik hastalığı
nedeniyle sürekli ilaç kullanma durumu, sigara
içme durumu, düzenli olarak egzersiz yapma
durumu, günlük yenen öğün sayısı, ana yemek
öğünü atlama durumu, atlanan ana öğün sayısı,
ağırlık yönünden nasıl göründüğü, son bir yıl
içerisinde beslenme diyeti yapma durumunu
içermekteydi.
Hekim adaylarının sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarını değerlendirmek için geçerlilik
güvenirliği olan bir ölçek kullanmak ve evrenin
tamamına erişmek, bizim güçlü yanımızdı. Ancak
anket formunda birbirini içerir soruların olması
(örn fizik aktivite yapma, kahvaltı atlamak gibi
bağımsız değişkenlerin aynı zamanda SYBDÖ
alt boyutun içerisinde yer alması…) internler
dışında diğer öğrencilerle ilgili durumu saptama
ve karşılaştırma olanağı bulamamış olmak bu
araştırmanın kısıtlılığını oluşturdu.

Ölçek, sağlık sorumluluğu (soru 3, 9, 15, 21, 27,
33, 39, 45, 51), fiziksel aktivite (soru 4, 10, 16,
22, 28, 34, 40, 46), beslenme (soru 2, 8, 14, 20,
26, 32, 38, 44, 50), manevi gelişim (soru 6, 12, 18,
24, 30, 36, 42, 48, 52), kişiler arası ilişkiler (soru
1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49) ve stres yönetimi
(soru 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47) başlıklarını
içermektedir. Sağlık sorumluluğu; bireyin kendi
iyilik hali için aktif sorumluluk hissetmesini,
fiziksel aktivite; hafif, orta ve ağır egzersizleri
düzenli uygulamasını, beslenme; bireyin öğünlerini
seçme, düzenleme besin değerini bilmesini, manevi
gelişim; iç kaynakların gelişimini, kişilerarası
ilişkiler; başkaları ile olan ilişkileri, stres yönetimi;
gerilimi azaltmak ya da etkin kontrol edebilmeyi
ifade eder (11).

BULGULAR
Demografik Özellikler
İntern hekimlerin yaş ortalaması 24,48±1,04,
%56,3’ü erkekti. İnternlerin %69,8’i en uzun süre
yaşadıkları yerin il merkezi olduğunu, %34,1’i
ailesi ile birlikte evde kaldığını, %47,6’sı sağlığını
oldukça iyi algıladığını, %85,9’u kronik bir
hastalığı olmadığını belirtti. İntern hekimlerin
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Tablo 2. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
İntern Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları
Beslenme ile İlgili Davranış Özellikleri (Bir Yıl
İçinde) –Denizli 2018

%13,6’sı düzenli sigara içicisi olup, %82,5’i
düzenli olarak egzersiz yapmadığını ifade etti
(Tablo1). Öğrencilerin %52,8’i üç öğün yemek
yemekte, %34,9’u günlük öğünü, %27,0’si ise
kahvaltı atlamaktadır. İnternlerin %67,5’i sağlığını
normal algılamakta %25,4’ü son bir yılda beslenme
diyeti yapmaktadır (Tablo 2).

DEĞİŞKENLER
%(n)
Sigara İçme Durumu
Hiç İçmeyen
62,4(78)
İçip Bırakan
10,4(13)
Arasıra içen
13,6(17)
Düzenli içen
13,6(17)
Düzenli Olarak Egzersiz Yapma Durumu
Yapan
17,5(22)
Yapmayan
82,5(104)
Günlük Öğün Sayısı
1 Öğün
1,6(2)
2 Öğün
8,0(10)
3 Öğün
52,8(66)
4 Öğün
22,4(28)
5 Öğün
12,0(15)
6 Öğün ve üzeri
3,2(4)
Herhangi Ana Öğünü AtlamaDurumu
Atlayan
34,9(44)
Atlamayan
65,1(82)
Atlanan Ana Öğün
Kahvaltı
Atlayan
27,0(34)
Atlamayan
73,0(92)
Öğle Yemeği
Atlayan
7,9(10)
Atlamayan
92,1(116)
Akşam Yemeği
Atlayan
4,8(6)
Atlamayan
95,2(120)
Vücut Ağrlığı Algısı
Zayıf
12,7(16)
Normal
67,5(85)
Kilolu
19,8(25)
Son bir yıl İçinde Beslenme Diyeti Yapma
Durumu
Evet
25,4(32)
Hayır
74,6(94)
TOPLAM
126(100,0)

Tablo 1. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
İntern Öğrencilerinin Sosyo-Demografik ve
Bazı Özellikleri.*(Bir Yıl İçinde) –Denizli 2018
DEĞİŞKENLER

N

%

55
71

43,7
56,3

88
32
3
3

69,8
25,4
2,4
2,4

43
42
33
3
5

34,1
33,2
26,2
2,4
4,0

26
33
57
10

20,6
26,2
45,3
7,9

19
60
32
14
1

15,1
47,6
25,4
11,1
0,8

Cinsiyet
Kadın
Erkek
En Uzun Yaşanılan Yer
İl
İlçe
Kasaba/Belde
Köy
Şu an Yaşadığı Konut
Ailesi ile birlikte evde
Arkadaşları ile birlikte apartta/evde
Tek başına apartta/evde
Özel yurtta
Devlet yurdunda
Birlikte Yaşadığı Kişi Sayısı
Yalnız Yaşıyor
1 kişi
2-4 kişi
5 ve üzeri
Sağlık Durumu Algısı
Mükemmel
Oldukça İyi
İyi
Fena Değil
Kötü
Kronik Hastalık Durumu
Var
Yok
Kronik Hastalığına Bağlı Sürekli İlaç
Kullanma Durumu**
Evet
Hayır
TOPLAM

18 14,3
108 85,7

11 8,7
7 5,6
126 100,0

SYBDÖ II Özellikleri
Parametrik Analiz
Katılımcıların (n= 126) SYBDÖ-II toplam
ölçek puanı; 124,6±17,1 idi. Alt ölçek puan
ortalamaları; sağlık sorumluluğu 19,6±3,8,
fiziksel aktivite için 16,6±3,6, beslenme için

*Yanıt verenlerin değerledirmesini içerir.
**Kronik hastalığı olduğunu belirtenleri içerir.
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Tablo 4. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
İntern Hekimlerinin Bazı Özeliklerine Göre
SYBDÖ Puan Ortalamaları (Bir Yıl İçinde) –
Denizli 2018

20,3±3,6, manevi gelişim için 24,6±4,2, kişiler
arası ilişkiler için için 24,4±3,4, ve stres yönetimi
için 18,9±3,3 olarak hesaplandı (Tablo3). Kronik
hastalığı olma durumuna göre; SYBDÖ-II
puanları arasında anlamlı farklılık bulunmadı.
(p=0,340). Algılanan sağlık durumu fena değil
olarak belirtenlerde (113,0±12,7, p=0,005),
düzenli egzersiz yapanlarda (139,4±15,4, p<0,01)
ve hiç sigara içmeyenlerde (127,1±15,7,p=0,017)
anlamlı fark olduğu saptandı. Katılımcıların
günlük toplam öğün sayısı anlamlı farklı değildi
(p=0,357). Ana yemek öğünü atlama durumuna
göre öğün atlamayanlar (128,2±16,6, p=0,001) ve
kahvaltıyı atlamayanlarda (127,6±16,4, p=0,001)
anlamlı farklılık vardı. Kendi görünümlerini zayıf
algılayanlar (133,0±13,9, p=0,013) ve son bir yıl
içinde beslenme diyeti yapanlarda (131,2±15,6,
p=0,0027) ölçek puanlarında anlamlı farklılık
bulundu (Tablo 4).

DEĞİŞKENLER
SYBDÖ Puanı
(N=126)
Ortalama ± SShk2
Algılanan Sağlık
Mükemmel
129,8 ± 17,5
Oldukça İyi
128,1 ± 16,5
İyi
121,2 ± 16,3
Fena Değil
113,0 ± 12,7
Kronik HastalıK Durumu
Var
121,1 ± 14,0
Yok
125,2 ± 17,5
Sigara İçme Durumu
Hiç İçmeyen
127,1 ± 15,7
İçip Bırakan
124,2 ± 16,7
Arasıra içen
125,8 ± 18,3
Düzenli içen
112,7 ± 18,8
Düzenli Olarak Egzersiz Yapma
Yapan
139,4 ± 15,4
Yapmayan
121,5 ± 15,8
Günlük Öğün Sayısı
3 ve altı
125,2 ± 17,3
4 ve üzeri
123,8 ± 16,9
Ana Öğün Atlama Durumu
Atlayan
118,0 ± 16,1
Atlamayan
128,2 ± 16,6
Atlanılan Ana Öğün
Kahvaltı
Atlayan
116,6 ± 16,4
Atlamayan
127,6 ± 16,4
Öğle Yemeği
Atlayan
121,5 ± 17,8
Atlamayan
124,9 ± 16,4
Akşam Yemeği
Atlayan
124,3 ± 18,5
Atlamayan
124,9 ± 17,0
Vücut Ağırlığı Algısı
Zayıf
133,3 ± 13,9
Normal
125,3 ± 17,5
Kilolu
117,2 ± 15,0
Son bir yıl İçinde
Beslenme Diyeti
Yapma Durumu
Evet
131,2 ± 15,6
Hayır
122,4 ± 17,1

Regresyon Model Analizi
Araştırmanın lineer regresyon model analizine
göre; düzenli egzersiz yapmamak negatif yönde
(%95,0 G.A beta-14,98, p<0,001), sağlık algısının
“iyi” olması (%95,0 G.A beta -6,748, p=0,03),
“fena değil” olması (%95.0 G.A beta -12,248,
p=0,005) negatif yönde, düzenli sigara içici olma
negatif yönde (%95,0 G.A beta -7,780, p=0,056)
ve ana öğünü atlamayanlar pozitif yönde (%95,0
G. A beta 6,861, p=0,015) istatistiksel olarak
anlamlı farklı bulundu (Tablo 5).
Tablo 3. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
İntern Öğrencilerinin SYBDÖ* Toplam ve Alt
Ölçek Puan Ortalamaları (Bir Yıl İçinde) –
Denizli 2018
SYBDÖ-II Toplam Puanı
Sağlık Sorumluluğu
Fizik Aktivite
Beslenme
Manevi Gelişim
Kişiler Arası İlişkiler
Stres Yönetimi

hk2

Ortalama ± SShk2
124,6 ± 17,1
19,6 ± 3,8
16,6 ± 3,6
20,3 ± 3,6
24,6 ± 4,2
24,4 ± 3,4
18,9 ± 3,3

*Sağlıklı Yaşam Biçimleri Davranışları Ölçeği

70

p

0,005

0,340

0,017

<0,001

0,357
0,01

0,001
0,541

0,958

0,013

0,027
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Tablo 5. İntern Hekimlerinin Sağlıklı Yaşam
Biçimi Davranışlarını Öngören Lineer
Regresyon Modeli. –Denizli 2018
Regresyon
Modeli
Ana Öğün
Atlamamak
Düzenli Egzersiz
Yapmamak
Sağlık Algısının
Fena Olmaması
Sağlık Algısının
İyi Olması
Düzenli Sigara
İçici Olma

p

Beta

kent merkezinde yaşamakta, %87’sinin kronik
bir hastalığı vardı. Bunların SYBDÖ-II ölçek
puan ortalamaları 134,4(±9,7) iken, alt ölçek
puanlarına göre en yüksek manevi gelişim
23,4(±3,3), en düşük fizik aktivite 21,1(±2,9)
olarak raporlamıştır. Bu araştırmadaki sosyodemografik özelikler, SYBDÖ-II toplam ölçek
puanı ve alt ölçek puanları bizim araştırma
sonuçları ile benzerlik göstermektedir.

Beta için %95,
Güven Aralığı
En
En
Küçük Büyük

0,015 +6,861 1,330

12,392

Ülkemizde yapılan bağımsız farklı çalışmalar
üniversite öğrencilerinin (tıp, sağlık bilimleri
vs). SYBDÖ-II ölçek toplam puan ortalamasının
“116,1-126,4’’ arasında olduğunu göstermektedir
(13,19). Bu araştırmada elde edilen ölçek puanı
yukarıdaki aralık içinde yer almaktadır.

<0,01 -14,948 -21,807 -8,090
0,005 -12,248 -20,672 -3,823
0,030 -6,748

-12,816 -.679

0,056 -7,780

-15,760 0.200

Ertop ve arkadaşları sağlık bilimleri fakültesi 1. Ve
2. sınıf öğrencileri ile (n=235) yaptığı araştırmada,
ölçek puanını 116,89(±18,96) olarak bulmuşlardır.
Aynı araştırmada yeterli/dengeli beslenme ve
SYBDÖ ölçek puanı arasında istatistiksel anlamlı
farklıklar olması bu araştırmadaki sonuçlara
benzemektedir (20). Hemşirelik öğrencileri
üzerinde yapılan çalışmalara göre; Cürcani ve
arkadaşları hemşirelerde (n=205) ölçek puanını
121,20(±18,30) bulmuş, alt gruplarda en yüksek
ruhsal gelişim 25,36(±4,47), en düşük fiziksel
aktivite 14,04(±4,22) olarak saptanmıştır (21).

TARTIŞMA
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan
bu çalışmada, intern hekimlerin SYBDÖ-II
ölçeğine göre puan ortalaması orta düzeyde
124,6(±17,1) bulundu. En yüksek sağlık davranışı
manevi gelişimde 24,6(±4.2) idi. Ana öğünü
atlamayan, düzenli egzersiz yapan, hiç sigara
içmeyen ve sağlık algısı iyinin üzerinde olan
hekim adayların ölçek puanı diğerlerinden daha
yüksekti.

Özyağcıoğlu
ve
arkadaşları
hemşirelik
öğrencilerinde (n=336), genel toplam puanı
128,97(±16,40), en yüksek alt ölçek puanı sağlık
sorumluluğu 29,75(±4,19) olarak bildirmiştir.
Aynı araştırmada kız öğrenci puanlarının erkek
öğrencilerden yüksek olduğu açıklanmıştır (22).

Ceylan’ın Tıp Fakültesi birinci, üçüncü, altıncı
sınıf tıp öğrencilerinde (n=685) SYBDÖ-II ve
45 soruluk anket formu ile yaptığı çalışmasında,
katılımcıların %55,91 kadın ve ölçek puan
ortalaması 127,30(±17,19) idi.
Alt ölçek
boyutunda en yüksek puan manevi gelişim
26,15(±4,22) iken, en düşük puanın fizik aktivite
17,04(±3,90) olduğu bulunmuştur. Ceylan
aynı araştırmasında, öğrenci yaklaşımlarının
koruyuculuktan çok tedavi etmeye odaklı
olduğunu, özellikle son sınıf öğrencilerin eğitim
hayatlarında sağlıklı yaşam konularına yeterince
önem verilmediği yönündeki tespitlerine yer
vermiştir (12). Bu araştırmanın sonuçları Ceylanın
çalışması ile benzerdir.

Karahametoğlu ve arakadaşları hemşirelik 1. ve
4. sınıf (n=105) öğrencilerinde; toplam ölçek
puan ortalamasını 118,95(±19,7), en yüksek alt
ölçek puanı kendini gerçekleştirme 35,47(±6,14)
ve en düşük ölçek puanı egzersiz 9,72(±3,53)
olarak raporlamıştır. Egzersiz alt boyutunda hiç
sigara içmediğini belirten öğrencilerin her gün
sigara içen öğrencilere göre anlamlı farklıklık
göstermesi oldukça anlamlıdır. Bu araştırmalarda
elde edilen ölçek toplam ve alt boyut puan
ortalamalarının bizim çalışmamız ile benzerlik
gösterdiğini söylenebilir(23).

Şimşek ve arkadaşlarının tıp fakültesi birinci
sınıf öğrencilerinde (n=215) yaptığı çalışmaya
göre; %54,0’ü kadın, %51,6’sı en uzun süredir
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Aksoy ve arkadaşlarının Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik
bölümü(n=281)
öğrencilerinde
yaptığı çalışma sonuçları bizim sonuçlarımıza
kıyasla daha iyi durumdadır. Söz konusu
çalışmaya göre; hemşire öğrencilerde ölçek
puan ortalaması136,12(±19,1) iken, en yüksek
alt ölçek puanı kişilerarası ilişkiler 27,12(±4,05)
dir. Öğrencilerde, sosyo-demografik özellikler,
beslenme alışkanlıkları kendisi ve aile bireylerinin
kronik hastalık varlığı ile ölçek puanı arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur
(p<0,005) (24).

boyunca sağlıklı yaşam biçimi davranışları
geliştirmeleri önemlidir. Bu açıdan mezuniyet
öncesi dönemde olduğu kadar mezuniyet sonrası
eğitimlerde de sağlığın geliştirilmesi konularına
özel önem verilmelidir.
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0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Sağlık Okuryazarlığı
Düzeyi ve Çocukların Ev Kazası Geçirme Durumu ile İlişkisi
The Relationship Between Mothers of 0-6 Age Group Children with Health
Literacy Level and Children’s Having a Home Accident
1

2

3

Hacer DEMİRKÖSE , Dilek YAPAR , Seçil ÖZKAN
ÖZ

ABSTRACT

Giriş: Evin içerisinde veya evle bağlantılı bahçe, avlu, garaj gibi
alanlarda meydana gelen kazalar, ev kazaları olarak tanımlanmaktadır. Sağlık okuryazarlığı düşük olan anneler ev kazaları ve etkileri
konusunda daha az bilgi ve beceriye sahip olabilir. Çalışmamızın
amacı 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin sağlık okuryazarlığı
(SOY) düzeyi ve çocukların ev kazası geçirme durumu ile ilişkisinin
belirlenmesidir.
Yöntem: Araştırmanın tipi kesitseldir. %95 güvenilirlik, %5 hata,
%4 sapma ve %30 ev kazası sıklığı ile hesaplanan örneklem sayısı
443’tür. Yanıtsızlık veri eksikliği de göz önüne alınarak 487 kişiye
ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmada 491 anneye ulaşılmıştır.
Bulgular: 0-6 yaş grubu çocuklardaki ev kazası sıklığı %30,1 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan annelerin %23,6’sı yetersiz,
%39,3’ü sorunlu-sınırlı, %24,6’sı yeterli ve %12,4’ü mükemmel
SOY düzeyine sahiptir.
Sonuç: Araştırmamızda her 3-4 çocuktan birinin ev kazası geçirdiği saptanmıştır. Yetersiz-sınırlı SOY düzeyi, müstakil-bahçeli evde
oturmak, çocukların kendi odalarının olmaması, çocuğun kendi evi
dışında bir ortamda bakılması ev kazasını etkileyen faktörler olarak
bulunmuştur.

Introduction: Accidents occurring in the house or in areas related
to the house such as garden, courtyard, garage are defined as home
accidents. Mothers with low health literacy (HL) level may have less
knowledge and skills about home accidents and their effects. The
aim of our study is to determine the relationship between the health
literacy level of mothers with children in the 0-6 age group and their
children’s home accidents.
Methods: The research type is cross-sectional. The sample number
calculated with 95% reliability, 5% error, 4% deviation and 30%
home accident frequency is 443. Considering the lack of response
data, it was aimed to reach 487 people. 491 mothers were reached
in the study.
Results: The frequency of home accidents in children aged 0-6 was
found to be 30.1%. 23.6% of the mothers participating in the research are insufficient, 39.3% problematic-limited, 24.6% sufficient and
12.4% have excellent HL level.
Conclusion: In our study, it was found that one out of every 3-4
children had a home accident. Inadequate-limited HL level, sitting
in a private-garden house, children not having their own room, caring for the child in an environment other than their own home were
found to be factors affecting the home accident.

Anahtar Kelimeler: 0-6 Yaş Çocuk, Ev Kazası, Sağlık Okuryazarlığı

Keywords: 0-6 Age Child, Health Literacy, Home Accident

GİRİŞ

engelli yaşam nedenleri arasında ilk sıralarda
yer almaktadır (2). Kazaların çocuklar üzerinde
sağlık durumlarını bozan fiziksel, psikolojik ve
sosyal etkileri vardır. Hastalıklara, sakatlıklara ve
hatta ölümlere neden olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kaza; “İnsan iradesi
dışında aniden ortaya çıkan, bedensel ve ruhsal
hasara yol açan beklenmeyen bir olay” olarak
tanımlanmaktadır (1). Gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde, kazalar her yaş grubunda,
özellikle yaşamın ilk yıllarında, önlenebilir
sağlık sorunlarının başında gelmekte, ölüm ve

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden
(CDC) alınan veriler, her yıl 9 binden fazla
çocuğun kazalardan öldüğünü, 225 bin çocuğun
hastaneye kaldırıldığını ve 9 milyon çocuğun
yaralanmalar nedeniyle acil servislerde tedavi
edildiğini göstermiştir (3). Özellikle 0-6 yaş
arası çocuklardaki yaralanmalar evde meydana
gelmektedir (4). Dünya genelinde ülkeler ve yaş
grupları arasında farklılık olmakla birlikte tüm
travmalarda ev kazalarının oranı %25’tir.
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Bilim Dalı E-posta: secilozkan70@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-1572-8777
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Türkiye’de tüm kazaların %18-25’inin ev kazası
olduğu varsayılmaktadır (5). Yine ülkemizde
yapılan bir araştırmada 0-6 yaş grubu çocukların
ev kazası geçirme durumlarının %38,4 ile
ailedeki diğer bireyler arasında ilk sırada yer
aldığı saptanmıştır (6) Türkiye’de 1-4 yaş arası
çocuk ölümlerinde kazalar 3.sırada yer almakta
ve total çocuk ölümlerinin üçte birini meydana
getirmektedir (7).

Bu çalışmada, Ankara ilinde Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları polikliniklerine başvuran 0-6 yaş
grubu çocuğu olan annelerin sağlık okuryazarlığı
düzeyi ve çocukların ev kazası geçirme durumu
ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Araştırma, kesitsel tipte bir araştırmadır.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışmanın örneklem sayısı openepi online
bilgisayar
programı
ile
hesaplanmıştır.
Türkiye’deki bir çalışmada ev kazası sıklığı
%32,8 olarak belirtilmiştir (13). %95 güvenilirlik,
%5 hata, %4 sapma ve %30 ev kazası sıklığı ile
hesaplanan örneklem sayısı 443’tür. Yanıtsızlık
veri eksikliği de göz önüne alınarak 487 anneye
ulaşılması hedeflenmiştir. Örnekleme yöntemi
olarak da sistematik örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. 40 günlük veri toplama sürecinde
başvuran her 7 kişiden birine anket uygulanmıştır.

Evin içerisinde veya evle bağlantılı bahçe, avlu,
garaj gibi alanlarda meydana gelen kazalar, ev
kazaları olarak tanımlanmaktadır (8). Evde oluşan
kazalar, sık rastlanmaları, önlenebilir olmaları,
ölüm veya sakatlığa yol açabilmeleri nedeniyle
önemli halk sağlığı sorunlarından birisidir (9).
Çocuklar nörolojik ve fiziksel gelişimlerini
henüz tamamlayamamış olmaları, kaza tehlikesi
oluşturabilecek durumları öngörememeleri, yeni
bir şeyler öğrenme konusunda meraklı olmaları
nedeniyle ev kazaları açısından yüksek riske
sahiptirler.
Çocukların bakımıyla büyük oranda annelerin
ilgilendiği düşünüldüğünde, annenin yaralanmaya
dair algısının çocuğun yaralanma riskini
belirlediği saptanmıştır (10-12). Annelerin kaza
algısını etkileyen yaş, eğitim düzeyi, çalışma
durumu, bilgi, tutum ve davranışları gibi pek
çok faktör bulunmaktadır. Küçük çocukları olan
anneler, yalnızca kendi sağlıklarından değil,
çocuklarının sağlığı ve iyiliğinden de sorumlu
oldukları için genel yetişkin nüfus içinde kritik
bir öneme sahiptirler.

Araştırmanın Değişkenleri
Araştırmanın bağımlı değişkeni 0-6 yaş grubu
çocukların ev kazası geçirme durumudur.
Bağımsız değişkenler ise yaş, cinsiyet, eğitim
durumu, çalışma durumu, medeni durumu,
hanede yaşayan kişi sayısı, aylık gelir durumu,
kronik hastalık olma durumu, oturduğu ev tipi,
çocuk sayısı, çocukların kendi odalarının olma
durumu, evde büyükanne/dede yaşama durumu,
ailede ev kazası öyküsü olma durumu, ev kazasına
yönelik eğitim alma durumu, ev kazasıyla ilgili
eğitim almak isteme durumu, sağlık okuryazarlığı
durumu, çocuğa bakım veren kişi, çocuğun
bakıldığı ortam şeklinde sıralanmıştır.

Sağlık okuryazarlığı; sağlık algısı ve sağlık
davranışlarını etkileyen ana faktörlerdendir.
Annelerin SOY düzeyinin, çocuklarının ev kazası
geçirmesini etkileyebileceği düşünülmektedir.
Sağlık okuryazarlığı düşük olan anneler
ev kazaları ve etkileri konusunda daha az
bilgi ve beceriye sahip olabilir. Çoğu sağlık
okuryazarlığı araştırması yetişkin hastalara
odaklanmıştır. Çocuklarda ev kazası ile ilgili
literatür incelendiğinde, bakım veren annelerin
sağlık okuryazarlığı düzeyi ile çocukların ev
kazası geçirme durumunu inceleyen çalışmalara
rastlanmamıştır.

Araştırmada Kullanılan Araç Gereç
Araştırmada veri kaynağı olarak tanımlayıcı
özellikleri içeren bir anket formu ve annelerin
sağlık okuryazarlığını değerlendiren Türkiye
Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır.
Türkiye Sağlık Okuryazarlığı ölçeği, 32 maddeden
oluşan, indeksler 0 ile 50 arasında olacak şekilde
standardize edilmiştir. İndeks hesaplanırken
(ortalama-1) x (50/3) formülü kullanılmıştır. Soru
numaraları 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-0 olacak şekilde
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tekrar kodlanarak toplam puan ve ortalama puan
hesaplanmıştır. Bu hesaplama sonrasında, 0 en
düşük sağlık okuryazarlığını ve 50 de en yüksek
sağlık okuryazarlığını göstermektedir. Ölçeğin
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Okyay ve ark.
tarafından yapılmıştır (14). Alınan puanlara göre
annelerin sağlık okuryazarlığı düzeyleri yetersiz
(0-25 puan), sorunlu-sınırlı (>25-33 puan), yeterli
(>33-42 puan) ve mükemmel (>42-50 puan) SOY
şeklinde sınıflandırılmıştır. Çalışmanın bulguları
sunulurken sağlık okuryazarlığı düzeyi yetersizsınırlı ve yeterli-mükemmel olarak gruplanmıştır.

özellikler olmasından dolayı duplike verileri
önlemek için ve annelik tecrübesinin kaza geçirme
durumu üzerine etkisini standardize edebilmek
için ilk çocukların özellikleri karşılaştırma ve ileri
analizlere dahil edilmiştir.
BULGULAR
Araştırmaya 491 kişi dahil edilmiştir.
Katılımcıların yaş ortalaması 31,31±6,02,
ortancası 30 (min:19, max:50)’dur. Annelerin
%1,2’si okuryazar değil, %47,7’si yüksekokul
mezunu ve %43,8’i çalışmaktadır. Katılımcıların
%88,4’ü apartman tipi bir evde yaşamaktadır.
Annelerin %79,6’sının evlerinde bir çocuk odası
bulunmaktadır. Katılımcıların %16,5’i evinde bir
aile büyüğü (büyükanne/büyükbaba) ile birlikte
ve %43’ ü hanede 3 kişi yaşamaktadır.

Araştırmanın Uygulanması
Araştırmanın etik kurul izni, Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Etik Komisyonu tarafından
onaylanmıştır (23.07.2020 - 78151). Bir
anketin uygulama süresi 15-20 dakika arasında
değişmektedir. Anketler yüz yüze görüşme
yöntemiyle uygulanmıştır. Kişilerden yazılı
bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Çalışmamızda
araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Anketin
uygulanması neticesinde 491 anneye ulaşılmıştır.

Araştırmaya dahil edilen annelerin %30,1’inin
çocukları herhangi bir ev kazası geçirmiştir. Kaza
geçiren çocukların %46,6’sı erkek, %18,2’si
4 yaşında, %25’i 5 yaşında ve %18,2’si ise 6
yaşındadır. Geçirilen kaza türleri %58,1 düşme,
%16,2 yanmadır. Ev kazası %35,8 oturma odasısalonda, %20,9 mutfakta gerçekleşmiştir.

Araştırmanın Verilerinin Düzenlenmesi ve Analizi
Araştırma verisi SPSS 23,0 istatistik paket
programı
aracılığıyla
değerlendirilmiştir.
İstatistiksel analiz olarak, tanımlayıcı bulgular
kısmında kategorik değişkenler sayı, yüzde
ve sürekli değişkenler ise ortalama ± standart
sapma ve ortanca (en küçük, en büyük değer) ile
sunulmuştur. İstatistiksel yöntem olarak kategorik
değişkenler için Ki-kare, iki bağımsız grup
arasındaki istatistiksel anlamlılıklarda MannWhitney U, 2’den fazla bağımsız grup arasındaki
istatistiksel anlamlılıklarda Kruskal Wallis testleri
kullanılmıştır. Çocukların ev kazası geçirmeleri
üzerine etkili olabilecek faktörler multivariate
lojistik regresyon analizi (enter metod) ile ayrıntılı
incelenmiştir. Lojistik regresyon analizleri
ile tahmini rölatif risk (OR) hesaplanmıştır.
İstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul
edilmiştir.

Araştırmaya katılan annelerin %23,6’sı yetersiz,
%39,3’ü sorunlu-sınırlı, %24,6’sı yeterli ve
%12,4’ü mükemmel SOY düzeyine sahip olduğu
belirlenmiştir.
Tablo 1’de çalışmaya katılanların gelir durumu
ve aile içi yaşamlarına göre çocukların ev
kazası geçirme durumları sunulmuştur. Evinde
çocuk odası olanların %27,1’i, 4 ve üzeri çocuk
sahibi olanların %61,9’u, müstakil-bahçeli evde
yaşayanların %43,9’u, hanede 5 ve daha fazla kişi
yaşayanların %44,8’i, ailesinde ev kazası öyküsü
olanların %42,6’sının 0-6 yaş arasındaki çocukları
ev kazası geçirmiştir. Çocuk sayısı, oturduğu ev
tipi, çocukların kendilerine ait odalarının olma
durumu, evde yaşayan toplam kişi sayısı ve ailede
ev kazası geçirme öyküsü bulunma durumu ile
çocukların ev kazası geçirme durumları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır
(p<0,001)

Bu çalışmanın veri analizleri yapılırken, 0-6 yaş
grubunda birden fazla çocuk sahibi olan annelerin
ilk çocukları analize dahil edilmiştir. Aynı aile
özellikleri, ev özellikleri ve sosyoekonomik
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Tablo 1. Çalışmaya Katılanların Gelir Durumu ve Aile İçi Yaşamlarına Göre 0-6 Yaş Grubu
Çocuklarının Ev Kazası Geçirme Durumlarının Dağılımı, Ankara, 2020

Aylık Gelir Durumu
Geliri Giderinin Altında
Geliri Giderine Eşit
Geliri Giderinin Üzerinde
Çocuk Sayısı
1 Çocuk
2-3 Çocuk
4 Çocuk ve Üzeri
Oturduğu Ev Tipi
Apartman
Müstakil-Bahçeli Ev
Çocukların Kendilerine Ait
Odalarının Olma Durumu
Var
Yok
Evde Büyükanne/Dedenin Yaşama Durumu
Evet
Hayır
Evde Yaşayan Toplam Kişi Sayısı
3 Kişi ve Daha Az
4 Kişi
5 Kişi ve Üzeri
Ailede Ev Kazası Öyküsü Olma Durumu
Var
Yok
*
: Satır Yüzdesi
1:
Ki Kare Testi

Ev Kazası Geçirme Durumu
Evet
Hayır
Sayı
%*
Sayı

%*

32
69
47

35,6
27,4
31,5

58
183
102

64,4
72,6
68,5

0,3161

58
77
13

23,9
33,9
61,9

185
150
8

76,1
66,1
38,1

<0,0011

123
25

28,3
43,9

71,7
56,1

0,0161

311
32

p

106
42

27,1
42,0

285
58

72,9
58,0

0,0041

28
120

34,6
29,3

53
290

65,4
70,7

0,3421

51
50
47

23,7
29,2
44,8

164
121
58

76,3
70,8
55,2

26
122

42,6
28,4

35
308

57,4
71,6

0,0011

0,0231

çocukların %21,3’ü ev kazası geçirirken, 5-6
yaş çocukların %36,2’si ev kazası geçirmiştir
(p=0,009). Kız çocuklarının %30,5’i ev kazası
geçirirken, erkek çocuklarının %29,7’si ev kazası
geçirmiştir (p=0,855). Kendi evinde bakılan
çocukların %25,3’ü, kendi evi dışında bakılan
çocukların ise %48,1’i ev kazası geçirmiştir
(p<0,001). Gündüz bakımı ile annesi ilgilenen
çocukların %25,9’u, annesi dışında bakıcısı olan
çocukların ise %35,7’si ev kazası geçirmiştir
(p=0,001). Çocuk yaş grubu, çocuğa bakım veren
kişi ve çocuğun bakıldığı ortam ile çocukların ev
kazası geçirme durumları arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,001).

Tablo 2’de annelerin ev kazaları ile ilgili eğitim
almış olma/eğitim almak isteme, SOY durumuna
göre çocukların ev kazası geçirme durumlarının
dağılımı sunulmuştur. Ev kazalarıyla ilgili eğitim
almak isteyenlerin %37,5’inin çocukları ev
kazası geçirirken, eğitim almak istemeyenlerin
%24,4’ünün çocukları ev kazası geçirmiştir
(p=0,002). Katılımcıların sağlık okuryazarlığı
durumuna göre ev kazası geçirme durumuna
bakıldığında, sağlık okuryazarlığı yetersiz/sınırlı
olanların %35’inin çocukları ev kazası geçirirken,
yeterli/mükemmel olanların %22’sinin çocukları
ve kazası geçirmiştir (p=0,002).
Tablo 3’te çocukların bazı özelliklerine göre ev
kazası geçirme durumları incelenmiştir. 0-2 yaş
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Tablo 2. Annelerin Ev Kazaları ile İlgili Eğitim Almış Olma/Eğitim Almak İsteme, SOY Durumuna
Göre 0-6 Yaş Grubu Çocukların Ev Kazası Geçirme Durumlarının Dağılımı, Ankara, 2020
Ev Kazası Geçirme Durumu

Ev Kazalarına Yönelik Eğitim
Alma Durumu
Evet
Hayır
Ev Kazalarıyla İlgili Eğitim
Almak İsteme Durumu
Evet
Hayır
Sağlık Okur Yazarlığı Durumu
0-33 Puan (Yetersiz, Sınırlı)
34-50 Puan(Yeterli, Mükemmel)
*
: Satır Yüzdesi
1:
Ki Kare Testi

%*

3
145

11,5
31,2

23
320

88,5
68,8

0,0571

81
67

37,5
24,4

135
208

62,5
75,6

0,0021

108
40

35,0
22,0

Hayır
Sayı

p

Evet
Sayı

201
142

%*

65,0
78,0

0,0021

Tablo 3. 0-6 Yaş Grubu Çocukların Bazı Özelliklerine Göre Ev Kazası Geçirme Durumlarının
Dağılımı, Ankara, 2020
Ev Kazası Geçirme Durumu

Çocuk Yaş Grup
0-2 Yaş
3-4 Yaş
5-6 Yaş
Çocuğun Cinsiyeti
Kız
Erkek
Çocuğa Gündüz Bakım Veren Kişi
Anne
Anne Dışı Bakıcı
Çocuğun Bakıldığı Ortam
Kendi Evinde
Kendi Evi Dışında
*
: Satır Yüzdesi
1:
Ki Kare Testi

Sayı

Evet

%*

Hayır
Sayı

%*

34
50
64

21,3
32,5
36,2

126
104
113

78,8
67,5
63,8

79
69

30,5
29,7

180
163

69,5
70,3

72
76

25,9
35,7

206
137

74,1
64,3

98
50

25,3
48,1

289
54

74,7
51,9

p

0,0091
0,8551
0,0191

<0,0011

modelde ortak olarak; müstakil-bahçeli evde
oturmak (model-I OR:2,33, model-II OR:1,98,
model-III OR:2,32), çocukların kendilerine ait bir
odalarının olmaması (model-I OR:1,81, model-

Univariate analizler sonucunda çocukların kaza
geçirme durumu ile ilişkili olabilecek değişkenler
multivariate lojistik regresyon analizleri ile
değerlendirilmiştir. Buna göre kurulan 3 farklı
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II OR:1,88, model-III OR:1,81), evde yaşayan
kişi sayısının 5 ve daha fazla olması (model-I
OR:2,10, model-II OR:1,91, model-III OR:2,10),
annelerin yetersiz-sınırlı SOY düzeylerine
sahip olma durumu (model-I OR:1,83, modelII OR:1,81, model-III OR:1,83) çocukların ev
kazası geçirmesi üzerine etkili faktörler olarak
saptanmıştır. Bu çalışmada 3 farklı model
kurulmasındaki amaç, çocuğun gündüz bakımı
ile ilgilenen kişi ve çocuğun bakıldığı ortamın
ev kazası geçirme durumu ile nedenselliğini
daha detaylı göstermektir. Diğer değişkenlerin

sabit kalarak sadece çocuğun gündüz bakımı
ile ilgilenen kişiyi incelediğimiz model-II’de
anne dışında bakım veren kişilerde çocuğun ev
kazası geçirme durumunun 1,8 kat fazla olduğu
gözlenmiştir. Diğer değişkenlerin sabit kalarak
sadece çocuğun bakıldığı ortamı incelediğimiz
model-I’de ise kendi evi dışında bakılan
çocuklarda ev kazası geçirme durumunun 3,2
kat fazla olduğu gözlenmiştir. Her iki değişkeni
de birlikte incelediğimiz model III’te ise gündüz
bakımı ile ilgilenen kişi değişkeninin karıştırıcı
(confounding) faktör olduğu gözlenmiştir. Tablo

Tablo 4. 0-6 Yaş Grubu Çocukların Ev Kazası Geçirmesi Üzerine Etkili Faktörlerin Multivariate
Lojistik Regresyon Modelleri ile Değerlendirilmesi Ankara, 2020
Multivariate Logistik
Regresyon Modeli-I
OR (%95 GA)
p-value

Oturduğu Ev Tipi
Apartman
ref
2,33 (1,27-4,27)
0,006
Müstakil-Bahçeli
Çocukların Kendilerine Ait
Odalarının Olma Durumu
Var
ref
1,81 (1,10-3,00)
0,022
Yok
Evde Yaşayan Toplam Kişi Sayısı
3 Kişi ve Daha Az
ref
4 Kişi
1,31 (0,79-2,15)
0,301
2,10 (1,21-3,66)
0,009
5 Kişi ve Üzeri
Ailede Ev kazası Öyküsü Olma Durumu
Var
1,70 (0,93-3,08)
0,083
Yok
ref
Sağlık Okur Yazarlığı Durumu
1,83 (1,16-2,89)
0,009
Yetersiz- Sınırlı
Yeterli- Mükemmel
ref
Çocuk Yaş Grup
0-2 Yaş
ref
3-4 Yaş
1,33 (0,77-2,30)
0,310
5-6 Yaş
1,46 (0,84-2,54)
0,173
Çocuğun Bakıldığı Ortam
Kendi Evi
ref
3,23 (1,97-5,29) <0,001
Kendi Evi Dışı
Çocuğun Gündüz Bakımı İle İlgilenen Kişi
Anne
Anne Dışı Bakıcı
OR: Odds ratio ile gösterilen tahmini rölatif risk
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Multivariate Logistik
Multivariate Logistik
Regresyon Modeli-II
Regresyon Modeli-III
OR (%95 GA) p-value OR (%95 GA) p-value
ref
1,98 (1,09-3,62)

0,025

ref
2,32 (1,26-4,28)

0,007

ref
1,88 (1,14-3,09)

0,014

Ref
1,81 (1,08-3,02)

0,023

ref
1,17 (0,72-1,91)
1,91 (1,11-3,28)

0,525
0,018

ref
1,31 (0,79-2,15)
2,10 (1,21-3,66)

0,302
0,009

1,52 (0,85-2,71)
ref

0,161
-

1,70 (0,93-3,09)
ref

0,084
-

1,81 (1,16-2,84)
ref

0,009
-

1,83 (1,16-2,89)
ref

0,009
-

ref
1,58 (0,93-2,70)
1,86 (1,09-3,16)

0,092
0,022

ref
1,33 (0,77-2,30)
1,47 (0,84-2,54)

0,310
0,174

-

-

ref
1,81 (1,19-2,76)

0,005

ref
3,21 (1,72-5,99) <0,001
ref
1,01 (0,58-1,73)

0,971
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TARTIŞMA
Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 31,31
± 6,02’dir. Ülkemizde yürütülen çocuklardaki ev
kazaları ile ilgili bazı çalışmalarda da annelerin yaş
ortalaması benzerdir (5).

Ev kazalarını etkileyen önemli faktörlerden biri de
evin fiziki şartladır. Çalışmada kendi odası olan
çocuklarda ev kazası sıklığı %27,1 iken kendi
odası olmayan çocuklarda ise %42 olarak tespit
edilmiştir. Benzer bir çalışmada da daha önce
ev kazası geçirmiş çocukların, evde ayrı çocuk
odası bulunması oranı düşük bulunmuştur (16).
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine uygun
bir yaşam alanı tasarlamak, kazaya sebebiyet
verecek unsurları kontrol altına almak ev kazası
sıklığını azaltabilir. Çalışmamızda müstakilbahçeli evde yaşayan çocuklar apartmanda
yaşayan çocuklara göre daha fazla kaza geçirmiştir.
Karatepe’nin yaptığı çalışmada yaşanılan evin
tipi ve ev kazası geçirme durum arasında anlamlı
bir ilişki saptamamıştır (19). Dünyada yapılan
bazı çalışmalarda ise apartmanda yaşayan
çocukların daha fazla ev kazasına maruz kaldıkları
bildirilmiştir (20, 21). Apartman dairelerinde
balkon, pencere, merdiven bulunması ev kazası
riskini arttırabilirken, diğer taraftan, müstakilbahçeli evlerde çocuklar ebeveynleri tarafından
daha gözetimsiz kalabilmektedir.

Farklı yerlerde yapılan çalışmalarda çocuklarda
ev kazası için değişen sıklıklar bildirilmektedir.
Bu çalışmada çocukların %30,1’i ev kazası
geçirmiştir. Kurt ve Aytekin’in çalışmasında 0-6
yaş grubundaki çocukların %52,4’ünün son bir
yılda en az bir kez ev kazası geçirdiği belirlenmiştir
(5). 6 ay-6 yaş grubu arasında çocuklarda yapılan
başka bir çalışmada ise çocukların %47,2’sinin en
az bir kez ev kazası geçirdiği saptanmıştır (15). Bu
farklılıklar çalışmaların yapıldığı yerlerin farklı
sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklere sahip
olmasından kaynaklanabilir.
Cinsiyetin pek çok kaynakta ev kazasını etkileyen
bir faktör olduğu gösterilse de çalışmamızda kız ve
erkek çocuklarının kaza geçirme sıklıkları benzer
bulunmuştur. Başka bir çalışmada da benzer şekilde
cinsiyet grupları arasında çocukların kaza geçirme
sıklıkları benzer bulunmuştur (16). Gündüz’ün
çalışmasında ise erkek çocuklarının ev kazalarına
kızlara göre daha sık maruz kaldıkları saptanmıştır
(17). Bazı çalışmalarda erkek çocuklarının daha
hareketli bir yapıya sahip olmaları ve yaralanmalara
daha sık maruz kalabilecekleri oyun ve oyuncak
seçimlerinden dolayı kız çocuklarına göre ev kazası
geçirme oranları daha yüksek bulunsa da yaşanılan
çevre, aile yapısı, kültür farklılığı gibi faktörler de
birlikte değerlendirilerek yorumlanmalıdır.

Erdem ve arkadaşlarının çalışmasında tek çocuğu
olan anneler ile birden fazla çocuğa sahip annelerin
kaza geçirme sıklıkları sırasıyla %32,5 ve %67,5
olarak bulunmuştur. Bizim çalışmamızda ise tek
çocuğa sahip ailelerde ev kazası sıklığı %23,9 iken
4 çocuk ve üzerinde %61,9 olarak saptanmıştır.
Çalışmada evde yaşayan toplam kişi sayısı fazla
olduğunda da kaza durumu artmıştır. Yalaki ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada da yine geniş
ailelerde kaza geçirme oranında artış olduğu
saptanmıştır (22). Bu durum ailenin sahip olduğu
çocuk sayısı ve aynı evde yaşayan kişi sayısı arttıkça
çocuklara bakan kişinin dikkatinin dağılması ve
stresinin artmasıyla açıklanabilir. Aynı zamanda
ebeveynlerin her çocukla eşit zaman geçirememesi,
kardeşleri ile oyun oynayan çocuklar gibi faktörler,
kardeşli çocuklarda ev kazalarının daha yüksek
oranda görülmesine neden olabilir.

Çocukların yaşı, ev kazası geçirmede önemli bir
etkendir. Bizim çalışmamızda 5-6 yaş aralığındaki
çocukların özellikle 0-2 yaş aralığındakilere göre
daha fazla kaza geçirdikleri dikkat çekmiştir. Atak
ve arkadaşlarının çalışmasında en sık kaza 4-5 yaş
arasında bulunmuşken, bir yaş altında kaza sıklığı
oldukça az olarak tespit edilmiştir (18). Daha küçük
yaşlardaki çocukların yoğun ilgi altında bakım
görmeleri, her an göz önünde tutulmaları kaza
geçirme durumunu azaltmış olabilir. Ayrıca 5-6
yaş grubundaki çocukların daha hareketli oyunlar
oynamaları ve öğrenmeye, keşfetmeye daha
meraklı olmaları da kazaya daha açık olmalarına
sebep olabilir.

Bu çalışmada sağlık okuryazarlığı yetersizsınırlı olan annelerin çocuklarının %35’i ev
kazası geçirirken, yeterli-mükemmel olanların
ise %22’si ev kazası geçirmiştir. Yetersiz sağlık
okuryazarlığının gösterilmiş olan tüm sonuçları
düşünüldüğünde, annenin sağlık okuryazarlığı
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düzeyinin çocuğun ev kazası geçirme durumunu
da etkilemesi beklenen bir sonuç olmuştur.

KAYNAKLAR
1. Roberts I, DiGuiseppi C, Ward H. Childhood injuries:
extent of the problem, epidemiological trends, and costs. Inj
Prev. 1998;4(4 Suppl):S10-6.
2. Rivara FP, Grossman D. Injury Control. In: Kliegman
RM, Behrman RE, Jenson B, Stanton BF (eds). Nelson
Textbook of Pediatrics. 18. Baskı. Philadelphia: SaundersElsevier: 2007; 366-75.
3. National Action Plan for Child Injury Prevention; An
agenda to prevent injuries and promote the safety of children
and adolescents in the United States. Atlanta (GA), CDC
2012.
4. Karadeniz H. Effects of a Safety-Awareness–Promoting
Program Targeting Mothers of Children Aged 0–6 Years
to Prevent Pediatric Injuries in the Home Environment:
Implications for Nurses. Journal of trauma nursing.
2018;25(5):327-35.
5. KURT FY, AYTEKİN A. 0-6 yaş grubu çocuklarda
ev kazaları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi.
2015;2(1):22-32.
6. ERKAL S, ŞAFAK Ş. Tuzluçayır Sağlık Ocağı bölgesinde
yaşayan ailelerde ev kazası görülme durumu ve konutların
ev kazası riski açısından incelenmesi. Sağlık ve Toplum.
2003;13(2):96-100.
7. Altundağ S, Oztürk MC. The effects of home safety
education on taking precautions and reducing the frequency
of home accidents. Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi=
Turkish journal of trauma & emergency surgery: TJTES.
2007;13(3):180-5.
8. Akbaba M, Nazlıcan E, Demirhindi H. Characteristics of
domestic accidents and related factors in Karataş district of
Adana province, Turkey. TAF Preventive Medicine Bulletin.
2015;14(3):229-34.
9. Kılıç B, Demiral Y. İzmir’de Bir Gecekondu Bölgesinde
Evde Yaralanma İnsidansı. Toplum Hekimliği Bülteni.
2006;25 (3):27-32.
10. Özcebe H. Çocuk ve Kazalar. III. Ulusal Ana Çocuk
Saglıgı Kongresi Bildiri Özetleri (Sosyal Pediatri Dergisi
Özel Sayısı), İzmir, 2005, 154-163.
11. Vladutiu CJ, Nansel TR, Weaver NL, Jacobsen HA,
Kreuter M. Differential strength of association of child injury
prevention attitudes and beliefs on practices: a case for
audience segmentation. Injury prevention. 2006;12(1):3540.
12. Morrongiello BA, Major K. Influence of safety gear
on parental perceptions of injury risk and tolerance for
children’s risk taking. Injury Prevention. 2002;8(1):27-31.
13. KÖSE OÖ, BAKIRCI N. Çocuklarda ev kazaları. STED/

Bu çalışmada yapılan çok değişkenli analiz
modellemeleri sonucu müstakil-bahçeli evde
oturmak, çocukların kendilerine ait odalarının
olmaması, evde yaşayan kişi sayısının 5 ve
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karıştırıcı bir faktör olduğu saptanmıştır. Bunun
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olası risk faktörlerinin çok değişkenli regresyon
analizleriyle değerlendirildiği çalışmalar sınırlı
sayıdadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Ev kazaları önlenebilir fakat önleyebilmek
için öncelikli olarak özellikle anneler olmak
üzere ebeveynlerin, evdeki risk oluşturabilecek
durumların farkında olup uygun önlemler alması
gerekmektedir. Bu farkındalığı oluşturmak
birçok sebebe bağlı olmakla beraber bu çalışma
göstermiştir ki annelerin SOY düzeyi çocuğun
kaza geçirmesi ile ilişkilidir. Annelerin sağlık
okuryazarlığını yükseltmek sakatlık hatta ölümle
sonuçlanan önlenebilir çocuk kazalarını şüphesiz
ki azaltacaktır. Ailenin SOY düzeyi göz önünde
bulundurularak, çocuğu bekleyen tehlikeler
ailelere anlatılmalı ve çözüm yolları konusunda
bilgilendirilmelidir. Annelere ev kazaları ve
korunma yolları konusunda eğitim vermek kaza
sıklığını azaltacaktır
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0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ve
Anne Sütünü Arttırmaya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif
Tedavi Kullanma Eğilimleri
Breast Feeding Self-Efficacy and the Tendency to Use Complementary and
Alternative Treatment to Increase Breast Milk of the Mothers with 0-12
Months Old Babies
1

2

Necip Erdem GÖKÇE , Kerime Derya BEYDAĞ
ÖZ

ABSTRACT

AMAÇ: Çalışma, 0-12 aylık bebeği olan annelerin emzirme öz yeterliliği ile anne sütünü arttırmaya yönelik tamamlayıcı ve alternatif
tedavi kullanma eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışmanın örneklemini, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Edirne Halk Sağlığı bünyesindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Temmuz-Aralık 2018 tarihleri
arasında kayıtlı, 0-12 ay bebeği olan ve bebeğini emziren 154 anne
oluşturmuştur. Veriler, demografik soru formu, Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği (EÖYÖ) ve Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum
Ölçeği (TATKTÖ) ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde,
Kolmogorov-Smirnov testi, Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis
testi ve Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Annelerin yaş ortalaması 29,57±5,14 yıl olup,
%39,6’sı üniversite ve lisans üzeri eğitim mezunu, %55,2’si çalışmaktadır. Annelerin TATKTÖ toplam puan ortalaması 28,66±5,99
ve EÖYÖ toplam puan ortalaması 58,58±8,17 olarak bulunmuştur.
TATKTÖ ile EÖYÖ puan ortalamaları arasında ilişki bulunmamıştır
(p>0,05).
SONUÇ: Çalışma sonucunda, annelerin emzirme öz yeterliliklerinin
yüksek olduğu, tamamlayıcı ve alternatif tıbba yönelik tutumlarının
olumsuza yakın olduğu belirlenmiştir.

AIM: The aim of this study was to determine the breastfeeding
self-efficacy and the tendency to use complementary and alternative
treatment to increase breast milk of the mothers with 0-12 months
old infants.
METHODS: The sample of this descriptive and cross-sectional
study consisted of 154 mothers with 0-12 months old babies which
they breastfeed who had been registered to the Family Health Centers within Edirne Public Health Centers of Edirne Province Health
Directorate between July-December, 2018. The data were obtained
with a questionnaire for demographic characteristics, Breastfeeding
Self-Efficacy Scale and Attitude Towards Complementary and Alternative Medicine Scale (HCAMQ). In the evaluation of the data, Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney U test, Kruskall-Wallis test
and Spearman Correlation Analysis were utilized.
RESULTS: The mean age of the mothers participated in the study
was 29,57 ± 5,14 years, 39,6% of them were university graduates
and 55,2% of them were employed in any job. The mean total score
of the mothers with respect to complementary, alternative, and conventional medicine was found to be 28,66±5,99, and the mean total
score of breastfeeding self-efficacy scale was 58,58±8,17. There was
no positive correlation between CAMAS and breastfeeding self-efficacy scale (p>0.05).
CONCLUSION: As a result of the study, it was determined that mothers’ breastfeeding self-efficacy is high and their attitudes towards
complementary and alternative medicine are close to negative.

Anahtar Kelimeler: Emzirme öz-yeterlilik, Anne sütü, Emzirme tamamlayıcı ve alternatif tedavi, Tutum

Keywords: Breastfeeding self-efficacy, Mothers milk, Breast milk,
Alternative treatment to increase breast milk, Attitude

GİRİŞ

ve yapma eğilimindedirler. Bu eğilimlerden en
önemlisi beslenmedir. Bebeklik döneminde büyüme hızı hayatın diğer evrelerine oranla daha
hızlıdır. Bebek beslenmesi ile ilgili tüm uygulamalar günümüze kadar incelendiğinde şüphesiz
en önemli besin anne sütüdür (1,2). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her bebeğin ilk altı ay boyunca
tek başına anne sütü almasını, altıncı ayda uygun
şekilde tamamlayıcı beslenmeye geçilmesini ve
anne sütüne iki yaşına kadar devam edilmesini
önermektedir (3). Emzirme, bebeklerin sağlıklı
büyümesi ve gelişmesi için en uygun, eşi bulun-
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maz bir beslenme yöntemi olup anne ile bebeğin
sağlığı üzerinde çok özel biyolojik ve duygusal
bir etkiye sahiptir (4,5). Gelişmekte olan ülkelerde ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmenin artırılması için yapılan girişimlerin tüm beş yaş altı
ölümleri %13 oranında azalttığı ve çocuk mortalitesini azaltmada tek başına en etkin yol olduğu
bildirilmektedir (6,7).

bitkisel içeceklerin tüketimine veya çeşitli uygulamalara önem vermektedir.
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi (TAT) yöntemleri sağlığın geliştirilmesinde, hastalığın önlenmesinde ve hastalıkların tedavisi için kullanılan
ancak standart olarak kabul edilmeyen sağlık
bakım uygulamalarını çok yönlü bir yelpazede
ifade etmektedir. Günümüzde hastalıkların tanı,
bakım ve tedavilerinde gözlenen hızlı gelişmelere
paralel olarak hastaların kendi tedavilerinde daha
fazla kontrol ve sorumluluk almak istemeleri,
semptomları azaltıcı girişimlere ulaşma çabaları,
sağlık ekibinin yeterli zaman ayıramayışı, güncel
tedavilerin yüksek maliyeti, ruhsal olarak daha
iyi hissetme, geleneksel tedavi yöntemlerinden
doyum sağlayamama gibi durumlar tamamlayıcı
tedavilere olan ilgiyi artırmıştır (16).

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)2008 verilerine göre; Türkiye’de bebeklerin ilk
2 ay anne sütü alma oranı %69 iken, 2013’te bu
oran %57,9; 2008 yılında 2-3’ncü ayda anne sütü
alma oranı %42 iken, 2013’te %35,4 olduğu bulunmuştur (8). 2018 yılında ise 6 aydan küçük
çocukların %41’i sadece anne sütüyle beslenmiş
bulunmuş; sadece anne sütü alma oranı 0-1 aylık
çocuklarda %59, 2-3 aylık çocuklarda %45 ve 4-5
aylık çocuklarda %14’e düşmektedir (9).

Annenin sütünün yetersiz olduğunu düşünmesi,
stres ve duygusal değişimler annenin emzirmeyi etkin olarak sürdürmesini engelleyebilmekte
ve bebeğini besleyebilmek için alternatif tedavi
yöntemlerine yönelmesine yol açabilmektedir
(17). Başarılı bir emzirme süreci annenin doğum
sonrasında, emzirmeye teşviki bu konuda annenin karşılaştığı zorlukları hemşirelerin tanımlayıp, çözüm üretmesiyle sağlanabilir (13,18).
Hemşireler annelerin bakım ve gereksinimlerini
belirlerken kullanılan TAT yöntemleri, kullanım
amaçları, kullanım şekilleri ve etkileri hakkında
anneden yeterince bilgiyi toplamalı, olası riskleri
ve yan etkileri konusunda anneleri doğru bir şekilde bilgilendirmelidir. Eğitimde de çok önemli
işlevleri olan hemşirelerin, endişe ve kaygılarını
azaltmada, emzirmenin etkin olmasında, emzirmenin sürdürülmesinde, meme komplikasyonlarını önlemede büyük bir rolünün olduğu bilinmektedir (19-21).

Annelerin emzirme davranışını etkileyen faktörlerin araştırıldığı çalışmalarda emzirme sürecini
etkileyen en önemli etkenin emzirme öz-yeterliliği olduğu görülmektedir (10-12). Emzirme öz-yeterlilik algısı, annenin emzirmeye ilişkin duygu ve
düşüncelerini, bu süreçte karşılaştığı zorluklarla
mücadele yeteneğini, “ben yapabilirim” inancını
göstermektedir (13). Annelerin emzirme konusunda edindikleri bilgileri davranışa dönüştürmede kendilerine inanmaları ve özgüven taşımaları
önemlidir (11). Öz-yeterliliği yüksek olan anneler karşılaştıkları zorluklar karşısında kendilerini
cesaretlendirmekte ve olumlu düşünerek olayları
çözmeye çalışmaktadır. Bu anneler emzirmeyi
daha çok tercih etmekte, daha cesur olmakta ve
zorluklarla karşılaştıklarında pozitif davranmaktadırlar (13).
Annelerin ilk altı ayda bebeklerini sadece anne
sütüyle beslememeleri ve erken dönemde tamamlayıcı gıdalara geçmelerinde en önemli neden sütün yetersiz olduğu düşüncesidir. Postpartum dönem, yeni anneler ve aileleri için çok önemlidir.
Yeni annenin fiziksel ve ruhsal durumu gerginlik,
anksiyete ve yorgunluk nedeniyle olumsuz etkilenebilir (14,15). Sütünün yetmediğini düşünen
ve bebeklerini emzirmek isteyen anneler sütlerini
artırmak için alternatif tedavi yöntemlerine başvurmakta, geleneksel olarak bazı besinlerin ve

Bu çalışma, 0-12 aylık bebeği olan ve bebeğini
anne sütü ile beslemeye devam eden annelerin,
emzirme öz yeterlilik durumları ile anne sütünü
arttırmaya yönelik tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanma eğilimlerini belirlemek amacıyla
planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın tipi ve yeri: Tanımlayıcı ve kesit-
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sel nitelikteki çalışma, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Edirne Halk Sağlığı bünyesindeki
Edirne Merkez ilçeden 10 adet Aile Sağlığı Merkezleri’nde, Temmuz - Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir

lik çalışmasını yapmışlar ve Cronbach Alpha değerini 0.86 bularak ölçeğin Türk kültürü için uygun olduğunu saptamışlardır (22). Bu çalışmada
Cronbach Alpha değeri 0.87 olarak bulunmuştur.
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (TATKTÖ): Hyland ve arkadaşları tarafından
2003 yılında geliştirilmiştir (23). Ölçek bireylerin
tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarını
belirlemeyi amaçlayan, 11 maddeden oluşan 6’lı
Likert tipinde (kesinlikle katılıyorum=1, katılıyorum=2, kısmen katılıyorum=3, kısmen katılmıyorum=4, katılmıyorum=5, kesinlikle katılmıyorum=6) bir ölçektir. Ülkemiz için geçerlik ve güvenirlilik çalışması Erci tarafından 2003 yılında
yapılmıştır. Ölçek iki alt boyuttan oluşmaktadır.
“Bütüncül sağlık” alt boyutu (madde1, madde3,
madde5, madde7, madde10), hastanın kendi bakımında bireyselliği algılamasını değerlendirmektedir. “Tamamlayıcı alternatif tıp” alt boyutu
(madde2, madde4, madde6, madde8, madde9,
madde11) ise, hastanın tamamlayıcı ve alternatif
tedavi kullanım durumunu değerlendirmektedir.
Ölçekteki 2, 4, 6 ve 9’uncu sorular ters çevrilerek
puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük
puan 11, en yüksek puan 66’dır. Ölçekten alınan
puanın düşük olması tamamlayıcı ve alternatif
tıbba karşı pozitif tutumu, yüksek olması ise tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı negatif tutumu
ifade etmektedir. Erci’nin çalışmasında ölçeğin
Cronbach Alpha değeri 0.72 olarak bulunmuştur
(24). Bu çalışmada da, ölçeğin Cronbach Alpha
değeri 0.72 olarak bulunmuştur.

Araştırmanın evren ve örneklemi: Araştırmanın evrenini Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki
Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM) Temmuz-Aralık 2018 tarihleri arasında kayıtlı olan 0-12 ay
bebeği olan 320 anne oluşturmuştur. Örneklem,
evren belli olduğu durumda örneklem hesaplama
formülüne göre 145 anne olarak belirlenmiş, kayıp veriler olabileceği düşüncesiyle örneklemin
%10 fazlası alınarak 154 anne ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmaya dahil edilecek Aile Sağlığı
merkezleri seçilirken, kolay ulaşılması açısından Edirne Merkez ilçeden 10 adet Aile Sağlığı
Merkezi veri toplama sürecinde hedef olarak belirlenmiş, merkez ilçede bulunan toplam 23 adet
ASM’den 10’u kura yöntemi ile seçilmiştir.
Veri toplama araçları: Veriler, tanıtıcı, gebelik ve doğum öyküsüne ilişkin özelliklerini içeren anket formu, Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği
(EÖYÖ) ve Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (TATKTÖ) ile elde edilmiştir.
Görüşmelerin tamamı Aile Sağlığı Merkezleri’nde yüz yüze gerçekleştirilmiş, veri toplama işlemi
yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar sürmüştür.
Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği (EÖYÖ): Annelerin
emzirme öz-yeterlilik düzeylerini değerlendirmek
amacıyla, Dennis ve Faux (1999) tarafından geliştirilen, ilk formu 33 maddelik olan bir ölçektir. Daha sonra 2003 yılında ölçeğin 14 maddelik
kısa formu geliştirilmiştir. Dennis kullanım için
bu kısa formu önermektedir. Daha kolay uygulanmakta ve öz-yeterliliği doğru değerlendirmektedir. Emzirme Öz-Yeterliliği Kısa Form Ölçeği 5
puanlı likert tipi bir ölçektir (1= Hiç emin değilim
ve 5= Her zaman eminim). Ölçekten alınabilir
minimum puan 14, maksimum puan 70’tir. Puan
yükseldikçe yüksek emzirme öz-yeterliliği göstermektedir. Dennis ölçeğin postpartum dönemde
kullanılmasının uygun olduğunu belirtmektedir.
Tokat, Okumuş ve Dennis Emzirme Öz-Yeterlilik
Ölçeğinin kısa şeklini Türkçe güvenirlik geçerli-

Verilerin değerlendirilmesi: Araştırmada elde
edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma verilerinin
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel
yöntemler olarak sayı, yüzde, ortalama, standart
sapma kullanılmıştır. Araştırma değişkenlerinin
normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek üzere Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Normal dağılım göstermeyen iki bağımsız
grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi, ikiden fazla
bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Kruskall-Wallis testi
kullanılmıştır. Kruskall-Wallis testi sonrasında
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Tablo 1. Katılımcıların Tanıtıcı Özelliklerine
Göre Dağılımları (N=154) (Edirne, 2018)

farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı olarak
Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında Spearman Korelasyon Analizi kullanılarak değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Değişkenler

n
20-24 yaş
30
25-29 yaş
44
Yaş grubu
30-34 yaş
56
35-39 yaş
17
40 yaş ve üzeri
7
İlköğretim mezunu 39
Lise mezunu
54
Eğitim durumu
Üniversite ve üzeri 61
mezunu
Çekirdek
131
Aile tipi
Geniş
23
Sosyal güvence Var
146
Yok
8
varlığı
Çalışıyor
85
Çalışma durumu
Çalışmıyor
69
Gelir giderden az
33
Ailenin gelir
Gelir gidere eşit
96
durumu
Gelir giderden fazla 25
1
88
Gebelik sayısı
2
39
3 ve üzeri
27
1
100
Doğum sayısı
2
45
3 ve üzeri
9
1
103
Yaşayan çocuk
2
42
sayısı
3 ve üzeri
9
Gebeliğin planlı Planlı
145
Plansız
9
olma durumu
Gebelikte sağlık Yaşayan
54
100
sorunu yaşama Yaşamayan
durumu
Doğum öncesi
Alan
57
eğitim alma
Almayan
97
durumu
Normal Doğum
56
Doğum şekli
Sezaryen Doğum
98

Araştırmanın Etik İlkeleri: Veri toplama işlemi
öncesinde Okan Üniversitesi Etik Kurulu’na başvuru yapılmış ve 04.07.2018 tarihinde Etik Kurul
onayı alınmıştır. Etik kurul onayı alındıktan sonra
çalışmanın yapılacağı kurumdan gerekli izin alınmıştır. Veri toplama işlemi, araştırma kapsamına
alınan annelere araştırmanın niteliği hakkında yeterince açık ve anlaşılabilir bilgi verilmiş, çalışmaya istekli ve gönüllü olan annelerin onamları
alınmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması
29,57±5,14 yıl olup %36,4’ü 30-34 yaş grubunda, %39,6’sı üniversite ve üzeri okul mezunu,
%85,1’inin aile tipi çekirdek aile, %94,8’inin
sosyal güvencesi bulunmakta, %55,2’si herhangi
bir işte çalışmakta ve %62,3’ünün geliri giderine
eşittir. Annelerin %57,1’inin bir kez gebe kaldığı,
%64,9’unun bir kez doğum yaptığı, %66,9’unun
yaşayan bir çocuğunun olduğu, %94,2’sinin planlı
gebelik yaşadığı, %64,9’unun gebelikte herhangi
bir sağlık sorunu yaşamadığı, %63’ünün doğum
öncesi eğitim almadığı ve %63,6’sının doğum
şeklinin sezaryen olduğu saptanmıştır (Tablo 1).
Annelerin %70,1’i bebeklerini doğumdan sonra
hemen emzirdiğini, %66,9’u emzirme hakkında bilgi aldığını, %61’i emzirme ile ilgili bilgiyi
ebe/hemşirelerden aldığını, %85,7’si doğumdan
sonra bebeğe verilen ilk gıdanın kolostrum olduğunu, %52,6’sı şu an bebeklerini sadece anne
sütü ile beslediklerini, %43,5’i anne sütü dışında
tamamlayıcı gıda vermesinin nedeni olarak sütünün yetmediğini belirtmiştir. Çalışmaya katılan
katılımcıların bebeklerinin %70,7’sinin 0-6 ay
arasında olduğu, %56,5’inin kız bebek olduğu,
%51,3’ünün günde 10 kez ve üzeri emzirildiği,
%61’inin emzirme sırasında emzirmeyi etkileyecek bir sorununun olmadığı saptanmıştır (Tablo
2).

%
19,5
28,6
36,4
11,0
4,5
25,3
35,1
39,6
85,1
14,9
94,8
5,2
55,2
44,8
21,4
62,3
16,2
57,1
25,3
17,5
64,9
29,2
5,9
66,9
27,3
5,8
94,2
5,8
35,1
64,9
37,0
63,0
36,4
63,6

Araştırmaya katılan annelerin TATKTÖ toplam
puan ortalaması 28,66±5,99 ve EÖYÖ toplam
puan ortalaması 58,58±8,17 olarak bulunmuştur
(Tablo 3).
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Tablo 2. Katılımcıların Emzirme,
Tamamlayıcı Besinler ve Bebeğe İlişkin
Özelliklerinin Dağılımı (N:154) (Edirne, 2018)
Değişkenler

Hemen
2-4 Saat Sonra
İlk emzirme zamanı 5-24 Saat Sonra
24 Saatten
Fazla
Emzirme ile ilgili
Alan
bilgi alma durumu Almayan
Bilgi almayan
Bilgiyi kimden
Ebe/Hemşire
aldığı
Doktor
Bebeğe verilen ilk
Kolostrum
Hazır Mama
gıda
Sadece Anne
Şu an emzirme
Sütü
Anne Sütü İle
durumu
Birlikte Mama
Sadece Anne
Anne sütü dışında
Sütü
tamamlayıcı gıda
Sütü Yetmiyor
Bebek Emmek
verilme nedeni
İstemiyor
Bebek şu an kaç
0-6 ay
7-12 ay
aylık
Kız
Bebeğin cinsiyeti
Erkek
Günde emzirme
1-9 kez
sayısı
10 kez ve üzeri
Emzirme sorunu
Yaşayan
Yaşamayan
yaşama durumu

n
108
28
3
15

%
70,1
18,2
1,9
9,7

103
51
51
94
9
132
22
81

66,9
33,1
33,1
61,0
5,8
85,7
14,3
52,6

73

47,4

81

52,6

67
6

43,5
3,9

109
45
87
67
75
79
60
94

70,7
29,3
56,5
43,5
48,7
51,3
39,0
61,0

Tablo 3. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba
Karşı Tutum Ölçeği (TATKTÖ) ve Emzirme
Öz-Yeterlilik Ölçeği Puan Ortalaması
(Edirne, 2018)
n
Ort
Ss
Min. Max.
TATKT
154 28,66 5,99 12
40
Ölçeği
Emzirme
154 58,58 8,17 41
70
Öz-Yeterlilik
Ölçeği
Annelerden anne sütü dışında tamamlayıcı gıda
verilme nedeni ile TATKTÖ ve EÖYÖ aldıkları toplam puanlar arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş, bebeğinin
emmek istemediğini ifade eden katılımcıların
TATKTÖ puanı sütünün yetmediğini ifade eden
katılımcıların puan ortalamalarından, bebeğinin
sadece anne sütü aldığını ifade eden katılımcıların EÖYÖ puanı sütü yetmediğini ve bebeğinin
emmek istemediğini ifade edene katılımcıların
puan ortalamalarından yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,028; p=0,000) (Tablo 4).
Annelerin günde kaç kez bebeğini emzirdiği ile
EÖYÖ’nden aldıkları toplam puanlar arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş, bebeğini günde 10 kez ve üzerinde emzirenlerin EÖYÖ puanı günde 0 ile 9 arasında arası
emzirenlerden daha yüksek olarak bulunmuştur
(p=0,000). (Tablo 4).
Annelerin TAT hakkında yeterli bilgi sahibi olması ile EÖYÖ toplam puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş, yeterli bilgi sahibi olanların puan ortalamalarının daha
yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,002) (Tablo 5).

Annelerin emzirme ile ilgili bilgi alma durumu
ile TATKTÖ toplam puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş,
emzirme hakkında bilgi almayan katılımcıların
puan ortalamalarından daha yüksek olduğu
bulunmuştur (p=0,046), (Tablo 4).

Katılımcıların TAT yöntemi kullanma durumu ile
TATKTÖ ve EÖYÖ puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 5).

Annelerden bebeğini emzirme durumu ile emzirme EÖYÖ toplam puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş, bebeğini sadece anne sütü ile besleyen katılımcıların
puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,000) (Tablo 4).

Annelerin tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı
tutumları ile emzirme öz-yeterliliği arasında bir
ilişki bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 6).
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Tablo 4. Annelerin Emzirme, Ek Besinler ve Bebeğe İlişkin Özellikleri İle TATKTÖ ve Emzirme
Öz-Yeterlilik Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (N=154) (Edirne, 2018)

*Kruskal – Wallis varyans analizi, **Mann Whitney – U testi
Tablo 5. Annelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri Kullanım Durumlarına İlişkin
Özellikleri İle TATKTÖ ve Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
(N=154) (Edirne, 2018)

*Kruskal – Wallis varyans analizi, **Mann Whitney – U testi
**Birden fazla yanıt verilmiştir.
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Tablo 6. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba
Karşı Tutum Ölçeği (TATKTÖ) ve Emzirme
Öz-Yeterlilik Ölçeği Korelasyonu (N=154)
(Edirne, 2018)
Ölçekler

Tamamlayıcı ve
Alternatif Tıbba Karşı
Tutum Ölçeği

programlarında, emzirmenin sürdürülmesi ve sürecinde hemşirelere önemli roller üstlenmektedir.
Emzirme, sonradan kazanılan bir davranış olmakla birlikte olumlu emzirme tutumlarının oluşturulması için doğum öncesi, doğum sırası ve doğum
sonrası dönemde emzirme eğitiminin verilmesi ve
eğitimi veren sağlık personelin bilgi ve tutumu büyük önem arz etmektedir (27). Hemşireler, eğitici
rolü ile annelerin emzirme davranışlarında olumlu
etkiler yaratmakta, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi sürecinde verilen eğitim annelerin emzirme dönemini daha uyum içinde geçirmesini sağlamaktadır (28). Cömert (2011)
yaptığı çalışmada annelerin %79,8’inin emzirme
hakkında bilgi aldığını, %66,2’sinin hemşire/ebeden bilgi aldığını saptamıştır (25). İnce ve ark.’nın
(2017)annelerin emzirme öz yeterlilikleri ve emzirme başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendirilmesi amacıyla yaptığı çalışmada annelerin
sadece %18,7’sinin emzirme danışmanlığı aldığı,
bu annelerin %70,6’sının hemşire veya ebeden
bilgi aldıkları belirtilmiştir (17). Araştırma kapsamına alınan annelerin %85,7’sinin bebeğine verdiği ilk gıdanın kolostrum olduğu ve %52,6’sının
sadece anne sütü verdiği saptanmıştır (Tablo 2).
Bu sonuçlar, annelerin kolostrumun ve anne sütünün önemi hakkında yeterli bilgisinin olmadığı
şeklinde yorumlanmıştır. Uysal ve ark.’nın (2019)
0-12 aylık bebeği olan ebeveynlerle yaptığı çalışmasında, ebeveynlerin %62,3’ü ilk ağız sütünü
dışarı boşalttığını ifade etmiştir (29). Biltekin ve
ark.’nın (2004) çalışmasında annelerin %50’sinin kolostrumu sağıp attıkları belirlenmiştir (30).
Gölcük’ün (2014) çalışmasında, ilk ağız sütünü
boşaltma oranı %14,4; Molu’nun (2011) çalışmasında %14,9 olarak bulunmuştur (31,32). Araştırma bulgusuyla benzer şekilde, Cömert (2011)’in
yaptığı çalışmada annelerin %66,3’ünün bebeğine verdiği ilk gıdanın kolostrum, %53,6’sının
sadece anne sütü olduğu belirtilmiştir (25). Annenin ilk sütü olan kolostrum protein, mineral ve
vitaminlerden zengin bir içeriğe sahiptir. Bebeğin
doğumdan sonra annenin ilk sütü olan kolostrumu
alması immun sisteminin gelişmesinde önemli rol
oynamaktadır.

Emzirme
Öz-Yeterlilik
Ölçeği
r

,074

p

,362

rs: Sperman Korelasyon; p<0,05
TARTIŞMA
Araştırma kapsamına alınan annelerin %70,1’i
doğumdan sonraki ilk emzirmeyi hemen gerçekleştirdiği bulunmuştur (Tablo 2). İnce ve ark.
(2017)’nın annelerin emzirme öz yeterlilikleri ve
emzirme başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendirilmesi amacıyla yaptığı çalışmada annelerin %54,9’unun, Cömert (2011)’in doğum
sonu dönemde emzirme öz yeterliliği ve ilişkili
faktörlerin belirlenmesi üzerine yaptığı çalışmada
annelerin %61,9’unun ilk bir saat içinde bebeğini
emzirdiğini saptamıştır (17,25). TNSA 2018 verisine göre, iki yaş altı çocukların %71’i doğumdan sonraki ilk 1 saat içerisinde emzirilmiştir (9).
WHO ve UNICEF, tüm bebeklerin yaşamın özellikle ilk saati içinde emzirmelerinin gerekliliğini
vurgulamakta, su dahi olsa herhangi bir ek gıda
olmadan ilk altı ay boyunca bebeğin ihtiyacına
göre gece ve gündüz kesintisiz olarak sadece anne
sütüyle beslenmesini önermektedir (26). Araştırma bulgusunun literatürle benzerlik gösterdiği
görülmektedir.
Araştırma kapsamına alınan annelerin %66,9’u
emzirme hakkında bilgi aldığını, %61’i hemşire/
ebeden bilgi aldığını belirtmiştir (Tablo 2). Bu
sonuçlar, annelerin emzirme hakkında eğitim
alma düzeylerinin ve hemşire/ebeden alınan eğitimin istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir.
Annelerin üçte birinin emzirme hakkında bilgisi
olmaması ve yarısına yakının bilgi almamasının
annelerin emzirmeyi sürdürme ve devam ettirme davranışında etkisinin olabileceği şeklinde
yorumlanmıştır. Uluslararası ve ulusal emzirme

Araştırmada yer alan annelerin Tamamlayıcı ve
Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği toplam puan
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ortalaması 28,66±5,99 olup, annelerin tutumlarının olumlu olduğu bulunmuştur (Tablo 3). Öztürk ve arkadaşlarının (2016) kanser hastalarının
TAT kullanım durumu ve TAT’a ilişkin tutumlarını incelediği çalışmada TATKTÖ puan ortalaması
29,61±4,85, Atik ve Erdoğan (2014) Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin TATKTÖ puan ortalamasını 30,88±4,05, Aktaş (2017), Hemşirelik öğrencilerinin TATKTÖ puan ortalamasını 31,38±4,40
bulmuş olup tamamlayıcı ve alternatif tıbba
karşı tutumlarının olumlu olduğunu belirtmiştir
(33-35). Erci (2007)’nin sağlıklı bireyler üzerinde yaptığı çalışmada TATKTÖ puan ortalaması
58,0±4,1 olup sağlıklı bireylerin hasta bireylere
göre TAT kullanımına karşı tutumlarının daha
olumsuz olduğu belirtilmiştir (24).

emzirme ve anne sütünü arttırıcı uygulamalar hakkında eğitim aldığını belirten annelerin %37,5’i
tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinden
bitkisel tedaviyi (bitkisel çay) kullanırken, eğitim
almadığını belirten annelerin sadece %28’i bu
yöntemi kullanmıştır (36). Bayram (2006)çalışmasında, emzirme ve anne sütü konusunda eğitim
alan annelerin sayısının çok az olduğunu ve bunların da sadece %24,9’unun sağlık personelinden
bilgi aldığını belirtmektedir (37). Emzirmenin
sürekliliğinin sağlanması, anne sütünün etkinliğinin artması, erken tamamlayıcı gıdaya geçilmesinin önlenmesi için annelerin TAT yöntemlerinin
farkında olmaları bilgi sahibi olmaları oldukça
önemlidir. Böylelikle annelerin genellikle doğum
sonu dönemde verilen yetersiz eğitim nedeniyle
geleneksel uygulamalara yöneldikleri belirtilmektedir (38-40). Annelerin şu anda bebeğini emzirme durumu ile emzirme öz-yeterlilik ölçeğinden aldıkları toplam puanlar arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş, bebeğine sadece anne sütü verenlerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05)
(Tablo 4). Bu sonuç, annelerin bebeklerine halen
anne sütü vermelerinin emzirme konusunda kendilerini daha yeterli hissetmelerine neden olduğu
şeklinde yorumlanmıştır. Emzirme ile anne-bebe
arasında sağlanan bağ, hem annenin psikolojik
olarak annelik rolüne uyumunu sağlamakta, hem
de bebekte güven duygusunun kazanılması açısından önem arz etmektedir. Araştırma bulgusu
ile benzer şekilde; Cömert (2011)’in yaptığı çalışmada bebeğine sadece anne sütü veren annelerin
emzirme öz-yeterlilik ölçeği puan ortalamaları,
anne sütü ile birlikte su ve mama veren annelerin
puan ortalamalarından daha yüksek olarak bulunmuştur (25). Dennis (2003)’in yaptığı araştırmaya
göre, postpartum 4. haftada bebeğini sadece anne
sütü ile besleyen annelerin emzirme öz-yeterlilik
puan ortalamasının, anne sütü ile birlikte mama
veren annelerin emzirme öz-yeterlilik puan ortalamasına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır
(10).

Emzirme Öz-Yeterlilik ölçeği toplam puan ortalaması 58,58±8,17 olarak hesaplanmıştır (Tablo 3).
Ölçekten alınabilecek en yüksek puanın 70 olduğu düşünülürse, annelerin emzirme yeterliliğinin
yüksek olduğu söylenebilir. Dennis (2003)’in çalışmasına göre emzirme öz-yeterlilik ölçeği puan
ortalaması 55,88±8,46, İnce ve ark. (2017)’nın
annelerin emzirme öz yeterlilikleri ve emzirme
başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendirilmesi amacıyla yaptığı çalışmada anneler emzirme öz-yeterlilik ölçeğinden ortalama 57,16±6,92,
Tokat (2009)’ın yaptığı araştırmaya göre annelerin emzirme öz-yeterlilik ölçeği puan ortalaması
60,09±8,2 olarak bulunmuştur (10,17,18). Emzirme öz-yeterlilik ölçeği puan ortalamaları İnce
ve ark. (2017)’nın araştırma bulgusuna paralel,
Tokat (2009)’ın çalışmalarından düşük, Dennis
(2003)’in çalışmasına göre yüksek olarak bulunmuştur. Araştırma bulgusunun diğer araştırma
bulgularına göre düşük bulunmasının sebebinin;
araştırma yapılan grubun farklı bölgelerden seçilmiş olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.
Annelerin emzirme ile ilgili bilgi alma durumu
ile TATKTÖ toplam puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş, emzirme hakkında bilgi almayan annelerin puanının
daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05) (Tablo
4). Bu sonuç, emzirme ile ilgili bilgi almayan annelerin tamamlayıcı tedavi kullanma konusunda
daha olumsuz düşünceye sahip olduklarını göstermektedir. Gökduman’ın (2010) yaptığı çalışmada

Annelerin anne sütü dışında ek gıda verilme nedeni ile TATKTÖ toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş,
sütünün yetmediğini ifade edenlerin puanlarının
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en düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 4).
Bu sonuç, sütünün yetmediğini düşünen annelerin tamamlayıcı bir yöntem kullanma konusunda
da istekli olduklarını düşündürmüştür. Cantürk
(2018)’ün yaptığı çalışmada anne sütü dışında başka gıda verme nedenlerine bakıldığında; ilk sırada
sütün yetmemesi daha sonra bebeğin emmek istememesi nedeniyle tamamlayıcı gıdaya başvurulduğu saptanmıştır (41). Dai ve ark. (2003) Çin’de
yaptıkları çalışmada, anne sütü yetersiz olarak
algılayan annelerin emzirme öz-yeterlilik ölçeği
puan ortalamalarının daha düşük olduğu ve annelerin emzirme seviyeleri düştüğü için tamamlayıcı gıdaya daha erken geçildiği bulunmuştur (42).
Otsuka ve ark. (2008) annelerin öz-yeterlilik algısı yükseldikçe sütün yeterlilik algısının da olumlu
yönde etkilendiğini saptamışlardır (43). Dennis
(2002)’in yaptığı çalışmada annenin öz-yeterlilik
algısının düşük olmasının sütün yetersiz olduğu
algısı ile ilişkili olduğu saptanmıştır (44). Anne
sütünün yetersizliğinin düşünülmesi durumunda;
erken dönemde tamamlayıcı besinlere başlama,
annede özgüven azlığı, kaygı, stres, yorgunluk,
sık emzirmeme, biberon ve emzik kullanma, gece
emzirmeme gibi sık rastlanan nedenlerin araştırılması önerilmektedir (45). Bu sonuçlar araştırma
bulgusu ile paralellik göstermektedir.

lecekleri düşüncesiyle emzirme konusunda kendisini daha yeterli hissettiklerini düşündürmüştür.
Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin
kullanımı son yıllarda artış göstermekle birlikte
bu uygulamaların bilinçli yapılabilmesi bazı temel bilgi birikimini gerektirmektedir. Bu sebepten dolayı sağlık personelleri TAT yöntemleri
hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı, TAT konusunda bilimsel gelişmeleri takip etmeli ve hastalarını TAT uygulamaları hakkında bilgilendirmeli
ve rehberlik etmelidir.
Annelerin tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı
tutum ölçeği puan ortalaması ile emzirme öz-yeterlilik ölçeği puan ortalaması arasında ilişki
bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 6). Annelerin tamamlayıcı ve alternatif tıbba ilişkin tutumlarının
emzirme öz-yeterliliği üzerinde etkili olmadığı
görülmüştür. Bu sonuçta, araştırma kapsamındaki
annelerin üçte birinin (n:51) TAT kullanmamış olmasının etkili olmuş olabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca, ülkemizde genellikle sağlık personeli emzirme ve sütün artırılması konularında annelere
bilgi vermemektedir. Ayrıca, doğum sonrası dönemde sütlerini artırmaya yönelik yaptıkları geleneksel uygulamalar bölgeler, şehirler ve aynı şehri paylaşan topluluklar arasında farklılıklar göstermektedir. Çalışmanın yapıldığı bölgenin sağlık
hizmetine ulaşma açısından herhangi bir güçlük
yaşamaması (Edirne merkezde olması), yarsına
yakının üniversite ve üzeri mezunu anneler olması gibi nedenlerin sonuçta etkili olmuş olabileceği
düşünülmektedir.

Annelerin günlük emzirme sayısı ile emzirme
öz-yeterlilik ölçeği toplam puanı- arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş,
bebeğini günde 10 kez ve üzeri emziren annelerin
puanı daha yüksek olarak bulunmuştur (p<0,05)
(Tablo 4). Bu sonuç, annenin bebeğini emzirme
sayısı arttıkça kendini emzirme konusunda daha
yeterli hissettiği şeklinde yorumlanmıştır. Annelerin bebeklerini emzirme sayısı arttıkça, sütünün
fazla olduğu ve bebeğini besleme konusunda yeterli gördüğü söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma sonucunda, annelerin emzirme öz yeterliliklerinin yüksek olduğu, tamamlayıcı ve alternatif tıbba yönelik tutumlarının olumsuza yakın
olduğu (puanların artması olumsuz tutumu ifade ediyor) belirlenmiştir. Her 3 anneden birinin
(%33,1) emzirme ile bilgi almamış olması düşündürücüdür. Annelerin emzirme ile ilgili bilgi sahibi olmasının ve anne sütü dışında tamamlayıcı
gıda verme nedeninin TAT uygulamalarına yönelik tutumlarını etkilediği görülmüştür. Annelerin
emzirme durumu ve sayısı ile TAT hakkında yeterli bilgisinin olma durumunun emzirme öz yeterliliği üzerinde etkisinin olduğu saptanmıştır.

Annelerden TAT hakkında yeterli bilgi sahibi
olması ile EÖYÖ’nden aldıkları toplam puanlar
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş, TAT hakkında yeterli bilgi sahibi
olan annelerin emzirme öz-yeterlilik ölçeği puanı
daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuç, tamamlayıcı ve alternatif tedaviler hakkında bilgisi
olan annelerin emzirme ile ilgili herhangi bir sorun yaşadıkları takdirde bu yöntemlere başvurabi-
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Çalışma sonucunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:
• Hemşireler doğum öncesi dönemden itibaren,
annelerin öz-yeterlilik algısını güçlendirecek,
eğitim programları hazırlamalı, eğitimler planlı,
sistematik ve standartlar doğrultusunda yerine
getirilmelidir.
• Özellikle anne- bebek ile yakın ilişkide bulunan hemşireler, tamamlayıcı ve alternatif tedaviye
yönelik bilgilerini geliştirmeli, bu bilgisini uygulamaya yansıtabilmeli, TAT yöntemlerini kullanma durumlarını sorgulamalı, yararları, olası yan
etkileri konusunda birey, aile ve toplumu bilgilendirmede yeni bir rol üstlenmelidir.
• Farklı coğrafik bölgelerde, farklı sosyodemografik özelliklere sahip annelerle, daha büyük örneklem grupları ile benzer çalışmaların yapılması
önerilmektedir.
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Family Functionality and Attachment Relationship
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1

ÖZ

ABSTRACT

Giriş ve Amaç: Toplumun en küçük birimi olarak ele alınan aile,
üyelerinin etkileşimleriyle işlev gören döngüsel bir sistemdir. Bu çalışma bireylerin; aile işlevlerini değerlendirme düzeylerini ve bağlanma biçimlerini tanımlamak, aile işlevselliği ile duygu düzenleme
güçlükleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirildi.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı-ilişki arayıcı bir araştırmadır. Katılımcılar şehir merkezinde yaşayan, seçkisiz (rastgele)
yöntemle seçilen 18 yaş üstü bireylerdir (N:645). Araştırmada Aile
Değerlendirme Ölçeği ve İlişki Ölçekleri Anketi kullanılmıştır.
Bulgular: Aile değerlendirme alanında en fazla işlevsizlik “gereken ilgiyi gösterme” boyutundadır. Katılımcılar en fazla -güvensiz
bir bağlanma biçimi olan-“kayıtsız bağlanma” biçimine sahiptirler.
Aile işlevselliği alt boyutları ile bağlanma biçimleri alt boyutları
arasında istatistiksel olarak anlamlı, orta düzeyde güçlü, ters yönlü
bir ilişki saptanmıştır.
Sonuç ve Öneriler: Bu araştırma; aile işlevselliği ve güvenli bağlanma arasında döngüsel bir ilişki olduğu bilgisini destekler nitelikte veriler sunmaktadır. Güvenli bağlanma ilişkisi kurmaya odaklanan; ebeveynlik eğitimleri, çift terapileri ve atölye çalışmalarının
aile işlevselliğini yükselterek gelecek nesillere olumlu kazanımlar
sağlayacağı düşünülmektedir.

Introduction and Purpose:Family, which is considered to be the
smallest unit of society, is a circular system that functions through
the interactions of its members. This study was carried out to define
family functions assessment levels and attachment styles of family
members and to examine the relation between family functionality
and emotion regulation difficulties.
Material and Method:This is a descriptive-correlational study.
Participants are randomly selected individuals over the age of 18,
who live in city-center (N:645). In addition to the Family Assessment Scale and Relationship Scales Questionnaire were used in the
research.
Findings:In the field of family assessment, the severest dysfunction
was observed in the “lack of attention” aspect. The “dismissive-avoidant”, which is an insecure attachment style, was the most prevalent among the participants. A statistically significant, moderately
strong, inverse relation was found between the sub-dimensions of
family functionality and attachment styles.
Conclusion and Recommendations:The findings of this research
provide data that supports the circular relationship between family
functionality and secure attachment. It is believed that parenting
trainings, couple therapies and workshops, which focus on building
secure bonding relationships, will positively contribute to future generations by elevating family functionality.

Anahtar Kelimeler: aile işlevselliği, aile değerlendirme, bağlanma,
bağlanma biçimleri

Keywords: family functions, family assessment, attachment, attacment style

GİRİŞ

sağlar. Satir’in (2) deyimiyle yetişkin bir bireyin
bakımına ihtiyaç duyan çocuğun sosyalleşmesini
sağlayan ilk yer ailedir.

Birey ile toplum arasında bir köprü olan aile;
duygu, düşünce ve davranış kalıplarının öncelikli
olarak öğrenildiği sistemdir. Bu sistemde temel
fiziksel ihtiyaçlar, duygusal, bilişsel gelişim,
ruhsal ve sosyal ihtiyaçlar karşılanmaktadır (1).
Aile, aynı yaşam alanının paylaşıldığı, barınma
ihtiyacının karşılandığı fiziksel düzeyin ötesinde
dünyanın güvenli bir yer olarak algılanmasını

Aile işlevselliği problem çözme becerileri, iletişim
tarzları, rollerin paylaşılması, duyguların uygun
şekilde ortaya çıkması, duygusal içerik ve genel
işlevsellik boyutlarıyla değerlendirilmektedir
(3). Kişisel gelişim görevleri, her yaş için farklı
ve kendine özgüdür. Bu görevler ayrıca kişilerin
bedensel, ruhsal ve toplumsal açıdan tam bir iyilik
halinde olması için ailenin beklenen düzeyde
gerçekleştirmesi gereken görevleridir (4).

1. Dr. Öğr. Üy., Sinop Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Hemşirelik Bölümü E-posta Adresi: qulsultan@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6291-1908
Gönderim Tarihi:01.07.2020 - Kabul Tarihi: 01.07.2021
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Aile, toplumun en küçük birimi olarak ele
alınmaktadır ve üyelerinin etkileşimleriyle işlev
gören, bir aile üyesinin davranışlarının diğer aile
üyelerini de etkilediği bir sistemdir (3). Sistem
modeli, tüm aile üyelerinin birbirini etkilediğini,
ailenin genel işlevsellik yapısı anlaşılmadan
bireyin tam olarak anlaşılamayacağını ve
aile üyelerinin davranışlarını büyük ölçüde
ailedeki yapının etkilediğini ve belirlediğini
vurgulamaktadır. Bu modele göre, aile
üyelerinden birinin davranışı diğerlerini ve
dolayısıyla ailenin tümünü etkilediği gibi bir
bütün olarak ailenin işlevselliği de aile bireylerini
etkilemektedir (2,3). Aile içi ilişkiler, işlevselliğin
sağlıklı olup olmaması yönüyle önemli bir
ölçüttür. Aile içi roller, norm ve değerlere bağlı
olarak davranışların kontrol edilme biçimi, aile
ilişkilerini meydana getirmektedir. Aile üyeleri
arasında içtenlikli bir ilginin olması, birbirlerinin
davranışlarına uygun tepkiler verebilme, ortaya
çıkan sorunların aile içinde çözülebilmesi ve
bunların tümünü kapsayacak biçimde yapıcı bir
iletişime sahip olma, gereken özelliklerdir (4).

oluşturmaktadır. Sağlıklı ve uyum sağlayabilen
bir zihinsel gelişim anne/baba ya da birincil
bakım verenle olan etkileşime bağlıdır. Annebabaya bağlanma biçimleri, kişilerarası ilişkiler
ve bu ilişkilerin uyum içinde sürdürülebilmesinde
döngüsel bir etki yaratmaktadır (1). Bir çocuğun
ilk ilişkisi yani annesi/en çok bakım veren kişi
ile olan ilişkisi, bir kalıp görevi görmekte ve
kişinin gelecekte gireceği duygusal ilişkilerindeki
bireysel yaklaşımlarını kalıcı bir biçimde
şekillendirmektedir. İlk yakın ilişkide ortaya çıkan
yetersizlikler ya da meydana gelen aksamalar
bağlanma biçimini olumsuz etkilemektedir.
Bağlanma biçimi değişmez değildir fakat güvenli
ya da güvensiz olarak bir kez yerleştikten sonra
çok az değişkenlik gösterdiği ifade edilmektedir.
Güvensiz bağlanma biçimi daha sonraki yaşam
dönemlerinde ruhsal bozuklukların belirleyicisi
olarak düşünülmekte ve güvenli bağlanma
sağlıklı süreçlerle ilişkilendirilmektedir (5-8).
Bartholomew ve Horowitz (9), Bowlby’nin
kuramındaki
bağlanmanın
erken
dönem
tanımlarından yola çıkarak, öne sürülen kendilik
ve diğerine ilișkin modellerden dörtlü model adını
verdikleri bir yetișkin bağlanma biçimi modeli
tanımlamıșlardır. Kendiliğin ve diğerlerinin
olumlu ya da olumsuz olarak algılanmasından
yola çıkarak güvenli, saplantılı, kayıtsız ve
korkulu bağlanma olmak üzere dört örüntü ortaya
koymușlardır.

Bu çalışmada ele alınan boyutlarıyla aile
işlevselliği;
(a) problem çözme (ailenin etkili bir şekilde
işlevlerini yerine getirebileceği düzeyde maddi ve
manevi sorunlarını çözebilme becerisi)
(b) iletişim (aile üyeleri arasındaki bilgi alışverişi)

BENLİK MODELİ
(Bağımlılık)

(d) duygusal tepki verebilme (aile üyelerinin
her türlü uyaranlar karşısında en uygun tepkiyi
göstermesi)
(e) gereken ilgiyi gösterebilme (aile üyelerinin
birbirine gösterdiği bakım ve sevgiyi içeren ilgi)
(f) davranış kontrolü (aile üyelerinin davranışlarına
standart koyma ve disiplin sağlama biçimi)

Olumlu
(düşük)
Olumsuz Olumlu
(yüksek) (düşük)

DİĞERLERİ MODELİ
(Kaçınma)

(c) roller (ailenin maddi ve manevi ihtiyaçlarını
karşılayan davranış kalıpları)

Olumsuz
(yüksek)

GÜVENLİ
SAPLANTILI
Yakınlık kurmada
İlişkilere takıntılı
rahat ve özerk
KAYITSIZ
Yakınlığa karşı
kayıtsız ve karşıt
bağımlı

KORKULU
Yakınlıktan
korkan ve sosyal
açıdan kaçınan

Şekil 1. Dörtlü Bağlanma Modeli

(g) genel işlevler (diğer boyutlar hakkında genel
bilgi) olarak tanımlanmaktadır.

Bartholomew K, Horowitz LM. Attachment
Styles Among Young Adults: A Test of A FourCategory Model. Journal of Personality and
Social Psychology. 1991,61:226-244).

Bakım vereniyle yaşadığı ilk deneyimler
bebeğin kişilerarası ilişkilerinin çekirdeklerini
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Bu çalışmada ele alınan boyutlarıyla bağlanma
biçimleri;
(a)
(b)
(c)
(d)

kullanılmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizleri
R 3.2.2 (2019) paket programında yapılmıştır.
Çalışmada yer alan niteliksel değişkenlere ait
tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde ile nicel
verilere ait tanımlayıcı istatistikler ortalama,
standart sapma, medyan, minimum ve maksimum
değerleriyle verilmiştir. Nicel verilerin normal
dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testiyle
incelenmiştir. Ölçekler arası ilişkilere Spearman
korelasyon analizi ile bakılmıştır.

güvenli bağlama
saplantılı bağlanma
kayıtsız bağlanma
korkulu bağlanma olarak tanımlanmaktadır.

Araştırmanın Amacı: Bu çalışma bireylerin;
aile işlevselliğini değerlendirme düzeylerini
ve bağlanma biçimlerini tanımlamak, aile
işlevselliği ile bağlanma biçimleri arasındaki
ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirildi.
Araştırmanın hipotezleri:
1. Bireyler, aile işlevlerine ilişkin
düzeylerde değerlendirmelere sahiptirler.

İzin ve etik konular: Çalışma Aile Yapısını
Sağlamlaştırıcı
Kazanımlar
(AYSAK)
bilimsel araştırma projesinin nicel veri
değerlendirmelerinden meydana getirilmiştir.
Araştırma için ilgili üniversitenin insan
araştırmaları etik kurulundan 57452775050.02.04-E sayılı kararla onay alınmıştır.

farklı

2. Bireyler, güvenli ve güvensiz bağlanma
biçimlerine sahiptirler.

Veri toplama araçları
Kişisel bilgi formu: Araştırmacı tarafından
oluşturulan
sosyo-demografik
değişkenler
hakkında veri toplamayı sağlayan kısa bilgi
formudur.

3. Bireylerin aile değerlendirme düzeyleri ile
duygu düzenleme güçlükleri arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi: Bu çalışma tanımlayıcı-ilişki
arayıcı bir araştırmadır.

Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ): Ailenin
işlevlerini hangi alanlarda yerine getirdiği ya
da getiremediğini bireylerin algılamalarına
göre değerlendirmeyi sağlayan bir kendini
bildirim ölçeğidir. Epstein ve arkadaşları (1983)
(10) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe
uyarlama çalışması Bulut (1990) (11) tarafından
yapılmıştır. Toplam 60 madde ve yedi alt
boyuttan oluşmaktadır. Bunlar “Problem çözme”,
“İletişim, “Roller”, “Duygusal Tepki Verebilme”,
“Gereken İlgiyi Gösterebilme”, “Davranış
Kontrolü” ve “Genel İşlevler”dir. Ölçekten alınan
yüksek puanlar, sağlıksız aile işlevselliğine işaret
etmektedir. Ölçeğin Cronbach alpha değeri .38
ile .86 arasında değişmektedir. Bu çalışmada
Cronbach alpha değeri 0.61 ile 0.84 arasında
bulunmuştur.

Katılımcılar: Araştırmanın evrenini Sinop
merkezde yaşayan 18-65 yaş arası bireyler (N:
65.845) oluşturmaktadır. İl merkezinde Milli
Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl
Özel İdare kurum çalışanlarından ayrıca toplum
ruh sağlığı hemşireliği uygulaması kapsamında
gerçekleştirilen ev ziyaretleri ile ulaşılan aile
bireylerinden seçkisiz (rastgele) örneklem
yöntemiyle seçilen bireyler, örneklemi (N:645)
oluşturmaktadır.
Dahil Etme Kriterleri: Araştırmaya katılmaya
istekli olma, belirtilen yaş aralığında olma,
okuduğunu anlamaya ve kendini ifade etmeye
engeli olmama

İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA): Griffin ve
Bartholomew (1994) (12) tarafından geliştirilen
ölçek 30 maddeden oluşan 7’li likert tipi (1=beni
hiç tanımlamıyor, 7=tamamiyle beni tamamlıyor)
bir ölçektir. İÖA; “güvenli”, “korkulu”, “kayıtsız”
ve “saplantılı” olmak üzere dört bağlanma

Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi:
Araştırmada Aile Değerlendirme Ölçeği ve İlişki
Ölçekleri Anketi yanısıra veri toplamak amacıyla
araştırmacı tarafından oluşturulan kısa bilgi formu
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prototipini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.
Ölçeklerin iç tutarlılığı 0.82’dir. Türk kültürüne
uyarlaması Sümer ve Güngör (1999) (13) tarafından
yapılmıştır. Türkçe uyarlaması 17 maddeden
oluşmaktadır. Güvenli bağlanma boyutu dışındaki
etkenlerde puan artışı güvensiz bağlanmayı
göstermektedir. Ölçekteki alt boyutların içtutarlık
katsayıları, 0,27 ve 0,61 arasında olup, testtekrar test güvenirliği 0,78 olarak bulunmuştur.
Ölçekten toplam puan elde edilmemekte, faktör
puanları değerlendirilmektedir. Bu araştırmada
Cronbach Alpha değeri 0,63 olarak bulunmuştur.
Katılımcılar, en yüksek ortalamaya sahip oldukları
bağlanma stillerine göre dört bağlanma stilinden
birinde sınıflandırılmaktadır.

Araştırmaya katılan bireylerin yakın
ilişkilerde
bağlanma
düzeylerine
bakıldığında, en yüksek puanı ‘kayıtsız
bağlanma’ biçiminden, en düşük puanı
‘saplantılı bağlanma’ biçiminden aldıkları
saptanmıştır (Tablo 2).
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre
Aile Değerlendirme Ölçeği alt boyutları
olan “Problem çözme”, “İletişim, “Roller”,
“Duygusal Tepki Verebilme”, “Gereken
İlgiyi Gösterebilme”, “Davranış Kontrolü”
ve “Genel İşlevler” ile Bağlanma Biçimi
Ölçeği (İlişki Ölçekleri Anketi) alt
boyutları olan “Güvenli”, “Saplantılı”,
“Korkulu”, “Kayıtsız” bağlanma arasında
orta kuvvette, ters yönlü anlamlı bir ilişki
vardır.

BULGULAR
Araştırmaya katılan bireylerin Aile Değerlendirme
Ölçeği kapsamında en düşük puanı “genel
işlevler” alt boyutundan, en yüksek puanı
“gereken ilgiyi gösterme” boyutundan aldıkları
saptanmıştır (Tablo1).

Tablo 1. Katılımcıların aile değerlendirme alt boyut puan ortalamaları (2019-Sinop)
AİLEDEĞERLENDİRME

Ort ± Std. Sapma

Med

Min

Max

Problem çözme

1,90 ± 0,65

1,83

1,00

3,83

İletişim

1,79 ± 0,52

1,78

1,00

3,22

Roller

1,98 ± 0,37

1,91

1,27

3,09

Duygusal tepki verebilme

2,01 ± 0,46

1,83

1,50

3,33

Gereken ilgiyi gösterme

2,27 ± 0,40

2,29

1,57

3,71

Davranış kontrolü

2,13 ± 0,37

2,11

1,33

3,44

Genel işlevler

1,63 ± 0,50

1,50

1,00

3,27

Tablo 2. Katılımcıların bağlanma biçimi alt boyut puan ortalamaları (2019-Sinop)
BAĞLANMA BİÇİMLERİ

Ort ± Std. Sapma

Med

Min

Max

Güvenli

4,17 ± 0,90

4,20

2,20

6,20

Saplantılı

3,54 ± 0,91

3,50

1,00

6,50

Korkulu

3,89 ± 1,07

4,00

1,00

7,00

Kayıtsız

4,45 ± 1,11

4,40

1,80

7,00
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Tablo 3. Çalışmaya katılan bireylerin aile değerlendirme alt boyutları ile bağlanma biçimi alt
boyutları arasındaki ilişki (2019-Sinop)

BAĞLANMA ÖLÇEĞİ
ALT BOYUTLARI

AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ALT BOYUTLARI
Problem
çözme

İletişim

Duygusal
tepki

Gereken
ilgi

Davranış
kontrol

Genel işlev

Güvenli

r= 0,030
p=0,019

r=0,443
p<0,001

r= 0,490
p<0,001

r= -0,433
p<0,001

r= -0,495
p<0,001

r= -0,405
p<0,001

r= -0,381
p<0,001

Saplantılı

r=0,647
p<0,001

r=0,568
p<0,001

r=0,585
p<0,001

r=0,577
p<0,001

r=0,423
p<0,001

r=0,615
p<0,001

r=0,030
p=0,081

Korkulu

r=0,447
p<0,001

r=0,382
p=0,083

r= 0,521
p<0,001

r=0,419
p=0,030

r= -0,453
p<0,001

r=0,605
p<0,001

r=0,045
p=0,047

Kayıtsız

r=0,417
p<0,001

r=0,535
p<0,001

r= 0,505
p=0,021

r= -0,777
p<0,001

r= -0,760
p<0,001

r=0,401
p=0,028

r=0,032
p=0,043

Roller

* r: Spearman Korelasyon Test
*p<0,05
4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, aile
içi ilişkilerde en fazla “gereken ilgiyi gösterme”
boyutunda işlevsizlik saptanmıştır. Aile üyeleri
tarafından birbirine gösterilen ilginin bakım ve
sevgi içerdiği bilinmektedir. Çok az ya da çok
fazla ilgi sağlıksız kabul edilirken, optimum
düzeyde ilginin sağlıklı aile işlevini işaret
etmektedir (4) Aile değerlendirme ölçeğini
ülkemizde ilk kez kullanan Bulut, çalışmasında,
ADÖ alt boyutlar arasındaki sağlıksızlık oranlarını
karşılaştırdığında, sağlıksızlığın en yüksek
olduğu boyutun “gereken ilgiyi gösterme” boyutu
olduğunu bildirmiştir.4 Kadınlarda ruh sağlığını
ve aile işlevlerini etkileyen etmenlerin incelendiği
bir çalışmada da en fazla “gereken ilgiyi gösterme”
boyutundan yüksek puan alınmıştır (14). Kronik
hastalığı olan çocuklarda aile işlevlerinin
araştırıldığı bir çalışmada en fazla “gereken ilgiyi
gösterme” ve “iletişim” boyutlarında sağlıksızlık
algılandığı bulunmuştur (15). İnternet bağımlılığı
olan hastaların bağlanma ve aile işlevlerinin
incelendiği çalışmasında, aile işlevleri konusunda
hem hasta hem kontrol grubunda en fazla puan
“gereken ilgiyi gösterme” boyutundan alınmıştır
(16). Bu bulgular, bu çalışmadan elde edilen
bulgularla aynı doğrultudadır.

puanı ‘kayıtsız bağlanma’ biçiminden aldıkları
saptanmıştır. Kayıtsız bağlanma; kendini
değerli algılama, başkaları hakkında olumsuz
değerlendirmelere sahip olma, başkalarına
bağlanmaktan kaçınarak reddedilme olasılığından
uzak durma, güçlü görünmek için aldırmazlık ve
böylece olumlu benliği koruma çabası olarak
açıklanabilir (1). Özeren ve arkadaşlarının (2018)
(17) çalışmasında en fazla görülen bağlanma biçimi
olarak ‘kayıtsız bağlanma’ saptanmıştır. Yücel ve
Oduncuoğlu’nun (2019) (18) çalışmasında da en
fazla ‘kayıtsız bağlanma’ biçiminin bildirildiği
bulunmuştur. Bağlanma biçimi konusuna ilişkin
güncel çalışmalar daha çok tez çalışmalarında
öne çıkmakla birlikte, sözü geçen yayınlarda elde
edilen bulgular, bu çalışmadan elde edilen bulgu
ile aynı doğrultudadır.
Bu çalışmada aile işlevselliği ile güvenli
bağlanma biçimi arasında doğrusal, güvensiz
bağlanma biçimleri (korkulu, saplantılı, kayıtsız)
ile ters yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Diğer bir deyişle güvenli bağlanma arttıkça aile
işlevselliği artarken, güvensiz bağlanma biçimleri
olan saplantılı, korkulu, kayıtsız bağlanma
biçimi arttıkça aile işlevselliği azalmaktadır. Aile
işlevselliği ile bağlanma biçiminin direkt ilişkisini
birlikte ele alan çalışmalara hem ulusal hem
uluslararası literatürde fazla rastlanmamaktadır.
Somatizasyon bozukluğu olan ve olmayan

Araştırmaya katılan bireylerin yakın ilişkilerde
bağlanma düzeylerine bakıldığında, en yüksek
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gençlerde kaygı düzeyi, annenin bağlanma
biçimi ve aile işlevselliğinin karşılaştırıldığı Ayaz
ve arkadaşlarının (19) çalışması bu çalışmaya
kısmen benzerlik göstermektedir. Farklı bir
ölçek kullanıldığından bağlanma konusunda
karşılaştırma yapılamayacaktır. Fakat aile
işlevselliğinde hem vaka hem kontrol grubunda
hem anne hem çocuk formunda ‘gereken ilgiyi
gösterme’boyutu en fazla öne çıkan boyut olmuştur.
Dolayısıyla bu çalışmadan elde edilen bulgularla
benzerlik göstermektedir. Bir başka çalışmada
(20) üniversite öğrencilerinin algıladıkları aile
iklimi ve anne-babaya bağlanma biçimleri ile
özgüven düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir.
Araştırma sonucu hem anne baba bağlanma
biçimi hem de aile değerlendirmesinin özgüveni
yordadığını göstermektedir. Çalışmada bağlanma
ve aile işlevselliği direkt olarak ele alınmasa da
özgüven gelişiminin sağlıklı aile ortamlarında ve
güvenli bağlanma ilişkisiyle mümkün olacağını
işaret eden kaynaklar bulunmaktadır (21,22). Bu
bağlamda bu bulguların, bu çalışmadan elde edilen
bulgularla benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu
çalışmadan farklı ölçekler kullanmakla birlikte,
yapılan bir çalışmada (23) güvenli bağlanmanın
aile işlevselliği üzerine olumlu etki ettiğini ifade
edilmiştir. Bağlanma ve işlevsel tutumların
incelendiği diğer bir çalışmada (24); güvenli
bağlanma ile işlevsel olmayan tutumlar arasında
negatif, güvensiz bağlanma ile işlevsel olmayan
tutumlar arasında pozitif bir ilişki olduğunun
doğrulandığı ve bu çalışmadan elde edilen
bulgularla uyumlu olduğu görülmektedir.

2. Satir, V. Temel Aile Terapisi. (2. Baskı). İstanbul; Beyaz
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Sonuç olarak bu araştırma; işlevsel aileler ve
güvenli bağlanma arasında döngüsel bir ilişki
olduğu bilgisini destekler nitelikte veriler
sunmaktadır.
Güvenli bağlanma ilişkisi kurmaya odaklanan;
ebeveynlik eğitimleri, çift terapileri ve atölye
çalışmalarının aile işlevselliğini yükselterek
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Anne ve Baba Tutumunun Gençlerde Doğurganlık ve Çocuk
Doğurma Tutumuna Etkisi
The Effect of Parenting Attitude on Fertility and Childbearing Attitude in
Young People
1

Hülya TÜRKMEN , Yeşim BAKIMAN

2

ÖZ

ABSTRACT

Anne ve baba tutumunun gençlerde doğurganlık ve çocuk doğurma
tutumuna etkisini belirlemek amacı ile yapılan bu tanımlayıcı ve
kesitsel çalışma, Anne Baba Tutum Ölçeği ve Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak, devlet yurdunda kalan 320 kız öğrenci üzerinde yapılmıştır. Partnere/eşe sahip
olmama, annenin vajinal doğum yapması ve otoriter anne tutumu
ile gelecekte çocuk sahibi olmak istememe arasında anlamlı ilişki
olduğu saptanmıştır (p<0,05). Annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin şimdiki engel puanları anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur
(p=0,005). Partnere/ eşe sahip olmayan ve otoriter anne tutumu ile
büyüyen öğrencilerin kadınlık kimliği puanları anlamlı düşük bulunmuştur (p<0,05).
Araştırma bulgularına göre, anneler kızları ile olan iletişimleri ve
onların olumsuz obstetrik öyküleri ve kendi çocuklarına karşı tutumları konusunda eğitilmelidirler.

The Aim of the study was to determine the effect of parental attitude
on fertility and childbearing attitudes in young people.
The descriptive and cross-sectional study was carried out with university girls living in the State dormitory between 1-29 February
2020 (n=320). In the data collection, Parental Attitude Scale and
The Attitudes Toward Fertility and Childbearing Scale were used.
In the study, it was found that there was a significant relationship between not having a partner / spouse, vaginal delivery of the
mother and imperious mother attitude and not wanting to have a
child in the future (P<0.05). The current obstracle scores of students
whose mothers are university graduates were significantly higher
(P=0.005). The female identity scores of the students who do not
have a partner / spouse and grow up with imperious mother attitude
were found to be significantly lower (P<0.05).
As a result of the research findings; it is recommended that mothers
be trained in terms of their communication with their girls on bad
birth stories and their attitudes towards their children.

Anahtar Kelimeler: Anne Baba Tutumu; Doğurganlık ve Çocuk Doğurma Tutumu; Üniversite Öğrencisi

Keywords: Parenting Attitude; Attitudes Toward Fertility and
Childbearing; University Student

GİRİŞ

Kadınlık kimliği tarihsel olarak çeşitli kültürlerde
çocuk doğurmak ve anneliğe dair semboller
üzerine inşa edilmiştir. Anne olan ve olmayan
tüm kadınlar açısından doğurganlık kadınlık
kimliği açısından önemli ve gerekli bir durumdur
(3). Geleneksel toplumdan modern topluma
geçişte, evlilik, aile içi ilişkiler, rol ve statüler
sürekli değişim süreci haline gelmiştir (4).
Doğurganlık davranışındaki değişimler, modern
toplumun yapıtaşı olan ailede görülen birtakım
dönüşümlerden etkilenmiştir (5). Son yıllarda
dünya genelinde evlilik oranlarının azalması,
evlenme yaşının yükselmesi, doğum oranının
azalması ve kadının ev dışında daha çok zaman
geçirmesi ile ekonomik bağımsızlığını kazanması
gibi durumlar geleneksel aile kavramını
yakalamayı giderek zor hale getirmiştir (6).
Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu’nun

İnsan neslinin devamı, yeni nesillerin temel
değerleri kazanarak sağlıklı bir şekilde büyümesi
ve gelişmesi, düzenli bir toplum yapısı ve o
toplumdaki bireylerin sağlıklı bir aile kurması
ile mümkündür (1). Bir aile kurmak hayatın en
heyecanlı, önemli ve sayılı zamanlarından biridir.
Birçok birey bir aile olduktan sonra çocuk sahibi
olmanın hayalini kurar. Çocuk sahibi olmak,
kişinin en heyecan verici ve ileriye yönelik önemli
kararlarından biridir (2).
1-Dr. Öğr. Üyesi, Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Ebelik Bölümü
E-posta Adresi: hulyayurter@hotmail.com
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1995 yılında yayınladığı Üreme Hakları ve Cinsel
Haklar Bildirgesi’ne göre kişilerin çocuk sahibi
olup olmama veya ne zaman olacağına karar
verme hakkı bulunmaktadır (7). Doğurganlık
eğilimlerinin değişimini etkileyen birçok faktör
vardır. Literatürdeki çalışmalar, eğitim yoluyla
bağımsızlık kazanmak, işgücü piyasasında aktif
olmak, belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmak,
çalışmaları tamamlamak ve finansal olarak
istikrarlı olmak gibi nedenlerle kadınların çocuk
sahibi olmayı istemedikleri ya da erteledikleri
bildirmektedir (8-17). Çocuk sahibi olmayı
ertelemenin hem anne sağlığı hem de çocuk
sağlığı açısından bir takım riskleri bulunmaktadır
(17). İleri anne yaşı, infertilite, Down sendromu,
sezaryen, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, ölü
doğum ve perinatal mortalite ve morbidite dahil
kromozomal anormallikler ile ilişkilendirilmiştir
(18).

duygulanım ve düşük girişkenlik düzeyi arasında
ilişki olduğu saptanmıştır. Demokratik aile
tutumu, kız çocuklarının yetişkin yaşamlarındaki
özyeterlilik ve yaşam doyumlarıyla ilişkilidir
(21). Otoriter ya da demokratik aile yapısının
çocuğun ileride aile kurma ve çocuk sahibi olma
kararını etkileyebileceği düşünülerek bu çalışma
planlanmıştır. Literatürde anne ve baba tutumunun
çocuk sahibi olma isteğine etkisini inceleyen bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada bir
devlet yurdunda kalan kız öğrencilerde anne ve
baba tutumunun doğurganlık ve çocuk doğurma
tutumuna etkisini incelemek amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışmanın
verileri 1 Şubat 2020-29 Şubat 2020 tarihleri
arasında Balıkesir Üniversitesinde okuyan
ve devlet yurdunda kalan kız öğrenciler ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Epi info
Statcalc programıyla sapma 0.05 alınarak, %95
güven aralığında örnek büyüklüğü 320 olarak
hesaplanmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak
katılmayı kabul eden ve anket formlarını eksiksiz
dolduran toplam 320 kız öğrenciyle araştırma
tamamlanmıştır.

Kişilerin
büyüdüğü
ortamda
toplumsal
tutumlarının gelişmesinde en önemli etken
ailedir. Çünkü çocuğun toplumsallaşmaya
başladığı ilk yer ailesidir (19). Her kültürde
ebeveynler kendi değerlerini ve temel tutumlarını
çocuklarına aktarmak için kültürlerinde işlevsel
olan çocuk yetiştirme tutum ve davranışlarını
günlük uygulamalarına yansıtır (20,21). Anne
ve baba tutumları kişiliğin gelişmesinde büyük
rol oynamaktadır. Aile ve çocuk arasındaki
ilişki çocuğun gelecekteki sosyal ilişkileri ve
toplumsallaşması için zemin hazırlamaktadır.
Duygusal, dengeli ve toplumsal etkileşimin
güçlü olduğu ailede yeterli sevgi ve güven
içinde büyüyen çocuk gelişimi için gerekli
deneyimleri elde edebilir. Bu nedenle anne ve
baba tutumları kişilerde olumlu ya da olumsuz
davranışların oluşmasına yol açabilmektedir.
Otoriter aile yapısında çocukların çok fazla
fikri alınmamakta olup ebeveynler koydukları
kurallara koşulsuz çocuklarının uymasını
beklemektedirler. Demokratik aile yapısında
ise çocukların kararlarına saygı gösterilmekte,
çocuklar ayrı bir birey olarak benimsenmektedir.
Aynı zamanda bu aileler gerekli durumlarda
çocuklarının kurallara uyum sağlamasını
beklemektedirler (11-13,21,22). Otoriter bir
tutum sergileyen ailede büyüyen çocukta negatif

Veri toplamada öğrencilerin sosyodemografik
özelliklerini içeren Katılımcı Bilgi Formu,
Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik
Tutum Ölçeği ve Ana Baba Tutum Ölçeği
kullanılmıştır.
Katılımcı Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından
geliştirilmiştir. Sosyodemografik soruları içeren
14 maddeden oluşmaktadır (Tablo 1).
Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik
Tutum Ölçeği: Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği
Damar (2019) tarafından yapılmış olan ölçek 5’li
likert tipinde (1=hiç katılmıyorum, 5=tamamen
katılıyorum) ve 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçek
gelecekteki önlem, şimdiki engel ve kadınlık
kimliği olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Gelecekteki önlem alt boyutunda gelecekte
çocuk sahibi olma isteği ile ilgili sorular, şimdiki
engel alt boyutunda şuanda çocuk sahibi olmayı
engelleyen durumlar ile ilgili sorular ve kadınlık
kimliği alt boyutunda ise doğurganlık ile kadınlık
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kimliği ilişkisi ile ilgili sorular bulunmaktadır.
Damar çalışmasında Ölçeğin alt boyut Cronbach
alfa katsayılarını gelecekteki önlem 0,92, şimdiki
engel 0,89 ve kadınlık kimliği 0,90 bulmuştur (2).
Bu çalışmada gelecekteki önlem 0,91, şimdiki
engel 0,79 ve kadınlık kimliği 0,88 bulmuştur.

boyutu puan ortalaması 24,94±6,98, şimdiki
engel alt boyutu puan ortalaması 31,45±7,88,
kadınlık kimliği alt boyutu puan ortalaması
ise 14,91±5,62 olarak bulunmuştur. Çalışmada
partneri/eşi olan öğrencilerin erkek arkadaşı/eşi
olmayan öğrencilere göre gelecekteki önlem (P
= 0,005) ve kadınlık kimliği (P = 0,041) anlamlı
şekilde yüksek bulunmuştur. Annesi vaginal
doğum yapan öğrencilerin gelecekteki önlem
ortalaması anlamlı şekilde düşük bulunmuştur
(P = 0,048). Annesi üniversite mezunu olan
öğrencilerin lise ve ilköğretim mezunu olanlara
göre şimdiki engel ortalamaları anlamlı şekilde
yüksek bulunmuştur (P = 0,018). Çalışmada
annenin sergilediği tutumun öğrencilerde
doğurganlık ve çocuk doğurmaya yönelik tutuma
etkisi olduğu saptanmıştır (P < 0,05). Annesi
demokratik bir tutum sergileyen öğrencilerin
annesi otoriter tutum sergileyen öğrencilere göre
gelecekteki önlem (P = 0,037) ve kadınlık kimliği
(P = 0,001) puan ortalamalarının anlamlı şekilde
yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışmada babanın
sergilediği tutumun öğrencilerde doğurganlık ve
çocuk doğurmaya yönelik tutuma etkisi olmadığı
belirlenmiştir (P > 0,05) (Tablo 1).

Anne Baba Tutum Ölçeği: Kuzgun (1972)
tarafından geliştirilmiş ve Bilal (1984) tarafından
düzenlenmiş olan ölçek 50 madde ve 5’li likert
tiptedir (1=hiç katılmıyorum, 5=tamamen
katılıyorum). Her bir madde anne ve baba
için ayrı ayrı puanlanmaktadır. Düşük puan
ebevenylerin otoriter tutumunu yüksek puan ise
ebevenlerin demokratik tutumunu yansıtmaktadır.
Ölçek toplam puan ortalamasının altı otoriter
tutumu, ölçek toplam puan ortalamasının üstü ise
demokratik tutumu göstermektedir. Bilal (1984)
çalışmasında ölçeğin Cronbach alpha güvenilirlik
kat sayısını anne için 0,75, baba için 0,76 bulmuştur
(23). Bu çalışmada Cronbach alfa katsayısı anne
için 0,64, baba için 0,78 bulunmuştur.
Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde,
ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Verilerin
normal dağılım gösterip göstermediği ShapiroWilk testi ile belirlenmiştir. Öğrencilerin
sosyodemografik özellikleri ve anne ve baba
tutumu ile doğurganlık ve çocuk doğurmaya
yönelik
tutumları
arasındaki
ilişkinin
belirlenmesinde İndependent Samples T Testi,
Mann Whitney U testi, Anova ve Kruskal Wallis
Testi kullanılmıştır. Doğurganlık ve çocuk
doğurmaya yönelik tutumu etkileyen bağımsız
değişkenler multiple lineer regresyon analizi ile
değerlendirilmiştir.

Yapılan lineer regresyon analizinde Model 1,
medeni durum, annenin doğum şekli ve anne
tutumundan oluşmaktadır.
Medeni durum,
annenin doğum şekli ve anne tutumu ile
gelecekteki önlem arasında varyansın %20,3’ünü
(R2 = 0,203) açıklayan anlamlı bir ilişki olduğu
bulunmuştur (sırasıyla P = 0,034, P = 0,046, P =
0,033). Model 2, anne eğitiminin şimdiki engele
etkisinden oluşmaktadır. Anne eğitimi ile şimdiki
engel arasında varyansın %15,6’sını (R2 = 0,156)
açıklayan anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur
(P = 0,005). Model 3, medeni durum ve anne
tutumu ile kadınlık kimliğinden oluşmaktadır.
Medeni durum ve anne tutumu ile kadınlık kimliği
arasında varyansın %23,2’sini (R2 = 0,232)
açıklayan anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur
(sırasıyla P = 0,017, P = 0,001) (Tablo 2).

Çalışmanın yapılabilmesi için Üniversitenin
Klinik Araştırmalar Etik kurulundan (No:220/143)
ve araştırmanın gerçekleştirileceği kurumdan
yazılı izin alınmıştır. Çalışmaya kayılmayı kabul
eden öğrencilere çalışmanın amacı ve kimlik
bilgilerinin gizli tutulacağı açıklanmış ve yazılı
izinleri alınmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin
yaş ortalaması 20,76±1,41 (min.18, max.25)
bulunmuştur. Çalışmada gelecekteki önem alt
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Tablo 1. Öğrencilerin Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler,
Balıkesir, 2020.
Bölüm
Sağlık alanı
Diğer alan
t
P
Kardeş
Kardeşi yok
Kardeşi var
t
P
Medeni Durum
Bekar/erkek arkadaşı/Eşi yok
Partneri/Eşi var
t
P
Yaşadığı yer
Köy
İlçe
İl
F
P
Yaşadığı bölge
Akdeniz
Doğu Anadolu
Ege
Güneydoğu Anadolu
İç Anadolu
Marmara
Karadeniz
X²K-W
P
Anne eğitimi
İlköğretim
Lise
Üniversite
X²K-W
P
Baba Eğitimi
İlköğretim
Lise
Üniversite
X²K-W
P

n

%

Gelecekteki Önlem

Şimdiki Engel

Kadınlık Kimliği

63
257

19,7
80,3

25,50±7,34
24,80±6,89
0,711
0,477

31,85±7,23
31,35±8,04
0,457
0,648

16,09±6,27
14,63±5,43
1,858
0,064

58
262

18,1
81,9

24,62±7,52
25,01±6,86
-0,393
0,695

32,37±8,16
31,24±7,82
0,992
0,322

15,27±6,54
14,83±5,41
0,533
0,594

225
95

70,3
29,7

24,34±6,79
26,36±7,23
-2,384
0,018

31,71±7,52
30,83±8,68
0,911
0,363

14,38±5,39
16,17±5,99
-2,626
0,009

56
127
137

17,5
39,7
42,8

24,94±6,54
25,13±7,10
24,77±7,07
0,087
0,917

31,48±7,34
31,62±7,35
31,27±8,59
0,069
0,934

14,94±5,17
15,20±5,52
14,64±5,92
0,328
0,720

25
25
74
23
33
116
24

7,8
7,8
23,1
7,2
10,3
36,3
7,5

25,76±7,36
25,80±6,72
24,90±6,25
26,65±6,87
24,39±6,55
24,83±7,31
23,00±8,15
3,692
0,718

30,36±5,71
30,40±7,41
31,55±6,63
32,78±6,82
31,33±6,33
31,21±9,42
33,37±8,80
3,731
0,713

15,72±5,17
17,76±4,73
14,62±5,53
15,00±5,55
15,33±5,12
14,48±5,89
13,50±6,17
10,718
0,097

272
37
11

85
11,6
3,4

24,94±6,97
25,02±7,18
24,81±7,09
0,175
0,916

31,02±7,96
32,72±6,59
37,63±7,48
8,056
0,018

14,94±5,59
17,63±7,17
14,91±5,62
2,904
0,234

209
85
26

65,3
26,6
8,1

24,71±7,07
25,23±6,99
25,88±6,27
0,862
0,655

30,90±7,44
32,05±8,55
33,80±8,77
4,327
0,149

14,79±5,52
14,91±5,70
15,92±6,32
1,069
0,630
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Anne çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor
t
P
Babanın çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor
t
P
Aile tipi
Çekirdek aile
Geniş aile
Parçalanmış aile
X²K-W
P
Gelir durumu
Gelir giderden az
Gelir gidere denk
Gelir giderden fazla
X²K-W
P
Ebeveynlerinizle birlikte mi
büyüdünüz
Evet
Hayır
U
P
Annenizin doğum şekli
Vajinal
Sezaryen
Hem vaginal hem sezaryen
X²K-W
P
Anne Tutumu
Otoriter Tutum
Demokratik Tutum
t
P
Baba Tutumu
Otoriter Tutum
Demokratik Tutum
t
P

62
258

19,4
80,6

25,64±6,78
24,77±7,02
0,877
0,381

32,82±6,99
31,12±8,06
1,530
0,127

15,61±5,73
14,75±5,60
1,082
0,280

292
28

91,2
8,8

25,00±7,05
24,39±6,23
0,439
0,661

31,45±8,00
31,39±6,62
0,040
0,968

15,07±5,64
13,32±5,31
1,576
0,116

224
80
16

70
25
5

24,76±6,82
25,58±7,46
24,25±6,84
1,736
0,420

31,61±8,11
30,36±7,10
34,56±7,81
4,779
0,092

14,55±5,69
15,85±5,25
15,31±6,34
4,386
0,112

33
279
8

10,3
87,2
2,5

24,48±7,89
25,03±6,86
23,87±7,86
0,391
0,822

31,48±7,76
31,36±7,95
34,37±5,70
1,106
0,575

13,81±6,37
15,00±5,46
16,37±7,87
2,571
0,276

297
23

92,8
7,2

25,04±6,96
23,65±7,20
2989,5
0,318

31,28±7,92
33,52±7,16
2894,5
0,222

14,89±5,54
15,17±6,78
3411
0,992

260
39
21

81,3
12,2
6,6

24,54±6,88
26,97±7,04
26,19±7,56
6,075
0,048

31,34±7,66
32,38±9,54
31,00±7,51
0,284
0,868

15,00±5,49
15,43±6,35
12,95±5,74
3,132
0,209

151
169

47,2
52,8

24,08±7,28
25,71±6,62
-2,096
0,037

31,93±7,54
31,01±8,17
1,038
0,300

13,78±5,49
15,93±5,56
-3,475
0,001

139
181

43,4
56,6

24,15±7,50
25,55±6,50
-1,777
0,077

31,51±7,73
31,39±8,01
0,135
0,893

14,24±5,73
15,43±5,50
-1,885
0,060

İndependent Samples T Testi, Mann Whitney U, Anova, Kruskal Wallis
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Tablo2. Gençlerin Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin
Multiple Lineer Regresyon Analizi ile Değerlendirilmesi, Balıkesir, 2020.
Model 1
Medeni Durum
Annenin Doğum Şekli
Anne Tutumu
R= 0,203
Model 2
Anne Eğitimi
R= 0,156
Model 3
Medeni Durum
Anne Tutumu
R= 0,232

B

R2= 0,041
R = 0,024

T

P

%95 CI

1,795
1,371
1,667

0,034
2,126
0,134
0,046
2,005
0,026
0,033
2,146
0,139
Durbin-Watson=2,006 (P=0,004)

2,616

0,005
2,808
0,783
Durbin-Watson=1,815 (P=0,005)

2

1,615
2,035
R2= 0,054

3,457
2,716
3,195

0,017
2,395
0,288
0,001
3,298
0,821
Durbin-Watson=2,056 (P=0,000)

4,449
2,941
3,250

B:Regresyon Katsayısı, T:Serbestlik derecesi, P:Anlamlılık değeri, CI: Güven aralıkları
Model 1. Medeni durum, annenin doğum şekli ve anne tutumunun gelecekteki önleme etkisi
Model 2. Anne eğitiminin şimdiki engele etkisi
Model 3. Medeni durum ve anne tutumunun kadınlık kimliğine etkisi
TARTIŞMA
Gelecekte çocuk sahibi olmak birçok kadının
hayallerinde yer almaktadır. Üstelik çoğu kadın
anne olmanın kadınlık kimliğinin ayrılmaz bir
parçası olduğunu düşünebilmektedir. Ancak
şuanda ya da gelecekte doğurganlık ve çocuk
doğurma tutumunu olumsuz yönde etkileyen
faktörler bulunabilmektedir. Bu araştırma bir
devlet yurdunda kalan üniversite kız öğrencilerde
anne ve baba tutumunun doğurganlık ve çocuk
doğurma tutumuna etkisini incelemek amacı
ile yapılmıştır. Çalışmada gelecekteki önem alt
boyutu puan ortalaması 24,94±6,98, şimdiki
engel alt boyutu puan ortalaması 31,45±7,88,
kadınlık kimliği alt boyutu puan ortalaması ise
14,91±5,62 olarak bulunmuştur. Damar’ın (2)
henüz anne olmamış kadınlarla gerçekleştirdiği
çalışmada gelecekteki önem alt boyutu puan
ortalaması 26,52±5,98, şimdiki engel alt boyutu
puan ortalaması 28,06±8,25, kadınlık kimliği
alt boyutu puan ortalaması ise 15,68±5,41
bulunmuştur. Bu çalışmanın üniversitede okuyan
öğrenciler ile gerçekleştirilmesi nedeniyle şimdiki
engel ortalamasının Damar’ın (2) çalışmasına
göre yüksek olduğu düşünülmektedir. Genellikle
çoğu toplumda eğitim hayatı bittikten sonra aile
kurma ve çocuk sahibi olma düşünülmektedir
(15,16).

Çalışmada
partneri/eşi
olan
öğrencilerin
partneri ya da eşi olmayan öğrencilere göre
gelecekteki önlem ve kadınlık kimliği anlamlı
şekilde yüksek bulunmuştur. Söderberg ve ark
(14) çalışmasında da bir partnere sahip olan
kişilerin gelecekteki önlem ve kadınlık kimliği
puanları partneri olmayan kişilere göre yüksek
bulunmuştur. Damar’ın (2) çalışmasında evli ya
da nişanlı olan kadınların bekar olan kadınlara
göre gelecekteki önlem puanları anlamlı
şekilde yüksek bulunmuştur. Cooke ve ark. (18)
çalışmasında çocuk doğurma kararları üzerindeki
en büyük etkinin doğru partnere sahip olma
ihtiyacı olduğunu saptamıştır. Mevcut eş ya da
partner ile daha olumlu, yerleşik ve çocuksuz
ilişkiler içinde olan ve eşin baba potansiyelini
daha olumlu algılayan kadınlar, bir çocuğu eşiyle
paylaşmaya daha yatkındır (24). Partneri ya da eşi
olan kişilerde gelecekte çocuk sahibi olma isteği
yüksektir. Bu nedenle doğurganlık ve anne olmak
bu kişilerde kadınlık kimliğini yerine getirmek
açısından önemlidir.
Çalışmada öğrencilerin annesinin doğum şekli
ile gelecekteki önlem arasında anlamlı ilişki
bulunmuştur. Annesi normal vajinal doğum
yapan öğrencilerin gelecekte çocuk sahibi
olma isteği annesi sezaryenle doğum yapanlara
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kıyasla düşük bulunmuştur. Kişileri anne olmaya
ikna edecek en uygun aile üyesi annelerdir (3).
Vajinal doğum fizyolojik bir durum olmasına
rağmen ağrılı bir süreçtir. Vajinal doğum yapan
kadınların yaşadıkları olumsuz ağrı deneyimini
kız çocukları ile paylaşması doğumun korku
dolu bir olay olarak görülmesine yol açabilir
(25,26). Çalışmada annesi vajinal doğum yapan
öğrencilerin doğum ağrısından korktuğu için
gelecekte doğum yapmak ve çocuk sahibi olmak
istemediği düşünülmektedir.

gerekli olduğunda kurallara uyulmasını isterler
(22). Bu nedenle böyle bir ailede büyüyen kız
çocukların yetişkin yaşamlarında özgüvenleri
yüksektir. Demokratik aile tutumu çocuğun
gelişiminde olumlu bilişsel, duygusal ve sosyal
sonuçlar doğurmaktadır. Bunun aksine, otoriter
aile tutumu çocuk gelişiminde olumsuz sonuçlara
yol açmaktadır (21). Ayrıca çalışmada otoriter bir
ailede büyüyen kişilerin özgürlük arayışı içinde
olduğu ve ileride özgürlüklerinin kısıtlanacağını
düşündükleri için çocuk sahibi olmayı
istemedikleri düşünülmektedir. Biricik (22)
çalışmasında ailesi demokratik tutum sergileyen
ailelerin aile ilişkilerinin ve sosyal normlara
uyumunun daha iyi olduğunu bildirmektedir.
Demokratik tutum sergileyen ailede büyümüş
çocuk, sevmeyi ve paylaşmayı bilen, toplumsal
kurallar ile kültürel değerleri benimsemiş olan
bir kişiliğe sahip olmaktadır. Bu kişiler kültürel
değerleri benimsediklerinden dolayı yetişkin
yaşamında aile kurmak ve çocuk sahibi olmak
istemektedirler (27). Çakır (27) çalışmasında
demokratik aile ortamında büyüyen kadınların
evliliklerinde uyumlu olduklarını bildirmiştir.
Demokratik aile tutumunda büyüyen kişi kendi
geleceği konusunda özgür plan yapma hakkına
sahiptir. Bu kişilerin gelecekte çocuk sahibi
olmak istedikleri çalışmada saptanmıştır. Bazı
kültürlerde anne olmak kadın olmanın gereğini
yerine getirmektir. Yani kadınlık kimliğini yerine
getirmek için anne olmak gerekir (28). Demokratik
aile tutumunda yetişen kişilerin kültürel
değerlerine daha bağlı olduğu düşünüldüğünde
bu kadınlara göre anne olmak kadınlık kimliğinin
gerekliliğini yerine getirmektir. Çalışmada sadece
anne tutumunun doğurganlık ve çocuk doğurma
tutumuna etkisinin olduğu, baba tutumunun ise
bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Kişileri
anne olmaya ikna edecek en uygun aile üyesi
annelerdir ve anneler ataerkil annelik kurumunun
aktarıcısı olma görevini üstlenmektedir (3). Kız
çocukları babalarından sevgi ve ilgi beklerken
anneleri ile yakın olmak isterler. Çünkü kendi
cinsiyetinde olan annelerini rol model alma
ihtiyacındadırlar. Otoriter bir tutum anneler kız
çocukları arasına mesafe koymaktadır. Bu nedenle
anne tutumunun kız çocuklarda daha etkili olduğu
düşünülmektedir.

Çalışmada annesi üniversite mezunu olan
öğrencilerin lise ve ilköğretim mezunu olanlara
göre şimdiki engel ortalamaları anlamlı şekilde
yüksek bulunmuştur. Bu sonuç eğitim durumu
yüksek olan ailelerin çocuklarının eğitimine
önem verdiği ve bu ailelere göre çocuklarının
kariyer hayatlarının aile kurma ve çocuk sahibi
olma durumundan daha öncelikli olduğunu
göstermektedir. İngiltere’deki medyada geç çocuk
sahibi olan kadınların hırslı ve yüksek eğitimli
oldukları ve çocuk sahibi olmayı kariyerlerini
bulana kadar ertelemeyi seçtikleri bildirilmektedir
(15,16).
Ebeveynlerin çocuklarına sergiledikleri tutumlar
ileride çocukların doğurganlık ve çocuk
doğurmaya yönelik tutumlarını etkileyebilir.
Çalışmada annesi demokratik tutum sergileyen
öğrencilerin gelecekteki önlem ve kadınlık
kimliği puan ortalamalarının annesi otoriter
tutum sergileyen öğrencilere göre yüksek olduğu
bulunmuştur. Literatürde anne baba tutumunun
doğurganlık ve çocuk doğurma tutumuna etkisini
inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Otoriter
ebevenyler koydukları kurallara çocuklarının
uymasını ve koşulsuz itaat etmesini beklerler.
Bu aileler çocukları kurallara uymadığı taktirde
ceza uygulamaktadırlar (22). Böyle bir ailede
büyüyen kız çocuklar yetişkin yaşamlarında
yetersiz özgüvene sahiplerdir (21). Bu nedenle
çalışmada otoriter ailede büyüyen öğrencilerin
yetersiz özgüvenlerinden dolayı gelecekte çocuk
sahibi olmak istemedikleri düşünülmektedir.
Demokratik ebevenyler ise çocuklarını ayrı bir
kişi olarak kabul eder, çocuklarına söz hakkı
tanır ve kararlarına saygı duyarlar. Bu aileler
çocuklarından olgun davranış beklerler ve
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Sonuç olarak çalışmada bir partnere ya da eşe
sahip olma, annenin doğum şekli, annenin eğitim
durumu ve anne tutumunun doğurganlık ve çocuk
doğurma tutumunu etkilediği belirlenmiştir.
Annesi vajinal doğum yapan öğrencilerin
gelecekte çocuk sahibi olmak istemedikleri
çalışma sonucunda saptanmıştır. Kötü ve ağrılı
doğum deneyimi yaşayan kadınların kız çocukları
ile bu deneyimlerini paylaşmaması konusunda
bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Annesi yüksek eğitimli olan öğrencilerin şuanda
çocuk sahibi olmak istemedikleri çalışmada
belirlenmiştir. Kadınlar belli bir eğitim seviyesine
ulaşana kadar ve kariyer sahibi olana kadar çocuk
sahibi olmayı erteleyebilir. Ancak bu kadınlar geç
çocuk sahibi olmanın riskleri konusunda sağlık
profesyonelleri tarafından bilgilendirilmelidir.
Çalışma sonucunda annelerin kız çocukları
için rol model oldukları düşünüldüğünde
annelerin sergiledikleri tutumların kız çocukların
gelecekteki hayatlarını, aile kurma ve çocuk
sahibi olma isteğini etkilediği belirlenmiştir.
Otoriter bir anneye sahip olan kişilerin gelecekte
çocuk sahibi olmak istememesi düşünüldüğünde
anneleri eğitmek faydalı olacaktır. Annelerin
yanlış ve hatalı tutumunu değiştirmek için Anne
Eğitim Merkezleri açılabilir.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu çalışmanın sınırlılığı anne ve baba tutumunun
doğurganlık ve çocuk doğurmaya etkisi açısından
literatürde yapılan ilk çalışma olmasıdır. Bu
nedenle mevcut çalışmanın sonuçlarını bir önceki
çalışmayla karşılaştırma olanağımız olmadı.
Diğer bir kısıtlılık da çalışma belli bir ilde belli bir
öğrenci grubunda yapılmıştır bu nedenle sonuçlar
genellenemez.
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Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Çevre Etiğine Yönelik
Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Awareness Levels of a Group Of Nursing Students
Towards Envıronmental Ethics
1

Derya UZELLİ YILMAZ , İsmet EŞER

2

ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin çevre eğitine yönelik farkındalık
düzeylerini belirlemektir.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak Mayıs-Haziran 2017 tarihinde, Bir Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 834 hemşirelik öğrencisi (N=834), örneklemi ise araştırmaya katılmayı gönüllü
olarak kabul eden 488 (%59.71) öğrenci oluşturmuştur. Veriler “Birey Tanıtım Formu” ve “Çevre Eğitine Yönelik Farkındalık Ölçeği
(ÇEFÖ)” kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 19.79 ± 1.44 yaş, %
80.5’inin (n=393) kadın, % 71.1’inin Anadolu Lisesi mezunu (n=
347), % 39.1’inin (n= 191) büyükşehirde yaşadığı belirlenmiştir.
Öğrencilerin ÇEFÖ toplam puanları 102.69±7.39 olarak bulunmuştur. Araştırmamızda çevre etiği konusunda farkındalık düzeyi ile
cinsiyet, mezun olunan lise programı ve uzun süre yaşanılan yerleşim yeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur
(p <0.005).
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin çevre etiği konusundaki farkındalık düzeyleri yüksek bulunmuştur. Çevre etiği konusunda farkındalığı
yüksek olan öğrencilerin sayısını arttırmak için çevre etiğine hemşirelik müfredatında yer verilmesi ve bu kapsamda yapılacak bilimsel
etkinliklerin desteklenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Çevre etiği; farkındalık; hemşirelik öğrencileri

Aim: It was to determine the level of awareness for the environmental ethics of nursing students.
Methods: This descriptive study was carried out on the students of
one University Health Sciences Faculty Nursing Department between May-June 2017. The universe of the research was composed of
voluntary nursing students (N =834), totally 488 (%59.71) students
who accepted to participate were included in the study. The data
were collected by using “Individual Information Form” and “Environmental Ethics Awareness Scale (EEAS)”.
Results: It was determined that 19.79 ± 1.44 of age average, 80.5%
(n = 393) of the students were female, 71.1% (n= 347) were Anatolian High School graduates, 39.1% (n=191) were living in metropolis.
The students’ total mean scores on the EEAS was 102.69±7.39. A
statistically significant difference was found between level of awareness for the environmental ethics and gender, the high school students graduated from and living place (p<0.005).
Conclusion: It was found that nursing students’ awareness levels
of environmental ethics are high. In order to increase the number of
students with high awareness about environmental ethics, it may be
suggested to include environmental ethics in the nursing curriculum
and to support scientific activities to be carried out in this context.

GİRİŞ

insanların çevreyle olan ahlaki ilişkisini ve bunun
etik değer ve ilkeler ile durumunu inceleyen bir
disiplindir (2). Hsu ve Wu (2016), çevre etiğinin
etik biliminin diğer alt dallarından olan bio-etik
ve eko-etikten etkilendiğini bildirmiştir (3). Biyoetik, tüm canlıların üstün bir değer sunduğuna
ve saygı duymaya değer olduğuna inanırken;
eko-etik, insanlar ve doğa arasındaki yakın ilişki
olduğunu ve doğal ekoloji kurallarına uymayan
insanların ekolojik risklerle karşı karşıya kaldığını
savunur. Dejardins (2013), çevre etiğini “İnsan
ve onun doğal çevresi arasındaki ahlaki ilişkilerin
sistematik bir hesabı” olarak tanımlarken, Liu ve
ark. (2019) insanlar ile çevre arasındaki ahlaki
ilişki olduğunu, yani insanların çevreye yönelik

Keywords: Environmental ethics, awareness, nursing students

Davranışlarımızı yönlendiren ilkeler ve değerler
olarak etik, yalnızca insanlar arasındaki ilişkileri
değil, insan ve diğer canlı türleri arasındaki
ilişkileri de konu alan bir alandır (1). Bu çerçevede
etiğin alt alanlarından birisi olan çevre etiği,
1. Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim
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Esasları Anabilim Dalı E-posta Adresi: ismet.eser@ege.edu.tr
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*Bu çalışma 11-12 Eylül 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi’nde sözel bildiri olarak sunulmuştur.
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etik sorumluluklarının olduğunu öne sürmüştür
(4, 5). Bu bilgiler her etik yaklaşımın dolaylı
ya da dolaysız olarak çevreyi içeren bir niteliğe
sahip olduğunu göstermektedir (1).

Ancak literatür incelendiğinde, ülkemizde
hemşirelik öğrencilerinin sürdürebilir çevre
ve sağlık ilişkisini nasıl algıladıkları ve bunun
profesyonel hemşirelik eğitiminde nasıl ele alındığı
hakkında yeterli bilgiye rastlanmamıştır. Bu
bilgiler doğrultusunda hemşirelik öğrencilerinin
çevreye yönelik tutum ve etik anlayışlarının
belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu bağlamda araştırmanın amacı, hemşirelik
öğrencilerinin çevre etiğine yönelik farkındalık
düzeylerini belirlemektir.

Günümüzde
yağışlardaki
değişiklikler,
fırtınaların artması, kasırgalar, sel, kuraklık ve
iklim değişiklikleri gibi çevresel değişiklikler
insan sağlığını tehdit etmekte, başta hemşireler
olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının, çevreye
karşı daha duyarlı olmasını ve gerekli önlemleri
almasını gerektirmektedir (6, 7). Çevrenin sağlık
açısından önemini ilk vurgulayan, modern
hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’dir.
Nightingale hastaların karşılaştıkları sorunların
çoğunun rahatsızlıklarıyla ilgili olmadığını,
yaşadıkları ortamla doğrudan ilgili olduklarını
savunmuştur (8). Bu bağlamda, sağlık ve
çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, sağlık
profesyonellerinin göz önünde bulundurması
gereken önemli bir odak noktası olarak kabul
edilir, çünkü sağlık-hastalık süreci, doğrudan
bulaşıcı veya solunum yolu hastalıklarının
görülme sıklığının artmasıyla doğrudan çevre
ile ilgilidir (9). Bunu bağlamda, hemşirelik
eğitimi için çevreye duyarlı duyarlılık bilgisini
artırma ihtiyacı açıktır. Literatür incelendiğinde
hemşirelik eğitimi programlarında küresel sağlığı
geliştirme ile ilgili eğitim etkinliklerinin yetersiz
olduğu belirtilmektedir (7).

GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini,
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı
Mayıs ve Haziran tarihleri arasında İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Bölümü
öğrencileri
(n=834)
oluşturmuştur.
Araştırmanın
örneklemini
belirlemede herhangi bir örneklem seçimine
gidilmeyip, araştırmanın yapıldığı dönemde
ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı gönüllü
olarak kabul eden 488 (% 59.71) hemşirelik
öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
Verilerin Toplanması
Araştırma verilerinin toplanmasında, “Birey
Tanıtım Formu” ve “Çevre Etiği Farkındalık
Ölçeği (ÇEFÖ)” kullanılmıştır.
Birey Tanıtım Formu: Araştırmacılar tarafından
geliştirilen bu formda; öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine ilişkin 5 soru yer
almaktadır.

Ülkemizde Karahan-Okuroğlu (2015)’nun çevre
eğitiminin hemşirelik öğrencilerin çevreye
yönelik tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla
gerçekleştirdiği
çalışmasında,
eğitiminin
öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarını olumlu
yönde etkilediğini bulmuştur (10). Yapılan bir
diğer çalışma, hemşirelik okullarında çevre bilinci
ve çevre etiği eğitim etkinlik ve faaliyetlerinin,
sağlık kurumları ve toplum ile birlikte güçlendirici
bir çevre bilinci etkisini uyandırmak için uygun
bir ortam olarak nitelendirmektedir (9). Tüm
bunları sağlamada küresel toplumun yaşam
kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacak;
gerekli bilgiye, yeteneğe ve değerlere sahip;
çevre bilinci gelişmiş sağlık profesyonellerinin
yetiştirilmesinde yükseköğretim kurumlarına
önemli sorumluluklar düştüğü açıktır.

Çevre Etiği Farkındalık Ölçeği (ÇEFÖ): ÇEFÖ,
öğrencilerin çevre etiğine yönelik farkındalık
düzeylerini belirlemek amacı ile Özer ve Keleş
(2016) tarafından geliştirilmiş ve yine aynı
araştırmacılar tarafından geçerlik ve güvenirliği
yapılmış 23 maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir
ölçektir (11). Katılımcılar ölçeğin maddelerini
“Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”,
“Kısmen Katılıyorum”, “Katılıyorum” ve
“Tamamen Katılıyorum” yanıtları doğrultusunda
değerlendirmekte ve bu değerlendirmeler
1-5 puan arasında puanlanmaktadır. Ölçek
değerlendirilirken
öğrencilerin
maddelere
verdikleri puanların ortalaması hesaplanmakta
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Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri
2017 İzmir

ve öğrencilerin çevre etiğine yönelik farkındalık
düzeyleri değerlendirilmektedir. Ölçekten alınan
en düşük puan 23, en yüksek puan 115’dir. Buna
göre ölçekten alınan puan arttıkça öğrencilerin
çevre etiğine yönelik farkındalık düzeyleri olumlu,
ölçekten alınan puan azaldıkça ise olumsuz olarak
yorumlanmaktadır.

Tanıtıcı Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Sınıf
Birinci sınıf
İkinci sınıf
Üçüncü sınıf
Dördüncü sınıf
Mezun olunan okul
Anadolu Lisesi
Düz Lise
Anadolu Öğretmen Lisesi
Sağlık Meslek Lisesi
Diğer (Meslek Lisesi ve Fen Lisesi)
Uzun süre yaşanılan yer
Büyükşehir
İl
İlçe
Köy
TOPLAM

Araştırmanın Etik Boyutu
Ölçeğin kullanılabilmesi için araştırmacı
Özer’den ölçek kullanım izni, üniversite etik
kurulundan (Karar no: 2016-13) gerekli yasal
izinler alınmıştır. Öğrencilere araştırmanın
amacı anlatılarak, gönüllü olarak araştırmaya
katılmak isteyen öğrencilerin bilgilendirilmiş
onamları sözel olarak alınmıştır. Anketlerin
doldurulduğu sürenin öğrencilerin ders saatlerini
etkilememesine dikkat edilmiş, soruların
yanıtlamalarını bitiren öğrencilerden formlar geri
toplanarak değerlendirmeye alınmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi
Veriler SPSS 19.0 istatistik paket programında
değerlendirilmiştir.
Yüzdelik
dağılımı
içeren tanımlayıcı istatistikler, gruplar arası
karşılaştırmalarda ise bağımsız örneklem t testi
ve One-Way ANOVA testleri kullanılmıştır.
İstatistiksel değerlendirmede p<0.05 değeri
anlamlı olarak kabul edilmiştir.

n

%

393
95

80.5
19.5

136
134
114
104

27.9
27.5
23.4
21.3

347
96
16
14
8

71.1
19.7
3.3
2.9
1.6

191
106
137
54
488

39.1
21.7
38.0
11.1
100

Öğrencilerin ÇEFÖ toplam puanları 102.69 ±
7.39 olarak bulunmuştur (Tablo 2). Araştırmaya
katılan hemşirelik öğrencilerinin bazı değişkenlere
göre çevre etiğine yönelik farkındalık düzeyine
ilişkin bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. Yapılan
istatistiksel analizler sonucunda, çevre etiği
konusunda farkındalık düzeyi ile cinsiyet, mezun
olunan lise programı ve uzun süre yaşanılan
yerleşim yeri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmuştur (p <0.005). Diğer yandan,
birinci (102.39 ± 7.41), ikinci (103.24 ± 6.80),
üçüncü (102.73 ± 7.65) ve dördüncü sınıf (102.32
± 7.84) öğrencilerin ÇEFÖ toplam ortalama puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmamıştır (p>0.005).

Araştırmanın sınırlılıkları
Bu araştırmanın tek bir merkezde yürütülmesi,
belli bir zaman aralığında araştırma verilerinin
toplanılması, anket soruları cevaplarının
öğrencilerin ifadelerine dayalı olması ve sadece
belli değişkenlerin ele alınması araştırmanın
sınırlılıklarını oluşturmaktadır.
BULGULAR
Araştırmada yer alan öğrencilerin yaş ortalaması
19.79±1.44’dur. Öğrencilerin % 80.5’inin (n=393)
kadın, % 71.1’inin Anadolu Lisesi mezunu (n=
347), % 39.1’inin (n= 191) büyükşehirde yaşadığı
belirlenmiştir (Tablo 1).
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Tablo 2. Öğrencilerin tanıcı özelliklerine göre ÇEFÖ puanlarının karşılaştırması – 2017 İzmir
Tanıtıcı Özellikler
Ölçek Toplam

ÇEFÖ Toplam Puan Ortalamaları

t*

p

2.943

0.004

F**

p

3.156

0.748

3.659

0.001

2.615

0.001

Ort±SS
102.69±7.39

Puan Ortalaması
Cinsiyet
Kadın

103.22±7.08

Erkek

100.51±8.25

Sınıf
Birinci sınıf

102.39±7.41

İkinci sınıf

103.24±6.80

Üçüncü sınıf

102.73±7.65

Dördüncü sınıf
Mezun olunan okul

102.32±7.84

Anadolu Lisesi

103.31±7.15

Düz Lise

101.59±7.23

Anadolu Öğretmen Lisesi

100.37±8.80

Sağlık Meslek Lisesi

97.00±9.08

Diğer (Meslek Lisesi ve

104.37±8.70

Fen Lisesi)
Uzun süre yaşanılan yerleşim yeri
Büyükşehir
İl

102.40±7.15

İlçe

102.17±7.64

Köy

102.71±7.99

*Bağımsız Gruplar t Testi
**One Way ANOVA Testi

104.88±5.85

TARTIŞMA
Çevre sorunları etki ve tehdit ettikleri zararlar
açısından çeşitlilik göstermekte, yerel, bölgesel
veya küresel olarak insan sağlığına zarar
teşkil etmektedir (12). Bugünün nesillerinin
gelecek nesillerin refahı için çevreye karşı
sorumlulukları olduğu gibi, başta geleceğin sağlık
profesyonelleri olacak hemşirelik öğrencilerinin
de çevre sorunlarına karşı ahlaki olarak
duyarlı olması beklenmektedir. Bu kapsamda
hemşirelik öğrencilerinin çevre etiğine yönelik
farkındalık düzeylerinin belirlenmesine yönelik

gerçekleştirilen bu çalışmada, öğrencilerin
farkındalık
düzeylerinin
yüksek
olduğu
belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin eğitim
sürecinin temeli insan, sağlık, hastalık ve çevre
kavramları ve bu kavramların birbirleri ile ilişkisi
üzerine temellenmiştir (13). Öğrencilerin çevreye
etiğine yönelik farkındalıklarının yüksek olması,
hemşirelik eğitiminin çevre ve sağlık ilişkisine
yönelik eğitim süreci ile ilişkilendirilebilir.
Nitekim, Okuroğlu (2012)’ nun hemşirelik
öğrencilerine verilen çevre eğitiminin çevreye
yönelik tutumlarını incelediği çalışmasında,
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çevre
eğitiminin
öğrencilerin
çevreye
yönelik tutumlarına olumlu etkisinin olduğu
belirlenmiştir (10). Literatürdeki diğer çalışmalar
incelendiğinde, Ek ve ark (2009) farklı bölümlerde
öğrenim gören üniversite öğrencilerinin çevre
sorunlarına yönelik tutumları ve duyarlılıklarını
incelemiş, hemşirelik bölümünde öğrenim gren
öğrencilerin çevresel tutum puanını yüksek olarak
bulmuştur (14).

dördüncü sınıf öğrencilerinin çevreci yaklaşım
puanları daha yüksek bulunmuştur (14, 17). Sınıflar
arasında bu farklılığın çevre ve çevre eğitine
yönelik farklı eğitim müfredat uygulamalarının
neden olabileceği düşünülmüştür. Diğer araştırma
bulgularımızdan biri olan öğrencilerin çevre etiği
konusunda farkındalık düzeyi ile mezun olunan
lise programı arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmuştur. Bu durum üniversite öncesi
eğitimlerinde çevre ve çevreye yönelik eğitim
alma durumları ile ilişkilendirilebilir. Literatürde
bu bulguyu destekleyen geniş kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmüştür.

Araştırmamızda
hemşirelik
öğrencilerinin
sosyo-demografik özellikleri ile çevre etiğine
yönelik farkındalık düzeyi arasındaki ilişki
değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularımıza
göre kadın öğrencilerin ÇEFÖ toplam puan
ortalamaları erkek öğrenciler göre daha yüksek
olup, aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
olarak bulunmuştur. Farklı bir ölçek ile üniversite
öğrencilerin çevre bilgisi ve çevre etiğine yönelik
bilgi düzeyin inceleyen bir çalışma da kadın
öğrencilerin çevresel bilgi ve çevre etiği puanları
da erkek öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur
(15). Ülkemizde hemşirelik öğrencilerine verilen
çevre eğitiminin çevreye yönelik tutumları üzerine
etkisinin incelendiği başka bir çalışmada da kadın
öğrencilerin çevre merkezli tutum puanlarını
erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuştur (10). Bulgularımız destekleyen
bir diğer çalışma olan Şama (2003)’nın eğitim
fakültesi öğrencilerinin çevre sorunlarına
yönelik tutumlarını incelendiği çalışmasında
kadın öğrencilerin çevresel tutumlarının erkek
öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır
(16).

Araştırma bulgularımıza göre öğrencilerin
ÇEFÖ toplam puan ortalamaları ile uzun süre
yaşadıkları yerleşim yeri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Çalışmamızda uzun süre
köyde yaşayan öğrencilerin çevre etiğine yönelik
farkındalık puan ortalamaları daha yüksektir.
Literatür incelendiğinde, Ek ve ark. (2008)’nin
çalışmasında büyükşehirde yaşayan üniversite
öğrencilerin çevre sorunları ve duyarlılıklarına
yönelik puan ortalamalarının daha yüksek olduğu
saptanmış, öğrencilerinin çevreye sorunlarına
yönelik tutum ve duyarlılıkları ile uzun süre
yaşanılan yerleşim yeri değişkenleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (14).
Öte yandan Okuroğlu (2012)’nun çalışmasında
hemşirelik öğrencilerin çevreye yönelik tutum
puanları ile uzun süre yaşadıkları yerleşim
yeri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmamıştır (10). Büyük kentlerde çevre
sorunlarının daha çok hissedilir olması öğrencileri
çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarını
geliştirebilir, aynı düşünceden yola çıkılarak doğa
ile iç içe yaşanılan köy yaşantısı da öğrencilerin
çevreye karşı ahlaki ve etik sorumluluklarına
yönelik bilinç gelişimine destek olabilir. Bu
bağlamda literatürde bu değişkenlerin çevreye
yönelik tutum ve farkındalık gelişimine etkisine
yönelik çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Araştırma bulgularımıza göre ikinci sınıf
hemşirelik öğrencilerinin ÇEFÖ toplam puan
ortalaması diğer sınıflarda öğrenim gören
öğrencilerden daha yüksek bulunmuş; ancak
öğrencilerin sınıf düzeyi ile ÇEFÖ toplam
ortalama puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bu doğrultuda
literatür incelendiğinde farklı sonuçlar olduğu
görülmüştür. Örneğin Ek ve ark. (2009)’nın
çalışmasında dördüncü sınıfta öğrenim gören
öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutum ve
duyarlılıkları birinci sınıf öğrencilerinden daha
yüksek; Işıldar (2008)’ın meslek yüksek okulu
öğrencileri ile gerçekleştirdiği çalışmasında ise

SONUÇ
Bu çalışma geleceğin sağlık profesyonelleri olan
hemşirelik öğrencilerin çevre etiğine yönelik
farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacı
ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma bulgularına
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göre hemşirelik öğrencilerin çevre etiğine
yönelik farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca, kadın öğrencilerin erkek
öğrencilere göre çevre etiğine yönelik farkındalık
düzeylerinin yüksek olduğu; ikinci sınıf
öğrencilerinin ise en yüksek farkındalığa sahip
olduğu belirlenmiştir. Son olarak, öğrencilerin
mezun olunan lise programı ve en uzun
yaşadıkları yerleşim birimi ile ve çevre etiğine
yönelik farkındalık puan ortalamaları arasında
anlamlı bir fark saptanmıştır. Bu sonuçlar
doğrultusunda, çevre etiği konusunda farkındalığı
yüksek olan öğrencilerin sayısını arttırmak için
çevre sorunları ve çevre etiğine hemşirelik eğitim
müfredatında yer verilmesi, konferans vb. gibi
bilimsel etkinliklerin yapılması, öğrencilerin
çevre sorunları konusunda çalışan öğrenci
topluluklarına ve sivil toplum kuruluşlarına aktif
katılımlarının desteklenmesi önerilebilir.
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Bir Üniversite Hastanesinin Kliniklerinde Yatan Hastaların
Toplu Beslenme Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet
Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Expectations and Satisfaction of Patients Hospitalized in the
Clinics of a University Hospital from Food Service Systems
1

Filiz YUTAY , Burcu YAVUNÇ YEŞİLKAYA

2

ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmanın amacı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi ve Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerinde, 3 gün ve üzeri sürede yatan, 150 hastanın toplu beslenme
hizmetlerinden (TBH) memnuniyet durumlarını saptamaktır.
Yöntem: Çalışma, kesitsel tipte olup, Ocak 2016-Mart 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler, demografik bilgiler ve TBH memnuniyet durumunu araştıran 31 soruluk bir anketle toplanmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanılmış, diğer veriler sayı
(n) ve yüzde (%) olarak verilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %44,6’sı kadın, %55,4’ü erkektir. Kişilerin yaş ortalaması 52,88±14,35’tir. Katılımcıların, kaldıkları kliniğe göre toplu beslenme hizmetlerinden beklentileri ve memnuniyet
durumları incelendiğinde; klinik ile kahvaltıda sunulan besinlerin
porsiyon miktarı ve yemeklerin zamanında servis edilmesi arasında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Hastaneler, hizmet kalitesini ve hasta memnuniyetini artırmak için hastaların geri dönüşlerini mutlaka değerlendirmeli, her
taburcu olan hastaya beslenme hizmetleriyle ilgili geri bildirim formu uygulanarak beklenti ve memnuniyet durumlarının değerlendirilmeli ve bu doğrultuda iyileştirmeler yapmayı hedeflemelidir.

Objective: This study was conducted to determine the satisfaction
status of 150 patients who were hospitalized in Istanbul University
Istanbul Medical Faculty Hospital General Surgery and Orthopedics and Traumatology clinics for 3 days and more, from the Food
Service Systems (FSS).
Method: The study is of cross-sectional type and was conducted
between January 2016 and March 2016. The data were collected
with a 31-question survey that investigated demographic information and TBI satisfaction. Chi-square test was used to compare data,
other data were given as numbers (n) and percentages (%).
Findings: The participants’ 44.6% are women and 55.4% are men.
The average age of the participants is 52.88 ± 14.35 years. When
the expectations and satisfaction of the participants from the food
service systems according to the clinic they stayed in were examined;
a statistically significant relationship was found between the clinics
and the portion size of the food served for breakfast and the timely
serving of the meals (p <0.05).
Result: Hospitals should definitely evaluate the feedbacks of patients in order to increase the quality of food service and patient satisfaction. Each discharged patient should be aimed to evaluate their
expectations and satisfaction situations by applying a questionnaire
/ scale on nutrition services and in order to make improvements in
this direction.

Anahtar Kelimeler: Hasta Memnuniyeti, Toplu Beslenme Sistemleri, Diyet, Besin ve Beslenme, Beslenme Bilimleri

Keywords: Patient Satisfaction, Food Service Systems, Diet, Food,
and Nutrition, Nutritional Sciences

GİRİŞ

Hastanelerde,
tıbbi
tedavi
süreçlerinde,
malnutrisyon
ve
gelişebilecek
komplikasyonlardan korumak için hastaların
yeterli ve dengeli beslenmesi önemlidir. Bu
sebeple, hastanelerde verilen toplu beslenme
hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi kritik
öneme sahiptir (3).

Canlılar yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürebilmek
için farklı düzeylerde enerji ve besin öğeleri
gereksinimlerini yeterli ve dengeli beslenme ile
karşılamaktadırlar (1). Yeterli ve dengeli beslenen
hastalar da uygulanan tedaviye daha olumlu yanıt
vermekte, travma ve akut hastalıkları olanlar da
daha kolay iyileşmektedirler (2).

Yaş ve sosyo-ekonomik durum fark etmeksizin,
her kesimden insanın faydalandığı toplu
beslenme hizmetleri, en az bir öğününün bireyin
gereksinimini karşılaması ve toplu beslenme
hizmetlerinin hijyen kurallarına uygun sunulması
toplu tüketicilerin sağlığını yakından ilgilendiriyor

1. Uzm. Diyetisyen, Özel Gaziosmanpaşa Kadın Sağlığı Tıp
Merkezi E-posta Adresi: filizyutay@gmail.com
ORCID ID: 0000 0001 8223 8810
2. Dr. Öğr. Üyesi.İstanbul Okan Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, E-posta Adresi: burcuyavunc@hotmail.com ORCID ID: 0000 0001 9986 6119
Gönderim Tarihi:03.07.20 - Kabul Tarihi: 01.07.2021

116

Bir Üniversite Hastanesinin Kliniklerinde Yatan Hastaların Toplu Beslenme Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Durumlarının
Değerlendirilmesi

olması sebebiyle önemlidir (4, 5). Toplu
beslenmede hizmetin niteliğindeki bozulmaların
halk sağlığı sorunlarına (gıda zehirlenmeleri
vb.) yol açabilmesi nedeniyle hizmetlerin
değerlendirilmesini gerektirir (6). Bunun yanı
sıra toplu beslenme hizmetinden yararlanan
bireylerin ruh sağlığı ve üretkenliği açısından
da bu hizmetlerin yeterliliğini değerlendirmeye
ihtiyaç vardır (7).

toplamada konu ile ilgili literatür taraması
sonucu geçmişte yapılan benzer çalışmalardan
yararlanılarak hazırlanan veri toplama formu
kullanılmıştır. Formda ,demografik bilgilerin
sorulduğu “Kişisel Bilgiler” ve “Yemek
Hizmetleriyle İlgili Görüşleriniz “ bölümü
olmak üzere 31 soru bulunmaktadır. Verilerin
değerlendirilmesinde, SPSS 11.0 istatistik paket
programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin
birbirleriyle karşılaştırılmasında Ki-kare testi
uygulanmış, sayı ve yüzde olarak değerlendirme
yapılmıştır.

Toplu beslenme hizmeti veren / alan kuruluşlar,
sağlık kuruluşları, eğitim kuruluşları, kamu
kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıdır.
Son yıllarda toplu beslenme hizmeti sunulması
yaygınlaşmış, özel sektöre toplu beslenme
hizmeti sunan kuruluşların sayısı da artmıştır
(8, 9). Hastanelerde nitelikli toplu beslenme
hizmetleri,
hasta
memnuniyeti,
sunulan
hizmetin hastaların iyileşmelerine destek olması,
sunulan hizmete yönelik memnuniyetsizliklerin
israfa dönüşmesinin önlenmesi açısından
değerlendirmeye ihtiyaç duyulan bir alandır (10).

Bu araştırma için İstanbul Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi Dekanlığı 06.01.2016-1928 sayılı
izni ve İstanbul Okan Üniversitesi 72 sayılı
12.10.2015 tarihli etik kurul onayı alınmıştır.
Araştırmaya
katılan
bütün
katılımcılara
“Bilgilendirilmiş Onam Formu” okutularak yazılı
izinleri alınmıştır.
BULGULAR
Çalışma kapsamında öncelikle hastaların
toplu beslenme hizmetlerinden yararlanıp
yararlanmadığı sorulmuştur. Katılımcılardan
(n=150) 121’i toplu beslenme hizmetlerinden
yararlanmaktadır. Toplu beslenme hizmetlerinden
yararlanmayan hastalardan 12 kişi evden yemek
getirmekte, 11 kişi ise dışarıdan yemek temin
etmekte, 6 kişi her ikisini de tercih etmektedir.

Hasta memnuniyeti, genel anlamda, verilen
hizmetin hastanın beklentilerini karşılaması veya
verilen hizmete yönelik algıya dayanmaktadır
(11). Bu çalışmanın amacı; sağlıkta giderek
daha fazla önem kazanan hasta memnuniyeti
uygulamaları kapsamında hastanelerdeki toplu
beslenme hizmetleriyle ilgili olarak hastaların
beklenti ve ihtiyaçlarının ne boyutta karşılandığını
belirlemek ve hasta memnuniyetiyle ilişkili
faktörleri ortaya koymak amacıyla İstanbul
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Kliniklerinde tedavi görmekte olan hastalar ile
yürütülmüştür.

Çalışmaya katılan 121 kişinin %55,4’ü erkektir.
Kişilerin yaş ortalaması 52,88±14,35 (En
küçük=19, En büyük= 83) olarak bulunmuştur.
Tablo 1’de araştırmada yer alan kişilerin
demografik özelliklerine göre dağılımları
gösterilmiştir. Buna göre her iki klinikte yatan
hastaların da özelliklerine göre dağılımlarının
benzer olduğu görülmüştür.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu araştırma, kesitsel tipte bir araştırmadır.
Araştırma, Ocak 2016- Mart 2016 tarihleri
arasında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi ile Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniklerinde yatan (n=150) ve
beslenme hizmeti sunulan hastalardan çalışmaya
katılmayı kabul edenler arasında yapılmıştır
(n=121).
Araştırma verileri araştırmacı tarafından yüz
yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veri
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Tablo 1 Hastaların sosyodemografik özellikleri
-2016, İstanbul

Tablo 2 incelendiğinde, çalışmaya dahil edilen
kişilerin kaldıkları kliniğe göre parenteral/
enteral beslenme durumu, psikiyatri desteği
alma durumu, beslenme türü ve hastanede yatış
süreleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını
belirlemek için yapılan Ki-Kare Testi sonucuna
göre katılımcıların kaldıkları klinik ile parenteral/
enteral beslenme durumu, psikiyatri desteği
alma durumu, beslenme türü ve hastanede yatış
süreleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır (p > 0,05).

Cerrahi Ortopedi
n
%
n
%
Kadın
26 42,6 28 46,7
Cinsiyet
Erkek
35 57,4 32 53,3
Okur Yazar Değil
8 13,1
6 10,0
Okur Yazar
1
1,6
6 10,0
İlkokul
28 45,9 20 33,3
Eğitim
Ortaokul
7 11,5
7 11,7
Durumu
Lise
12 19,7 15 25,0
Üniversite
3
4,9
6 10,0
Lisansüstü
2
3,3
16 21,7 22 36,7
Çalışma Çalışıyor
Durumu Çalışmıyor
45 73,8 38 63,3
5
8,2 13 21,7
Medeni Bekâr
Durum Evli
56 91,8 47 78,3
Köy
3
4,9
4
6,7
İlçe
5
8,2
4
6,7
İkamet
Şehir
5
8,2
7 11,7
Edilen
Yer
Büyükşehir
48 78,7 45 75,0
Toplam
61 100,0 60 100,0

Çalışmaya dahil edilen kişilerin kaldıkları
kliniğe göre komplikasyon varlığı arasında
anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için
yapılan Ki-Kare esti sonucuna göre katılımcıların
kaldıkları klinik ile komplikasyon varlığı arasında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(p=0,037). Bu sonuca göre cerrahi kliniğinde
yatan kişilerde komplikasyonların daha çok
görüldüğü söylenebilir.

Tablo 2. Hastaların klinik özellikleri -2016, İstanbul
Değişkenler
Parenteral/Enteral Beslenme
Durumu
Komplikasyon Varlığı
Psikiyatri Desteği Alma Durumu
Beslenme Türü
Hastanede Yatış Süreleri

Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Normal
Diyet
3-7 gün
8-30 gün
31 ve üzeri gün
Toplam

Cerrahi
n

P: Ki-Kare Bağımsızlık Testi
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6
55
37
24
13
48
38
23
16
33
12
61

%

9,8
90,2
60,7
39,3
21,3
78,7
62,3
37,7
26,2
54,1
19,7
100,0

p
Ortopedi
n
%
1
1,7
0,054
59
98,3
25
41,7
0,037
35
58,3
7
11,7
0,153
53
88,3
46
76,7
0,086
14
23,3
19
31,7
35
58,3
0,242
6
10
60
100,0
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Tablo 3. Hastaların toplu yemek hizmetlerinden menuniyetleri -2016, İstanbul

Cerrahi
Ortopedi
p
n
%
n
%
1
1,6
0
0
2
3,3
2
3,3
12
19,7
19
31,7
0,511
35
57,4
31
51,7
11
18,0
8
13,3
2
3,3
2
3,3
7
11,5
12
20,0
17
27,9
18
30,0
0,610
29
47,5
21
35,0
6
9,8
7
11,7
2
3,3
3
5,0
5
8,2
7
11,7
13
21,3
15
25,0
0,759
32
52,5
30
50,0
9
14,7
5
8,3
2
3,3
3
5,0
6
9,8
9
15,0
21
34,4
18
30,0
0,761
25
41,0
26
43,3
7
11,5
4
6,7
1
1,6
1
1,7
3
4,9
6
10,0
7
11,5
12
20,0
0,496
41
67,2
35
58,3
9
14,8
6
10,0
1
1,6
2
3,3
2
3,3
1
1,7
6
9,8
10
16,7
0,703
41
67,2
35
58,3
11
18,1
12
20,0
1
1,6
3
5,0
7
11,5
4
6,7
0,005
34
55,7
17
28,3
19
31,2
36
60,0
1
1,7
6
9,8
13
21,7
9
14,9
15
25,0
0,010
41
67,2
21
35,0
5
8,2
10
16,7
3
4,9
3
5,0
7
11,5
4
6,7
15
24,6
6
10,0
0,366
36
59,0
15
25,0
3
4,9
32
53,3

Duyusal Özellikler
Çok kötü
Kötü
Yemeklerin porsiyon miktarı
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Yemeklerin sıcaklığı
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Yemeklerin görünümü
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Yemeklerin lezzeti
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Yemeklerin pişme durumu
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Salata ve meyvelerin tazeliği
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Yemeklerin temizliği (yabancı cisim,
Orta
kıl vs.)
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Kahvaltıda sunulan besinlerin
porsiyon miktarı
İyi
Çok iyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Kahvaltılık ürünlerin (marka, son
Orta
tüketim tarihi vb.) kalitesi
İyi
Çok iyi
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Menü Özellikleri

Yemeklerin çeşitliliği

Yemeklerin tekrarlanma sıklığı

Yemeklerin beslenme alışkanlıklarına
uygunluğu

Kahvaltılıkların çeşitliliği
Servis Özellikleri
Yemek servis araç ve ekipmanlarının
temizliği

Yemek dağıtım personellerinin temizlik
ve hijyen açısından değerlendirilmesi

Yemek dağıtım personelinin tavırları

Yemek dağıtım personellerinin şikâyet
ve önerileri dikkate alması

Yemeklerin zamanında servis edilmesi

Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Fikrim yok
Katılmıyorum
Kesinlikle
katılmıyorum
Her zaman
Sık sık
Bazen
Nadiren
Hiçbir zaman
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Cerrahi
n
%
2
3,3
5
8,2
17
27,9
31
50,8
6
9,8
2
3,3
6
9,8
15
24,6
27
44,3
11
18,0
1
1,6
5
8,2
18
29,5
33
54,1
4
6,6
1
1,6
7
11,5
13
21,3
37
60,7
3
4,9

Ortopedi
n
%
0
0
8
13,3
13
21,7
34
56,7
5
8,3
3
5,0
6
10,0
18
30,0
23
38,3
10
16,7
2
3,3
9
15,0
17
28,3
26
43,3
6
10,0
3
5,0
7
11,7
15
25,0
32
53,3
3
5

1
5
40
15
5
34
22
5
32
24
2
1
34
16
8

1,6
8,2
65,6
24,6
8,2
55,7
36,1
8,2
52,5
39,3
3,3
1,6
55,7
26,2
13,1

2
7
42
9
7
36
17
2
7
35
16
9
27
15
9

3,3
11,7
70,0
15,0
11,7
60,0
28,3
3,3
11,7
58,3
26,7
15,0
45,0
25,0
15,0

54
6
1

88,5
9,8
1,6

31
22
7
-

51,7
36,7
11,7
-

p

0,486

0,934

0,604

0,477

0,300

0,600

0,255

0,054

0,001
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Evden yemek getirme

Dışarıdan yemek temini

Her zaman
Sık sık
Bazen
Nadiren
Hiçbir zaman
Her zaman
Sık sık
Bazen
Nadiren
Hiçbir zaman
Toplam

3
6
16
13
23
2
5
25
10
19
61

4,9
9,8
26,2
21,3
37,7
3,3
8,2
41,0
16,4
31,1
100,0

3
4
21
5
27
3
5
28
8
16
60

5,0
6,7
35,0
8,3
45,0
5,0
8,3
46,7
13,3
26,7
100,0

0,293

0,933

P: Ki-Kare Testi
Tablo 3’te hastaların yattıkları kliniğe göre
toplu beslenme hizmetlerinden beklentileri ve
memnuniyet durumları sunulmuştur. Katılımcıların
kaldıkları klinik ile sadece kahvaltıda sunulan
besinlerin miktarları ve yemeklerin zamanında
servis edilme durumu arasında istatistiki olarak
anlamlı bir ilişki bulunmuştur, sırası ile (p=0,010,
p= 0,001). Bu sonuca göre cerrahi kliniğinde
yatan kişilerin, kahvaltıda sunulan besinlerin
miktarları ve yemeklerin zamanında servis
edilme durumundan daha çok memnun olduğu
söylenebilir. Katılımcıların kaldıkları klinik
ile toplu beslenme hizmetlerinden beklentileri
ve memnuniyet durumlarını sorgulayan diğer
sorular arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır (p > 0,05).

ortaya çıkmıştır. Hastalar sadece yemeğin
kalitesinden değil, yemeği sunan kişilerden,
yemeğin sunuluş biçiminden ve görüntüsünden
de etkilenmektedirler. Sunum şekli iyi olan
yemeklerin, hastalar tarafından kaliteli olarak
değerlendirildiği görülmektedir (12).

TARTIŞMA
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi ve Ortopedi
ve Travmatoloji kliniklerinde yatan ve beslenme
servisinden yararlanan 121 hasta ile yürütülmüştür.
Sonuçlara göre katılımcıların %44,6’sı kadın,
%55,4’ü erkektir ve genel yaş ortalaması
52,88±14,35’tir. Katılımcıların, kaldıkları kliniğe
göre toplu beslenme hizmetlerinden beklentileri
ve memnuniyet durumları incelendiğinde; klinik
ile kahvaltıda sunulan besinlerin porsiyon miktarı
ve yemeklerin zamanında servis edilmesi arasında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(p<0,05).
Hasta memnuniyeti ile ilişkili
faktörleri saptamak üzere yapılan araştırmalarda,
hastaların sağlık kuruluşları hizmetleriyle
ilgili olarak yaptıkları değerlendirmelerde
beslenme hizmetlerine önemli bir yer verdikleri

Katılımcıların cinsiyetleri, eğitim düzeyi ve
çalışma durumları, ikamet ettikleri yer ile
kaldıkları klinik arasında inceleme yapıldığında;
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır
(p>0,05) (Tablo 1). Yapılan birçok çalışmada
genellikle yemek memnuniyet durumu ve cinsiyet
arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır
(14,15).

Gülmez’e göre, hastalar, hastalık süresince
uygulanan diyetlerden ve diyetin özelliklerinden
memnun değildir. Özellikle de diyete alışma
süresinde diyetisyenden destek alınmalıdır.
Gülmez’in yürüttüğü bir çalışmada beslenme
hizmetine ilişkin değerlendirme boyutlarının,
hastanın sosyo-demografik durumu, hastalığının
durumu, tıbbi tedavisi ve geçmiş tecrübeleri ile
de ilişkili olduğu gösterilmiştir (13).

Katılımcıların kaldıkları klinik ile parenteral
/ enteral beslenme ve psikiyatri desteği alma
durumu arasında bir ilişki bulunamamıştır
(p>0,05) (Tablo 2).
Bu araştırmada cerrahi kliniğinde yatan hastaların
kahvaltıda sunulan besinlerin porsiyon miktarı ve
yemeklerin zamanında servis edilme durumundan
daha memnun olduğu belirlenmiştir. Buna göre
araştırmaya katılan hastaların kaldıkları klinik ile
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sadece kahvaltıda sunulan besinlerin miktarları
ve yemeklerin zamanında servis edilme durumu
arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur, sırası ile (p=0,010, p=0,001) (Tablo
3).

- Cerrahi
kliniğinde
yatan
hastalarda
komplikasyonların daha çok olduğu görülmüştür.
Bu durumun her iki branşta vücudun farklı
bölgelerine ameliyat yapılması (yumuşak doku,
açık yara faktörü vs.) nedeniyle olabileceği
düşünülmektedir.

Yemek hizmetleriyle ilgili duyusal özellikler
incelediğinde;
katılımcıların
%15,7’sinin
yemeklerin porsiyon miktarlarını “çok iyi”,
%25,6’ sının ise “orta” olarak değerlendirdiği,
yemeklerin sıcaklığı hakkında %41,3’ü “iyi”
olarak değerlendirirken, pişme durumunu
ise %62,8’inin iyi olarak değerlendirdiği
görülmüştür. Bazı araştırmalarda, yemeklerin
kıvamı ve servis sıcaklığının hastalar tarafından
memnuniyeti arttırıcı etmenler olduğu belirtilmiş
olup, bu özelliklerin yerine getirilip hasta
beklentilerinin karşılanmasıyla, hasta yemek
tüketiminin arttığı saptanmıştır (16,17). Bıyıklı ve
Bilici’nin yaptığı bir çalışmada yatan hastaların
beslenme hizmetlerinden memnuniyetini azaltan
en önemli etkenlerin başında yemeğin sıcaklığı ve
yemeklerin lezzetinin yetersizliği gelmektedir
(18). Yapılan bir diğer çalışmada ise yemek
hizmetlerinde “çok önemli” bulunan ilk üç
kriter; yeme sıcaklığı, yemeğin kalitesi ve yemek
miktarlarının yeterli olması olarak belirlenmiştir.
Yine aynı çalışmada yemek hizmetlerinden genel
memnuniyet durumu incelendiğinde hastaların; %
51’inin “çok memnun”, % 42,6’sının “memnun”,
%6,4’ünün ise “memnun değil” olduğunu tespit
edilmiştir (19). Önsüz ve ark. Yaptığı bir hasta
memnuniyet araştırmasında, hastanede yatan
hastaların beslenme hizmetleri içinde en memnun
olmadıkları konunun “yemek lezzetleri” olduğu
saptanmıştır (20). Yine yapılan bir diğer çalışmada
hastaların %44.0’ü hastanede verilen yemekleri
beğenirken %56.0’sı beğenmemektedir. Sebep
olarak ise yemeklerin tatlarının kötü olması ve
tuzsuz olması gelmektedir. Aynı çalışmada yemek
porsiyonları yeterli bulunurken, çeşitlilik az
bulunmuştur (21).

- Farklı iki klinikte yatan hastaların toplu
beslenme hizmetlerinden beklenti ve memnuniyet
durumları incelendiğinde; ortopedi kliniğinde
yatan hastaların kahvaltıda sunulan besinlerin
porsiyon miktarı ve yemeklerin zamanında servis
edilmesinden daha az memnun olduğu tespit
edilmiştir. İstatistiki açıdan anlamlı olmasa da;
ortopedi kliniğinde yatan hastaların genel olarak
toplu beslenme hizmetlerindeki diğer konulardan
da daha az memnun olduğu görülmektedir. Bu
durumun, ortopedi servisinde yatan hastaların
tedavileri gereği hastanedeki yatış sürelerinin
uzun olması, dolayısıyla da; mutsuz / hoşnutsuz
bir hal yaratmasından kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.
Bu
düşüncenin
ileri
araştırmalarla incelenmesi uygun olacaktır.
- Araştırmayı uygularken hastaya uygulanan
anketteki konular hastayla birebir ve ayrıntılı
olarak konuşulduğunda hastalar fikirlerini açıkça
ifade edebilmektedir. Bu yüzden hastaların
gerek hastane hizmetlerinin tamamı gerek alt
basamağı olan beslenme hizmetleri ile ilgili
ihtiyaç, beklenti ve önerilerini öğrenebilmek
için sağlık görevlilerinin hastayı iyi takip etmesi
gerekmektedir. Yiyecek hizmetleri için başta
diyetisyen, sonrasında hemşire ve hastanenin
varsa yemek şirketi proje sorumlusu her hastanın
günlük öğünlerini takip etmeli ve varsa bir
problem mutlaka hastanın diyetisyenine haber
vermelidir. Özellikle hastanın beslenme tedavisi
için gereken hizmetin sağlanmasında diyetisyenin
makul önerileri yemek firmasının kazanç
güdümleri uğruna göz ardı edilmemelidir.
- İyi planlanmış bir menü toplu beslenme
hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Hastanede
yatan hastalara sunulan beslenme hizmetlerinin
temelini oluşturan menülerin bu konuda eğitim
almış bir diyetisyen tarafından planlanması ile
hastaların enerji ve besin öğeleri gereksinimleri
karşılanarak, yemek çeşitliliği ve tekrarlanma

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, bir üniversite hastanesinde
yatarak tedavi gören hastaların toplu beslenme
hizmetlerinden beklentileri ve memnuniyet
durumları değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar
elde edilmiştir:
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sıklığı açısından uygunluk sağlamaktadır. Menüler
planlandıktan ve uygulandıktan sonra ölçüme ve
gözleme dayalı yöntemlerle değerlendirilmeli,
hasta memnuniyeti ve beklentileri doğrultusunda
menüler yeniden gözden geçirilmeli, varsa
memnuniyetsizliğe yönelik gerekli düzeltmeler
yapılmalıdır.
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- Hastanede verilen toplu beslenme hizmetleri
iyi bir mutfak alt yapısının yanında, yeterli bilgi
ve beceriye sahip servis personeli tarafından
kaliteli bir servis hizmeti de gerektirir. Bu sebeple
yemek üretim ve servis hizmetinden sorumlu tüm
personele uygulamalı ve belirli aralıklarla hizmet
içi eğitimler verilmeli ve yaptıkları işin önemine
dair yöneticileri tarafından bilgilendirilmelidirler
- Hastaneler hizmet kalitesini ve hasta
memnuniyetini arttırmak için özel veya devlet fark
etmeksizin hastaların geri dönüşlerini mutlaka
değerlendirilmeli, taburcu olan her hastaya gerek
hastane hizmetleri konusunda gerek beslenme
hizmetleriyle ilgili olarak standartlaştırılmış /
etkinliği denenmiş formlar uygulanarak beklenti
ve memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi
ve bu doğrultuda iyileştirmeler yapmayı hedef
almalıdırlar.
- Son olarak memnuniyet düzeyi yüksek olan
hastaların tedaviye uyumunun artması, dolayısıyla
da; hastalık maliyetleri ve yatış sürelerinin
azalacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
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ARAŞTIRMA / Research Articles

Hemşirelik Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Göre
Hemşirelik İmajı
Nursing Image According to First and Fourth Year Nursing Students
Nilay ÇAKICI
ÖZ

ABSTRACT

Bu araştırma, hemşirelik birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine
göre hemşirelik imajını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir Araştırmanın evrenini 2018- 2019 güz yarıyılında
bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümü birinci ve son sınıfta öğrenim gören öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada herhangi bir örneklem seçim yöntemine gidilmeden, uygulamanın yapıldığı süreçte
araştırmaya katılmayı kabul eden 137 öğrenciyle araştırma tamamlanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda
hazırlanan anket formu ve ‘Hemşirelik İmajı Ölçeği (HİÖ)’ ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 20 programında yapılmıştır. Veriler,
tanımlayıcı istatistikler, t testi ve ANOVA testleriyle değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.27±1.95,
.%78.1’i kadın, % 94.2’si bekâr, %80.3’ü il merkezinde yaşadığını
belirtmişlerdir. Katılımcıların %53.3’ünü dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. HİÖ’den alınan toplam puan ortalaması birinci sınıf öğrencilerinde 70.17±5.97, dördüncü sınıf öğrencilerinde
73.56±5.12 olarak bulunmuştur. Bu sonuç doğrultusunda hemşirelik
eğitimi sürecinde hemşirelik imajı ile ilgili olumlu gelişmeler sağlandığı görülmektedir. Buna karşın hemşireliğin toplum içerisindeki
imajının da geliştirilmesi için ileri çalışmaların planlanması onların
danışmanlarının kendilerine rol modellik yapması önerilebilir.

This research was carried out as a descriptive in order to determine
the image of nursing according to the first and fourth grade students
of nursing. The research was completed with 137 students who agreed to participate in the study during the application without any
sample selection method. The data were collected with the questionnaire form prepared by the researcher in line with the literature
and the “Nursing Image Scale (SCQ)”. The data were analyzed in
SPSS 20 program. Data were evaluated with descriptive statistics, t
test and ANOVA tests. The average age of the students participating
in the study was 20.27 ± 1.95, 78.1% stated that they wer e women,
94.2% were single and 80.3% lived in the city center. Fourth grade
students constituted 53.3 of the participants. The total score average
obtained from the SCQ was found to be 70.17 ± 5.97 in first grade
students and 73.56 ± 5.12 in fourth grade students. Based on the
findings, by the education some development related to the nursing image were occured. However in order to have understanding
in development in nursing immages in the society aswell some further studies could be planned. Also It can be suggested that faculty
members, their advisers can be role models in the development of the
nursing image of the students.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öğrenci, Hemşirelik imajı

Keywords: Nusing, Student, Nursing Image.

GİRİŞ VE AMAÇ

zorunda kalmış ve yıllarca üzerinde tartışılan
ve imajın geliştirilmesi için çözüm yolları
aranan bir konu haline gelmiştir (3). Literatürde
hemşirelikle ilgili hem olumlu hem de olumsuz
imajı olduğunu gösteren pek çok çalışma yer
almaktadır (4-8). Geçmişten günümüze toplum
tarafından hemşirelik mesleğine ilişkin yapılan
genellemeler “hizmet eden melek”, “cinsel
obje olarak hemşire” ve “doktor yardımcısı”
şeklindedir (3). Ancak hemşirelik birey, aile ve
toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi
ve hastalık durumunda iyileştirilmesinde önemli
sorumlulukları olan bir meslektir (9,10). Bu
mesleğin toplumda saygınlığını yükseltmek, iş
kalitesini ve çalışan memnuniyetini arttırmak
adına hemşirelik imajı üzerinde önemle

İmaj kavramı, bir kimsenin, bir topluluğun veya
bir kurumun kendisi ile ilgili olarak başkalarında
yaratmak istediği ya da bıraktığı izlenim olarak
tanımlanmaktadır. Meslek imajı ise; bir grubun
toplum tarafından değerlendirilmesi ve bu
değerlerin yaygın biçimde kabul edilmesidir (1).
Mesleklerin mevcut statüleri o meslek grubundaki
insanların toplumdaki imajı ile yakından
ilişkilidir (2). 1800’lü yıllardan beri hemşirelik
mesleği, imajı ile ilgili sorunlarla mücadele etmek
1. Arş.Gör. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra
ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu,
E-posta Adresi: nilay@nevsehir.edu.tr;
ORCID ID: 0000-0003-4169-6609
Gönderim Tarihi:06.04.2020 - Kabul Tarihi: 01.07.2021
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durulması gereken bir konudur. Hemşirelerin
kendi güçlerini algılama durumları ve toplumda
kalıplaşmış hemşirelik algısı hemşireliğe ilişkin
olumsuz imaja neden olabilmektedir. Profesyonel
hemşirelik imajını geliştirmek hemşirelerin hem
uygulamada hem eğitimde hem de araştırmalarda
gücünü arttıracaktır (11,12). Bu sebeple
hemşirelik eğitiminin kazanımlarından birisi de
hemşirelik imajını olumlu yönde etkilemektir. Bu
amaç doğrultusunda verilen eğitimin hemşirelik
imajına
etkisini
değerlendirebilmek
için
hemşirelik mesleğine yeni başlayan ve hemşirelik
son sınıf öğrencilerinin bu konudaki görüşlerinin
karşılaştırılması gerekmektedir. Bu araştırma,
hemşirelik birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine
göre hemşirelik imajını belirlemek amacıyla
tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

içeren 28 maddeden oluşmaktadır. “Genel
Görünüm” alt boyutuna ilişkin 7 madde, “İletişim”
alt boyutuna ilişkin 6 madde ve “Mesleki ve
Eğitimsel Nitelikler” alt boyutuna ilişkin 15 madde
bulunmaktadır. Hemşirelik imajını belirlemek
için kullanılan ifadeler şöyle puanlanmıştır:
“Katılıyorum” (3 puan), “Kısmen Katılıyorum”
(2 puan), “Katılmıyorum” (1 puan)’dur. Bu
ölçekte bulunan ters yapıdaki maddelerin veri
kodlaması ve değerlendirilmesinde ters yol
izlenerek “Katılıyorum” (1 puan), “Kısmen
Katılıyorum” (2 puan), “Katılmıyorum” (3 puan)
olarak puanlandırılmaktadır. Üç dereceli likert
tipi hazırlanan bu ölçekten alınabilecek en düşük
puan 28, en yüksek puan 84’tür. Toplam puanın
yükselmesi hemşirelik imajının olumlu olduğunu
göstermektedir (13,14).

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi ve Yeri: Bu araştırma
tanımlayıcı tipte bir araştırma olup bir
üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
bölümü birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine
göre hemşirelik imajını belirlemek amacıyla
yapılmıştır.

Verilerin Toplanması: Veriler Mart-Nisan
2019 tarihinde araştırmacı tarafından sınıf
ortamında toplanmıştır. Veri toplama araçları
öğrencilere verilmeden önce araştırmanın amacı
ve önemi öğrencilere anlatılmıştır. Veri formlarını
öğrenciler kendileri doldurmuştur. Araştırmanın
yapılması için gerekli izinler alınmıştır.

Araştırmanın
Evreni
ve
Örneklemi:
Araştırmanın evrenini 2018- 2019 güz yarıyılında
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü birinci
ve son sınıfta öğrenim gören toplam 152 öğrenci
oluşturmuştur. Örnekleme dahil edilme kriterleri
olarak eğitim ve öğretime devam etmek, verilerin
toplandığı tarihlerde yüksekokulda bulunmak ve
çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmek
esas alınmıştır. Bu kriterler doğrultusunda 137
(%90) öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır.

Verilerin analizi: Araştırmadan elde edilen
veriler bilgisayar ortamında SPSS 20
programında analiz edilmiştir. Verilerin normal
dağılımını analiz etmek için Kolmogorov–
Smirnov testi kullanılmıştır. Tanımlayıcı verilerin
analizinde sayı ve yüzdelikten yararlanılmıştır.
Karşılaştırmalı verilerin analizinde t testi ve
ANOVA testleri kullanılmıştır.
Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın uygulanabilmesi için Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Etik Kurul’undan
03.01.2019 tarihli 10084 sayılı izin alınmıştır.
Çalışmaya katılan tüm öğrencilere çalışmanın
amacı ve önemi açıklanarak katılımları için
gönüllülük esas alınmıştır.

Veri Toplama Araçları: Veriler araştırmacılar
tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan
anket ve ‘Hemşirelik İmajı Ölçeği (HİÖ)’ yardımı
ile toplanmıştır.
Hemşirelik İmajı Ölçeği: Ölçek, Özsoy tarafından
2000 yılında anket formu şeklinde geliştirilmiş
fakat psikometrik özellikleri incelenmemiştir
(13). Çınar ve Demir tarafından gerekli analizleri
yapılarak ölçek haline getirilmiştir (14). Ölçek
toplumun hemşirelik imajını ölçmek için bireylerin
hemşirelik mesleği imajına yönelik görüşlerini

BULGULAR
Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda
verilmiştir.
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Tablo 1. Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri
-2019 Nevşehir
Tanımlayıcı Özellik
Cinsiyet

N

%

Kız

107

78.1

Erkek
Medeni durumu

30

21,9

Evli

8

5,8

Bekar
Yaşadığı yer

129

94,2

İl merkezi

110

80,3

İlçe/köy/kasaba
Sınıf

27

19,7

1.Sınıf

64

46,7

4.Sınıf
Hemşirelik tanımı

73

53,3

Sağlığı iyileştirme

44

32,1

Bakım verme

31

22,6

Tedavi uygulama

28

Doktor yardımcısı

yüksektir ve aralarındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bekâr öğrencilerin
evli öğrencilere göre hemşirelik imajı ölçeğinden
aldıkları puan daha yüksektir ve aralarındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
İl merkezinde yaşayan öğrencilerin ilçe, köy veya
kasabada yaşayan öğrencilere göre hemşirelik
imajı ölçeğinden aldıkları puan daha yüksektir ve
aralarındaki fark istatistiksel olarak ileri derecede
anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Hemşireliği
sağlığı iyileştirme olarak tanımlayan öğrencilerin
diğer tanımları yapan öğrencilere göre hemşirelik
imajı ölçeğinden aldıkları puan daha yüksektir ve
aralarındaki fark istatistiksel olarak ileri derece
anlamlı bulunmuştur (p<0.001)
Tablo 2 Öğrencilerin cinsiyetlerine göre
Hemşirelik İmajı ölçeğinden aldıkları puan
dağılımı -2019 Nevşehir
Tanımlayıcı Özellik
Cinsiyet

Ölçekten
Test
Alınan Puan İstatistiği ve
Ortalaması p Değerleri

Kız

69.80± 6.03

t= 2.006

20,5

Erkek
Medeni durumu

78.56 ±6.84

p=0.034

20

14,6

Evli

67.44± 5.87

t= 1.987

Diğer

14

10,2

Bekar
Yaşadığı yer

77.23±7.01

p=0.001

TOPLAM

137

100

İl merkezi

75.22±6.57

t= 2.145

İlçe/köy/kasaba
Hemşirelik tanımı

68.99± 5.98

p=0.020

Sağlığı iyileştirme

79.41± 7.01

F= 28.657

Bakım verme

77.32±6.78

p=0.001

Tedavi uygulama

70.31±6.67

Doktor yardımcısı

53.24±5.21

Diğer

66.12±6.19

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması
20.27±1.95dir. Öğrencilerin %78.1’i kız, %
94.2’si bekâr, %80.3’ü il merkezinde yaşadığını
belirtmişlerdir.
Katılımcıların
%53.3’ünü
dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur.
Öğrencilere hemşirelik tanımları sorulduğunda
alınan cevapların %32.6’sı sağlığı iyileştirme
şeklinde olmuştur.
Tablo 2’de öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerine
göre hemşirelik imajı ölçeğinden aldıkları puan
ortalamaları yer almaktadır. Buna göre kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre hemşirelik
imajı ölçeğinden aldıkları puan ortalaması daha
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Tablo 3 Öğrencilerin Hemşirelik İmajı Ölçeğinden Aldıkları Puanın Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı
-2019 Nevşehir
Ölçek Alt Boyutları

1.Sınıf Öğrencileri

4.Sınıf Öğrencileri

Min-Max

Genel görünüm

Ort± SS
15.26±2.01

Ort± SS
16.03±2.65

Test İstatistiği ve p
değerleri

7-18

t=4.309
p=0.023

İletişim

16.02±2.46

16.43±2.23

6-18

t=6.123

Mesleki ve Eğitsel
Nitelikler

36.89±3.96

39.10±4.03

15-45

p=0.025
t=5.402

TOPLAM

70.17±5.97

73.56±5.12

28-84

p=0.045
t=3.396
p=0.016

Ölçeğin alt boyutlarına bakıldığında;
Genel görünüm alt boyutu; Ölçeğin bu alt
boyutundan birinci sınıf öğrencileri 15.26±2.01,
dördüncü sınıf öğrencileri 16.03±2.65 puan
almıştır. Hemşirelik ve sağlık alanı dışındaki
bölümlerin son sınıf öğrencilerine göre
hemşirelik imajını belirlemek amacıyla yapılan
bir çalışmada hemşirelik öğrencilerinin genel
görünüm alt boyutundan aldıkları puan bölüm
dışı öğrencilerin aldıkları puandan daha yüksek
bulunmuştur (2). Hemşirelik geçmişten beri
kimlik mücadelesi vermektedir. Bu mücadele
esnasında, insanlar hemşireler hakkındaki
bilgisini gerçek hasta hemşire ilişkisinden çok
kitle iletişim araçlarından ve medyanın çizdiği
hemşire imajından almaktadır. Bu açıdan
medyanın sunduğu imajı değerlendirmek ve bu
yönde düzenlemeler yapmak hemşirelik imajının
olumlu algılanmasında önemli katkı sağlayacaktır
(16).

HİÖ’den alınan toplam puan ortalaması birinci
sınıf öğrencilerinde 70.17±5.97, dördüncü sınıf
öğrencilerinde 73.56±5.12 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin genel görünüm alt boyutundan birinci
sınıf öğrencileri 15.26±2.01, dördüncü sınıf
öğrencileri 16.03±2.65 puan almıştır. Ölçeğin
iletişim alt boyutundan birinci sınıf öğrencileri
16.02±2.46,
dördüncü
sınıf
öğrencileri
16.43±2.23 puan almıştır. Ölçeğin mesleki ve
eğitsel nitelikler alt boyutundan ise birinci sınıf
öğrencileri 36.89±3.96, dördüncü sınıf öğrencileri
39.10±4.03 puan almıştır. Ölçeğin tüm alt
boyutları ve toplamından alınan puanların birinci
ve dördüncü sınıf öğrencileri arasındaki farkı
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA
Araştırmamızda hemşirelik imajı ölçek puan
ortalaması birinci sınıf öğrencilerinde 70.17±5.97,
dördüncü sınıf öğrencilerinde 73.56±5.12
olarak bulunmuştur. Ölçekten alınan puanlar
değerlendirildiğinde; birinci ve dördüncü sınıf
hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik imajının
yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Benzer
bir çalışmada hemşirelik öğrencilerinin ölçek
puanı 71.39±6.68, sağlık alanı dışındaki bölüm
öğrencilerinin ise 60.97±7.38 ve aradaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.
Toplumun hemşirelik imajını belirlenmesine
yönelik yapılan başka bir çalışmada ise ölçekten
alınan toplam puan 48.57±8.51 olarak saptanmıştır
(2,15).

İletişim alt boyutu; Ölçeğin bu alt boyutundan
birinci sınıf öğrencileri 16.02±2.46, dördüncü
sınıf öğrencileri 16.43±2.23 puan almıştır. Yapılan
bir çalışmada toplumdaki bireylerin hemşirelik
imajına ilişkin verilerine bakıldığında “İletişim”
alt boyutu puan ortalaması 10.55±2.88 olarak
bulunmuştur (15). Bu sonuç hemşirelik mesleğini
tercih eden ve hemşirelik eğitimi alan bireyler
için hemşirelerin iletişim özelliklerinin daha iyi
algılandığını göstermektedir.
Mesleki ve eğitsel nitelikler alt boyutu; Ölçeğin
bu alt boyutundan birinci sınıf öğrencileri
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36.89±3.96,
dördüncü
sınıf
öğrencileri
39.10±4.03 puan almıştır. Bu araştırmada mesleki
ve eğitsel alt boyuttan yüksek puan alınmıştır.
Hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik imaj
algılarını değerlendirmek amacıyla yapılan başka
bir çalışmada da öğrencilerin kullanılan ölçekte
mesleki ve eğitim alt boyutlarından üst sınıra yakın
puan aldıkları belirlenmiştir (17). Literatürde
de hemşirelik eğitiminin öğrencilerdeki mesleki
imajı olumlu yönde etkilediği vurgulanmaktadır
(18).

sağlığı iyileştirme olarak tanımlayan öğrencilerin
ölçek puanı diğer öğrencilerden daha yüksek
bulunmuştur (Tablo 2). Hemşirelik imajı ile ilgili
yapılan çalışmalarda hemşirelik öğrencilerinin
yarısından çoğu hemşireliği, hekim yardımcısı
olarak, hemşireyi enjeksiyon uygulayan kişi
olarak tanımladıkları belirlenmiştir (25,26).
Hemşirelik bakımının bireyin, ailenin ve
toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve
hasta olduğunda iyileştirilmesinde vazgeçilmez
bir yeri ve önemli bir rolü olduğu bilinmektedir
(21). Araştırmanın bu sonucu öğrencilerin
hemşirelik mesleğini klinik ortamda uygulama
fırsatı bulduklarında hastaların iyileşme sürecini
hızlandırmaya katkı sağladıklarını görmelerinin
mesleğe olan saygı ve mesleğe verilen değeri
arttırdığını düşündürmektedir.

Çalışmamızda dördüncü sınıf öğrencilerinin
hemşirelik imajı ölçeğinden daha yüksek
puan almaları hemşirelik eğitimi boyunca
aldıkları eğitimle hemşirelik imajının olumlu
etkilendiği söylenebilir. Bu olumlu sonucun,
öğrencilerin
lisans
eğitimleri
sürecinde
hemşireliği tanımaları, anlamaları ve mesleki
değerleri benimsemelerinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Emeghebo çalışmasında (2011),
öğrencilerin hemşirelik eğitimine başlarken
kalıplaşmış yargılar ve yanlış hemşirelik imajıyla
karşılaştıklarını ifade etmiştir (19). Bu çalışmadaki
bulgular öğrencilerin başlangıçta hemşireliğe
başlamak için ilham almadıklarını ve diğer
alanlarda başarılı olamadıkları için hemşirelik
alanını düşündüklerini ortaya koymuştur. Benzer
şekilde Natan (2009), çalışmasında öğrencilerin
hemşireliği saygın gördükleri ama bu bölümü
üniversiteye giriş puanları düşük olduğu için
tercih ettikleri belirtilmiştir (20).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Hemşirelik mesleğinin, çalışmaya katılan
öğrencilerdeki imajının yüksek düzeyde olumlu
olduğu, dördüncü sınıf öğrencilerinin hemşirelik
imajı ölçek puanı birinci sınıf öğrencilerinin
ölçek puanına göre daha yüksek düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuca göre hemşirelik eğitimi
sürecinde hemşirelik imajı ile ilgili olumlu
gelişmeler sağlanmasına karşın hemşireliğin
toplum içerisindeki imajının da geliştirilmesinin
önemli olduğu vurgulanmalıdır. Ayrıca teorik
ve klinik öğretimde önemli sorumlulukları olan
öğretim elemanlarının öğrencilerdeki hemşirelik
imajının geliştirilebilmesinde öğrencilere rol
model olmaları ve mesleki imajı arttırmak için
onlara danışmanlık yapmaları önerilebilir. Ayrıca
benzer araştırmaların daha büyük örneklem
grubunda ve üniversitenin farklı bölümlerinde
öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılması
önerilmektedir.

Araştırmamızda erkek öğrencilerin hemşirelik
imajı ölçek puanı kadın öğrencilerden daha
yüksek bulunmuştur (Tablo 2). Ancak yapılan
bir araştırmada ölçeğin hem mesleki ve eğitsel
alt boyutu, hem iletişim alt boyutu hem de ölçek
toplamında kadın öğrencilerin erkeklerden
daha yüksek olduğu bulunmuştur (21). Ayrıca
yapılan çalışmalarda kız öğrencilerin erkek
öğrencilere göre hemşireliğe daha çok isteyerek
geldiği vurgulanmıştır (22,23). Ancak bu
çalışmada erkek öğrencilerin hemşirelik imajı
ölçeğinden kız öğrencilere göre daha yüksek
puan almaları, erkek öğrencilerin hemşireliğin
kadınsı imajından uzaklaştırmak için olduğu,
böylece kendi saygınlık ve güçlerini arttırma
eğilimlerinden kaynaklanabilir (24). Hemşireliği
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Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Yeterlilik Algısı ile Problem
Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
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and Problem Solving Skills in Nursing Students
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ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinde öz-yeterlilik algısı
ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve tanımlayıcı tipte olan çalışma
11 Şubat - 11 Mart 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin sağlık
yüksekokulu hemşirelik bölümünde yürütüldü. Çalışmaya 340 hemşirelik öğrencisi katıldı. Verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini sorgulayacak Tanıtıcı Özellikleri Belirleme
Formu, Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri
kullanıldı.
Bulgular: Öğrencilerin toplam Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeği puan
ortalaması 85.71 ±13.45 olarak bulunurken; öğrencilerin Problem
Çözme Envanteri puan ortalaması 90.26 ± 19.72 olarak hesaplandı.
Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeği ile Problem Çözme Envanteri toplam
puanı ve alt grupları arasında yapılan pearson korelasyon analizi
sonucunda orta düzeyde anlamlı ve negatif bir ilişki saptandı.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin öz-yeterlilik seviyelerinin orta düzeyde olduğu, 1. ve 2. sınıfların 3. ve 4. sınıflara göre daha yüksek
olduğu tespit edildi. Öğrencilerin problem çözme becerileri irdelendiğinde toplam puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu saptandı.
Öz-yeterlilik düzeyleri yüksek olan öğrencilerde problem çözme becerisinin de yüksek olduğu tespit edildi.

Objective: In this study, it was aimed to determine the relationship
between perception of self-efficacy and problem solving skills in nursing students.
Material and Methods: The research was conducted in the nursing
department of a university between February 11 and March 11,
2019. 340 nursing students participated in the study. Descriptive
Characteristics Determination Form, Self-Efficacy-Efficacy Scale
and Problem Solving Inventory were used in collecting the data.
Results: The mean score of the students’ self-efficacy-sufficiency
scale was 85.71 ± 13.45; The mean score of the students’ Problem
Solving Inventory was calculated as 90.26 ± 19.72. Pearson correlation analysis between the Self Efficacy-Sufficiency Scale and the
Problem Solving Inventory total score and its sub-groups revealed a
moderate significant and negative relationship.
Conclusion: Self-Efficacy-Sufficiency levels of nursing students
were found to be moderate and 1st and 2nd grades were higher than
3rd and 4th grades. When the problem solving skills of the students
were examined, it was found that the average total score was medium. Problem solving skills were also found to be high in students
with high levels of self-efficacy.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öz-yeterlilik, Problem çözme.

Keywords: Nursing, Self-efficacy, Problem solving.

GİRİŞ

için gerekli adımları organize edip, başarılı olup
olmayacağına veya ne derecede başarılı olacağına
ilişkin algısıdır (1). Diğer bir ifadeyle; bireyin
arzu ettiği sonuçlara ulaşmak amacıyla yerine
getirmesi gereken görevleri, uygulamada kendine
olan güveni hakkındaki yargısıdır (2). Ayrıca özyeterlilik, sadece bir algı değil bununla birlikte
bireyin kendi yeteneklerini ve potansiyelini
objektif şekilde değerlendirmesine yardımcı
olan bir araç olarak da tanımlanmıştır ve bir
eylemin planlanması, gerekli becerilerin farkında
olunması, örgütlenmesi, elde edilecek olumlu
sonuçların gözden geçirilmesi gibi öğeleri içerir
(3). Dolayısıyla öz-yeterlilik algısının problem
çözme becerisini de beraberinde getirmesi

İlk kez Amerikalı bir psikolog olan Bandura
tarafından ortaya konulan “öz- yeterlilik”, en genel
tanımıyla bireyin bir eylemi gerçekleştirebilmek
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beklenebilir. Bununla birlikte farklı alanlarda
yapılan çalışmalarda öz-yeterlilik düzeyi yüksek
olan bireylerde problem çözme becerisinin
yüksek olduğu gösterilmiştir (4,5).

araya getirerek, problem çözme basamaklarını
uygulamaya yansıtır. Hemşirelik mesleği üyeleri
ne kadar iyi düzeyde problem çözme becerisine
sahip olurlarsa o ölçüde bireyin ve toplumun
sağlığını koruma, geliştirme ve yaşam kalitesini
artırma yönünde etkin hizmet verirler (12).

Literatürde problem çözme ve problem çözme
becerisi kavramlarına ilişkin birbirinden
farklı birçok tanımın yapıldığı görülmekle
birlikte, problem çözme; “bir amaca erişmekte
karşılaşılan güçlükleri yenme sürecidir” şeklinde
tanımlanabilir (6). Problem çözme becerisi,
bireyin günlük hayatta karşısına çıkan basit
ya da karmaşık, önemli ya da önemsiz her tür
sorunun çözümünde gerekli olan vazgeçilmez bir
beceridir (2,7). Bu açıdan bakıldığında, problem
çözme becerisi hemşirelerin verdiği bakımın
kalitesi, içeriği, niteliği, etkinliği, verimliliğini ve
meslekte profesyonelliği belirlemede önemli bir
araç olarak düşünülebilir (8).

Bu bilgiler doğrultusunda, bu çalışma ile Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
öğrencilerinin öz-yeterlilik düzeyleri ile problem
çözme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER
Araştırmanın Tipi, Yeri ve Zamanı
Tanımlayıcı ve tanımlayıcı tipte olan araştırmanın
evrenini, 11 Şubat-11 Mart 2019 tarihlerinde
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde
Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
Bölümü’nde kayıtlı olan 462 öğrenci oluşturdu.
Evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi ve
örneklem seçimine gidilmedi. Araştırmaya,
belirtilen tarihlerde eğitimine devam eden,
gönüllü ve devamlı 340 öğrenci katıldı.

Bireyin öz-yeterlik inancının oluşmasını
etkileyen dört temel kaynağın olduğu öne
sürülmüştür ve bu kaynaklar; bireyin kendi
yaşantıları, dolaylı öğrenme yaşantıları, sözel
ikna, fizyolojik ve duygusal durum olarak
belirtilmektedir (9). Öz-yeterliğin gelişimine etki
eden bu dört temel kaynağa bağlı olarak ortaya
çıkan sosyal öz-yeterlik, akademik öz-yeterlik,
mesleki öz-yeterlik, duygusal öz-yeterlik gibi
birçok öz-yeterlik algısı olduğu belirtilmektedir
(10). Akademik öz-yeterlik bunların en
önemlileri arasında bulunmaktadır. Akademik
öz-yeterlik; bireyin belirlemiş olduğu akademik
başarıya ulaşabilmesi için kendi performansını
düzenleyerek gerçekleştirmesine ilişkin becerileri
olarak ifade edilmektedir (8). Zimmerman (11),
akademik öz-yeterliği, öğrencilerin öğrenim
hayatlarında veli veya öğretmenlerine güvenmek
yerine kendi performanslarına güvenmeleri olarak
tanımlamaktadır. Dolayısıyla eğitim sürecinin
öz-yeterliliğe ve dolayısıyla da problem çözme
becerisine doğrudan etki etmesi beklenmektedir.

Çalışmaya etik kurul onayı ve Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nden gerekli
izinler alındıktan sonra başlandı.
Araştırmada Kullanılacak Veri Toplama
Araçları
Araştırmada öğrencilerin sosyo-demografik
özelliklerini sorgulayacak Tanıtıcı Özellikleri
Belirleme Formu, Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeği
ve Problem Çözme Envanteri kullanıldı.
Tanıtıcı Özellikleri Belirleme Formu: Bu
form literatür (6,9,12) doğrultusunda araştırmacı
tarafından hazırlanan katılımcıların, cinsiyeti, yaş,
öğrenim durumu gibi sosyodemografik bilgilerini
edinmeye yönelik soruları içermektedir.

Hemşirenin kendisini problem çözmede yeterli
olarak algılaması, birey, aile ve toplumun
sağlığı ile ilgili problemleri görmesi ve çözüm
üretme isteğinde olması anlamına gelmektedir.
Hemşire bireyin ve toplumun durumu değiştikçe;
değişimi anlar, yorumlar ve yeni bilgileri bir

Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeği (ÖEYÖ): 1982
yılında Sherer ve Maddux tarafından geliştirilen
ve 1999 yılında Gözüm ve Aksayan tarafından
Türkçe’ye uyarlanan Öz-Etkililik Yeterlilik Ölçeği
özel bir davranış baskınlığını değerlendirmeyen
genel öz- etkililik- yeterlilik düzeyini ölçen 23
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maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir (13,14).
Ölçekte; “beni hiç tanımlamıyor” 1 puan, “beni
biraz tanımlıyor” 2 puan, “kararsızım” 3 puan, “beni
iyi tanımlıyor” 4 puan, “beni çok iyi tanımlıyor”
5 puan seçeneklerinden birisinin işaretlenmesi
istenmektedir. Ölçeğin değerlendirilmesinde 2, 4,
5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22. maddeler
ters yönde puanlanmaktadır. Ölçekten en az 23,
en fazla 115 puan alınabilmektedir. Yüksek puan
öz-etkililik-yeterlilik düzeyinin yüksek olduğunu
göstermektedir. Ölçekte “Davranışa Başlama”,
“Davranışı Sürdürme”, “Davranışı Tamamlama”
ve “Engellerle Mücadele” olmak üzere 4 alt
boyut vardır. Davranışa Başlama alt boyutu
2, 11, 12, 14, 17, 18, 20 ve 22. maddelerden;
Davranışı Sürdürme alt boyutu 4, 5, 6, 7, 10, 16
ve 19. maddelerden; Davranışı Tamamlama alt
boyutu 3, 8, 9, 15 ve 23. maddelerden; Engellerle
Mücadele alt boyutu ise 1, 13 ve 21. maddelerden
oluşmuştur. Bu araştırmada Cronbach Alpha
güvenirlilik katsayısı 0.81 olarak bulundu.

,13,15,16,17,18,20,21,28,30,31. maddeler) ve
sorunlu durumlarda kişilerin kontrolünü sürdürme
yeteneğini belirten ”kişisel kontrol” boyutudur
(KK): (13,14,25,26,27,32. maddeler) (1, 17).
Ölçekten alınan toplam puanların düşüklüğü
katılımcıların problemleri çözmede etkin
olduğunu gösterirken; alınan toplam puanların
yüksekliği ise bireyin problem çözme becerileri
konusunda kendini yetersiz olarak algıladığını
ifade etmektedir. Bu araştırmada Cronbach Alpha
güvenirlilik katsayısı 0.85 olarak bulundu.
Veri toplama araçları, her bir sınıfa ayrı zamanlarda
gidilerek, öğrencilere araştırma ve ölçekle ilgili
açıklamalar yapılarak, çalışmaya katılımın
gönüllü olduğunun altı çizilerek araştırmacılar
tarafından uygulandı.
Verilerin Değerlendirilmesi
Elde edilen veriler araştırmacı tarafından
bilgisayarda Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) 24 paket programı kullanılarak
değerlendirildi.
Elde
edilen
verilerin
karşılaştırılmasında ANOVA testi ve daha ileri
analizlerde Tukey posthoc testi kullanıldı.
Ölçekler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla
pearson korelasyon analizi yapıldı. Anlamlılık
düzeyi p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

Problem Çözme Envanteri (PÇE): 1982 yılında
Heppner ve Petersen tarafından geliştirilen ve 1990
yılında Taylan tarafından Türkçe’ye uyarlanan
ölçek, bireyin problem çözme konusunda
algılarını, yaklaşım biçimini ölçen kendini
değerlendirme türünde bir ölçektir (15,16). 35
maddeden oluşur ve 1-6 arası puanlanan Likert
tipi bir ölçektir. Ölçekte verilen cevaplara 1 ile 6
arasında değişen puan verilmektedir. Puanlama
esnasında 9., 22. ve 29. maddeler puanlama dışı
tutulmaktadır. 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 21,
25, 26, 30. ve 34. maddeler ters olarak puanlanan
maddelerdir. Bu maddelerin yeterli problem
çözme becerilerini temsil ettiği varsayılmaktadır.
PÇE puan aralığı 32-192 olup 3 alt boyut
içermektedir. “Problem çözmede kendine güven”
puan aralığı 11-66, “Yaklaşma-kaçınma” puan
aralığı 16-96 ve “ Kişisel kontrol” puan aralığı
5-30’ dur. Kişinin yeni problemleri çözme
yeteneğine olan inancını ifade eden “problem
çözme güveni” (PÇG): (5,10,11,12,19,23,24,27
,33,34,35. maddeler), gelecekte başvurmak için
ilk problem çözme çabalarını yeniden gözden
geçirmek ve değişik alternatif çözümler için
aktif bir biçimde araştırma yapmayı ifade eden
“yaklaşma-kaçınma” biçimi (YK): (1,2,4,6,7,8

Araştırmanın Sınırlılıkları
Öz-bildirime dayalı anket yöntemiyle elden edilen
çalışma sonuçları sadece Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik
bölümü öğrencilerine genellenebilmektedir.
BULGULAR
Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri sınıf
düzeylerine göre karşılaştırıldığında verilerin
dağılımı açısından anlamlı bir fark gözlenmedi
(p>0.5).
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ÖEYÖ puanları sınıf düzeylerine göre
karşılaştırıldığında, davranışı tamamlama ve
engellerle mücadele alt boyutları dışında diğer
alt boyutlar ve toplam ÖEYÖ puanlarının
anlamlı olarak farklı olduğu görüldü (p<0.5).
Toplam puan açısından bakıldığında 1. ve 2.
sınıfların puan ortalamaları 3. ve 4. sınıfların
puan ortalamalarından istatistiksel açıdan anlamlı
yüksektir. Benzer şekilde davranışa başlama ve
davranışı sürdürme alt boyutları puan ortalamaları
1 ve 2. sınıflarda benzer ve 3. ve 4. sınıflara göre
yüksek olarak bulundu (Tablo 2).

Tablo 1. Hemşirelik Öğrencilerinin ÖEYÖ ve PÇE’den
Aldıkları Puan Ortalamalarının ve Alt Boyutlarında
Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı – Niğde, 2019
ÖEYÖ ve alt boyutları
Toplam Özyeterlilik

X ± SS
85.71 ±13.45

Alt Boyutlar
Davranışa Başlama

30.53 ± 5.51

Davranışı Sürdürme

27.17 ± 4.93

Davranışı Tamamlama

18.88 ± 4.94

Engellerle Mücadele

9.123 ± 2.39

Problem Çözme

90.26 ± 19.72

Farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören
öğrencilerin problem çözme düzeyleri ve alt
boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir
fark saptanmadı (Tablo 3) (p>0.5).

Alt Boyutlar
Problem Çözme Güveni

28.06 ± 8.75

Yaklaşma-kaçınma

44.78±11.14
20.96±3.97

Kişisel Kontrol

PÇE ile ÖEYÖ toplam puanı ve alt grupları
arasında yapılan pearson korelasyon analizi
sonucunda orta düzeyde anlamlı ve negatif bir
ilişki saptandı (p<0.5). Öz-yeterlilik düzeyleri
yüksek olan öğrencilerde problem çözme
becerisinin de yüksek olduğu tespit edildi (Tablo
4).

Öğrencilerin toplam ÖEYÖ puan ortalaması
85.71 ±13.45 olarak hesaplandı. Toplam puan
ortalamaları ve alt boyutlarına göre puan
ortalamaları incelendiğinde engellerle mücadele
alt boyutu dışında orta/yüksek düzeyde olduğu
saptandı. Engellerle mücadele alt boyutunda ise
öğrencilerin orta puan aralığında olduğu tespit
edildi (Tablo 1).
Öğrencilerin PÇE puan ortalaması 90.26 ± 19.72
olarak hesaplandı. Toplam puan ortalamalarının
orta düzeyde olduğu saptandı. Problem çözme
güveni ve yaklaşma-kaçınma alt boyutlarının orta
düzeyde olduğu görülürken; kişisel kontrol alt
boyutunun düşük olduğu tespit edildi (Tablo 1).

Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Sınıf Düzeylerine Göre ÖEYÖ Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamalarının
Dağılımı– Niğde, 2019
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
(n= 92)
(n= 82 )
(n= 85)
(n= 81)
F
p
Toplam
Özyeterlilik
Alt Boyutlar
Davranışa Başlama
Davranışı Sürdürme
D a v r a n ı ş ı
Tamamlama
E n g e l l e r l e
Mücadele

X ±SS
88.05 ± 11.71

87.55 ± 11.55

83.25 ± 14.66

83.73 ± 15.17

3.042

0.029

31.01 ± 4.53
28.16 ± 4.35

31.60 ± 4.82
28.19 ± 4.31

29.36 ± 6.12
26.22 ± 5.69

30.09 ± 6.30
25.99 ± 4.90

2.783
5.223

0.041
0.002

19.47 ± 3.83

18.73 ± 3.76

18.46 ± 4.02

18.81 ± 7.41

0.666

0.574

9.39 ± 2.58

9.02 ± 2.29

9.20 ± 2.28

8.84 ± 2.36

0.844

0.470
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Tablo 3. Hemşirelik Öğrencilerinin Sınıf Düzeylerine Göre PÇE ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamalarının
Dağılımı – Niğde, 2019
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
(n= 92 )
(n= 82 )
(n= 85)
(n= 81)
F
p

X ±SS

Problem Çözme

90.37 ± 20.55
Alt Boyutlar
Problem Çözme
27.97 ± 9.43
Güveni
Ya k l a ş m a 44.80 ± 11.64
kaçınma
Kişisel Kontrol
21.06 ± 3.58

88.32 ± 16.80

90.79 ± 20.39

91.55 ± 21.00

0.402

0.752

27.41 ± 7.92

28.26 ± 8.46

28.64 ± 9.16

0.288

0.834

44.05 ± 9.56

44.95 ± 11.55

45.31 ± 11.77

0.186

0.906

20.53 ± 3.72

21.08 ± 4.69

21.16 ± 3.86

0.423

0.736

Özyeterlilik
Problem Çözme
Davranışa Başlama
Davranışı Sürdürme
Davranışı tamamlama
Engellerle Mücadele
PÇG
YK
KK

r
P
r
P
r
P
r
P
r
P
r
P
r
P
r
P
r
P

PÇG

PÇG

PÇG

Engellerle
Mücadele

Davranışı
tamamlama

Davranışı
Sürdürme

Davranışa
Başlama

P r o b l e m
Çözme Puanı

(n = 340)

Özyeterlilik
Puanı

Tablo 4. Hemşirelik Öğrencilerinin PÇE ile ÖEYÖ Toplam Puan ve Alt Boyut Puan Ortalamaları Arasındaki İlişkinin
Dağılımı– Niğde, 2019

1
-.480
.000
.807
.000
.830
.000
.727
.000
.551
.000
-.417
.000
-.439
.000
-.198
.000

1
-.421
.000
-.348
.000
-.366
.000
-.254
.000
.867
.000
.926
.000
.472
.000

1
.639
.000
.338
.000
.220
.000
-.359
.000
-.377
.000
-.232
.000

1
.390
.000
.329
.000
-.302
.000
-.319
.000
-.168
.02

1
.442
.000
-.331
.000
-.340
.000
-.062
.255

1
-.208
.000
-.242
.000
-.104
.054

PÇG: Problem çözme güveni. YK: Yaklaşma-kaçınma. KK: Kişisel kontrol.
TARTIŞMA
Hemşirelik
öğrencileri
lisans
eğitimleri
boyunca bilimsel problem çözme yönteminden
yararlanarak hem uygulama esnasında hem
de mezun olduklarında meslek hayatlarında
karşılaşacakları sorunları çözüme kavuşturmaya
çalışmaktadır. Problem çözme becerisinin yanı
sıra doğru kararlar almalarında yol gösterici olan,

1
.672
.000
.244
.000

1
.349
.000

1

bununla birlikte sorun çözmede ne kadar başarılı
olacağını da belirleyen öz-yeterlilik algısının da
gelişmiş olması önem arz etmektedir (18,19).
Hemşirelik öğrencilerinde öz- yeterlilik algısı
ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin
belirlenmesinin hedeflendiği bu çalışmada
öğrencilerin toplam ÖEYÖ puan ortalaması
85.71 ±13.45 olarak hesaplanmıştır. Toplam
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puan ortalamaları ve alt boyutları incelendiğinde
engellerle mücadele alt boyutu dışında orta/
yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Engellerle
mücadele alt boyutunda ise öğrenciler orta puan
aralığında olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).
Yapılan çalışmalar incelendiğinde bu araştırma
bulgusu ile uyumlu olduğu gözlenmiştir (2021). Bu veriler, öz-yeterlilik seviyeleri orta/
yüksek olan öğrencilerin engellerle mücadelede
zorlandıklarını göstermektedir. Bununla birlikte
zorlu bir sınav sürecinden sonra üniversiteye
kayıt yaptırmayı başaran öğrencilerin özyeterliliklerinin orta/yüksek olması beklenilen bir
sonuç olarak düşünülebilir.

bilgi düzeylerinin ve tecrübelerinin artması ile
birlikte öz- yeterliliklerinin yüksek düzeyde olması
beklenirken, elde edilen veriler bu beklenenin
tersi bir durumu gözler önüne sermektedir. Bu
durum mevcut hemşirelik müfredatında sorunlar
ya da eksikler olduğunu, eğitim sistemi ve öğretim
yöntemlerinin yeterli olmadığını düşündürebilir.
Bu araştırma bulgusuna paralel olarak incelenen
birçok çalışmada da sınıf düzeyine göre özyeterlik düzeyinin farklılık gösterdiği saptanmıştır
(26-28). Bu araştırma bulgularından farklı olarak
yapılan birçok çalışmada ise sınıflar arasında özyeterlik düzeyinin farklılık göstermediği tespit
edilmiştir (29,30). Bu durum hemşirelik eğitiminin
eksikliklerinin gözden geçirilerek belirlenmesi ve
giderilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Öğrencilerin PÇE puan ortalaması 90.26 ±
19.72 olarak hesaplanmıştır. Toplam puan
ortalamalarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır.
Problem çözme güveni ve yaklaşma-kaçınma alt
boyutlarının orta düzeyde olduğu görülürken;
kişisel kontrol alt boyutunun düşük olduğu tespit
edilmiştir (Tablo 1). Problem çözme becerisinin
belirlendiği çalışmalar (22-25) incelendiğinde
bu çalışmanın bulgularına benzer bulgular
görülmektedir. Eğitim sistemi, aile ve çevrenin
kontrolcü tutumu bu sonucu etkileyen faktörler
arasında sayılabilir. Aynı zamanda öğrencilerin
birçoğu alışagelmiş yaşam tarzlarından ve güvenli
yaşam alanlarından ayrılıp üniversite hayatına
adım atmaktadır. Bu nedenle bireysel olarak
sorunlarla başa çıkabilme ve problem çözme
becerilerinin orta düzeyde olması beklenebilir.

Farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören
öğrencilerin problem çözme düzeyleri ve alt
boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı
bir fark saptanmamıştır (Tablo 3). Üniversite
eğitiminde yükselen düzeyde bir problem çözme
becerisi beklenirken, sınıflar arasında fark
olmaması yine hemşirelik eğitim-öğretimi ile
ilgili sorunları düşündürmektedir.
Bu araştırma bulgusuna benzer olarak yapılan
çalışmalarda da farklı sınıf düzeyinin öğrencilerin
problem çözme becerisini üzerinde etkili
olmadığı görülmüştür (31-33). Bu araştırma
bulgusundan farklı olarak bazı çalışmalarda ise
öğrencilerin sınıf düzeyi yükseldikçe problem
çözme beceri puanlarının istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde artış gösterdiği belirlenmiştir
(34,35). Problem çözme becerisi; algılanan
sosyal destek, etkili problem çözmeyi hedef alan
eğitim, iç kontrollü davranış özelliği, cinsiyet,
anne ve baba eğitim düzeyi gibi değişkenlerle
ilişkili bir beceridir. Bu nedenle bu çalışmada
sınıf değişkenine göre problem çözme becerisinin
değişiklik göstermediği düşünülmektedir. PÇE ile
ÖEYÖ toplam puanı ve alt grupları arasında orta
düzeyde anlamlı ve negatif bir ilişki saptanmıştır.
Öz-yeterlilik düzeyleri yüksek olan öğrencilerde
problem çözme becerisinin de yüksek olduğu
tespit edilmiştir.

ÖEYÖ puanları sınıf düzeylerine göre
karşılaştırıldığında, davranışı tamamlama ve
engellerle mücadele alt boyutları dışında diğer
alt boyutlar ve toplam ÖEYÖ puanlarının
anlamlı olarak farklı olduğu görülmüştür. Toplam
puan ortalamaları açısından incelendiğinde
1. ve 2. sınıfların puan ortalamaları, 3. ve 4.
sınıflarınkinden yüksek ve istatistiksel açıdan
anlamlı olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde
davranışa başlama ve davranışı sürdürme alt
boyutları da yine 1 ve 2. sınıflarda benzer ve 3.
ve 4. sınıflara göre yüksek olarak bulunmuştur
(Tablo 2). Bu veriler üniversite eğitiminin ilk iki
yılında öz-yeterlilik puanlarının yüksek, son iki
yılda düşük olduğunu göstermektedir. Üniversite
eğitiminin son iki yılında öğrencilerin aldıkları

Literatürde yapılan birçok araştırmada benzer
sonuçlar elde edilmiştir (36-38). Bandura (2)
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çalışmasında öz-yeterlik düzeyi yüksek olan
bireylerin akademik çalışmalarını planlama ve
uygulamada kendilerine güven duyduklarını
göstermiştir.

Çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dergisi, 2013; 20: 102-116.
5. Altunçekiç A, Yaman S, Koray Ö. Öğretmen adaylarının
özyeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri
üzerine bir araştırma (Kastamonu ili örneği). Kastamonu
Eğitim Dergisi, 2013; 13(1): 93-102.
6. Yalçın B, Tetik S, Açıkgöz A. Yüksekokul Öğrencilerinin
Problem Çözme Becerisi Algıları İle Kontrol Odağı
Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma.
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2010; 2(2): 1927.
7. Hamarta E, Baltacı Ö, Üre Ö. Demirbaş, E. Lise
öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba
tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından
incelenmesi. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma
Dergisi, 2010; 73-82.
8. Yalnız A. Akademik öz-yeterlik: olumlu ve olumsuz
duygulanımın yordayıcı rolü. Eğitim ve Öğretim
Araştırmaları Dergisi, 2014; 3(2): 95-101.
9. Coşkun AB. Ergenlerin Öz Yeterlilik Düzeyleri İle Öz
Bakım Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mersin
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,
Mersin; 2018.
10. Şahin N, Şahin NH, Heppner PP. Psychometric
Proporties of the Problem Solving Inventory in a Group
of Turkish University Students, Cognitive Therapy and
Research, 1993; 4 (17): 379-396.
11. Zimmerman BJ. A social cognitive view of self-regulated
academic learning. Journal of Educational Psychology,
1989; (3): 329-339.
12. Yüksel A. Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Öz
Değerlendirme Sonuçları ve Etkileyen Faktörler Araştırma
Nursing Students’ Self Evaluation of Problem Solving Skills
and Related Factors, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi Dergisi, 2015; 37-49.
13. Sherer M, Maddux J. The selfefficacy scale construction
and validation. Psychological Reports, 1982; 51: 663-671.
14. Gözüm S, Aksayan S. Öz-etkililik-yeterlilik ölçeğinin
Türkçe formunun güvenirlik ve geçerliliği. Atatürk
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1999; 2(1):2132.
15. Heppner PP, Petersen C. The development and
implications of personal problem solving- inventory. Journal
of Counseling Psychology, 1982; 29(1):66-75.
16. Taylan S. Heppner’in problem çözme envanterinin
uyarlama, güvenirlilik ve geçerlilik çalışmaları. Yüksek
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara; 1990.

Sonuç olarak, hemşirelik öğrencilerinin özyeterlilik seviyelerinin orta düzeyde olduğu,
1. ve 2. sınıfların 3. ve 4. sınıflara göre daha
yüksek olduğu tespit edildi. Öğrencilerin problem
çözme becerileri irdelendiğinde toplam puan
ortalamalarının orta düzeyde olduğu saptandı.
Problem çözme güveni ve yaklaşma-kaçınma
alt boyutlarının orta düzeyde olduğu görülürken;
kişisel kontrol alt boyutunun düşük olduğu tespit
edildi. Sınıflar arasında ise problem çözme
becerisi açısından fark olmadığı tespit edildi.
Hemşirelik eğitiminde problemi fark etme ve
çözümleme isteğinin geliştirilmesi mezunların
ortaya koyacağı davranışları etkileyecektir.
Bu nedenle hemşirelik eğitimi bu eksikleri
tamamlayacak şekilde revize edilebilir. Bununla
birlikte hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde
öğrencilerin olumlu yönleri desteklenmeli,
karmaşık uygulamalar kademeli olarak basit
hale getirilebilir. Bu yöntemlerle öğrencilerin özyeterlilik düzeyleri ve problem çözme becerileri
geliştirilebilir. Beklenilenin aksine sınıflar
ilerledikçe öz-yeterlilik düzeyleri ve problem
çözme becerilerinde yükselme olmamaktadır. Bu
sonuçlar doğrultusunda öğretim yöntemleri ile
ilgili modeller gözden geçirilebilir.
Çıkar çatışması ve finansman beyanı: Bu
çalışmada çıkar çatışması yoktur ve finansman
desteği alınmamıştır.
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Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Bağışına Yönelik Tutumları
ve Etkili Faktörler
Knowledge and Attitudes of Nursing Students on Organ Donation and
Transplantation and Effective Factors
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ABSTRACT

Amaç: Organ bağışına duyulan gereksinim tüm dünyada giderek
artmaktadır. Bunun en önemli nedeni organ kısıtlılığının yaşanması
ve yeterli bağışçı bulunmamasıdır. Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin organ bağışına yönelik tutumlarını ve etkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Haziran 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında hemşirelik öğrencilerinde yürütülmüştür (N=519).
Veriler, yüz yüze “Kişisel Bilgi Formu” ve “Organ Bağışına İlişkin
Tutumlar Ölçeği” ile toplanmış, sayı, yüzde dağılımları, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve post-hoc analizleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.005 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin, Organ Bağışına İlişkin Tutum Ölçeği puan
ortalaması 59.15±11.31’dir. Yaş, sınıf düzeyi, en uzun yaşanılan yer,
anne ve baba eğitim düzeyi ile öğrencilerin organ bağışına ilişkin
tutum puan ortalamaları arasında istatistik olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç: Öğrencilerin organ bağışına ilişkin tutumları “kararsızım”
düzeyindedir. Bu bulgular doğrultusunda geleceğin sağlık profesyonellerinin organ bağışı konusunda tutumlarını değiştirme konusunda desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri; Organ Bağışı; Organ
Nakli; Bilgi; Tutum.

Aim: The need for organ donation is increasing all over the world.
The most important reason for this is the organ limitation and the
lack of sufficient donors. The research was conducted to determine the attitudes of nursing students towards organ donation and the
influential factors.
Method: This cross-sectional study was conducted on nursing students between June 2015 and May 2016 (N = 519). The data were
collected face-to-face using the “Personal Information Form” and
“Attitudes towards Organ Donation Scale”, number, percentage
distributions, Mann Whitney U, Kruskal Wallis and post-hoc analysis were used. Significance level was accepted as p <0.005.
Results: The average score of the Students’ Attitude Scale towards
Organ Donation is 59.15 ± 11.31. A statistically significant difference was found between the age, grade level, the place where the
longest lived, the education level of the mother and father and the
mean scores of the students towards organ donation (p <0.05).
Conclusion: Students’ attitudes towards organ donation are at the
“undecided” level. In line with these findings, it is thought that health professionals of the future should be supported in changing their attitudes towards organ donation.
Keywords: Nursing Students; Organ donation; Organ transplant;
Information; Attitude.

GİRİŞ

küresel nakil ihtiyacının %10 ve daha azına denk
gelmektedir (1-4).

Organ bağışı; birey henüz hayatta iken, tıbben
yaşamın sona ermesi durumunda, doku ve
organlarının ihtiyacı olan bireylere verilmesine
kendi özgür iradesi ile onay vererek, bu onayı
belgelendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü Küresel Bağış ve Nakil Gözlemevi
(2016) verilerine göre, 135.860 katı organ nakli
gerçekleştirilmiş olup, bu rakam 2015 yılına
oranla %7.25 daha yüksektir; ancak bu sayılar

Organ Bağışı ve Organ Nakli Uluslararası Kayıt
Defteri (IRODaT)’nin 2018 yılı verilerine göre,
dünya genelinde kadavradan nakil yapılan
ülkelerin başında sırasıyla İspanya, Hırvatistan,
Portekiz ve Belçika; canlı vericilerden organ nakli
yapılan ülkeler ise, sırasıyla Türkiye, Güney Kore,
Hollanda ve İsrail’dir. Organ Bağışı ve Organ
Nakli Uluslararası Kayıt Defteri (IRODaT),
1996 yılından beri 102 ülkede toplamda 38.710
bağış yapıldığını belirtmiştir. Amerika Birleşik
Devletleri (ABD)’nde Ocak 2019’da kendisine
organ bağışı yapılması için bekleyen kişi sayısının
113.000 ve 2018 yılında gerçekleştirilen nakil
sayısının 36.528 olduğu belirtilmektedir (5).
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Türkiye’de organ nakli işlemleri, 1979
tarihli 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması,
Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında
Kanun” ile 2000 tarihli 24066 sayılı “Organ ve
Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında
yürütülmektedir. Ülkemizde 2018 yılında organ
nakli bekleyen hasta sayısı 26. 064, 2019 itibariyle
yapılan nakil sayısı ise 456’dır. Ocak 2012-Temmuz
2019 tarihleri arasında ülkemizde yapılan organ
bağışı sayısı 468.710’dur ve bu bağışların
105.723’ü son bir yılda gerçekleştirilmiştir (6-8).

Varşova’da yürütülen bir başka çalışmada,
hemşirelik öğrencilerinin %69’unun organ
bağışına yönelik tutumunun olumlu, %25’inin
kararsız, %6’sının ise olumsuz olduğu saptanmıştır.
Ayrıca çalışmada, beyin ölümü kavramını
bilen hemşirelik öğrencilerinin organ bağışı
tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür (16).
McGlade, McClenahan ve Pierscionek (2014),
İngiltere’de hemşirelik öğrencilerinin organ bağışı
öncesi davranışlarını araştırmışlar, öğrencilerin
neredeyse yarısının (%46.8) organ bağışçısı olarak
kayıt yaptırdıklarını; ancak bunların şu anda
kayıtlı olmadıklarını, %58.0’ının kayıt olmayı
düşünmeye istekli olduklarını, % 28.2’sinin kayıt
olma konusunda kararsız olduğunu ve %13.8’inin
kayıt olmayı hiç düşünmediğini, kayıt olma
konusunda istekli oluşun öğrencilerin doğdukları
yer ve şu anda yaşadıkları yer ile anlamlı derecede
ilişkili olduğunu saptamışlardır (17).

Avrupa’da organ nakilleri genellikle kadavralardan,
Türkiye’de ise canlı vericilerden elde edilen
organlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’de yaklaşık 26.500 kişi organ ihtiyacını
karşılamak için sırada beklemektedir. Organ bağışı
oranları, kampanyalara rağmen istenilen seviyeye
çıkarılamamıştır (4, 5). Organ bağışını etkileyen
faktörlerden başlıcaları; din, kültür, eğitim düzeyi,
yasal süreçler, bağış sürecinde sağlık personelinin
yaklaşımı, özgeci kişilik yapısı ve alınan organın
ticari araç olarak kullanılacağından endişe
edilmesidir. Ayrıca, sağlık personelinin organ
bağışı konusunda bilgi düzeyi, tutumu ve inancı da
organ bağışı oranlarını etkilemektedir. Özellikle
hemşireler, organ bağışı yapacak kişilerle ve
onların aileleriyle direkt olarak iletişime geçen
sağlık profesyonelleri olarak bireylerin bağış
konusundaki tutumlarını, kararlarını önemli
ölçüde etkilemektedirler (9-13).

Hemşireler, hasta ve hasta yakınlarıyla olan yakın
ilişkilerinden dolayı, organ bağışının artırılması
çalışmalarında stratejik bir konumdadır. Geleceğin
hemşire adaylarının organ bağışına yönelik
tutumlarının bilinmesi, onların bu alanda daha
iyi eğitilmesi ve daha etkin görevler planlanması
açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda
araştırma, hemşirelik öğrencilerinin organ
bağışına yönelik tutumlarını ve etkili faktörleri
belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
Araştırma soruları
• Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Bağışına
Yönelik Tutumları nasıldır?

Hemşirelik öğrencilerinin organ bağışına ilişkin
tutumlarına ilişkin araştırmalar incelendiğinde;
Ordin ve arkadaşları (2018), hemşirelik
öğrencilerinin organ bağışına karşı pozitif
tutumlarının yüksek iken; kız öğrencilerin
organ bağışına yönelik negatif tutumlarının
erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde düşük
ve öğrencilerin organ bağışında bulunmak
istemelerine karşın organ bağışı kartı bulundurma
düzeylerinin yetersiz olduğunu saptamıştır
(14). Güler, Yılmaz ve Türk (2020), hemşirelik
öğrencilerinin organ bağışı konusunda pozitif
tutumları yüksek olduğu halde çok azının organ
bağışında bulunmak istediğini ve organ bağışı
yapmayı isteme durumunun en fazla bağışa
yönelik tutumdan etkilendiğini belirlemişlerdir
(15).

• Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Bağışına
Yönelik Tutumlarını Etkili Faktörler nelerdir?
MATERYAL ve METOT
Türkiye’nin batısında bir devlet üniversitesinde
öğrenim gören hemşirelik öğrencileri ile Haziran
2015- Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılmış,
kesitsel tipte bir çalışmadır.
Araştırmanın Evreni/Örneklemi
Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim
döneminde kayıtlı, devam eden birinci sınıfa
yeni başlayan ve henüz hiçbir mesleki dersi
almayan öğrenciler ile dördüncü sınıfta olan
ve mesleki derslerin çoğunu alan öğrenciler
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oluşturmuştur (Birinci sınıf= 296, Dördüncü
sınıf= 267). Araştırmada evrenin ulaşılabilirliği
dikkate alınarak örneklem seçimine gidilmemiş,
tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 519 öğrenci örneklemi
oluşturmuştur (Ulaşım oranı: %92.2). Araştırmanın
verilerinin toplanacağı kurumdan, katılımcılardan
ve üniversitenin etik kurul biriminden, yazılı ve
sözlü izin alınmıştır (19.10.2015 tarihli ve 124
sayılı Üniversite Bilimsel Kurul Kararı).

bulunmayı düşünüyorum”, “Organ bağışlamayı
planlıyorum”, “Organ bağışlamayı istiyorum”),
4-8. sorular organ bağışına ilişkin tutumlarını
(“Organ bağışında bulunmak zararlıdır”, “Organ
bağışında bulunmak doğrudur”, “Organ bağışında bulunmak iyidir”, “Organ bağışında bulunmak
tehlikelidir”, “Organ bağışında bulunmak risklidir”) 9-11. sorular öznel normları (“Benim için
önemli olan kişiler organlarımı bağışlamam gerektiğini düşünür”, “Organ bağışında bulunmak
için üzerimde toplumsal bir baskı hissediyorum”,
“Benden organlarımı bağışlamam beklenir”), 1214. sorular algılanan davranışsal kontrolü (“Eğer
istersem, organ bağışında bulunacağım konusunda kendime güveniyorum”, “Organ bağışında
bulunup bulunmamak tamamen bana bağlıdır”,
“Organ bağışında bulunmak benim için kolaydır”)
değerlendirmektedir. Ölçeğin ilgili alanındaki sorulardan alınan puanlar toplanarak ölçeğin ilgili
alanının toplam puanı elde edilmektedir. Puanın
artması, ilgili alanın olumlu olarak etkilendiği yönünde değerlendirilmektedir (18).

Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri
Araştırmanın bağımlı değişkeni öğrencilerim
organ bağışına ilişkin tutumlar ölçeği puan
ortalaması; bağımsız değişkenleri ise yaş, cinsiyet,
sınıf düzeyi, aile tipi, medeni durum, anne-baba
eğitim düzeyi, ailenin gelir düzeyidir.
Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri, öğrencilerle yüz yüze görüşme
tekniği kullanılarak “Kişisel Bilgi Formu” ve
“Organ Bağışına İlişkin Tutumlar Ölçeği” ile
toplanmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 (SPSS,
Inc., Chicago IL, USA) demo paket programı
kullanılmıştır. Organ Bağışına İlişkin Tutumlar
Ölçeği puan ortalamaları ile sosyodemografik
değişkenlerin karşılaştırılmasında varyans analizi,
Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve t testi analizi
kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılımı
Shapiro Wilk, histogram, Stem-and-Leaf ileQ-Q
testleri incelenerek organ bağışına yönelik tutum
puanına göre değişkenlerin normal dağılmadığı (p
< .05) gözlenmiş ve bu nedenle non-parametrik
testler tercih edilmiştir. İleri analizler için Post
Hoc testleri uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık
düzeyi p<0.005 olarak kabul edilmiştir.

Kişisel Bilgi Formu; yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi,
aile tipi, medeni durum, anne-baba eğitim düzeyi,
ailenin gelir düzeyi, gibi öğrencilerin tanıtıcı
özellikleri (8 soru) ve organ bağışına (8 soru)
yönelik toplam 16 soru içermektedir (1-3, 14-18).
Organ Bağışına İlişkin Tutumlar Ölçeği;
Ajzen’in (2002) geliştirdiği Planlı Davranış
Kuramı’ndaki yapıların ölçülmesine yönelik,
kavramsal ve metodolojik önerileri temel alınarak,
Kaça ve arkadaşları (2009) tarafından Türkçe
geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır. Toplamda
14 maddeden oluşmaktadır ve 7’li likert tipte
geliştirilmiştir (1- Kesinlikle katılmıyorum, 2Çoğunlukla katılmıyorum, 3- Pek katılmıyorum,
4- Kararsızım, 5- Biraz katılıyorum, 6- Oldukça
katılıyorum ve 7- Tamamen katılıyorum) (18).
Ölçek, kişilerin organ bağışına ilişkin tutumlarını,
öznel normlarını, algılanan davranışsal kontrol
ve davranışsal niyetlerini ölçmektedir (α= .70).
Ölçeğin dört alt boyutu bulunmaktadır: Niyet (α=
.91), Öznel Norm (α= .59), Tutum (α= .77) ve
Algılanan Davranışsal Kontrol (α= .74).

Bulgular
1.Sosyodemografik Özellikler
Hemşire öğrencilerin yaş ortalaması 21.04±1.88
olup (Min: 17; Max: 26), %40.7’si 20-22 yaş
grubunda yer almaktadır, %81.9’u kadındır,
%53.4’ü birinci sınıfta öğrenim görmektedir,
%36.0’ı ilçede yaşamaktadır, %68.6’sı Anadolu
lisesi mezunudur ve %70.5’inin geliri gidere
denktir. Öğrencilerin %42.4’ünün annesi;
%31.2’sinin babası ilkokul mezunudur.

Ölçekte 1-3. sorular kişilerin organ bağışı konusunda davranışsal niyetlerini (“Organ bağışında
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Hemşirelik öğrencilerinin %70.1’i organ bağışı
yapmayı düşündüğünü belirtmiştir. Öğrencilerin
%79.6’sı üniversitede organ bağışı ile ilgili ders
olması gerektiğini düşünmekte olup, bunların
da %37.6’sı organ bağışı konusunun birinci
sınıfta iken işlenmesi gerektiğini belirtmiştir.
Öğrencilerin %11’i organ bağışı ve naklinin
dini açıdan sakıncalı olduğunu düşünmektedir
ve %40.8’i daha önceden kan bağışında
bulunmuştur. Öğrencilerin %5.6’sının ailesinde
ya da yakınlarında organ nakli bekleyen kişiler
bulunmakta olup, %7.9’unun yakını organ bağışı
yapmıştır.

ölçeği arasında pozitif yönde zayıf ve istatistiksel
düzeyde anlamlı (r: 0.255), toplam ölçek ile
öznel norm alt ölçeği arasında ise pozitif yönde
orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmıştır (r: 0.573).
3.Öğrencilerin organ bağışına yönelik tutumları
ve etkileyen Faktörler
Öğrencilerin yaş grubuna göre toplam ölçek
(p=.000) ve alt boyut puan ortalamaları arasında
(Davranışsal Niyet, Tutum, Öznel Norm, Algılanan
Davranışsal Kontrol) istatistiksel olarak anlamlı
fark olduğu belirlenmiştir (p = .000, p= .029,
p = .017, p = .000). Yaş grubu 23 ve üzeri olan
öğrencilerin organ bağışına ilişkin tutumlar ölçeği
puan ortalaması ve alt boyutlar puan ortalaması,
yaş grubu 17-19 ve 20-22 olan öğrencilerden daha
yüksektir. Çoklu karşılaştırma yöntemiyle farklılık
yaratan grupların 17-19 ile 23 ve üzeri (p = .000)
ayrıca 20-22 ile 23 ve üzeri (p = .000) yaş grupları
olduğu saptanmıştır.

Tablo 1. Öğrencilerin Organ Bağışına İlişkin
Tutumlar Ölçeği ve Alt Boyutlarının Puan
Ortalamaları (N: 519), İzmir 2016
Ölçek
Organ
Bağışına
İlişkin
Tutumlar
Ölçeği
Alt Boyutlar

Madde
Sayısı

Min-Max
Puan

Ortalama
Standart
Sapma

14

14-85

59.15 ± 11.03

Davranışsal
Niyet
Tutum

3

5-32

15.40 ± 5.85

5

5-32

23.55 ± 5.85

Öznel Norm

3

3-21

9.76 ± 4.08

Algılanan
Davranışsal
Kontrol

3

3-21

15.40 ± 4.25

Öğrencilerin cinsiyete göre toplam ölçek (p = .507)
ve alt boyut puan ortalamaları arasında (Davranışsal
Niyet, Tutum, Öznel Norm, Algılanan Davranışsal
Kontrol) istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı
belirlenmiştir (p = .070, p= .191, p = .468, p =
.552). Bununla birlikte, kadın öğrencilerde organ
bağışına yönelik tutum ölçeği ile davranışsal
niyet ve tutum alt ölçeği puan ortalaması, erkek
öğrencilerden daha fazladır.
Öğrencilerin sınıf düzeyine göre toplam ölçek (p
= .000) ve alt boyut puan ortalamaları arasında
(Davranışsal Niyet, Öznel Norm, Algılanan
Davranışsal Kontrol) istatistiksel olarak anlamlı
fark olduğu (p = .000, p= .001, p = .000); tutum
alt boyutu ile sınıf düzeyi arasında ise istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmadığı (p= .182)
saptanmıştır. Dördüncü sınıf öğrencilerin organ
bağışına ilişkin tutumlar ölçeği puan ortalaması
ve alt boyutlar puan ortalaması, birinci sınıf
öğrencilerden daha yüksektir.

Öğrencilerin organ bağışına ilişkin tutumlar
ölçeği puan ortalaması 59.15 ± 11.03 (min: 14;
max: 85) olup, davranışsal niyet alt boyutu puan
ortalaması 15.40 ± 5.85 (min: 5; max: 32); tutum
alt boyutu puan ortalaması 23.55 ± 5.85 (min: 5;
max: 32); öznel norm alt boyutu puan ortalaması
9.76 ± 4.08 (min: 3; max: 21) ve algılanan
davranışsal kontrol puan ortalaması 15.40 ± 4.25
(min: 14; max: 85)’dir. Toplam ölçekler ile alt
ölçekler arasındaki ilişkilere bakıldığında, toplam
ölçek ile davranışsal niyet (r: 0.802) ve algılanan
davranışsal kontrol (r: 0.776) alt ölçekleri arasında
pozitif yönde güçlü, istatistiksel düzeyde anlamlı
ilişkiler belirlenmiştir. Toplam ölçek ile tutum alt

En uzun yaşanılan yer ile öğrencilerin toplam
ölçek (p = .028) ve davranışsal niyet ile algılanan
davranışsal kontrol alt boyut puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu
belirlenmiştir (p = .008, p= .038). Tutum ve
öznel norm alt boyutu puan ortalamaları ile
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öğrencilerin yaşadıkları yer arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p = .918, p=
.635). Şehirde yaşayan öğrencilerin organ bağışına
ilişkin tutumlar ölçeği puan ortalaması davranışsal
niyet, öznel norm ve algılanan davranışsal kontrol
alt boyutu puan ortalamasından daha yüksektir.
Yapılan çoklu karşılaştırma testi sonucunda,
farklılığı yaratan grubun ilçe-şehir grubu olduğu
saptanmıştır (p = .039)

boyutu puan ortalaması (p = .074) ile anne eğitim
düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
olmadığı saptanmıştır. Annesi ortaokul mezunu
olan öğrencilerde toplam ölçek puan ortalaması
ve öznel norm, davranışsal niyet alt boyut puan
ortalamaları, annesi okuryazar olmayan, okuryazar
olan ve ilkokul, lise, üniversite mezunu olan
öğrencilerden daha yüksektir. Öğrencilerin tutum
alt boyut puan ortalaması annesi lise mezunu,
algılanan davranışsal kontrol alt boyut puan
ortalaması ise lise ve üniversite mezunu olanlarda
daha yüksektir. Algılanan davranışsal kontrol alt
boyut puan ortalaması ile öğrencilerin anne eğitim
düzeyi arasındaki istatistiksel farklılık, ilkokul-lise
mezunu annelerden kaynaklanmaktadır (p = .038).
Toplam ölçek puan ortalaması ve davranışsal
niyet, öznel norm alt boyut puan ortalaması
ile öğrencilerin anne eğitim düzeyi arasındaki
istatistiksel farklılığın ise, tüm gruplardan eşit
olarak kaynaklandığı saptanmıştır.

Mezun olunan okul ile öğrencilerin toplam ölçek
(p = .051) puan ortalaması ve Davranışsal Niyet,
Tutum, Öznel Norm alt boyut puan ortalamaları (p
= .053, p = .303, p = .143) arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmazken; algılanan
davranışsal kontrol alt boyut puan ortalaması
ile mezun olunan okul arasında istatistik olarak
anlamlı fark bulunduğu saptanmıştır (p = .006).
Meslek lisesinden mezun olan öğrencilerde toplam
ölçek puan ortalaması ve davranışsal niyet, tutum,
öznel norm, algılanan davranışsal kontrol alt boyut
puan ortalaması diğer gruplardaki öğrencilerin
puan ortalamasından daha yüksektir. Çoklu
karşılaştırma yöntemiyle, farklılık yaratan grubun
Anadolu lisesi-düz lise olduğu bulunmuştur (p =
.009).

Öğrencilerin baba eğitim düzeyi (p = .007) ile
toplam ölçek puan ortalaması, davranışsal niyet,
tutum ve algılanan davranışsal kontrol puan
ortalaması (p = .007, p = .029, p = .000) arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken;
öğrencilerin baba eğitim düzeyi ile öznel norm
puan ortalaması (p = .831) arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Toplam ölçek
puan ortalaması, baba eğitim düzeyi üniversite ve
lise olan öğrencilerde daha yüksektir. Tutum alt
boyut puan ortalaması, baba eğitim düzeyi lise ve
ilkokul mezunu olanlarda; öznel norm alt boyut
puan ortalaması baba eğitim düzeyi okuryazar
değil ve okuryazar olan gruplarda; algılanan
davranışsal kontrol alt boyut puan ortalaması baba
eğitim düzeyi üniversite ve lise mezunu olanlarda;
davranışsal niyet alt boyut puan ortalaması ise baba
eğitim düzeyi üniversite ve lise olan öğrencilerde
daha yüksektir. Baba eğitim düzeyi ile toplam
ölçek puan ortalaması arasındaki istatistiksel
farklılık, babası okuryazar-üniversite mezunu
olan öğrencilerde (p = .009); algılanan davranışsal
kontrol alt boyut puan ortalaması ile baba eğitim
düzeyi arasındaki istatistiksel farklılık okuryazarüniversite mezunu (p = .001), ilkokul-üniversite
mezunu (p = .004) ve lise-üniversite mezunu (p =
.048) olan gruplardan kaynaklanmıştır.

Öğrencilerin gelir durumu ile ölçek toplam puan
ortalaması (p = .171) ve alt boyut (Davranışsal
Niyet, Tutum, Öznel Norm) puan ortalamaları (p =
.111, p = .424, p = .051) arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Aile geliri
giderinden fazla olan öğrencilerde toplam ölçek
puan ortalaması ile davranışsal niyet, öznel norm,
algılanan davranışsal kontrol puan ortalaması
aile geliri giderinden az ve geliri giderine denk
olan öğrencilerden daha yüksektir. Öğrencilerin
algılanan davranışsal kontrol alt boyutu puan
ortalaması ile gelir durumu arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olduğu (p = .014), yapılan
çoklu karşılaştırma testi sonucunda farklılığı
yaratanın gelir giderden az-gelir giderden fazla
grubu olduğu bulunmuştur (p = .013).
Anne eğitim düzeyi ile öğrencilerin toplam
ölçek (p = .003) puan ortalaması ve alt boyut
(Davranışsal Niyet, Öznel Norm, Algılanan
Davranışsal Kontrol) puan ortalamaları (p = .020,
p = .042, p = .001) arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunduğu, öğrencilerin tutum alt
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n
123
356
34
6

n
67
366
86

Mezun olunan okul
Düz lise
Anadolu lisesi
Meslek lisesi
Fen lisesi
İstatistiksel Analiz

Gelir durumu
Gelir giderden az
Gelir gidere denk
Gelir giderden fazla

İstatistiksel Analiz

n
60
187
141
131

n
277
242

Sınıf düzeyi
Birinci sınıf
Dördüncü sınıf
İstatistiksel Analiz

En Uzun Yaşanılan yer
Köy
İlçe
Şehir
Büyükşehir
İstatistiksel Analiz

n
425
94

15.76 ± 5.49
15.89 ± 5.36
15.38 ± 6.02
9.83 ± 4.58
KWh = 7.676
p = .053
14.39 ± 6.06
15.93 ± 5.29
16.10 ± 5.55

60.60 ± 11.86
58.69 ± 11.01
60.29 ± 12.01
50.33 ± 9.52
KWh = 7.781
p = .051
57.63 ± 11.89
58.99 ± 10.99
60.99 ± 12.03

KWh = 4.390
p = .111

18.04 ± 3.79
18.24 ± 3.38
19.00 ± 3.16
17.83 ± 3.19
KWh = 3.641
p = .303

14.33 ± 5.61
15.02 ± 6.09
16.90 ± 4.59
16.23 ± 5.02
KWh = 11.775
p = .008

56.97 ± 12.23
57.60 ± 12.53
61.43 ± 10.32
59.90 ± 10.01
KWh = 9.104
p = .028

KWh = 3.538
p = .171

18.10 ± 4.43
18.30 ± 3.35
18.23 ± 3.09
18.21 ± 3.54
KWh = 0.502
p = .918

15.01 ± 5.37
16.61 ± 5.43
MWU = 17641.000
p = .070

56.59 ± 9.98
62.07 ± 12.02
MWU = 23016.500
p = .000

KWh = 1.715
p = .424

18.75 ± 3.98
18.24 ± 3.32
17.83 ± 3.62

18.10 ± 3.02
18.40 ± 3.90
MWU = 18282.000
p = .191

18.29 ± 3.23
18.01 ± 4.39
MWU = 18282.000
p = .191

16.11 ± 5.00
14.16 ± 6.96
MWU = 17641.000
p = .070

59.48 ± 10.88
57.67 ± 13.02
MWU = 19102.500
p = .507

KWh = 2.007
p = .367

Tutum
X ± SD
17.98 ± 3.04
18.34 ± 3.42
18.38 ± 3.95

KWh = 22.152
p = .000

Davranışsal Niyet
X ± SD
15.10 ± 5.16
15.28 ± 5.66
17.18 ± 5.23

KWh = 33.335
p = .000

Organ Bağışı Tutumlar Ölçeği
X ± SD
56.72 ± 9.29
n
58.17 ± 11.27
162
63.27 ± 12.33
211
146

Cinsiyet
Kadın
Erkek
İstatistiksel Analiz

İstatistiksel Analiz

Yaş
17-19
20-22
23 ve üzeri

Özellikler

İzmir 2016

KWh = 5.962
p = .051

10.07 ± 4.24
9.48 ± 3.98
10.67 ± 4.27

10.37 ± 4.21
9.51 ± 3.92
10.24 ± 4.80
9.50 ± 5.82
KWh = 5.420
p = .143

9.75 ± 3.84
9.44 ± 4.18
10.11 ± 4.28
9.83 ± 3.83
KWh = 1.708
p = .635

9.16 ± 3.74
10.45 ± 4.35
MWU = 19024.500
p = .468

9.71 ± 4.09
9.96 ± 4.03
MWU = 19024.500
p = .468

KWh = 8.108
p = .017

Öznel Norm
X ± SD
9.12 ± 3.78
9.60 ± 3.74
10.68 ± 4.69

KWh = 8.580
p = .014

14.42 ± 4.61
15.34 ± 4.04
16.38 ± 4.65

16.44 ± 4.26
15.05 ± 4.21
15.68 ± 4.20
13.17 ± 2.64
KWh = 12.349
p = .006

14.78 ± 4.80
14.83 ± 4.51
16.18 ± 4.15
15.63 ± 3.70
KWh = 8.412
p = .038

14.33 ± 3.95
16.62 ± 4.25
MWU = 19198.500
p = .552

15.36 ± 4.16
15.54 ± 4.62
MWU = 19198.500
p = .552

KWh = 34.657
p = .000

Algılanan Davranışsal
Kontrol
X ± SD
14.52 ± 3.68
14.95 ± 4.38
17.02 ± 4.22

Tablo 2. Organ Bağışı Tutumlar Ölçeği ve Alt Ölçek Puan Ortalamalarının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı (N: 519),
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10.50 ± 5.17
10.32 ± 4.02
9.39 ± 3.69
9.53 ± 4.20
10.05 ± 4.23
9.88 ± 4.36
KWh = 2.128
p = .831

12.50 ± 2.35
13.16 ± 4.24
14.99 ± 4.19
15.29 ± 4.29
15.39 ± 4.20
17.06 ± 3.99
KWh = 25.592
p = .000

Tartışma
Hemşirelik öğrencilerinin organ bağışı tutumları ile
etkili faktörlerin incelenmesi amacı ile yürütülen
bu çalışmada, öğrencilerin organ bağışına ilişkin
tutumlar ölçeği puan ortalaması 59.15 ± 11.03’tür.
Bu sonuçla öğrencilerin organ bağışı konusunda
tutumlarının “kararsızım” düzeyinde olduğu
belirlenmiştir. Bu bulgu, öğrencilerin organ bağışı
konusunda katılımcıların belirsizlik yaşadığını,
yeterli bilgi, farkındalık düzeyine sahip
olmadığını göstermektedir. Vicdan, Peker ve Üçer
(2011)’in Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin
organ bağışı ile ilgili tutumlarını incelediği
araştırmada, benzer biçimde öğrencilerin organ
bağışı konusunda büyük bir çoğunluğunun
kararsız olduğu saptanmıştır (19). Sungur ve
Mayda (2014)’nın Tıp Fakültesi Dönem I ve
Dönem VI öğrencilerinin organ bağışı konusunda
bilgi ve tutumlarını incelediği bir çalışmada, her
iki dönem öğrencilerinde davranışsal niyet “biraz
katılıyorum”, öznel norm “pek katılmıyorum”,
algılanan davranışsal kontrol “kararsızım”
düzeyinde saptanmıştır. Çalışmamızda, benzer
şekilde hem birinci hem de dördüncü sınıf
hemşirelik öğrencilerinde davranışsal niyet “biraz
katılıyorum”, öznel norm “pek katılmıyorum”,
algılanan davranışsal kontrol “kararsızım”
düzeyinde saptanmıştır. Kaur ve arkadaşları
(2015), hemşirelik öğrencilerinin organ bağışına
ilişkin tutum ve algılarının “kararsızım”
düzeyinde olduğunu saptamışlardır (20, 21).

11.83 ± 8.06
13.16 ± 6.77
15.49 ± 5.54
15.73 ± 5.24
15.64 ± 5.40
17.47 ± 4.50
KWh = 15.097
p = .010

Organ bağışına ilişkin tutumlar ölçeği ve alt
boyutları arasındaki ilişkiler incelendiğinde;
davranışsal niyet (r: .802) ve algılanan davranışsal
kontrol (r: .776) alt ölçekleri ile pozitif yönde
güçlü ve istatistiksel düzeyde, tutum alt ölçeği
ile pozitif yönde zayıf ve istatistiksel düzeyde
anlamlı (r: .255) ve öznel norm alt ölçeği ile
pozitif yönde orta düzeyde ve istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmıştır (r: .573). Chakradhar
ve arkadaşları (2016), diş hekimliği bölümü
öğrencilerinde organ bağışına ilişkin bilgi, tutum
ve uygulamaları incelemiş; bilgi, tutum ve organ
bağışını uygulamaya geçirme arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir
(22). Kırılmaz ve Güler (2019)’in üniversite
öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri ve

İstatistiksel Analiz

Baba eğitim düzeyi
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu
İstatistiksel Analiz

n
6
25
162
75
162
89

51.33 ± 18.17
52.96 ± 13.11
58.44 ± 10.43
58.17 ± 10.98
59.56 ± 11.89
62.78 ± 9.87
KWh = 15.937
p = .007

16.50 ± 4.28
16.32 ± 3.45
18.56 ± 3.18
17.61 ± 3.64
18.49 ± 3.70
18.37 ± 3.13
KWh = 12.493
p = .029

KWh = 20.014
p = .001
KWh = 10.048
p = .074
KWh = 13.438
p = .020
KWh = 18.324
p = .003

KWh = 11.538
p = .042

17.43 ± 3.66
17.25 ± 3.35
18.42 ± 3.63
18.24 ± 3.34
18.72 ± 3.21
17.21 ± 3.12
Anne eğitim düzeyi
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu

n
30
32
220
75
120
42

54.03 ± 14.03
56.56 ± 11.96
57.75 ± 10.96
62.03 ± 11.53
61.58 ± 10.21
59.98 ± 11.31

13.70 ± 6.35
13.75 ± 6.50
15.35 ± 5.56
16.99 ± 4.70
16.69 ± 4.88
16.00 ± 5.35

9.00 ± 4.19
11.37 ± 3.98
9.15 ± 3.70
10.64 ± 4.74
9.86 ± 3.85
10.36 ± 4.81

13.90 ± 4.97
14.19 ± 4.12
14.82 ± 4.18
16.16 ± 4.23
16.32 ± 3.83
16.40 ± 4.49
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organ bağışı tutumları ilişkisini inceledikleri
bir çalışmada, benlik saygısı ile organ bağışı
tutumu arasında pozitif yönde ve istatistiksel
açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur (23). Riley ve
arkadaşları (2019)’nın üniversite öğrencilerinde
organ bağışı tutumu üzerine eğitim girişiminin
etkisini belirlemek amacıyla yürüttükleri bir
araştırmada ise, eyleme karşı tutumlar ve kişisel
akıl yürütme alt boyutları arasında yüksek
düzeyde bir ilişki bulunduğu, ancak bu iki alt
boyut ile siyasi meşruiyet alt boyutu arasında
yüksek düzeyde ilişki bulunmadığı saptanmıştır
(24).

düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur (p<
0.05) (28). Bostancıoğlu,
Saraçoğlu ve Öztürk (2017)’ün, yürüttükleri
araştırmada ise, sınıf düzeyi ile öğrencilerin
organ bağışı algıları arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmadığı saptanmıştır (p> .005)
(29). Ordin ve arkadaşları (2018)’nın, hemşirelik
bölümü öğrencileri ile yaptığı araştırmada, sınıflara
göre negatif tutum göstergesi olan “Tıbbi olarak
ihmal edilme korkusu” alt boyutunda istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık olduğu (p= .002),
sınıf düzeyi arttıkça “Tıbbi olarak ihmal edilme
korkusu” algılarının ve “bedensel yaralanma
korkusunun” artış gösterdiği, pozitif tutumun
azaldığı bulunmuştur (14). Akkaş ve arkadaşları
(2018), tıp fakültesi öğrencilerinin organ bağışına
yönelik değişen tutumlarını incelemiş ve intörn
öğrencilerde organ bağışı konusunda istekliliğin
birinci sınıf tıp öğrencilerine kıyasla önemli
ölçüde daha fazla olduğu saptanmıştır (p= .033)
(30).

Öğrencilerin yaş grubuna göre toplam ölçek (p
= .000) ve alt boyut puan ortalamaları arasında
(Davranışsal Niyet, Tutum, Öznel Norm, Algılanan
Davranışsal Kontrol) istatistiksel olarak anlamlı
fark olduğu belirlenmiştir (p = .000, p= .029,
p = .017, p = .000). Yaş grubu 23 ve üzeri olan
öğrencilerin organ bağışına ilişkin tutumlar ölçeği
puan ortalaması ve alt boyutlar puan ortalaması,
yaş grubu 17-19 ve 20-22 olan öğrencilerden
daha yüksektir. Martínez‐Alarcón (2019)’un
İspanya’da hemşirelik lisans öğrencilerinin
ksenotransplantasyona
ilişkin
tutumlarını
incelemiş ve yaş ile arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olduğu (p< 0.001), yaşı daha büyük
olan öğrencilerde tutumun daha olumlu olduğunu
saptamıştır (26 yaş > 22 yaş) (25). Yapılan bazı
araştırmalarında ise öğrencilerin yaşı ile organ
nakli ve bağışına yönelik tutum puan ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır (p> .005) (23, 26, 27).

Cinsiyet ile öğrencilerin organ bağışına
yönelik tutum ölçeği puan ortalaması arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı,
kadın öğrencilerde tutumun daha olumlu olduğu
saptanmıştır (p= 0.507). Ponnayyan ve Visalakshi
(2013), hemşirelik öğrencilerinin organ bağışı
konusundaki bilgilerini ve tutumlarını incelemiş;
öğrencilerin organ bağışına karşı tutumlarının
yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi ve din gibi değişkenlere
göre farklılık göstermediğini saptamıştır (31).
Özpulat (2017)’in, üniversite öğrencilerinin kan
ve organ bağışına ilişkin düşüncelerini incelediği
çalışmasında, kan bağışlama durumu (p= .001)
ile organ bağışlamayı isteme durumu (p= .002) ve
cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunduğunu, Sebastián-Ruiz (2017), Meksika’da
tıp öğrencilerinde yürüttüğü bir araştırmada ise,
öğrencilerin cinsiyeti ile organ bağışına yönelik
tutumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğunu saptamıştır (p< .001) (32, 33).

Öğrencilerin sınıf düzeyine göre toplam ölçek
ortalamaları (p=.000) arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde,
Martínez‐Alarcón (2019), İspanya’da hemşirelik
öğrencilerinin sınıf düzeyi ile öğrencilerin
ksenotransplantasyona yönelik tutumu arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu,
ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerin birinci
sınıftakilere kıyasla daha olumlu tutuma sahip
olduklarını saptamıştır (p< .001) (25). Altıntaş
(2018)’ın hemşirelik öğrencilerinin organ bağışı
konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını
belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmada,
organ bağışlamayı düşünme durumu ile sınıf

Yaşanılan yer ile öğrencilerin toplam ölçek (p =
.028) ve davranışsal niyet ile algılanan davranışsal
kontrol alt boyut puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p
= .008, p= .038). Aydın ve Öztekin (2019)’in
hemşirelik öğrencilerinde organ nakli ve bağışı
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konusundaki düşüncelerini incelediği araştırmada
öğrencilerin yaş, cinsiyet ve yaşadığı yer ile
organ nakli ve bağışına yönelik algı puan
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı bulunmuştur (p> .05) (26).
McGlade, McClenahan ve Pierscionek (2014),
İngiltere’de hemşirelik lisans öğrencilerinin
bağışa kaydolmaya istekliliklerinin doğum
yerine (p= .015) ve yaşanılan yere (p= .001) göre
farklılık gösterdiğini saptamıştır (17). Marć ve
arkadaşları (2018), Polonya’da tıp öğrencilerinin
organ nakli konusundaki bilgilerini ve tutumlarını
inceleyerek cinsiyet (p= <.001), ikamet yeri (p=
.043) ile canlı donör olmaya isteklilik (yalnızca
yakın akrabalarına) arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptamıştır (34). Bununla birlikte,
Perenc ve arkadaşları (2012) Polonyalı üniversite
öğrencilerinde, Hamed ve arkadaşları (2016)
ise, Mısır’da tıp öğrencilerinde organ bağışına
yönelik tutumun yaşanılan yere göre (kırsalkentsel) farklılık gösterdiğini saptamışlardır (35,
36).

Niyet, Tutum, Öznel Norm) puan ortalamaları (p =
.111, p = .424, p = .051) arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olmadığı, hane geliri giderinden fazla
olanlarda organ bağışı ve nakline yönelik tutumun
daha olumlu olduğu saptanmıştır. Cebeci, Dağ ve
Karazeybek (2015), gelir durumu, cinsiyet, yaş ile
hemşirelik öğrencilerinin organ bağışına yönelik
tutumu arasında arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olmadığını saptamıştır (p> .05) (27).
Tumin ve arkadaşları (2016)’nın tıp ve hemşirelik
öğrencilerinde organ bağışı gönüllülüğü ile
ilişkili faktörleri araştırmış, hane geliri ve organ
bağışına yönelik gönüllülük arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olduğunu saptamışlardır.
Aylık hane geliri arttıkça öğrencilerin organ
bağışlamaya olan gönüllülükleri de artmıştır (38).
Balçık, Tarcan ve Sapaz (2019) sağlık yönetimi
bölümü öğrencilerinin organ/doku bağışı ve nakli
konusundaki bilinç ve tutumlarını incelemiş,
regresyon modelinde organ/doku bağışı ve
transplantasyonuna yönelik olumlu tutum için
cinsiyet, yaş, gelir, yaşanılan yer gibi değişkenlerin
rolünün bulunmadığını belirlemiştir (p> .05) (39).

Mezun olunan okul ile öğrencilerin toplam ölçek
(p = .051) puan ortalaması ve Davranışsal Niyet,
Tutum, Öznel Norm alt boyut puan ortalamaları
(p = .053, p = .303, p = .143) arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmazken; algılanan
davranışsal kontrol alt boyut puan ortalaması ile
mezun olunan okul arasında istatistik olarak anlamlı
fark bulunduğu saptanmıştır (p = .006). Meslek
lisesi mezunlarında, diğer gruplara kıyasla organ
bağışı ve nakline yönelik tutum daha olumlu olup,
çoklu karşılaştırma yöntemiyle incelendiğinde
farklılığın Anadolu-Düz lise mezunlarından
kaynaklandığı tespit edilmiştir. Aydın ve Öztekin
(2019)’ın çalışmasında, hemşirelik öğrencilerinin
mezun oldukları ortaöğretim kurumları ile ölçek
puan ortalaması arasında istatistiksel açıdan
bir fark bulunmamıştır (p> .05) (26). Soysal ve
Kaya (2019), Kahramanmaraş’ta sağlık yönetimi
bölümü öğrencilerinin sınıf düzeyi, cinsiyet, yaş,
yaşadığı yer, mezun olduğu lise ve yaşadığı bölge
ile organ bağışı bilgi, tutum ve davranış düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptamamıştır (p> .05) (37).

Anne eğitim düzeyi ile öğrencilerin toplam
ölçek (p = .003) puan ortalaması ve alt boyut
(Davranışsal Niyet, Öznel Norm, Algılanan
Davranışsal Kontrol) puan ortalamaları (p = .020,
p = .042, p = .001) arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunduğu, öğrencilerin tutum alt
boyutu puan ortalaması (p = .074) ile anne eğitim
düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
olmadığı saptanmıştır. Altıntaş (2018), hemşirelik
öğrencilerinin organ bağışı yapmaya ilişkin
düşüncelerinin cinsiyet, anne eğitim düzeyi,
anne ve baba çalışma durumu açısından anlamlı
farklılık göstermediğini belirlemiştir (p> .05) (28).
Bostancıoğlu, Saraçoğlu ve Öztürk (2017)’ün
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin organ
bağışı konusunda bilgi düzeyleri ile tutumlarını
incelediği bir araştırmada, ailenin eğitim ve
gelir düzeyi gibi parametrelerin, öğrencilerin
organ bağışını sosyal, eğitsel ve dinsel yönden
algılayışlarını etkilemediği saptanmıştır (p= .043)
(29).
Öğrencilerin baba eğitim düzeyi (p = .007) ile
toplam ölçek puan ortalaması, davranışsal niyet,
tutum ve algılanan davranışsal kontrol puan

Gelir durumu ile öğrencilerin toplam ölçek (p =
.171) puan ortalaması ve alt boyut (Davranışsal
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Çıkar Çatışması
Araştırmaya
herhangi
bir
fon
desteği
bulunmamakla
birlikte,
özgün
araştırma
türündedir ve araştırmacılar arasında çalışmaya
bağlı olarak bir çıkar çatışması söz konusu
değildir.

ortalaması (p = .007, p = .029, p = .000) arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken;
öğrencilerin baba eğitim düzeyi ile öznel norm
puan ortalaması (p = .831) arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Katsari ve
arkadaşları (2015)’nın, 18-30 yaş arasında yer
alan Yunan öğrencilerin organ bağışına yönelik
bilgi ve tutumlarını incelemiş, ebeveynlerin
eğitim düzeyinin, öğrencilerin organ bağışına
ilişkin bilgi ve tutumlarını şekillendirmede önemli
bir rol oynadığını belirtmiştir (40). Huern ve
arkadaşları (2016)’nın, Malezya’da tıp öğrencileri
arasında organ bağışı konusunda bilgi, farkındalık
ve tutumlarını incelediği bir araştırmada ise,
öğrencilerin baba eğitim düzeyi (p= .415) ve anne
eğitim düzeyi (p= .152) ile organ bağışına yönelik
tutumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
olmadığı saptanmıştır (41).
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Determination of Nursing Students Perspective of War Victims
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ABSTRACT

Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin savaş mağduru bireylere bakış açısını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini, Ege bölgesinde bulunan bir hemşirelik fakültesinde 2016-2017 eğitim
öğretim yılında öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrenciler (N=553)
oluşturmuş olup, çalışma 269 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırma
verileri, literatür taranarak oluşturulmuş anket formu aracılığıyla
toplanmıştır. İstatistiksel analizde sayı, ortalama, yüzdelik dağılım,
ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki
ilişki ise lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %42.8’i birinci
sınıf, %57.2’si dördüncü sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin savaş mağduru bireylere bakış açıları incelendiğinde, birinci sınıf öğrencilerinin %57.8’inin kararsız, 32.5’inin olumsuz bakış açısına, dördüncü
sınıf öğrencilerinin %54.8’inin kararsız, %32.2’sinin olumsuz bakış
açısına sahip olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin genel olarak savaş mağdurlarına
karşı olumsuz bir tutum içinde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca ülke
için kültürel tehdit olarak görenlerin oranı da yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Savaş, hemşire öğrenciler, hemşire

Aim: The research was carried out to determine the perspective of
nursing students to individuals who are victims of war.
Method: The population of the cross-sectional type research consisted of 1st and 4th grade students (N = 553) studying at a nursing
faculty in the Aegean region in the 2016-2017 academic year and
the survey with 269 students was completed. The research data were
collected through a questionnaire created by scanning the literature.
In statistical analysis, number, mean, percentage distributions, mean
and standard deviation were calculated. The relationship between
the variables was examined by logistic regression analysis.
Results: 42,8% of the students included in the research are first grade students and 57,2% are fourth grade students. When the students’
perspectives on the victims of war were analyzed, it was determined
that first-year students had 57,8% undecided, 32,5% had negative
views, and fourth-year students had 54,8% undecided 32,2% negative views.
Conclusion: It has been determined that nursing students generally
have a negative attitude towards victims of war. In addition, the rate
of those who see it as a cultural threat for the country is high.
Keywords: War, nursing students, nurse.

GİRİŞ

önemli bir göç ülkesidir. Tarih boyunca kitlesel
sığınma hareketleri de dâhil olmak üzere,
geniş anlamda göç hareketlerinin nihai durağı
olmuş ve milyonlarca savaş mağduru bireye ev
sahipliği yapmıştır (2,3). İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere
göre ülkemizde 25 Nisan 2019 itibariyle resmi
olarak 3 milyon 605 bin 615 Suriyeli sığınmacı
bulunmaktadır (4).

Tarihin hemen her döneminde bir olgu olarak
varlığını devam ettiren göçmenlik konusu belki
de gittikçe artan bir öneme sahiptir. Günümüzde
göçmen gruplarının içinde savaş mağdurları
en önemli kategoriyi oluşturmaktadır (1).
Türkiye, coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle
1-Arş.Gör. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı
Hemşireliği Anabilim Dalı
E-posta: ebruknl@gmail.com ORCID ID: 0000-0002-3276-3323
2- Arş.Gör. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı
Hemşireliği Anabilim Dalı
E-posta: esinates0@gmail.com ORCID ID: 0000-0003-0668-3423
3-Prof.Dr. Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
E-posta: melekardahan@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0003-0910-9056

Başlangıçta Suriye’de yaşanan iç savaşın
biteceği ve savaş mağdurlarının Türkiye’de kısa
bir süre kalacağı varsayılmıştır. Bu bağlamda
geçici önlemler alınarak çadır kentlerde yaşam
başlamıştır. Ancak aradan geçen süre içinde
Suriye’deki iç savaş sonra ermemiştir (5,6).
Aksine ülkelerine geri dönmesi planlanan savaş

*4th World Conference on Health Sciences (HSCI-2017), 2830 April 2017, Sözel Bildiri olarak sunulmuştur.
Gönderim Tarihi:16.04.2020 - Kabul Tarihi: 01.07.2021
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mağdurlarının sayısı gün geçtikçe artmıştır.
Suriyeli savaş mağdurları 2014 yılında
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun
91. maddesine dayanarak hazırlanan yönetmelik
ile “Geçici Koruma Statüsü’ne alınmıştır (79). Bireylerin geçici koruma altında olmaları,
normal bir vatandaş veya mülteci gibi devlet
olanaklarından yeteri kadar yararlanamamalarına
neden olmaktadır. Temel sağlık, eğitim gibi
olanaklardan yararlanmalarına izin verilse de
eğitim sistemi, dil, kültür gibi farklılıklar erişim
konusunda güçlük çekmelerine yol açmaktadır
(10). Ayrıca maddi durumu yetersiz olanların
ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması
vatandaşta bireylerin sosyal ve ekonomik bir
yük olarak algılanmasına neden olmaktadır.
Bu durum yabancı-vatandaş ayrımının daha da
pekiştirmesine yol açmaktadır (11).

mağdurlarına bakış açısını, tutumlarını inceleyen
çalışmalar oldukça sınırlıdır. Savaş mağduru
bireylere yönelik olumsuz bir tutumun geliştiği bu
günlerde, hemşirelik okullarında eğiticilere kendi
etnik özellikleri ne olursa olsun örnek tutumlar
sergileyerek, öğrencilerde bütüncül hemşirelik
bakımına yönelik olumlu tutumlar geliştirmeleri
açısından büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu
bakış açısıyla araştırma, hemşirelik öğrencilerinin
savaş mağduru bireylere bakış açısı ve etkileyen
faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.
GEREÇ YÖNTEM
Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini, Ege
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 20162017 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 1.
ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (N=553).
Evrenden örneklem seçimine gidilmiştir.
Evrendeki birey sayısı biliniyorsa formülünden
yararlanılarak örneklem belirlenmiştir (n=269).
Örnekleme alınacak öğrenciler için ise tabakalı
rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Birinci
sınıflardan 154 öğrenci, dördüncü sınıflardan 115
öğrenci basit rastgele yöntem ile seçilmiştir. Veri
kaybı düşünülerek her sınıfta orantısal olarak
fazla anket uygulanmış ve çalışma 269 öğrenci ile
tamamlanmıştır.

İnsan yaşamının en kişisel ve özel yönleri ile
ilgilenen bir meslek olan hemşirelik birey, aile
ve toplumun sağlığını koruma, gelişmesine
yardımcı olma, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden
bütünlüğünün bozulması halinde iyileştirme ve
eski durumunu yeniden kazanmasını sağlamayı
amaçlayan bir meslektir. Hemşireler hizmet
alanlarında farklı kültürlerden farklı hikâyelerle
gelen, değişik inanç ve tutumları olan bireylerle
karşılaşan ve en fazla paylaşımı olan meslek
gruplarının başında gelmektedir. Hemşireler
bakım hizmetlerini sunarken Uluslararası
Hemşireler Birliği (ICN)’ in yayınladığı etik
kurallara bağlı kalmalıdırlar (12). ICN Etik Kodu’
da hemşireliğe gereksinimin evrensel olduğunu,
hemşireliğin özünde; insan yaşamına ve insan
haklarına ulus, dil, din, cins, inanç, yaş, politik
görüş ve sosyal statü farkı gözetmeksizin değer
ve saygı olduğunu belirtir (13). Hemşirelik
bakım sisteminde hemşirelerin günümüzdeki
ve gelecekteki hemşirelik sürecini bütüncül bir
yaklaşımla ve tarafsız uygulayabilmeleri de
hemşirelik eğitim programları ile sağlanabilir
(14).

t2pq
n =

d2 (N-1) + t2pq

Araştırma verileri, literatür taranarak oluşturulmuş
anket formu aracılığıyla toplanmıştır (3,9). Anket
formu öğrencilerin sosyodemografik özellikleri,
yurt dışında bulunma durumları, farklı kültürden
bireylerle arkadaşlık kurma ve savaş mağdurlarına
bakış açılarını belirlemeye yönelik 27 sorudan
oluşmaktadır. Araştırmanın yürütülebilmesi
için Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etik
Kurulu’ndan yazılı izin alınmıştır. Araştırmaya
katılan öğrenci hemşirelere çalışmanın amacı
açıklanmış ve öğrencilerin yazılı ve sözlü onamı
alınmıştır.

Ülkemizde sayıları her geçen gün artan göçmen,
mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine
erişimi, sağlık gereksinimleri gibi konulara ilişkin
pek çok çalışma bulunurken sağlık çalışanlarının
özellikle de hemşirelik öğrencilerinin savaş

Verilerin Değerlendirilmesi
Veriler Statistical Package fort he Social
Sciences (SPSS) 20.0 programında (Chicago,
IL) değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde
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sayı, ortalama, yüzdelik dağılımları, ortalama
ve standart sapma hesaplanmıştır. Değişkenler
arasındaki ilişki ise lojistik regresyon analizi ile
incelenmiştir.

Birinci sınıf öğrencilerinin 92,9’u, dördüncü sınıf
öğrencilerinin %98,3’ü savaş mağduru bireylerin
hastalık oranlarını arttırdığını düşünmektedir.
Diğer verilere ilişkin bulgular Tablo 2’de
sunulmuştur.

BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin
%42,8’i birinci sınıf, %57,2’si dördüncü sınıf
öğrencisidir. Birinci sınıf öğrencilerinin %96,8’i
kadın, yaş ortalaması 19,701±0,93, dördüncü
sınıf öğrencilerinin %86,1’i kadın, yaş ortalaması
23,10±1,02’dir.
Çalışma
popülasyonunun
tanımlayıcı özellikleri Tablo 1’ de belirtilmiştir.

Araştırmanın modelinde kullanılan her bir
bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni bir bütün
olarak anlamlı bir şekilde açıklayıp açıklamadığı
Tablo 3’te gösterilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde
bağımlı değişken olarak belirlenen olumlu
bakış açısı üzerinde bağımsız değişkenlerden
savaş mağduru bireylere serbest dolaşma hakkı
verilmesi ve kültürel zenginleşmeye katkı sağlama
düşüncesinin istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye
sahip olduğu görülmektedir (p<0,05). Birinci
sınıf öğrencilerinin savaş mağduru bireylere
olumlu bakış açısı ile bireylere serbest dolaşma
hakkının verilmesi arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Bağımsız
değişkenin bağımlı değişkeni açıklama oranı
%4,8’dir (Nagelkerke’s R2=0,48). Bu sonuç bakış
açısındaki değişimlerin %4,8’inin savaş mağduru
bireylere serbest dolaşma hakkı verilmesi
düşüncesi ile açıklandığını göstermektedir.
Dördüncü sınıf öğrencilerinin savaş mağduru
bireylere bakış açısı ile kültürel zenginleşmeye
katkı sağlama düşüncesi arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05).
Bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklama
oranı %5,0’dır (Nagelkerke’s R2=0,50). Bu
sonuç savaş mağduru bireylere bakış açısındaki
değişimlerin %5 ’inin kültürel zenginleşmeye
katkı düşüncesi ile açıklandığını göstermektedir
(Tablo 3).

Tablo 1. Tanımlayıcı Özellikler, İzmir, 2017
Değişkenler

1.Sınıf
Sayı Yüzde

(n)
Yaş
18-20
132
21-23
22
24-26
Cinsiyet
Kadın
149
Erkek
5
Mezun Olduğu Lise
Düz Lise
11
Anadolu/Fen
136

4. Sınıf
Sayı
Yüzde

(%)

(n)

(%)

85,7
14,3
-

84
31

73,0
27,0

96,8
3,2

99
16

86,1
13,9

7,1
88,3

44
63

38,3
54,8

Lisesi
Meslek Lisesi
3
1,9
3
Diğer
4
2,6
5
Yurt Dışında Bulunma
Evet
1
0,6
19
Hayır
153
99,4
96
Farklı Kültürden Arkadaş
Evet
77
50,0
81
Hayır
77
50,0
34
Savaş Mağduru Bireylere Bakış Açısı
Olumlu
14
9,1
15
Olumsuz
140
90,9
100
Toplam
154
100
115

2,6
4,3
16,5
83,5
70,4
29,6
13,0
87,0
100

Öğrencilerin savaş mağduru bireylere bakış
açıları incelendiğinde, birinci sınıf öğrencilerinin
%57,8’i kararsız, 32,5’i olumsuz bakış açısına,
dördüncü sınıf öğrencilerinin %54,8’i kararsız
%32,2’si olumsuz bakış açısına sahip olduğu
belirlenmiştir.
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Tablo 2. Öğrencilerin Savaş Mağduru Bireylere Yönelik Düşünceleri, İzmir, 2017
Savaş Mağduru Bireylere İlişkin Düşünceleri
Belirlemeye Yönelik Sorular

1.
Evet

Sınıf

4. Sınıf

Hayır

Evet

Hayır

n

%

n

%

n

%

n

%

Savaş mağduru bireyler hiçbir önlem alınmadan ülkeye
kabul edilmeli mi?

0

0

154

100

1

0,9

153

99,1

Savaş mağduru bireyler ülkede serbestçe dolaşma
hakkına sahip olmalı mı?

39

25,3

115

74,7

20

17,4

134

82,6

Şehirde serbestçe dolaşan savaş mağduru bireyler yerli
halka zarar veriyorlar mı?

131

85,1

23

14,9

87

75,7

67

24,3

Savaş mağduru bireyler suç oranlarını artırıyor mu?

135

87,7

19

12,3

97

84,3

57

15,7

Savaş mağduru bireyler hastalık oranlarını artırıyor mu?

143

92,9

11

7,1

113

98,3

2

1,7

Savaş mağduru bireyler işsizlik oranlarını artırıyor mu?

140

90,9

14

9,1

112

97,4

3

2,6

Savaş mağduru bireylerin trafik sorununa neden
olduğunu düşünüyor musunuz?

88

57,1

66

42,9

78

67,8

37

32,2

Ülkemizde savaş mağduru bireylere vatandaşlık hakkı
verilmeli mi?

41

26,6

113

73,4

14

12,2

101

87,8

Savaş mağduru bireyler ülkemizde oturma izni, konut
edinme hakkına sahip olmalı mı?

74

48,1

80

51,9

56

48,7

59

51,3

Savaş mağduru bireyler ülkemizde iş yeri açma hakkına
sahip olmalı mı?

67

43,5

87

56,5

47

40,9

68

59,1

Savaş mağduru bireyler ülkemizde sağlık hizmetlerinden
yeterince yararlanıyor mu?

95

61,7

59

38,3

92

80,0

23

20,0

Savaş mağduru bireyler ülkemizde eğitim
hizmetlerinden yeterince yararlanıyor mu?

94

61,0

60

39,0

71

61,7

44

38,3

Savaş mağduru bireylere yardımda bulundunuz mu?

54

35,1

100

64,9

62

53,9

53

46,1

Savaş mağduru bireylere yapılan yardımlar yeterli mi?

69

44,8

85

55,2

56

48,7

59

51,3

Savaş mağduru bireylere yapılan yardımlar yerine
ulaşıyor mu?

75

48,7

79

51,3

57

49,6

58

50,4

Savaş mağduru bireylerin ulusal kültür için tehdit
olduğunu düşünüyor musunuz?

107

69,5

47

30,5

97

84,3

18

15,7

Savaş mağduru bireylerin ülkenin kültürünü
zenginleştirdiğini düşünüyor musunuz?

37

24,0

117

76,0

19

16,5

96

83,5
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Tablo 3. Öğrencilerin Savaş Mağduru Bireylere Bakış Açısını Etkileyen Faktörlerin
Karşılaştırılması, İzmir, 2017
Savaş Mağduru Bireylere Olumlu Bakış Açısı
1.Sınıf

Değişkenler

4. Sınıf

OR (%95 CI)*

p

OR (%95 CI)*

p

Farklı Kültürden Arkadaş

1,27 (0,291-5,501)

0,753

0,62 (0,104-3,625)

0,592

Siyasi Tutum

0,21 (0,042-1,022)

0,053

0,18 (0,032-0,996)

0,049

Serbest Dolaşma Hakkı

0,08 (0,014-0,417)

0,003*

0,46 (0,083-2,528)

0,371

Yerli Halka Zarar Verme

0,67 (0,099-4,529)

0,681

4,60 (0,935-22,63)

0,060

Kültürel Tehdit

1,96 (0,338-11,314)

0,454

2,70 (0,401-18,11)

0,307

Kültürel Zenginleşme

0,29 (0,058-1,399)

0,122

0,07 (0,014-0,377)

Verilmesi

0,002*

Nagelkerke R = 0,48

Nagelkerke R = 0,50

Hosmer-Lemeshow = 0,000

Hosmer-Lemeshow = 0,000

2

2

*Lojistik Regresyon, **p<0,05
TARTIŞMA
Savaş mağdurları, ülkelerinde yaşanan çatışmalar
ve savaş ortamı nedeniyle evlerini terk etmek
zorunda kalmışlar, yerleştikleri bölgelerde
barınma, iş, eğitim, sağlık, dil farklılığı, kültürel
çatışma gibi çeşitli zorluklar yaşamaktadırlar.
Yaşanan bu zorluklar savaş mağdurlarını
etkilemekle birlikte bölge halkında bu bireylere
karşı önyargı oluşmasına ve olumsuz tutum
gelişmesine neden olmaktadır. Çalışma verileri
öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun savaş
mağduru bireylere olumsuz tutum içerisinde
olduğunu göstermektedir (Tablo 1). 2016
yılında yürütülen “Mülteciler Araştırması”
raporunda da Türkiye’de mültecilere karşı
olumlu algının %29, olumsuz algının ise %64
olduğu bildirilmiştir (15). Savaş mağdurlarına
yönelik olumsuz bakış açısının en önemli nedeni
olarak yerel halk ile yaşanan dil farklılığı olduğu
belirtilmektedir (9). Akkoç ve arkadaşları (2017)
sağlık çalışanlarının mülteci ve sığınmacılara
sağlık hizmeti sunarken dil sorunu nedeniyle
iletişim güçlüğü yaşadıklarını belirlemişlerdir

(16). Yıldırım (2019) Suriyeli mültecilere
bakım veren hemşire öğrencilerin deneyimlerini
incelediği çalışmasında öğrencilerin iletişimde
önemli sorunlar yaşadığını, tercüman olmadan
anlaşamadıklarını, Arapça bilen arkadaşlarından
destek aldıklarını belirtmiştir (17). Literatürde
savaş mağdurlarının nüfus oranlarının hızla
artması, demografik ve etnik dönüşüm, mezhep
farklılıkları, savaş mağdurlarının ekonomik
yük olarak algılanmasının da güvensizliği ve
olumsuz tutumu arttırdığı ifade edilmektedir
(18). Gülyaşar (2017) ülkemizdeki olumsuz
tutumun ekonomik ve kültürel nedenlerden
kaynaklı olduğunu belirtirken, bazı araştırmacılar
savaş mağdurlarının bir tehdit unsuru olarak
görüldüğü için olumsuz tutumun yaygın
olduğunu bildirmişlerdir (10, 19-21). Çalışma
verileri ve literatür bulguları doğrultusunda
savaş mağdurlarının nüfus oranının artmasının
ve ekonomik problemlerin öğrencilerin olumsuz
bir tutum içerisinde olmalarına neden olduğu
söylenebilir.
Öğrenciler savaş mağdurlarının ülkede serbest

155

Hemşirelik Öğrencilerinin Savaş Mağduru Bireylere Bakış Açısının Belirlenmesi

dolaşma hakkına sahip olmaması gerektiğini,
yerli halka zarar verdiklerini, suç, işsizlik
oranlarını arttırdıklarını, iş yeri açma, konut
edinme hakkına sahip olmamaları gerektiğini ve
eğitim olanaklarından yeterince yararlandıklarını
düşünmektedir. Literatürde konu ile ilgili
yapılmış çalışmalar incelendiğinde halkın savaş
mağdurlarının güvenlik sorunu oluşturduğunu,
şiddet oranlarını, işsizliği artırdığını, çevreyi ve
sağlık koşullarını olumsuz yönde etkilediğini
düşündüğü belirtmektedir (23-26). Ayrıca yerel
halk, savaş mağdurlarının ülkede ekonomik ve
beşeri sorunlara neden olduğunu, yerleştikleri
bölgelerde konut kiralarının, tüketim ürünlerinin
ve çevre kirliliğinin artmasına neden olduğunu
düşünmektedir (25,27). Durgun ve Aydın
(2018) Kahramanmaraş’ta yerel bölge halkının
savaş mağdurlarının iş yeri sahibi olmalarını
olumsuz karşıladığını belirtmiştir (28). Hacettepe
Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları
Merkezi (HUGO)’nun yaptığı araştırmada da
Suriyeli mültecilerin Türklerin işlerini elinden
aldığını düşünenlerin oranı yüzde 56,1’dir (23).
Tunç (2015) çalışmasında halkın demografik
açıdan kaygı duyduğunu, özellikle iş kaybetme ve
gelir kaybı kaygısı yaşadıklarını, ev fiyatlarının
yükselmesine bağlı olarak ekonomik kaygı
duyduklarını ifade etmiştir (3). Temel ihtiyaçlarını
karşılamakta zorlanan savaş mağdurlarının
düşük ücretleri kabul etmesi, barınacak yer
bulamayanların sokaklarda yaşaması ve para
kazanamayanların illegal yollara başvurması,
sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar, medyada
yer alan olumsuz haberler ve şiddet olaylarının
hem öğrenci popülasyonu hem de toplumumuzun
olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olduğu
düşünülmektedir.

(28). Küçükkendirci ve Batı (2020) sağlık
çalışanlarının mülteci ve sığınmacılara bakış
açısını inceledikleri çalışmalarında katılımcıların
%58,6’sı göçmenlerin toplumun sağlığını
olumsuz yönde etkilediğini düşündüklerini
ifade etmişlerdir (29). Hastanelerde acil
servislerde yaşanan yoğunluklar, elimine
edilmiş hastalıkların yeniden görülmesi gibi
nedenler toplum sağlığının olumsuz yönde
etkilendiği düşüncesine sebep olmaktadır. Göç
alan toplumlarda göçmenlerin sosyal hizmetlere
yük getirdiği, kamu harcamalarını arttırdığı,
hizmetlerde aksamalara neden olduğu düşüncesi
hakimdir (3). Sağlık hizmet sunumunda primer
rol alacak olan hemşirelik öğrencilerinin de
hastanelerde yaşanan yoğunluk, hasta profili,
hastalık insidanslarında ki değişmeler nedeniyle
savaş mağdurlarının hastalık oranlarını arttırdığını
ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlandığını
düşündüklerini söyleyebiliriz.
Öğrenciler
savaş
mağdurlarına
yapılan
yardımların yeterli olmadığını ancak sunulan
yardımların yerine ulaştığını düşünmektedir.
Savaş
mağdurlarına
yardımda
bulunan
öğrenci oranı birini sınıf öğrencilerinde daha
yüksek bulunmuştur. Durgun ve Aydın (2018)
çalışmalarında yerel halkın savaş mağdurlarına
yapılan yardımların yeterli hatta bazı yardımların
çok fazla olduğunu düşündükleri sonucuna
ulaşmıştır (28). Çimen ve ark. (2018) üniversite
öğrencilerinin, sığınmacılar yerine ülkemizde
yardıma muhtaç olan bireylere yardım edilmesi
gerektiğini düşündüklerini saptamıştır (30).
Literatürde de savaş mağdurlarına sunulan
imkanlar nedeniyle yerel halkın rahatsızlık
duyduğu belirtilmiştir (26, 31). Bu sonuçların
ekonomik kaygılar ve sosyal hizmetlere
yük getirdiği düşüncesi nedeniyle oluştuğu
düşünülebilir.

Öğrenciler arasında savaş mağdurlarının
ülkemizde hastalık oranlarını artırdığını ve
sağlık hizmetlerinden yeterince yararlandığını
düşünenlerin oranı oldukça yüksektir. Durgun
ve Aydın (2018) çalışmalarında halkın savaş
mağdurlarının hastanelerde yoğunluğa neden
olduğunu ve bu nedenle kendilerinin sağlık
hizmetlerinden yeterince faydalanamadıklarını,
onlar için ayrı kurulan merkezlerde sağlık hizmeti
almaları gerektiğini düşündüğünü belirtmişlerdir

Öğrenciler savaş mağdurlarının ülkenin kültürünü
zenginleştirmediğini, ulusal kültür için bir tehdit
oluşturduğunu düşünmektedir. Dördüncü sınıf
öğrencilerinin savaş mağdurlarının kültürel
zenginleşmeye katkı sağlama düşüncesinin
bakış açılarını etkilediği saptanmıştır. Literatür
incelendiğinde savaş mağdurlarının yoğun olarak
bulunduğu alanlarda yapılan çalışma sonuçlarında
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da bölge halkının mülteciler ile ciddi bir
kültürel farklılık olduğunu düşündüğü sonucuna
ulaşılmıştır (23, 32). Ankaralı ve ark. (2017)
çalışmalarında “sığınmacıların var olan toplum
düzenini bozup, toplumunuzda kültür çatışmasına
sebep olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna
evet cevabı verenlerin oranının daha yüksek
olduğunu tespit etmişlerdir (33). Birinci sınıf
öğrencilerinin savaş mağduru bireylere serbest
dolaşma hakkının verilmesi düşüncesinin bakış
açılarını etkilediği belirlenmiştir. Ankaralı ve
ark. (2017) çalışmalarında da sığınmacıların
halkın içine karışması sizi rahatsız ediyor mu
sorusuna evet cevabı verenlerin oranının daha
yüksek olduğunu tespit etmişlerdir (30). Çiftçi ve
ark. (2018) Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ve
Suriyelilerle birlikte yaşama konularında çiftçi
ve işsiz grupların daha olumlu tutuma sahipken;
ev hanımı ve öğrenci meslek gruplarının daha
olumsuz tutuma sahip olduğunu saptamışlardır
(34). Bu sonuçlar öğrencilerin farklı kültürden
bireyleri tehdit olarak algıladıklarını, vatandaşlık
hakkı verilmesi düşüncesinin olumsuz bir algıya
sebep olduğunu göstermektedir.

için hemşirelik öğrencilerine dünya görüş ve
perspektiflerini genişleterek farklı kültürden
bireylere bakım verme, yardımcı olma, etkili
iletişim teknik ve becerileri öğretilmelidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Hemşirelik öğrencilerinin genel olarak savaş
mağdurlarına karşı olumsuz bir tutum içinde
oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu
savaş mağdurlarına yardım edilmesi, bazı
sosyal hizmetlerden yararlanması gerektiğini
düşünmekte ancak vatandaşlık hakkı, iş
yeri açma izni, oturma izni gibi imkanların
verilmemesi gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca
ülke için kültürel tehdit olarak görenlerin oranı da
yüksektir. Toplumumuzda savaş mağdurlarının
ülkenin ekonomik yapısı için potansiyel bir tehlike
oluşturduğu; suç oranlarını arttırarak toplumun
huzurunu bozduğu, ülkemizin sağlık, eğitim
ve demografik yapısı için tehlike oluşturduğu
düşüncesi yaygındır. Savaş mağdurlarına
olumlu bir tutum geliştirilebilmesi için var olan
problemlerin çözümlenmesi gerekmektedir. Bu
doğrultuda dil probleminin, ekonomik alanda
ve sosyal hizmetlerin sunumunda yaşanan
aksaklıklara yönelik düzenlemelerin yapılmalıdır.
Ayrıca gerek savaş mağdurlarının gerek toplumun
iyilik halinin ve mutluluğunun sürdürülebilmesi
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Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu Yapılan
Kadınlarda Benlik Saygısı Ve Sosyal Görünüş Kaygısı İlişkisi
Relationship Between Self-Esteem and Social Appearance Anxiety in
Women Who Had Breast Reconstruction After Mastectomy
1

2

Birgül METE , Kerime Derya BEYDAĞ
ÖZ

ABSTRACT

AMAÇ: Araştırma, mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu yapılan kadınlarda benlik saygısı ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki
ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikteki araştırma, 15
Mart- 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında 82 kadın hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler anket formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
(RBSÖ) ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ) ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde sayı ve yüzdelik hesaplamaları, ki-kare testi,
Kruskal Wallis testi, Man Whitney U testi ve Sperman Korelasyon
kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan kadınların RBSÖ puan ortalaması 24,15±3,56 ve SGKÖ puan ortalaması 30,91±9,86’dır. Kadınların çalışma durumu, öğrenim durumu, hastalığın hangi evresinde ameliyat olduğu ve psikolojik desteğe ihtiyacı olma durumu ile
RBSÖ puan ortalaması arasında; yaş grubu, çocuğu olma durumu,
meme kanseri tanısı aldığı yaş, kemoterapi alma durumu ve hastalığın hangi evresinde ameliyat olduğu ile SGKÖ puan ortalaması
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).
SONUÇ: Araştırma sonucunda RBSÖ ve SGKÖ arasında anlamlı
ilişki bulunmamıştır (p>0,05).

AIM: This research is carried out in order to determine the relationship between self-esteem and social appearance anxiety in women
who had breast reconstruction after mastectomy.
METHODS: This research is a descriptive and cross-sectional
study was conducted between 15 March - 1 May 2019 with 82 female patients. The data were obtained through Rosenberg Self-Esteem
Scale (RSES) and Social Appearance Anxiety Scale (SAAS). For the
analysis of data; number and percentage calculations , chi-square
test, Kruskal Wallis test, Man Whitney U test and Sperman Correlation were used.
RESULTS: Average RSES point of the participants were as
24,15±3,56 and their average SAAS point as 30,91±9,86. Statistically significant difference was found between the working and educational status of the women, which stage of the disease the women
had operation and their need for psychological support, and their
average RSES points and between the age group of the women, whether they have kids or not, the age of women they had breast cancer
diagnosis, whether they had chemotherapy or not and at which stage
of the disease they had operation; and their average SAAS points
(p<0,05).
CONCLUSION:Based on the results of the study, no statistical significant difference was found between RSES and SAAS (p>0,05).

Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, Meme rekonstrüksiyonu, Sosyal
görünüş kaygısı.

Keywords: Self-esteem, Breast reconstruction, , Social appearance
anxiety.

GİRİŞ

yıl içerisinde toplam 16.646 kadına meme kanseri
teşhisi konulmuştur (1).

Meme kanseri Dünya’da ve Türkiye’de kadınlar
arasında en sık görülen kanser türü arasında birinci sıradadır. Türkiye’de 2014 yılı verilerine göre;
tüm yaş gruplarındaki kadınlarda meme kanseri
% 24,9 oranında görülme sıklığına sahiptir, bir

Dünya’da 2005 yılı 11 milyon yeni tanı, kanserle
yaşayan 25 milyon kadın bildirilmişken, 2030 yılında 27 milyon yeni tanı, 75 milyon kanserle yaşayan kadın sayısı olarak beklenmektedir. Meme
kanseri günümüzde kronik bir hastalık olarak
kabul edilmektedir (2). Meme kanseri kadınlar
arasında kanser ile ilişkili mortalitenin en önemli
nedeni olarak bildirilmiştir (3).

1 Uzman Hemşire; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,
İstanbul E-posta Adresi: birgulcolak@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0001-9417-8640
2 Doç.Dr. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul E-posta Adresi: derya.beydag@okan.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-7251-4882

Erken tanı ve tedavi yöntemleriyle en iyi yaşam
süresine sahip olması sonucu ilgiler kadınların tedavi sonrası yaşam kalitesini koruma, geliştirme

Bu çalışma, 2019 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Lisans programınca yüksek lisans
tezi olarak kabul edilmiştir.
Gönderim Tarihi:14.01.2020 - Kabul Tarihi: 01.07.2021
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ve sürdürmeye yönelmiştir. (4) Meme kanserin
kadınların yaşamında pek çok psikososyal değişime neden olmakta ve bu değişimler kadınların
yaşam kalitesini etkilemektedir. Bu süreçte, tüm
sağlık profesyonelleri ve özellikle hastalarla daha
sık iletişimde bulunan hemşireler, meme kanserli
hastaları bütüncül bir yaklaşım içinde ele almalı,
psikososyal uyumlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmeli ve destek girişimlerini bu bilgiler
dahilinde planlamalı ve uygulamalıdır (5). Yapılan araştırmalarda kadınların anksiyete, depresyon, özkıyım düşünceleri, öfke, sosyal izolasyon,
benlik saygısının azalması, beden imajının bozulması, dişilik özelliklerini kaybetme korkusu
ve cinsel işlev bozukluğu gibi çeşitli psikososyal
sorunlar yaşadığı tanımlanmıştır (6-8).

değerlilik yargısıdır (14). Benlik saygısı kalıcı değildir. Dışsal olaylar, çevrenin tepkileri, hastalıklar, vücut parçasının-fonksiyonunun kaybı, ameliyatlar, cerrahi nedeniyle oluşan şekil bozuklukları
benlik saygısını etkileyerek değiştirebilir (15,16).
Sosyal görünüş kaygısı, sosyal fiziksel kaygıyı içeren ve bireyin kendi bedeninin ve
görünümünün olumsuz görüntüsünün bir sonucu
olarak, insanların fiziksel görünüşlerinin diğer insanlar tarafından değerlendirilmesiyle yaşadıkları
kaygı, endişe ve anksiyete olarak tanımlanmaktadır (17). Sosyal anksiyete olarak da bilinen sosyal
görünüş kaygısının ana özelliği, kişinin başkaları
tarafından olumsuz değerlendirilip rezil olacağı,
aşağılanacağı konusunda devamlı ve aşırı bir
korku duyması halidir (18).

Mastektomi, memenin cerrahi olarak kısmen ya
da tamamen çıkarılması olarak tanımlanmaktadır.
Türkiye’de hastaların yaklaşık 1/3’üne total mastektomi uygulanmaktadır (5). Meme rekonstrüksiyonu, kadının cerrahi müdahale sonrası bozulan
beden imajının tekrar kazanabilmesini sağlamak
amacı kozmetik amaçlı yapılan bir müdahaledir.
Yapılan çalışmalarda, meme rekonstrüksiyonu
yapılan hastaların total mastektomi uygulanmış
olanlara göre beden algısı ve benlik saygısının
daha üstün olduğunu belirtilmiştir (9-12).

Mastektomi ve tedavi planı olarak uygulanan
meme rekonstrüksiyonu sonrası kadınlara, profesyonel boyutta psikososyal destek sağlamak
hemşirelerin önemli sorumluluklarından biri olması sebebiyle, ortaya çıkan psikososyal sorunların belirlenip uygun girişimlerin planlanması
için bu alanda kapsamlı çalışmaların yapılmasına
ihtiyaç vardır. Literatürde, ergenler, obez kadınlar,
kronik hastalığı olan bireyler gibi farklı gruplarda
benlik saygısını ve sosyal görünüş kaygını belirlemeye yönelik yapılmış çalışmalar yer almaktadır. Ancak, meme rekonstrüksiyonu yapılmış
olan kadınlarda her iki değişkenin değerlendirildiği çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle,
meme rekonstrüksiyonu olmuş kadınların tedavi
ve bakımının planlanmalasında, bu çalışmadan
elde edilen sonuçların yol gösterici olabileceği
düşünülmektedir.

Benlik saygısı, “self–esteem” ya da diğer bir deyişle özdeğer duygusu Türkçe’de kullanılan bir
terimdir. Benlik saygısı bireyin kendini tanıması
ve gerçekçi olarak değerlendirmesi sonucunda
kendi yetenek ve güçlerini olduğu gibi kabul edip
benimsemesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bireyin
kendisine karşı duyduğu sevgi, saygı ve güven
duygularını ifade etmektedir. Kendini değerli
hissetme, yeteneklerini ortaya koyabilme, başarma, toplum içinde beğenilir olma, kabul görme,
sevilme, kendi bedensel özelliklerini kabul etme
ve benimseme, benlik saygısını oluşturan etkenlerdendir (13).

Bu araştırma, mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu yapılan kadınlarda benlik saygısı ve
sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın tipi ve yeri: Tanımlayıcı ve ilişki
arayıcı tipteki araştırma, İstanbul ili Avrupa yakasında hizmet veren özel bir zincir hastanenin
plastik cerrahi kliniği’nde 15 Mart- 1 Mayıs 2019
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Rosenberg (1965)’ e göre “benlik saygısı, bireyin
kendisine karşı, olumlu ve olumsuz tutumu” olarak tanımlamıştır. Kişinin kendine ilişkin değerlendirmeleri sonucunda ulaştığı yargı, benlik saygısının düzeyi için belirleyici olmaktadır. Benlik
saygısı, bireyin benlik kavramına ilişkin ulaştığı
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Araştırmanın evren ve örneklemi: Araştırmanın evrenini, çalışmanın yapılacağı hastanenin Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Kliniğine son bir yılda meme rekonstrüksiyonu
amacıyla ile başvuran 110 kadın hasta oluşturmuştur. Evren belli olduğu durumda örneklem
hesaplama formülüne göre, çalışmanın örneklemenin en az 78 olması gerektiği hesaplanmış,
veri kayıpları olabileceği düşünülerek, örneklem
sayısının %10 fazlası hesaplanarak çalışmanın 85
kadın hasta ile yapılması planlanmıştır. Araştırmada 82 kadın hastaya ulaşılmıştır. Araştırmaya mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu
yapılmış, rekonstrüksiyon üzerinden en az 1 ay
geçmiş, 18 yaş ve üzerinde olan, Türkçe konuşup
anlaşabilen ve yazabilen, tanılanmış psikiyatrik
problem olmayan, zihinsel, bedensel ve iletişim
engeli olmayan ve araştırmaya katılmaya gönüllü
olan tüm kadın hastalar dahil edilmiştir. Araştırma kriterlerine uymayan hastalar çalışma dışında
bırakılmıştır.

çeğin 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 olup, 3’den 0’a
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 alınan puan benlik
saygısının yeterli olduğunu gösterirken, 15 puanın altı düşük benlik saygısını göstermektedir. Ölçeğin Türk kültürüne uyarlama çalışması Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılmış olup geçerlilik
kat sayısı 0.71, tekrar test güvenirlilik katsayısı
0.75 olarak bulunmuştur (13). Bu araştırmada ölçeğin cronbach alpha güvenirlik katsayısı ,85 olarak bulunmuştur.

Veri toplama araçları: Veriler, tanıtıcı anket formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Sosyal
Görünüş Kaygı Ölçeği ile elde edilmiştir.

Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ): Bireyin
öz bildirim tarzında cevaplar verdiği görünüşüyle
ilgili olarak duygusal, davranışsal ve bilişsel kaygılarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir.
Ölçek 16 maddeden oluşan 5’li likert tipindedir.
Ölçek 2008 yılında Hart ve arkadaşları tarafından
geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerlilik, güvenilirlik
ve Türkçe’ye uyarlama çalışması 2010 yılında
Doğan tarafından yapılmıştır. Ölçekten toplamda
alınacak en düşük puan 16 iken, en yüksek puan
80’dir. Ölçekten alınan yüksek puanlar sosyal
görünüş kaygısının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı .93, güvenirlik kat sayısı .88 olarak bulunmuştur (19). Bu
çalışmada ölçeğin Cronbach alpha katsayısı ,91
olarak bulunmuştur.

Anket Formu: Bu form, araştırmacılar tarafından
ilgili literatür doğrultusunda hazırlanmış hastaların sosyo-demografik özelliklerine ve hastalık
süreçlerine ilişkin 13 sorudan oluşmaktadır. Bu
sorular, yaş, medeni, çalışma durumu, çocuk varlığı, eğitim durumu, gelir düzeyi, ameliyatın üzerinden geçen süre, meme kanseri tanısı alma yaşı,
metastaz varlığı, kemoterapi tedavisi alma durumu, hastalığın hangi evresinde ameliyatın olduğu
durum, tedavi sürecinde destek olan kişi varlığı,
psikolojik desteğe ihtiyaç durumunu içermektedir.
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ): Rosenberg (1963) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Çuhadaroğlu
tarafından yapılmıştır. Rosenberg Benlik Saygısı
Ölçeği, çoktan seçmeli 63 sorudan oluşan bir öz
bildirim ölçeğidir. Ölçek, oniki alt kategoriden
oluşmaktadır. Rosenberg istenildiği takdirde alt
ölçeklerin araştırmalarda ayrı ayrı kullanılabileceğini belirtmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda benlik saygısını ölçmeye yönelik olarak öl-

Verilerin değerlendirilmesi: Araştırma için,
çalışmanın yapılacağı hastanenin yönetiminden gerekli izin alındıktan sonra kadın hastalara
anketler verilerek doldurulması istenmiş ve geri
alınmıştır. Veri toplama araçlarının uygulanması
her bir hasta için yaklaşık 10 dakika sürmüştür.
Veri toplama işlemi, hataların tedavi süreçlerini
aksatmayacak ve mahremiyetlerini koruyacak
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şekilde gerçekleştirilmiştir. 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. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov Smirnov testi ile incelenmiş,
verilerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle nonparametrik testlerin kullanılması gerektiği
belirlenmiştir. Değişkenlerin dağılımı ve nicel
verilerin analizinde ki-kare testi, Kruskal Wallis
testi, Man Whitney U testi, Sperman Korelasyon
kullanılmıştır.

ların %45,1’inin hastalığın birinci evresinde
ameliyat olduğunu, %96,3’ün tedavi süresince
kendisine destek olan kişi olduğunu ve %42,7’si
psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir.
Araştırma kapsamında yer alan kadınların RBSÖ
ve SGKÖ puan ortalaması Tablo 3’te gösterilmiştir. RBSÖ puan ortalaması 24,15±3,56 olarak;
SGKÖ puan ortalaması 30,91±9,86 olarak bulunmuştur.
Tablo 1. Kadınların Sosyo-Demografik
Özelliklerine Göre Dağılımı (İstanbul, 2019)
Değişkenler
Yaş ortalaması 43,73±10,35
(min:23, maks: 71)

Etik yaklaşım: Araştırmanın yapılabilmesi için
Okan Üniversitesi Etik Kurulundan 13/03/2019
tarihli onay ve araştırmanın yapıldığı hastane
yönetiminden hastalara anket uygulanabilmesi
için kurum izni alınmıştır. Araştırmada verilecek
cevapların gönüllü olarak verilmesi için katılan
hastaların gönüllü olmalarına önem verilmiştir.
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.

23-42 yaş
43 yaş ve üzeri
Evli
Medeni durumu
Bekar
Var
Çocuğu olma
durumu
Yok
Çalışıyor
Çalışma durumu
Çalışmıyor
İlköğretim
Öğrenim durumu Lise
Üniversite ve üzeri
Gelir gidere denk
Gelir düzeyi
Gelir giderden az
Gelir giderden fazla
Toplam
Yaş Grubu

BULGULAR
Araştırmaya katılan kadınların sosyo-demografik
özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Kadınların yaş ortalaması 43,73±10,35’dir ve
%51,2’si 43 yaş ve üzeri yaş grubunda, %70,7’si
evli, %67,1’inin çocuğu var ve %51,2’si bir işte
çalışmaktadır. Kadınların %54,9’u üniversite ve
üzeri mezunu olduğunu ve %47,6’sı gelirinin giderinden fazla olduğunu belirtmiştir.

n

%

40
42
58
24
55
27
42
40
16
21
45
32
11
39
82

48,8
51,2
70,7
29,3
67,1
32,9
51,2
48,8
19,5
25,6
54,9
39,0
13,4
47,6
100,0

Kadınların demografik özelliklerine göre ölçek
puan ortalamalarının karşılaştırması Tablo 4’te
gösterilmiştir. Kadınların çalışma durumu ve
öğrenim durumu ile RBSÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş (p<0,05); yaş grubu, medeni durumu, çocuğu olma durumu ve gelir durumu ile istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Kadınlardan çalışanların, üniversite ve üzeri eğitime sahip olanların benlik saygısının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadınların yaş grubu
ve çocuğu olma durumu ile SGKÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulunmuş (p<0,05); medeni durumu, çalışma durumu, öğrenim durumu ve gelir durumu ile ista-

Araştırmaya katılan kadınların hastalığa ilişkin
özelliklerinin dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.
Kadınların meme rekonstrüksiyon ameliyatının
üzerinden geçen süre ortalaması 3,63±1,75 aydır,
%53,7’sinin ameliyatının üzerinden 4 ay ve üzeri süre geçtiği, %52,4’ünün 42 yaş ve öncesinde
meme kanseri tanısı aldığı, %87,8’inin uzak organ/doku metastazı olmadığı ve %46,3’ünün
kemoterapi tedavisi aldığı belirlenmiştir. Kadın-
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tistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0,05). Kadınlardan 23-42 yaş grubunda olan
ve çocuğu olmayanların sosyal görünüş kaygılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Kadınların meme kanseri tanısı aldığı yaş, kemoterapi
alma durumu ve hastalığın hangi evresinde ameliyat olduğu ile SGKÖ puan ortalaması arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur
(p<0,05). Kadınlardan 42 yaşından önce meme
kanseri tanısı almış olanların, kemoterapi alanların ve hastalığın 2’inci evresinde ameliyat olmuş
olanların sosyal görünüş kaygısı daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Ameliyat üzerinden geçen
süre, metastaz varlığı ve psikolojik desteğe ihtiyacı olma durumu ile SGKÖ arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).

Kadınların hastalığa ilişkin özelliklerine göre ölçek puan ortalamalarının karşılaştırması Tablo
5’te gösterilmiştir. Kadınların ameliyat olduğu
kanser evresi ve psikolojik desteğe ihtiyacı olma
durumu ile RBSÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur
(p<0,05). Kadınlardan hastalığın 3’üncü evresinde ameliyat olanların ve psikolojik desteğe ihtiyaç olduğunu belirtenlerin benlik saygısı diğerlerine göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ameliyatın üzerinden geçen süre, meme kanseri tanısı
aldığı yaş, metastaz varlığı ve kemoterapi alma
durumu ile RBSÖ arasında istatistiksel olarak

Kadınların RBSÖ ve SGKÖ puan ortalaması arasındaki ilişki Tablo 6’da gösterilmiştir. Ölçekler
arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0,05).

Tablo 2. Kadınların Hastalığa İlişkin Özelliklerinin Dağılımı (İstanbul, 2019)
Değişkenler
Meme rekonstrüksiyon ameliyatı üzerinden geçen süre ortalaması
3,63±1,75 ay (min:1 ay, maks: 8 ay)
Ameliyatın üzerinden geçen süre
Meme kanseri tanısı aldığı yaş
Uzak organ /doku metastazı varlığı
Kemoterapi tedavisi alma durumu
Hastalığın hangi evresinde ameliyat olduğu
Tedavi sürecinde destek olan kişi varlığı
Psikolojik desteğe ihtiyacı olma durumu

1-3 ay
4 ay ve üzeri
42 yaş ve öncesi
43 yaş ve sonrası
Yok
Bilmiyor
Alıyor
Almıyor
Evre 1
Evre 2
Evre 3
Var
Yok
Var
Yok
Toplam

n

%

38
44
43
39
72
10
38
44
37
33
12
79
3
35
47
82

46,3
53,7
52,4
47,6
87,8
12,2
46,3
53,7
45,1
40,2
14,6
96,3
3,7
42,7
57,3
100,0

Tablo 3. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği Puan
Ortalaması (İstanbul, 2019)
Ölçekler
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)
Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ)

Ort
24,15
30,91
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Ss
3,56
9,86

min
18
16

max
30
60
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Tablo 4. Kadınların Demografik Özeliklerine Ölçek Puan Ortalamalarının Karşılaştırması
Sosyo-Demografik Özellikler
Yaş grubu
23-42 yaş
43 yaş ve üzeri

n

RBSÖ Ort±SS

SGKÖ Ort±SS

40
42

24,67±3,57
23,66±3,53
X2: 5,200
p: ,286

34,45±10,0
27,54±8,55
X2: 5,800
p: ,001

58
24

23,96±3,46
24,62±3,83
Z: -,686
p: ,493

30,43±10,64
32,08±7,73
Z: -1,071
p: ,284

55
27

24,00±3,41
24,48±3,90
Z: -,491
p: ,624

28,92±8,85
34,96±10,73
Z: -2,395
p: ,017

42
40

25,21±3,41
23,05±3,42
X2: 2,988
p: ,005

31,64±9,69
30,15±10,10
X2: ,639
p: ,424

16
21
45

22,06±2,74
23,90±3,60
25,02±3,54
KW: 8,375
p: ,015 c > a,b

34,37±10,74
31,57±8,91
29,37±9,83
KW: 3,622
p: ,163

32
11
39

24,09±3,56
22,27±3,37
24,74±3,51
KW: 4,004
p: ,135

30,50±9,57
36,36±11,49
29,71±11,49
KW: 3,470
p: ,176

İstatistiksel test
Medeni durum
Evli
Bekar
İstatistiksel test
Çocuğu olma durumu
Var
Yok
İstatistiksel test
Çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor
İstatistiksel test
Öğrenim durumu
İlköğretim (a)
Lise (b)
Üniversite ve üzeri (c)
İstatistiksel test
Gelir durumu
Gelir gidere denk
Gelir giderden az
Gelir giderden fazla
İstatistiksel test

X2: ki-kare testi, Z: Man whitney U testi, KW: Kruskal Wallis testi
Tablo 5. Kadınların Hastalığa İlişkin Özeliklerine Ölçek Puan Ortalamalarının Karşılaştırması
(İstanbul, 2019)
Sosyo-Demografik Özellikler
Ameliyatın üzerinden geçen süre
1-3 ay
4 ay ve üzeri

n

RBSÖ Ort±SS

SGKÖ Ort±SS

38
44

24,15±3,63
24,15±3,54
X2: 3,564
p: ,845

30,23±9,02
31,50±10,6
X2: 1,560
p: ,509

43
39

24,62±3,63
23,64±3,46
X2: 4,650
p: ,342

34,09±9,74
27,41±8,86
X2: 2,650
p: ,012

İstatistiksel test
Meme kanseri tanısı aldığı yaş
42 yaş ve öncesi
43 yaş ve sonrası
İstatistiksel test
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Uzak organ /doku metastazı varlığı
Yok
Bilmiyor

72
10

24,77±3,45
23,30±4,39
Z: ,843
p: ,358

30,47±9,21
34,10±13,93
Z: ,322
p: ,570

38
44

23,57±3,31
24,65±3,73
X2: 3,750
p: ,285

33,52±11,33
28,65±7,85
X2: 2,650
p: ,022

37
33
12

25,29±3,50
23,51±3,53
22,41±3,53
KW: 8,156
p: ,017 a>b>c

27,78±8,28
34,39±9,68
31,00±12,25
KW: 8,191
p: ,017 b>c>a

35
47

22,62±2,46
25,29±3,84
X2: 5,650
p: ,001

32,91±10,35
29,42±9,31
X2: 3,500
p: ,342

İstatistiksel test
Kemoterapi tedavisi alma durumu
Alıyor
Almıyor
İstatistiksel test
Hastalığın hangi evresinde ameliyat olduğu
Evre 1 a
Evre 2 b
Evre 3 c
İstatistiksel test
Psikolojik desteğe ihtiyacı olma durumu
Var
Yok
İstatistiksel test

X2: ki-kare testi, MU: Man Whitney U testi, KW: Kruskal Wallis testi
Tablo 6. Ölçekler Arasındaki Korelasyon (İstanbul, 2019)
Ölçekler

rs
p

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)

Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği
-,174
,118

rs: Sperman Korelasyon; p<0,05
TARTIŞMA
İstanbul ilinde özel bir hastanenin plastik cerrahi kliniğine, meme kanseri sebebiyle geçirilmiş
mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu uygulanan hastalarda benlik saygısı ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemek için
yapılan bu araştırmada, kadınların eğitim ve
ekonomik seviyesinin yüksek olduğu, hastalığın
erken evrede tanılandığı ve tedavisinin başlandığı, yüksek bir oranın psikolojik desteğe ihtiyacı
olmadığı saptanmıştır. Araştırmanın İstanbul’da
özel bir hastanede yapılmış olması ile bu sonuçlar
beklenen bir durumdur ve Türkiye genelini yansıtmamaktadır.

Meme kanseri 20 yaşından önce ender olup, bu
yaşı takip eden yıllarda hızlı bir tırmanış gösterir (20,21). Araştırmanın sonuçları Yoshimoto
ve arkadaşlarının meme kanseri tanısı ile tedavi
edilen yaklaşık 16 bin hastayı yaş gruplarına göre
değerlendirmiş, meme kanseri görülme oranının
en çok 40-49 yaş arasında olduğunu buldukları araştırmayla benzerlik göstermektedir (22).
Araştırma kapsamındaki kadınların çoğunun
üniversite mezunu, hastalığın birinci evresinde
tanı konulmuş ve geliri giderinden fazla olduğu
görülmüştür. Oysaki literatürdeki çalışmalara
bakıldığında, ülkemizde meme kanseri tanısının
çoğunlukla ilköğretim mezunu olan, geliri giderine denk ve hastalığın 2’nci ve 3’ncü evresindeki
kadınlara görüldüğü yer alamktadır. Bu sonuçlar
eğitim ve ekonomik seviyenin artmasının bireylerin sağlık ve hastalığa ilişkin konularda olumlu
sağlık davranışları geliştirebilme yetisine sahip

Mastektomi ile sonuçlanan meme kanseri
gelişme riski yaş ile doğru orantılı olup, yaş ilerledikçe hastalık görülme sıklığı da artmaktadır.
Meme kanserinde yaş majör risk faktörüdür.
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hastalığın geç evresinde ise 13,73 olarak bulunmuştur (30). Dursun’un (2019) maternal obez gebelerde yaptığı çalışmada RBSÖ puan ortalaması
26,15±2,08 olarak bulmuştur (31).

olabileceklerini düşündürmektedir. Ayrıca gelir
durumu yüksek olanların erken tanı imkanlarından yararlanması olarak açıklanabilir. Andersen
ve arkadaşlarının 1980-1998 yılları arasındaki
yapmış oldukları çalışmada gelir seviyesi düşük
olan meme kanserli hastaların kanserin erken
tanısında geri kaldıklarını belirtmişlerdir (23).

Araştırmadaki kadınların elde edilen SGKÖ puan
ortalaması sosyal görünüş kaygı düzeylerinin düşük olduğunu göstermiştir. Araştırmadaki kadın
hastaların mastektomi sonrası kaybedilen organın
yerine, tedavi planı olarak meme rekonstrüksiyonunu tercih etmiş ve sonucundan memnun olmalarının, sosyal görünüş kaygısı taşımadıkları
neticesine ulaşılmıştır.Mastektomi sonrası beden
imajı değişimi memenin kadın tarafından algılanmasına, toplumun tepkisine, kadının kişilik yapısına göre değişmektedir. Przezdziecki ve ark.’nın
(2013) meme kanseri tedavisini tamamlayan
279 kadınla yaptıkları çalışmalarında; kadınların
olumsuz beden imajı yaşadıkları; bu durumun
stresi artırdığı ve benlik saygısını azalttığı belirlenmiştir (32). Yeter ve ark. (2009) mastektomi
olan kadınların çoğunun uzun bir süre memelerine dokunamadıklarını, aynaya bakamadıklarını
ve karanlıkta giyinip soyunmayı tercih ettiklerini
belirtmişlerdir (5). Pauwels ve ark. (2013) tarafından meme kanseri tedavisi sonrası kadınların
%53,8’inin beden imajı sorunlarına ilişkin bilgiye
gereksinim duydukları saptanmıştır (34).

Meme kanserli kadın hastalarda meme cerrahisi
girişimi sonrası, kadınlık organı sayılan memenin kaybı ile başlayan, tedavi sürecinde kadının
biyolojik fizyolojik, psikolojik sağlığında meydana gelen değişimler kadını olumsuz yönde etkilemektedir (24). Kanser tanısı ve tedavisi psikolojik
sorunları da beraberinde getirmektedir. Beden imgesinin bozulabilmesi kadınlık organlarının kaybıyla kadınlık özelliklerini kaybetme korkusu ve
ölüm korkusuyla yüzleşebilmekte bu duygularla
birlikte depresyon, anksiyete, güvensizlik, yoğun
öfke, umutsuzluk, çaresizlik, belirsizlik gibi duygu değişimlerini eş zamanlı yaşanması da hastalar
da psikolojik sorunlara neden olduğu bildirilmektedir (25). Bu araştırmada da hastaların yaklaşık
yarısı psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdir.
Araştırma kapsamına alınan kadınların RBSÖ
puan ortalaması benlik saygı düzeylerinin yeterli olduklarını göstermektedir. Literatürde meme
kanseri sonrasında cerrahi operasyon geçirmiş
kadınlarda yapılan çalışma bulgusuna rastlanmamıştır. Farklı örneklem gruplarıyla yapılan çalışmalarda çalışma bulgusuna benzer şekilde benlik
saygısının yeterli olduğunu gösteren sonuçlar yer
almaktadır. Kılıç ve ark’nın (2007), kalıcı ostomi ameliyatı geçirmiş hastalarda yaptığı çalışmada RBSÖ puan ortalaması 18,22±3,61 olarak
bulunmuştur (26). Sarısoy ve ark.’nın (2013),
obez hastalarda yaptığı çalışmada, RBSÖ puan
ortalamasının 22,73±4,79 ve morbid hastalarda
17,65±4,15 olduğu bulunmuştur (27). Tonga ve
Halisdemir’in (2017), ergenlerde yaptığı çalışmada, RBSÖ puan ortalaması 30,90±6,42 olarak
bulunmuştur (28). Küçük ve ark’nın (2018) obez
kadınlarda yaptığı çalışmada, ölçeğin puan ortalaması 21,77±4 olarak bulunmuştur (29). Erdoğanoğlu ve ark.’nın (2019) osteoartritli hastalarda
yaptıkları çalışmada, RBSÖ ortanca değeri hastalığın erken evresindeki bireylerde 14,41 olarak ve

Kadınların çalışma durumu ve öğrenim durumu
ile RBSÖ puan ortalaması arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Kadınlardan bir işte çalışanların ve üniversite
mezunu olanların benlik saygısının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sertöz ve arkadaşlarının (2004) yapmış olduğu çalışmada eğitimin
benlik saygısını etkilediğini saptaması çalışma
sonucunu desteklemektedir (9). Çalışma rekonstrüksiyon geçirmemiş meme kanseri tanısı almış
hasta grubunu kapsamaktadır. Taşpınar’ın (2015)
çalışmasında da çalışma durumu ve öğrenim
durumu ile benlik saygısı arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (34). Babacan Gümüş ve ark.’nın (2011), çalışmasında,
eğitim düzeyi düşük olanların benlik saygısının
da düşük olduğu saptanmıştır (35). Kumcağız’ın
(2012) çalışmasında, çalışma durumunun benlik
saygı düzeyini etkilemediği, eğitim düzeyinin
benlik saygı düzeyini etkilediği saptanmıştır (36).
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Bu sonuçlar araştırmanın geneline bakıldığında
eğitim seviyelerinin ve sosyo-ekonomik düzeyin
yüksek olduğu sebebiyle benlik saygısı düzeyinin
bulgularını destekler niteliktedir.

olmuş kadınların beden imajı ile ilgili daha fazla sorun yaşadıkları ve bu sorunların giderilmesi yönündeki girişimlere daha fazla gereksinim
duydukları belirtilmektedir (7,10, 38, 39). Uçar
ve Uzun’un (2008) çalışmasında, çalışma kapsamındaki mastektomi olan kadınlardan 30-39
yaş grubundaki kadınların beden algısının, diğer
gruptakilerden daha düşük olduğu bulunmuştur
(37). Benzer olarak bir başka çalışmada genç yaşta meme kanseri olan kadınların etkisiz baş etme
stratejilerinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır (40). Fobair ve ark. (2006)
yaptığı çalışmada da beden algısının genç yaşta
mastektomi olan kadınlarda daha düşük olduğu
saptanmıştır (41).

Araştırma kapsamında yer alan kadınların yaş
grubu, medeni durumu, çocuğu olma durumu
ve gelir durumu ile RBSÖ istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Uçar’ın
yaptığı araştırmada mastektomili kadınlarda tüm
meme kanseri tanısı alma yaşları, tanı almalarından bu yana geçen süre, uygulanan tedavi yöntemleri, mastektomi olmalarından bu yana geçen
süre ve mastektomi oldukları kanser evresi yönünden benlik saygıları orta düzeyde bulunmuş,
grupların aldıkları puan ortalamaları arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Aynı araştırmada Uçar, sağlıklı ve hasta gruplarının ameliyat sonucundan oldukça memnun
olanların eş uyumunun daha iyi olduğu, eğitim
seviyesi yükseldikçe eş uyumunun arttığı, aylık
ortalama gelir düzeyine göre, mastektomili kadınlarda ortalama aylık geliri düşük olan grubun eş
uyumunun iyi olmadığını saptamıştır. Çocuk sayısı olarak değerlendirmiş sağlıklı kontrol grubu
lehine istatistiksel olarak anlamlı bulmuştur (37).
Taşpınar’ın (2015) çalışmasında da, yaş grubu ile
benlik saygısı arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık saptanmamıştır (34). Bu bulgular araştırmada rekonstrüksiyon sonucu sağlıklı kontrol
grubuna göre değerlendirilip yaşla aynı paralellik
gösterip, eğitim ve ekonomik şartların çalışma
grubumuzda yüksek olmasından dolayı destekler
niteliktedir.

Araştırma kapsamında yer alan kadınların medeni
durumu, çalışma durumu, öğrenim durumu ve gelir durumu ile SGKÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0,05). Çalışmadaki kadınların gelir düzeyi ve
eğitim seviyesinin çoğunluğunun yüksek olması,
oran olarak evli ağırlıklı oluşu bu ilişkileri incelemekte yeterli olmadığı düşünülebilir. Yılmaz’ın
(2015) çalışmasında, evli kadınların sosyal görünüş kaygısı puanları, bekâr kadınlara kıyasla daha
yüksek, çalışmayan kadınların sosyal görünüş
kaygısı puanları, çalışan kadınlara kıyasla daha
yüksek, gelir durumu farklı olan kadınlar arasında sosyal görünüş kaygısı puanlarının istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediğini,
lise ve üniversite mezunu olan kadınlara, orta öğretim mezunu olan kadınların sosyal görünüş kaygısı puanları üniversite mezunu olan kadınlara kıyasla daha yüksek olduğunu bulmuştur (42). Çalışmadan farklı sonuçlar olması Yılmaz’ın (2018)
çalışma grubunun hastalık hikayesi olmayan sağlıklı kadınlar üzerinde olması, farklı bir büyükşehir ilçesinde yaşıyor ve ekonomik durumlarının
daha düşük seviyede olması olarak düşünülebilir.

Kadınların yaş grubu ve çocuğu olma durumu
ile SGKÖ puan ortalaması arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Kadınlardan 23-42 yaş grubunda olan ve çocuğu
olmayanların kaygı düzeyleri daha yüksek olarak
bulunmuştur. Bu sonuç, insanların genel olarak
gençlik yıllarında görünüşleriyle daha fazla meşgul olup, diğer insanların değerlendirmelerini fazla önemsemesi, geçen yıllarla birlikte evlilik ve
çocuk sahibi olunmasıyla, görünüş üzerine olan
algılarının farklı şekillenmesine yol açması gibi
yorumlanıp düşünülebilir. Konu ile ilgili bilimsel kaynaklarda beden algısında yaşın önemli bir
etken olduğu, özellikle genç yaşta mastektomi

Araştırmadaki kadınların hastalığın hangi evresinde ameliyat olduğu ve psikolojik desteğe ihtiyacı olma durumu ile RBSÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Kadınlardan hastalığın birinci
evresinde ameliyat olduğunu belirtenlerin ve psikolojik desteğe ihtiyacı olmadığını ifade edenlerin benlik saygısı daha yüksek olarak bulunmuş-
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tur. Meme kanserinde primer tedavi yaklaşımı
tümörün cerrahi olarak çıkartılması ve patolojik
olarak değerlendirilmesidir. Cerrahi girişimin
şekli hastanın klinik durumuna, risk faktörlerine,
tümörün lokalizasyonuna, tümörün büyüklüğüne,
hastalığın klinik evresine ve hastanın tercihine
göre değişmektedir (43). Tümörün büyüklüğü
veya lokal ileri evre meme kanserli hastalarda,
mastektomi sonrası sıklıkla radyoterapi uygulanmakta bu durum komplikasyon riski nedeniyle rekonstrüksiyon seçeneklerini sınırlandırmaktadır.
Mastektomi sonrası radyoterapi endikasyonu bulunan hastalar Evre II ve III’ ü oluşturmaktadırlar. Hastalığın tedavisinin etkinliği klinik olarak
erken evrede yakalanmış olmasına bağlı olup,
hastanın prognozu tanı sırasındaki hastalığın
evresine bağlıdır (44, 45). Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın büyük oranda hastalığın birinci evresinde tanı konulması, tedavisinin ve rekonstrüksiyonun gerçekleşmesi psikolojik desteğe
ihtiyacının olmayışını açıklamaktadır.

yaşından önce meme kanseri tanısı almış olanların, kemoterapi tedavisi alanların ve hastalığın
ikinci evresinde ameliyat olduğunu belirtenlerin
kaygı düzeyleri daha yüksek olarak bulunmuştur.
Kadınlar olumsuz beden imajı deneyimini meme
kanserinin sadece cerrahi tedavisi sonrası değil,
kemoterapi ve radyoterapi sonrası da yaşamaktadırlar. Harcourt and Frith (2011) kemoterapi
alan hastaların beden imajı algılarını inceledikleri
çalışmalarında; kemoterapi nedeniyle alopesi ve
kilo kaybı ile olumsuz beden imajını bağdaştırmışlardır (47). Choi ve ark. (2014) meme kanseri
olan 168 hasta üzerinde yürüttükleri çalışmalarında, kadınların %55,3’ü alopesiyi stres olarak
algıladıklarını ifade etmiş ve bu durumun olumsuz beden imajına neden olduğunu belirtmişlerdir
(48). Lemieux ve ark. (2008) meta analizlerinde
de alopesinin olumsuz beden imajına neden olduğu sonucuna varmışlardır (49). Schnur ve ark.
(2009) ise radyoterapi alan hastaların beden imajını inceledikleri çalışmalarında, kadınlar radyoterapi sonrası memede kırmızılık ve hassasiyete
bağlı olarak olumsuz beden imajı deneyimlediklerini ifade etmişlerdir (50).

Araştırma kapsamında yer alan kadınların ameliyatlarının üzerinden geçen süre, meme kanseri tanısı aldığı yaş, metastaz varlığı, kemoterapi alma
durumu ve tedavi süresince destek olan kişi varlığı ile RBSÖ puan ortalaması arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Eroğlu’nun (2017) yapmış olduğu çalışmasında
mastektomili kadınların yaş gruplarının, benlik
saygısı ve vücut algısını etkilenmediği, ameliyatın üzerinden geçen sürenin ve uygulanan tedavi türlerinin (kemoterapi, radyoterapi) benlik
saygısını etkilemediğini bulmuştur (46). Uçar ve
Uzun’un (2008) yapmış olduğu çalışmada, mastektomili kadınların klinik özelliklerine (meme
kanseri tanısı alma yaşları, tanı almalarından bu
yana geçen süre, uygulanan tedavi yöntemleri,
mastektomi olmalarından bu yana geçen süre ve
mastektomi oldukları kanser evresi) göre beden
algısı, benlik saygısı ve çift uyumu puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığını bildirmiştir (40).

Araştırma kapsamında yer alan kadınların Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği puan ortalaması arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır
(p<0,05). Bu sonuç, kadınların sosyal görünüş
kaygısının benlik saygısını etkilemediğini göstermektedir. Bu araştırmada örneklemi oluşturan
kadın grubu özelliklerinin, yüksek eğitimli ve
sosyo-ekonomik düzeyinin yüksek oluşu, erken
evre meme kanseri tanısı almış, kanserin ve tedavisinin getirdiği tüm psikososyal sorunları geçirmiş, bozulan beden imajının tekrar kazanılmasını
sağlayan meme rekonstrüksiyonu girişimi olmuş
ve ameliyatının üzerinden en az 1 ay geçmiş olan
sağlıklı bir grubu oluşturması dikkate alınarak
incelenmelidir. Bu araştırmada kadınların benlik saygısı yeterli olup, sosyal görünüş kaygıları
düşüktür, sonuç olarak uyumludur fakat birbirini
etkilemediği bulunmuştur. Literatürde bu iki ilişkiyi inceleyen çalışma çok enderdir, bu nedenle
karşılaştırma yapma olasılığı azdır. Genel olarak
bu iki kavram, araştırmamızda da incelendiğinde;
benlik saygısı bireyin kendine ait bütün özellik-

Araştırmada kadınların meme kanseri tanısı aldığı yaş, kemoterapi alma durumu ve hastalığın
hangi evresinde ameliyat olduğu ile SGKÖ puan
ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Kadınlardan 42
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lerinin toplamına karşı, sevgi, saygı, değer olup,
sosyal görünüş kaygısı ise görünümüne karşı
oluşturduğu negatif duyguları barındırmaktadır.
Bu yönden ele alındığında birey kendine karşı
olumlu değer içinde olup, görünümünü beğenmediği yargısıyla bu sonuca ulaşmak mümkündür.
Yılmaz’ın çalışmasının sonucuna göre de, birey
benlik saygısını oluşturmasında vücut parçalarıyla ilgilenmiş olup kendini sevme, beğenme yargılarını olumsuz kabul edip düşük benlik saygısına
yol açmış ve buna parelel olarak sosyal görünüş
kaygısı içerinde olabilir (42). Bu iki kavramın
ilişkisi üzerine inceleme yapılabilmesi için daha
fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır.
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9. Sertöz Ö, Elbi H, Noyan A, Alper M. “Meme kanserinde
Ameliyat Tipinin Algısı, Cinsel İşlevler, Benlik Saygısı ve Eş
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Pediatri Hastalarında Bitki ve Bitkisel İçerikli Ürün Kullanım
Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Plant and Herbal Product Usage Habits in Pediatric Patients
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ABSTRACT

Amaç: Bitki ve bitkisel içerikli ürünlerin zararsız olduğu düşünülerek aileler tarafından çocuklara birçok amaçla kullandırılmaktadır. Bu araştırmada pediatri hastalarında bitki ve bitkisel içerikli
ürün kullanım sıklığının ve ebeveynlerin bu yöntemleri tercih etme
durumları ve nedenlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntemler: Bu araştırma kesitsel bir çalışmadır. Araştırma
10.12.2019-10.02.2020 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Hastanesi Genel Pediatri Polikliniği’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya
720 kişi katılmıştır. Araştırmada anket formları kullanılmıştır. Sorular ebeveynlerin demografik bilgilerini ve bitkisel ürün kullanımını tespit etmeye yönelik hazırlanmıştır. Veriler için tanımlayıcı
istatistikler, ki-kare, normal dağılıma uymayan veri analizlerinde
Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların
%74,4’ü çocuğuna bitki veya bitkisel içerikli ürün kullandırmıştır.
Ebeveynlerin %72,4’ü bitkileri çocuklarının öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmek için kullanmıştır. Çocuklarına bitkisel içerikli ürün
kullandıran ebeveynlerin %41,6’sı bunları kimseye danışmadan kullandırdığını belirtmiştir. Ebeveynlerin %20,9’unun bitkisel ürünleri
eczaneden temin ettiği görülmüştür. Sonuç: Toplumun her kesiminde
bulunan ebeveynler çocukları için bitki ve bitkisel içerikli ürünleri yaygın bir şekilde kullanmaktadır. Bu ürünlerin genellikle sağlık
profesyonellerinin tavsiyesi dışında kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel ürün, çocuk, fitoterapi, pediatri, tamamlayıcı tıp

Objective: Plants and herbal products are thought to be harmless
and are used by families for children for many purposes. In this
study, it was aimed to evaluate the frequency of using plant and herbal products in pediatric patients, and the parents’ preference for
these methods and their reasons.
Materials and Methods: This research is a cross-sectional study. The
research was carried out between 10.12.2019-10.02.2020 in Pediatric Policlinic at Gazi University Hospital. 720 people participated
in the study. Questionnaire forms were used in the research. The
questions were prepared to determine the demographic information
of the parents and the use of herbal products. Descriptive statistics
for the data, chi-square, Kruskal-Wallis H tests were used for data
analysis that did not conform to normal distribution. Results: 74,4%
of the participants made their children use plants or herbal products. 72,4% of the parents used the herbs to alleviate their children’s
cough and sore throat. 41,6% of the parents who used herbal products for their children stated that they used them without consulting
anyone. It was observed that 20,9% of the parents obtained herbal
products from the pharmacy. Conclusion: Parents from all social
groups use plants and herbal products for their children. It has been
found that these products are generally used without the advice of
health professionals.
Keywords: Herbal product, child, phytotherapy, pediatrics, complementary medicine

GİRİŞ

yararlanılan ürünlerdir (2). Bitkiler, çok eskiden beri
dekoksiyon, şurup, toz, infüzyon ve merhem gibi
formlarda tedavi edici olarak kullanılmıştır. Hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde bitkisel
ilaç kullanım oranı son derece yüksektir (3).
Modern ilaçların yaklaşık %25’inin geleneksel
olarak kullanılan bitkilerden köken aldığı tahmin
edilmektedir (4). Bu kapsamda son yıllarda bitki
bileşenlerine ve bitkisel içerikli ilaç, çay ve gıda
takviyelerine olan ilgi artmıştır (5). Dünyada
uzun yıllardan beri bitkisel ürün kullanım
geleneklerine sahip olan Almanya’da, çocukların
yaklaşık %85’i yılda en az bir veya daha fazla
bitkisel ürün kullanmaktadır. Ebeveynler,

İnsanlar yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam
ettirebilmek ve hastalıkları önlemek için
tamamlayıcı tıp yöntemlerine yönelmektedir (1).
Bitkisel ürünler de tamamlayıcı tıp yöntemlerinde
1. Arş. Gör. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara E-posta Adresi: eczsemih42@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-4098-0221
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çocukları için bitkisel ürünler hakkında çocuk
doktorlarından, hekimlerden veya eczacılardan
tavsiye almaktadırlar (6). Bitkisel tıbbi ürünlerin
pediatrik kullanımı daha önceki çalışmalarda
ağırlıklı olarak tamamlayıcı tıp çatısı altında
araştırılmıştır. Çalışmaların çoğu belirli bir
kronik hastalığı olan çocuklar veya yatan hastalar
üzerinde yürütülmüştür. Uluslararası düzeyde,
çok az sayıda çalışma çocuklar arasında bitkisel
ürün kullanımını araştırmıştır (7). Bu çalışma bir
üniversite hastanesi çocuk polikliniğine başvuran
ebeveynlerin çocuklarına kullandıkları bitki
ve bitkisel içerikli ürünlerin kullanım sıklığını
belirlemek ve bitkisel ürün kullanımı konusunda
tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Fisher kesin olasılık testleri kullanılmıştır. p<0,05
değeri istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR
Bu çalışmaya 18 yaş ve üzeri toplamda 720
ebeveyn katılmıştır. Katılımcıların %73,1’ini
anneler, %22,6’sını babalar ve %4,3’ünü diğer
(teyze, dede, kardeş vb.) yakınlar oluşturmuştur.
Katılımcıların 255’i (%35,4) lise ve 226’sı (%31,4)
üniversite mezunudur. Katılımcıların 293’ünün
(%40,7) yaş grubu 26-34’tür. Katılımcıların 536’sı
(%74,4’ü) çocuğuna bitki veya bitkisel içerikli
ürün kullandırırken, 184’ü (%25,6’sı) herhangi bir
bitki ve bitkisel içerikli ürün kullandırmamıştır.
Katılımcıların demografik özellikleri bitki ve
bitkisel içerikli ürün kullanım bilgileri Tablo 1’de
gösterilmiştir. Çocuğuna bitki ve bitkisel içerikli
ürün kullananlar ve kullanmayanlar arasında
yaş ve eğitim düzeyi genel dağılımı yönünden
istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).
Yaş dağılımlarının diğer yaş gruplarına göre kendi
içinde değerlendirildiğinde 26-34 yaş grubu, 3544 ve 45 yaş üstü grubuna göre istatistiksel olarak
anlamlı daha az kullanım göstermekte olduğu
bulunmuştur (p<0,05). Katılımcıların çocuklarına
bitki ve bitkisel içerikli ürün kullanımının eğitim
düzeyi yönünden grupların kendi içerisinde olan
karşılaştırmalı değerlendirmesinde ise lisansüstü
grupta, her bir eğitim düzeyi grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur
(p<0,05).

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu araştırma kesitsel bir araştırmadır. 10.12.201910.2.2020 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Polikliniği’ne başvuru yapan ebeveynler
çalışmaya alınmıştır. Araştırmada herhangi
bir dışlama kriteri bulunmamaktadır. Anketler
yaşları 0 ila 18 arasında değişen çocukların
ebeveynlerinden çalışmaya katılmak isteyenlere
uygulanmıştır. Katılımcılar bilgilendirilerek
yazılı onayları alınmıştır. Çalışmaya 720 kişi
katılmıştır. Çalışma için Gazi Üniversitesi
Etik Komisyonu’ndan 2019-378 araştırma kod
numarası ile izin alınmıştır.
Anket
soruları
ebeveynlerin
demografik
bilgilerini ve bitkisel ürün kullanımını etkileyen
faktörleri belirlemeye yönelik hazırlanmıştır.
Anketler araştırmacılar tarafından yüz yüze
görüşülerek uygulanmıştır. Anket çoktan
seçmeli ve açık uçlu olan toplam 30 sorudan
oluşmuştur. Anketler polikliniğe kayıt yaptıran
çocuk için uygulanmıştır. Anketin ilk bölümünü,
ebeveynlerin yakınlık derecesi, yaşı, eğitim
düzeylerini
içeren
demografik
kısımdan
oluşturmaktadır. İkinci bölüm ise bitki ve bitkisel
içerikli ürün kullanımı ve bu kullanımı belirleyen
faktörleri tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Elde edilen veri analizi için IBM SPSS Statistics
23 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucu veri
karşılaştırılmasında ki-kare, normal dağılıma
uymayan veri analizlerinde Kruskal-Wallis H ve

Polikliniğe getirdiği çocuğu için bitki veya
bitkisel içerikli ürün kullandıran katılımcıların
422’si (%78,7) bitkisel çay-karışımı (nanelimon, ıhlamur, adaçayı vb.), 70’i (%13,1)
bitkisel preparat (merhem, krem, şurup vb.), 44’ü
(%8,2) doğrudan bitki kısmı (yaprak, çiçek, kök,
yağ vb.) kullandırdığını bildirmiştir. Bitki ve
bitkisel içerikli ürün kullandıran katılımcıların
442’si (%82,5) çocuğunun herhangi bir kronik
rahatsızlığı olmadığını belirtirken, kronik
rahatsızlığı olduğunu belirtenler 94 kişi (%17,5)
olarak kayıt edilmiştir. Bitki ve bitkisel içerikli
ürün kullanan çocukların 470’i (%87,7) herhangi
bir nedenle düzenli ilaç kullanım öyküsüne sahip
değilken, 66’sının (%12,3) düzenli ilaç kullanım
öyküsüne sahip olduğu görülmüştür.
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Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri ile bitki ve bitkisel içerikli ürün kullanım bilgileri,
Ankara, 2020
Demografik özellikler
Yaş
18-25
26-34
35-44
≥45
Toplam
Eğitim düzeyi
Okuryazar olmayan ve ilköğretim mezunu
Ortaöğretim mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu
Lisansüstü mezun
Toplam

Bitki ve bitkisel içerikli Bitki ve bitkisel içerikli
ürün kullananlar
ürün kullanmayanlar
n (sayı)
% (yüzde)
n (sayı)
% (yüzde)
38
206
227
65
536

69,1
70,3
77,7
81,3
74,4

17
87
65
15
184

30,9
29,7
22,3
18,7
25,6

89
70
194
164
19
536

73,0
72,2
76,1
72,6
95,0
74,4

33
27
61
62
1
184

27,0
27,8
23,9
27,4
5,0
25,6

p
p >0,05

p >0,05

Tablo 2. Katılımcıların eğitim düzeylerine göre çocuklarına bitki ve bitkisel içerikli ürün kullandırma
durumu, Ankara, 2020
Bitki ve bitkisel içerikli ürün kullandırma durumları (n=536)
Eğitim düzeyi Öksürük,
Gaz sancısı, Kabızlık, Dikkat
Genel sağlık
boğaz ağrısı karın ağrısı ishal
dağınıklığı durumunu
n; %
n; %
n; %
n; %
destekleme
n; %
Okuryazar
65; %73,0
5; %5,6
4; %4,5
0; %0
13; %14,6
olmayan ve
ilköğretim
mezunu
Ortaöğretim
50; %71,4
4; %5,7
2; %2,9
1; %1,4
4; %5,7
mezunu
Lise mezunu
149; %76,8 15; %7,7
11; %5,7 2; %1,0
12; %6,2
Üniversite
110; %67,1 22; %13,4
4; %2,4
0; %0,0
22; %13,4
mezunu
Lisansüstü
14; %73,6
1; %5,3
2; %10,5 0; %0,0
1; %5,3
mezun
Toplam
388; %72,4 47; %8,8
23; %4,3 3; %0,5
52; %9,7

n: Katılımcı sayısı
Katılımcılara ‘’Çocuğunuza kullandırdığınız
bitkisel ürün, bitkisel çay karışımı veya doğrudan
bitki kısmını hangi durumlarda kullandırırsınız?’’
sorusu sorulduğunda; %72,4’ü öksürük-boğaz
ağrısı, %9,7’si genel sağlık durumunu destekleme
amaçlı, %8,8’i gaz sancısı-karın ağrısı, %4,3’ü
kabızlık-ishal, %0,6’sı dikkat dağınıklığı ve %4,3’ü
diğer sebeplerle kullandırdığını bildirmiştir.

Diğer
Toplam
sebepler n; %
n; %
2; %2,3

89; %16,6

9; %12,9 70; %13,1
5; %2,6
6; %3,7

194; %36,2
164; %30,6

1; %5,3

19; %3,5

23; %4,3 536; %100,0

düzeylerinde en fazla bitki ve bitkisel içerikli
ürünleri kullandırma sıklığı öksürük ve boğaz
ağrısı durumu olduğu görülmüştür.
Katılımcıların çocuklarına bitki ve bitkisel içerikli
ürünleri en çok neden kullandırdığı incelendiğinde
ise katılımcıların %46,3’ünün bitkileri, bitkisel
ürünleri doğal ve zararsız olduğunu düşündükleri
için tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.
Katılımcıların çocuklarına bitki ve bitkisel içerikli
ürün kullandırma nedeni Tablo 3’te belirtilmiştir.

Eğitim düzeylerine göre katılımcıların çocuklarına
bitki ve bitkisel içerikli ürün kullandırma
durumları Tablo 2’de gösterilmiştir. Tüm eğitim
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Tablo 3. Katılımcıların çocuklarına bitki ve bitkisel içerikli ürün kullandırma nedeni, Ankara, 2020
Kullandırma nedeni
Bitkilerin, bitkisel ürünlerin doğal ve zararsız olduğunu düşünürüm
Tıbbi yöntemlerle birlikte yararlı olacağını düşünürüm
Ucuz ve kolay ulaşılabilir olduğu için
Bitkileri ve bitkisel ürünleri kullandırdığımda kendimi daha iyi hissettiğim için
İlaçlara güvenmediğim için
Kendimi çaresiz hissettiğim için
Doktora gidemediğim için
Diğer
Toplam

N

248
191
26
25
13
11
4
18
536

%

46,3
35,6
4,9
4,7
2,4
2,1
0,7
3,3
100,0

n: Katılımcı sayısı
komşu, arkadaş, akraba, aile büyüklerinden
öğrendiklerini belirtmişlerdir. %20,7’si kendi
bilgisiyle, %18,3’ü sağlık çalışanı bilgisiyle
ve %14,6’sı medyadan öğrendiklerini ifade
etmişlerdir.

Ayrıca çocuğuna bitki ve bitkisel içerikli
ürün kullandıran katılımcılardan üniversite
mezunlarının %43,9’u ve lisansüstü mezunlarının
%42,1’i bitki ve bitkisel içerikli ürünleri
tıbbı yöntemlerle birlikte yararlı olacağını
düşündüğünden dolayı kullandırdığını belirtmiştir.
Bitki ve bitkisel içerikli ürün kullandıran
katılımcılardan okuryazar olmayan ve ilköğretim
mezunu olanların %44,9’unun, ortaöğretim
mezunlarının %64,3’ünün ve lise mezunlarının
%52,6’sının bitkileri, bitkisel ürünleri doğal ve
zararsız olarak düşündüklerini ifade etmiştir.
Üniversite mezunlarının çocuklarına bitki ve
bitkisel içerikli ürünü kullandırma nedeninin ise
ortaöğretim mezunlarından ve lise mezunlarından
istatistiksel olarak farklı olduğu görülmüştür, fark
sırasıyla p=0,001 ve p=0,042 olarak bulunmuştur.

‘’Çocuğunuza kullandırdığınız bitkisel üründen,
bitkisel çaydan-karışımdan veya bitki kısmından
fayda gördüğünüzü düşünüyor musunuz’’
sorusuna, bitki ve bitkisel içerikli ürün kullandıran
katılımcıların %76,7’si ‘’evet’’ cevabını vermiştir.
Ayrıca bu veri cinsiyete göre incelendiğinde
annelerin %77,3’ü, babaların %74,8’i fayda
gördüğünü belirtmiştir.
Bitki ve bitkisel içerikli ürün kullandıran
katılımcıların bitkiden ve bitkisel üründen
beklentisi incelendiğinde; annelerin %45,8’i,
babaların %49,6’sı bitki ve bitkisel ürünlerin
şikayetleri azaltmasını, ayrıca annelerin %37,2’si,
babaların %40’ı tedaviye destek olmasını
beklediğini ifade etmiştir.

Anneler (n=400) tarafından çocuklara bitki ve
bitkisel içerikli ürünler %93,2 oranında dahilen
kullandırılırken, babalar tarafından dahilen
kullandırma oranı %93,9 olarak görülmüştür.
Babalar için bu oran yüksek olarak görülmekle
beraber, ankete katılan baba sayısı son derece
azdır (n=115).

Bitki ve bitkisel içerikli ürün kullandıran
katılımcıların çocuklarına bitki ve bitkisel
içerikli ürün kullandırmadan önce kime
danıştığı sorulmuştur. Kimseye danışmadan
kullandıranların
%41,6
oranında
olduğu
görülmüştür. Katılımcıların çocuklarına bitki
ve bitkisel içerikli ürün kullandırmadan önce
danıştıkları kişi verileri Tablo 4’de gösterilmiştir.

Bitki ve bitkisel içerikli ürün kullandıran
katılımcılara ‘’Çocuğunuza bitkisel ürünü,
bitkisel çayı-karışımı veya doğrudan bitki kısmını
ne sıklıkla kullandırırsınız?’’ sorusu sorulmuş,
%77,6’sı
‘’hastalığı/şikayetleri
boyunca’’
cevabını vermiştir.
Çocuklara kullandırılan bitki ve bitkisel içerikli
ürün bilgisinin nerden/kimden öğrenildiği
incelendiğinde, katılımcıların %45,1’i bu bilgiyi
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Tablo 4. Katılımcıların çocuklarına bitki ve
bitkisel içerikli ürün kullandırmadan önce
danıştıkları kişi, Ankara, 2020
Danışılan kişi
Kimseye danışmadan kullandıran
Doktor
Eczacı
Komşu, arkadaş, akraba ve aile büyükleri
Aktar, baharatçı
Diğer
Toplam

n
%
223 41,6
121 22,6
78 14,6
71 13,2
30
5,6
13
2,4
536 100,0

Katılımcılara
çocuklarına
kullandırdıkları
bitki ve bitkisel içerikli ürünleri aldıkları yer
sorgulandığında ise %53,9 oranında “aktar”
cevabı alınmıştır. Bitki ve bitkisel içerikli
ürün kullandıran katılımcılara,
bu ürünleri
aldıklarında nerenin güvenilir ve kaliteli olduğunu
düşündükleri sorulduğunda ise %68,8 oranında
“eczane” cevabı ilk sırada yer almıştır. Bitki ve
bitkisel içerikli ürün kullandıran katılımcıların
yine bu ürünleri aldıkları yer ve alırken kaliteli/
güvenilir olduklarını düşündükleri yer bilgileri
Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5. Katılımcıların bitki ve bitkisel içerikli
ürünleri aldıkları yer ve bu ürünleri alırken
kaliteli/güvenilir olduklarını düşündükleri yer,
Ankara, 2020

Eczane
Aktar, baharat dükkanı
Market
İnternet, televizyon
Diğer
Toplam

Satın
alınan
yer (%)

20,9
53,9
13,3
2,6
9,3
100,0

TARTIŞMA
Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin dünya nüfusunun
%80’inden fazlasında kullanıldığı bilinmektedir.
Bu yöntemlerin gün geçtikçe sağlık sisteminde
artan bir bileşen halini aldığı görülmüştür
(8). Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kullanımı
çocuklar için de yaygınlaşmış ve bu kullanım
giderek artmıştır (9). Özellikle bitkisel tedavilerin
kullanımı tıbbın bir parçası olarak karşımıza
çıkmaktadır (10). Ülkemizde aileler tarafından
çocuklara bitki ve bitkisel içerikli ürün kullanımı
oldukça fazladır. Bu kullanımın hekim önerisi
dışında olması ve uygun olmayan yerlerden
bitkisel içerikli ürünlerin alınması istenmeyen
etkilere neden olmaktadır (10, 11). Bu kapsamda
bitki ve bitkisel içerikli kullanım alışkanlıkları ile
ilgili çalışmalar genellikle yetişkin yaş gruplarında
yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda hekim tavsiyesi
dışında bitkisel ürün kullanımının istenmeyen
sonuçlara yol açtığı görülmüştür.

n: Katılımcı sayısı

Ürün satılan yer

ürün hakkında hekime bilgi verdiği görülmüştür.
Öte yandan, sadece kronik hastalığa sahip
çocukların ebeveynlerinin %75,5’i kullandırdığı
bitki ve bitkisel içerikli ürün hakkında hekime
bilgi vermiştir. Kronik hastalığı olan (%83,2)/
olmayan (%16,8) çocukların ebeveynlerinin
kullandırdıkları bitkisel ürün hakkında, hekime
bilgi verip (%78,9)/vermeme oranı (%21,1)
arasında ilişki bulunmamıştır (p=0,375).

Kaliteli/
güvenilir
olduğu
düşünülen yer
(%)
68,8
23,9
3,4
0,2
3,7
100,0

Türkiye’de Öztürk ve arkadaşları (2008)
yaptıkları çalışmada, Türk çocukları arasında
tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) kullanımı
araştırılmıştır. Bu araştırmada aileler tarafında
çocuklara TAT yöntemleri içinde en sık bitkisel
tedavi (%76,7) uygulandığı sonucuna varılmış
ve bu uygulamayı dua (%7,4), vitaminler (5,9),
sıcak/soğuk uygulama (%2,9), aromaterapi
uygulamalarının (%2,7) takip ettiği görülmüştür
(12). Tarafımızca yapılan bu çalışma da bunu
destekler niteliktedir. Bu çalışmada, katılımcıların
536’sının (%74,4) çocuğuna bitki ve bitkisel
içerikli ürün kullandırdığı görülmüştür. Ayrıca
diğer bir çalışmada ise Bülbül ve arkadaşları
(2017), Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları bölümünde ailelerin bitkisel ürünlere
yaklaşımlarını incelemiştir. Bu araştırmaya
409 kişi katılmış ve katılımcıların %24’ünün

Ayrıca katılımcıların çocuklarına kullandırmış
olduğu bitki ve bitkisel içerikli ürün hakkında
hekime bilgi verme oranları araştırılmıştır. Buna
göre bitki ve bitkisel içerikli ürün kullandıran
katılımcıların kullandırma sebepleri göz önüne
alınmaksızın %78,9’unun çocuğuna kullandırdığı
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çocukları için bitkisel bir ürün kullandırdığı
görülmüştür (13). Tarafımızca yapılan çalışmada
çocuklarına bitkisel ürün kullandırdığını ifade
edenlerin sıklığının daha fazla (%74,4) olduğu
görülmüştür. Bu durum, çalışma yapılan illere
göre toplumsal kültür farklılıklarının, eğitim
düzeyi farklılıklarının bitki ve bitkisel içerikli
ürün kullanım sıklığını değiştirebileceğini ve
aynı zamanda son yıllarda ülkemizde bu ürünlerin
kullanma eğiliminin arttığını düşündürmüştür.

multivitaminler/mineraller, C vitamini, ekinezya,
diğer bitkisel ilaçlar, homeopatik ilaçlar olduğu
görülmüştür. Araştırmada TAT yöntemlerini,
katılımcıların %60’ı aile ve arkadaş tavsiyesi
üzerine çocuklarına kullandırmıştır (17).
Tarafımızca yapılan araştırma, bitki ve bitkisel
içerikli ürün kullanımına ve bitkisel yöntemleri
tercih etme nedenlerinin değerlendirmesine
yönelik olması sebebiyle diğer araştırmalardan
farklılık arz etmektedir. Fakat diğer araştırmalarda
olduğu gibi bu çalışmada da çocuklara kullandırılan
bitkisel içerikli ürün kullanım bilgisinin %45,1
oranında en fazla komşu, arkadaş, akraba ve
aile büyüklerinden öğrenildiği görülmüştür. Bu
durum aileler tarafından doğal olan ürünlerin
zararsız olduğu ve yan etkilerinin olmayacağı
algısına sahip olduğunu düşündürmüştür.
Dolayısıyla sağlık profesyonellerine danışmadan
bu bilgilere yakın çevresinden ulaştığı şeklinde
yorumlanmıştır.

Çarman ve arkadaşlarının (2018), kronik nörolojik
hastalığı olan çocukların tedavisinde TAT
uygulamalarının kullanımının değerlendirilmesi
üzerine yaptığı çalışmada katılımcıların dörtte
biri çocuklarına bitkisel ürün kullandırmıştır.
Bu kullanım bilgisini de komşularından ya da
diğer hasta yakınlarından öğrenmiş oldukları
görülmüştür (14). Çarman ve arkadaşları (2018)
bu çalışmada ayrıca dini yöntemler (dua,
muska), akupunktur, bioenerji, bal ürünlerinin
kullanımlarını da araştırmıştır. Topaloğlu ve
arkadaşları (2013) tarafından, Türkiye’nin
batısında solunum yolu enfeksiyonu geçiren
çocuklardaki alternatif tedavi uygulamalarını
tespit etmeyi ve ailelerin bu tedaviler hakkındaki
düşüncelerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu
çalışmada çocukların ateşini düşürmek için
kullanılan uygulamalar (ılık duş, soğuk suyla
silme vb.) ve öksürüğü azaltmak için kullanılan
yöntemler (bal vermek, buhar uygulamak,
zencefilli bal vermek, pekmez vermek vb.)
incelenmiştir. Katılımcıların bilgi kaynakları
sorgulandığında ilk iki sırada akrabalar (%35,4)
ve aile bireyleri (%34) yer almıştır (15). Bülbül ve
arkadaşları (2009), çocuklarda tıp dışı alternatif
uygulamalar konusunda ailelerin görüşlerini
incelemiştir. Bu çalışmada geleneksel tedavi
yöntemleri incelendiğinde en fazla kullanılan
uygulama yönteminin saçlara badem/zeytinyağı
sürmek, zayıflamak için bitkisel çay, mide ağrısı
için ballı süt, yakı/şişe çekmek, kabızlık için
sinameki kullanımının ilk beş sırada olduğu
görülmüştür. Bu çalışmada çocuklara uygulanan
TAT yöntemlerinin %22’si ailelere arkadaşları
tarafından önerilmiştir (16). Lim ve arkadaşları
(2005), çocuk hastanesinde tamamlayıcı ve
alternatif tıp kullanımını araştırmıştır. Bu
çalışmada en yaygın kullanımın ilk beş sırada

Lim ve arkadaşlarının (2005), çocuklarda TAT
uygulamalarının kullanımı üzerine yaptığı
çalışmada bitkisel tedavilerin en sık soğuk
algınlığı ve grip semptomları (%29) daha
sonra ise genel sağlığı desteklemek (%27)
için kullanıldığı görülmüştür (17). Bülbül ve
arkadaşları (2017) ailelerin bitkisel ürünlere
yaklaşımlarını incelediği çalışmada, çocuğuna
bitkisel ürün kullandıranların %60,6’sı öksürük,
%11,5’i kabızlık, %6,1’i gaz sancısı, %6,1’i ishal,
%3,6’sı karın ağrısı, %2,4 diş problemleri, %2,4’ü
ateş düşürücü etki, %0,6’sı baş ağrısı için bitkisel
ürün kullanmıştır (13). Bitki ve bitkisel içerikli
ürünlerin tarafımızca yapılan bu çalışmada da
benzer şekilde en yüksek oranda (%72,4) öksürük
ve boğaz ağrısında kullandırıldığı görülmüştür.
Fakat, Bülbül ve arkadaşları (2009) çocuklarda
tıp dışı alternatif uygulamalar konusunda ailelerin
görüşlerini inceledikleri diğer bir çalışmada ise
çocuklar için bitkisel ürünlerin en sık kabızlık
(%30,8), öksürük (%22,5), gaz sancısı (%14,8)
şikayetleri için kullanıldığı tespit edilmiştir
(16). Bülbül ve arkadaşları (2009) çalışmalarını
Kırıkkale Üniversitesi’nde ve Ankara’da beş
sağlık ocağında Haziran-Eylül 2018 tarihleri
arasında yaparken, tarafımızca yapılan çalışma
Aralık 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında
yapılmıştır. Mevsimsel farklılıkların bitkisel
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ürünlere olan talebi değiştirebileceği Bülbül
ve arkadaşlarının (2009) yaptığı çalışmada
çocuklarda mevsimsel olarak üst solunum
yolu hastalıklarından ziyade gastrointestinal
sistem problemlerinin daha sık görülebileceği
dolayısıyla araştırma yapılan dönemde bitkisel
ürünlerin en sık kabızlık için kullanıldığını
düşündürmüştür. Tarafımızca yapılan çalışmada
ise kış mevsiminde yapıldığından dolayı üst
solunum yolu hastalıklarının bu mevsimde daha
fazla görülebileceği dolayısıyla bu dönemde
çocuklara en sık öksürük için bitkisel ürünlerin
kullanıldığını akla getirmiştir. Bu farklılık yıllara
ve yıl içindeki dönemlere göre, ailelerinin bitki
ve bitkisel içerikli ürün kullanım durumlarına
yönelik yaklaşımlarının değişmiş olabileceğini
düşündürmüştür.

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme ile diğer
çalışmalara benzer olarak tarafımızca yapılan
araştırmada da eğitim düzeyinin tamamlayıcı tıp
kullanımını etkileyen faktörler arasında olduğu
görülmüştür. Araştırmada ailelerin eğitim düzeyi
arttıkça çocuklara bitki ve bitkisel içerikli ürün
kullandırma oranı artmıştır. Ayrıca, üniversite
mezunlarının çocuklarına bitki ve bitkisel
içerikli ürün kullandırma nedeninin ortaöğretim
mezunlarından ve lise mezunlarından Tablo
3’te belirtilen tüm kullandırma nedenleri için
istatistiksel olarak farklı olduğu bulunmuştur.
Eğitim düzeyi yüksek aileler, televizyon, gazete,
internet vb. araçlarla daha fazla etkileşim
halindedirler. Dolayısıyla bu etkileşimin, bitki ve
bitkisel içerikli ürün kullanımını teşvik ettiğini bize
düşündürmüştür. Diğer yandan, öğrenim düzeyi
yüksek olan ebeveynlerin bilimsel yayın okuma,
takip etme ve anlama düzeyleri düşünüldüğünde;
bu tarz bilgiye internet ve medya kanalı ile
ulaşabilmeleri sebebiyle bitkisel ürünlerle
ilgili yaptıkları uygulamaların ne kadar doğru
olabileceği ortadadır. Bu sebeplerle ebeveynlerin
bu ürünlerle ilgili bilgi ve uygulamalar hakkında
başvuruda bulunacakları kişiler uzman sağlık
profesyonelleri olmalıdır.

TAT kullanımını etkileyen faktörler arasında
eğitim düzeyinin önemli olduğu yapılan
araştırmalarda belirtilmiştir. Eğitim düzeyi yüksek
olan ailelerin TAT kullanımı artmaktadır (18).
Steel ve arkadaşları (2018), Avustralya nüfusunda
tamamlayıcı tıp kullanımını kesitsel bir araştırma
ile değerlendirdikleri bir çalışmanın sonucunda
TAT yöntemi kullanma ile eğitim arasında anlamlı
bir ilişki olduğunu görmüşlerdir (p<0,001) (19).
Martel ve arkadaşları (2005), kanser hastası
çocuklarda alternatif ve tamamlayıcı tedavilerin
kullanımını incelemiştir. İnceleme sonucunda
tedavide, bitkisel ilaçlar/homeopati/vitaminler,
fiziksel stratejiler, manevi/zihinsel stratejiler ve
beslenme yaklaşımlarının öncelikli olarak tercih
edildiği görülmüştür. Bu araştırmada babaların
(%16) eğitim düzeyi ile TAT yöntemi kullanımı
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
görülmüştür. Kolej veya üniversite mezunu
olan babaların bir meslek eğitimi almış veya
lise mezunu olan babalara kıyasla çocuklarına
TAT yöntemi kullanımının daha fazla olduğu
görülmüştür (sırasıyla %65, %35) (20). Bülbül ve
arkadaşlarının (2009) araştırmasında, lise mezunu
bireylerin TAT uygulamalarını %22,3 oranıyla
en fazla kullananlar olduğu ifade edilmiştir
(16). Steel ve arkadaşlarının (2018), Martel ve
arkadaşlarının (2005), Bülbül ve arkadaşlarının
(2009) yaptığı çalışmalardan farklı olarak
tarafımızca yapılan çalışmada katılımcıların bitki
ve bitkisel içerikli ürün kullanımı ayrıntılı olarak

Steel ve arkadaşlarının (2018) yaptığı çalışmada,
kronik hastalık tanısı olmayan kişilerin herhangi
bir TAT yöntemi kullanma sıklığı daha düşük
bulunmuştur (19). Fakat tarafımızca yapılan
çalışmada, Steel ve arkadaşlarının çalışmasından
farklı olarak bitki ve bitkisel içerikli bir
ürün kullanım ile çocukların kronik hastalığı
olmaması arasında bir ilişki bulunamamıştır.
Bu durum bölgemizin yerel bitki çeşitliliğinin
fazla olması ve kültür yapısının farklı olması
nedeniyle kronik hastalığı olmayan bireylerde de
bitkisel ürün kullanımının fazla olduğu şeklinde
yorumlanmıştır.
Bu çalışmada bitki ve bitkisel içerikli ürünler
ailelerin %46,3’ü için doğal ve zararsız
olduğu düşüncesiyle, %35,6’sı için de tıbbi
yöntemlerle birlikte faydalı olacağı düşüncesiyle
kullandırılmıştır. Tuncel ve arkadaşları (2014),
kronik hastalığı olmayan çocuklarda TAT
kullanımı ile ilgili çalışma yapmıştır. Yapılan
çalışmada katılımcıların %70’inin, tıbbi tedaviden
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kısmen ya da tamamen fayda görmedikleri için
TAT uyguladıklarını ifade etmişlerdir (21).
Topaloğlu ve arkadaşları (2013) solunum yolu
enfeksiyonu geçiren çocuklarda alternatif tedavi
uygulamalarının, aileler tarafından çocuklara
%62,7 oranında tedaviden önce, %28,7 oranında
ise ilaçlarla birlikte uygulandığını bildirmiştir.
Aynı çalışmada katılımcıların %5,6’sı uygulama
sonunda hiç fayda görmediğini ifade etmiştir
(15). Tarafımızca yapılan çalışmada da benzer
şekilde sonuçlar görülmüştür. Bu araştırmada,
çocuklara kullandırılan bitki ve bitkisel içerikli
üründen fayda görmediğini belirtenlerin oranı
%5’tir. Sonuçlarımıza göre ailelerin %12,3’ü
çocuklarına bitki ve bitkisel içerikli ürünleri
ilaçlarla birlikte kullandırmıştır. Dolayısıyla bu
durumun istenmeyen bitki ilaç etkileşimlerine
yol açabileceğini, tedaviden yeterli düzeyde yanıt
alınamayacağını düşündürmüştür.

çocuklarda kullanılan bitki ve bitkisel ürünlerini
tercih nedenleri ayrıntılı olarak incelenmekten
ziyade genel TAT başlığında incelenmiştir.
Literatürlerde, Tamamlayıcı ve alternatif
tıp uygulaması şeklinde geçen terminoloji
günümüzde doğru olarak kabul edilmemektedir.
Tıbbın alternatifinin olmayacağı hususu, sağlık
alanında hizmet veren herkesin bildiği bir
gerçektir. Bu sebeple kanıta dayalı bitkisel ilaç
kullanım bilgisi olan Fitoterapi uygulamaları da
Sağlık Bakanlığı’nın Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp Yönetmeliği içinde yer almaktadır. Bakanlık
tarafından tıp ve diş hekimlerine uygulama
yetkisi verilen Fitoterapiye, alternatif tıp
gözüyle bakılmaması “Tamamlayıcı tıp” olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir (23-25). Bu
çalışma sırasında yapılan literatür taramaları,
halen bu uygulamaların alternatif tıp olarak
değerlendirildiğini göstermiştir.

Ayrıca ailelerin çocuklarına uyguladıkları
tamamlayıcı tıp kullanımı hakkında hekimlerine
bilgi vermesi gerekmektedir. Ottolini ve
arkadaşları (2001), Washington’da çocuklar
arasında tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımını
incelemiştir. Bu çalışmada katılımcıların %36’sı
çocuk doktoruna TAT kullanımını hakkında
bilgi vermiştir (22). Bülbül ve arkadaşlarının
(2009) çocuklarda tıp dışı alternatif uygulamalar
konusunda ailelerin görüşlerini incelediği
çalışmada, ailelerin %21,2’si çocuk doktoruna
TAT kullanımı hakkında bilgi verdiğini ifade
etmiştir (16). Tarafımızca yapılan bu çalışmada
ise katılımcıların büyük çoğunluğu (%78,9)
çocuklarına kullandırmış oldukları bitki ve
bitkisel içerikli ürün hakkında hekime bilgi
verdiğini belirtmiştir. Bu sonuçlar, çalışmaya
katılan ailelerin öğrenim düzeylerinin yüksek
olması nedeniyle kullanmış oldukları ürünleri
hekime bildirdikleri ve hekimlerine bu konuyu
danıştıkları şeklinde yorumlanmıştır.

İncelenen çalışmalarda bitkilere ve bitkisel içerikli
ürünlere kolay ulaşılabilmesi, medya araçlarında
uzman olmayan kişiler tarafından ailelerin
yönlendirilmesi ve “doğal zararsızdır” düşüncesi
ebeveynlerin bu ürünlere olan talebi arttırdığına
vurgu yapılmaktadır. Yine bu çalışmalarda
sağlık profesyonellerinin ailelerin vermiş olduğu
TAT kullanım bilgisinin doğuracağı sonuçları
tartışabilmesi için artan literatür çalışmaları
incelemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır
(26). Tarafımızca yapılan bu çalışmada da bitki
ve bitkisel ürünlerin sağlık profesyonellerine
danışılmadan kullanıldığı, farmasötik formda olan
bitkisel preparatların eczane haricinde yerlerden
de alındığı (baharat dükkanı, market, internet
vb.) görülmüştür. Katılımcılarda, bitkilerin ve
bitkisel içerikli ürünlerin doğal olduğu için zarar
vermeyeceği düşüncesinin olduğu ve bu ürünleri
sağlık profesyonellerine danışmadan çocuklarına
kullandırmalarında
herhangi
bir
sakınca
görmedikleri anlaşılmıştır.

Görüldüğü gibi bitkisel tıbbi ürünlerin pediatrik
kullanımı daha önceki çalışmalarda ağırlıklı
olarak TAT çatısı altında araştırılmıştır.
Ülkemizde çocukların kullandıkları bitki ve
bitkisel ürünlerle ilgili çalışma sayısı çok kısıtlı ve
olan çalışmalarda az sayıda katılımcı ile yapıldığı
görülmüştür. Yapılan çalışmalarda katılımcıların

SONUÇ
Sonuçlarımıza göre toplumun her kesiminde
bulunan ebeveynler çocukları için bitki ve bitkisel
içerikli ürünleri yaygın bir şekilde kimseye
danışmadan kullandıkları tespit edilmiştir. Bu
tip ürünleri büyük oranda aktar ve/veya baharat
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dükkânlarından temin etmekle beraber eczanede
satılan ürünlere duydukları güvenin çok daha
yüksek olduğu görülmüştür. Toplumda eğitim ve
öğrenim düzeyi farklı olan ebeveynlerin özellikle
öksürük ve soğuk algınlığı şikâyetlerinde
çocuklarına bu ürünleri kullandırdıkları sonucuna
da varılmıştır. Bu sebeple çocuk hekimlerinin
hastalarının bitki ve bitkisel içerikli ürün kullanım
bilgisini sorgulamaları ve bu tip ürünlerin
eczanelerden satın alınması hususunda hastalarını
yönlendirmeleri gerekmektedir.
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Plastik Cerrahi Ameliyatı Geçirmiş Kadınların Beden İmajı ve
Benlik Saygıları Arasındaki İlişki
The Correlatıon Between Body Image and Self-Esteem Among Women
Undergoing Plastic Surgery
1

2

Elif KARACA , Kerime Derya BEYDAĞ
ÖZ

ABSTRACT

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 hastanenin estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniği’ nde 15 Mart- 1
Mayıs 2019 tarihleri arasında 102 kadın hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler anket formu, Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) ve Rosenberg
Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ile elde edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların VAÖ puan ortalaması 154,99±19,73 ve RBSÖ puan ortalaması 24,87±3,83 olarak bulunmuştur. 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 bulunmuştur (p<0,05).
SONUÇ: Araştırma, kadınların beden imajının benlik saygılarını
etkilediğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Beden imajı, Benlik saygısı, Plastik cerrahi

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 participants’ BPS mean scores and their age , their marital status groups,
their status of having children, their reason for the undergoing surgery, satisfaction with the surgery, how they found themselves physically 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 affects their self-esteem.
Keywords: Plastic surgery, Body image, Self-esteem

GİRİŞ

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).

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
1. Uzm. Hem., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A. D., İstanbul
E-posta Adresi: elfkrc89@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-9749-4849
2. Doç.Dr. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul E-posta Adresi: derya.beydag@okan.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-7251-4882

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).

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).

Son on yılda estetik cerrahinin popülaritesi gide
rek artmaktadır. Çeşitli sosyoekonomik düzeyden
genç-yaşlı, kadın-erkek görünüm geliştirme adı
altında 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).

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.

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

182

Sağlık ve Toplum 2021;31 (2) 181.194

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.

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.

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

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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Tablo 1. Kadınların Sosyo-Demografik
Özelliklerine Göre Dağılımı (İstanbul, 2019)

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.

Değişkenler
n
%
Yaş ortalaması 40,55±12,45 (min: 18, maks: 71)
18-40 yaş
49 48,0
Yaş Grubu
41 yaş ve üzeri
53 52,0
Evli
69 67,6
Medeni
durumu
Bekar
33 32,4
67 65,7
Çocuğu olma Var
durumu
Yok
35 34,3
Çalışıyor
56 54,9
Çalışma
durumu
Çalışmıyor
46 45,1
İlköğretim
16 15,7
Öğrenim
Lise
32 31,4
durumu
Üniversite ve üzeri
54 52,9
Gelir giderden az
16 15,7
Gelir düzeyi
Gelir gidere denk
39 38,2
Gelir giderden fazla
47 46,1
Toplam
102 100,0

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.

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).

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).

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).

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).

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,

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
Estetik operasyon yaptırma nedeni

n

%

Sağlık problemi nedeniyle

64

62,7

Kendi isteği ile

38

37,3

42

41,2

Operasyon kararı vermede güçlük Yaşayan
yaşama durumu
Yaşamayan

60

58,8

1-3 ay

61

59,8

4 ay ve üzeri

41

40,2

Daha önce estetik operasyon geçirme Geçirmeyen
durumu
Geçiren

76

74,5

26

25,5

Operasyon olmaktan memnun olma Memnun
durumu
Emin değil

89

87,3

13

12,8

Operasyon öncesine göre daha iyi
Operasyon sonrasında kendini fiziksel
Operasyon öncesi ile aynı
olarak nasıl bulduğu
Operasyon öncesine göre daha kötü

83

81,4

13

12,7

6

5,9

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

Operasyon üzerinden geçen süre

Geçirilen operasyon türü

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

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

Z: 3,874
p: ,000

Z: 1,533
p: ,128

Yaş grubu

İstatistiksel test
Medeni durum
Evli

69

150,78±20,01

24,42±3,72

Bekar

33

163,78±16,12

25,78±3,93

Z: -3,259
p: ,002

Z: -1,691
p: ,094

İstatistiksel test
Çocuğu olma durumu
Var

67

148,59±18,81

24,06±3,72

Yok

35

167,22±16,12

26,40±3,59

Z: -5,046
p: ,000

Z: -3,039
p: ,003

İstatistiksel test
Çalışma durumu
Çalışıyor

56

158,01±18,29

26,33±3,32

Çalışmıyor

46

151,30±20,96

23,04±3,66

Z: 1,727
p: ,087

Z: 4,734
p: ,000

İstatistiksel test
Öğrenim durumu
İlköğretim a

16

147,62±22,71

21,56±2,58

Lise b

32

155,15±20,93

24,37±3,77

54

157,07±17,55

26,16±3,54

KW: 3,420
p: ,181

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

Üniversite ve üzeri

c

İstatistiksel test
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

KW: 3,751
p: ,153

KW: 3,331
p: ,189

İstatistiksel test

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

Estetik operasyon yaptırma nedeni
Sağlık problemi nedeniyle
Kendi isteği ile

VAÖ
Ort±SS

RBSÖ
Ort±SS

64
38

148,78±19,25
165,44±15,88
Z: -4,500
p: ,000

24,84±3,85
24,92±3,83
Z: -,101
p: ,920

42
60

153,02±20,02
156,36±19,57
Z: -,841
p: ,402

25,46±3,64
24,46±3,93
Z: 1,288
p: ,201

61
41

157,06±19,16
151,90±20,39
Z: 1,300
p: ,197

24,91±3,74
24,80±3,99
Z: ,143
p: ,886

76
26

154,75±20,51
155,69±17,60
MU: -,223
p: ,824

24,86±3,65
24,88±4,40
MU: -,016
p: ,987

89
13

157,12±18,76
140,38±20,73
MU: 5,612
p: ,018

24,87±3,83
24,84±3,93
MU: ,004
p: ,951

83
13
6

158,46±18,82
145,07±12,13
128,33±19,71
KW: 14,977
p: ,001 a>b>c

25,01±3,84
25,00±3,74
22,66±3,77
KW: 1,713
p: ,425

17
59

173,46±12,05
154,92±17,49

25,58±3,58
24,52±4,14

26

149,69±19,42

24,81±3,79

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

KW: ,597
p: ,742

İstatistiksel test
Operasyona karar vermede
güçlük yaşama durumu
Yaşayan
Yaşamayan
İstatistiksel test
Operasyon üzerinden geçen süre
1-3 ay
4 ay ve üzeri
İstatistiksel test
Daha once estetik operasyon
geçirme durumu
Geçirmeyen
Geçiren
İstatistiksel test
Operasyon olmaktan memnun
olma durumu
Memnun
Emin değil
İstatistiksel test
Operasyon sonrasında kendini
fiziksel olarak nasıl bulduğu
Operasyon öncesine göre daha iyi a
Operasyon öncesi ile aynı b
Operasyon öncesine göre daha kötü c
İstatistiksel test
Geçirilen operasyon türü
Yüz estetiği a
Meme estetiği b
Birden fazla uygulama (karın germe, yağ
aldırma, kalça, basen vb.) c
İstatistiksel test

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
Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ)

rs: Sperman Korelasyon; p<0,05

rs

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)
,364

p

,000

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).

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.

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.

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.

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
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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.

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 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

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.

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).

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.

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.
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Türkiye’de Yenilebilir Ot Tüketim Durumu
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ABSTRACT

Yenilebilir otlar mikro besin ögeleri ve biyoaktif bileşenler için
önemli kaynaktır. Otlar, dünyanın birçok bölgesinde kültürel ve
genetik mirasın bir parçası olup toplumlar tarafından geleneksel
olarak kullanılmakta iken günümüzde de besin çeşitliliğine dayalı
sağlıklı beslenmede dikkati çekmekte ve önem kazanmaktadır. Madımak, yemlik, yarpuz, ısırgan gibi otlar; kızılcık, böğürtlen, ahlat gibi
meyveler bunlara örnek verilebilir. Türkiye’de on binden fazla bitki
çeşidi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı yenebiliyor ve bir kısmı da
endemiktir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’yi temsil eden yenilebilir
ot tüketiminin ve çeşitliliğinin sıklığını ortaya koymak ve beslenme
politikalarına katkı sunmaktır. 15 ve üzeri yaş grubundaki tüm bireylerden %65,9’u yenilebilir ot tüketmektedir. Yenilebilir ot tüketimi ile
eve giren kazanç arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır. Yenilebilir ot tüketimi cinsiyete, yaşa ve İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflamasına (İBBS) göre istatistiksel olarak fark anlamlı
bulunmuştur (p<0.05). Akdeniz diyetinin önemli bir özelliği olan yenilebilir otların tüketimi besin çeşitliliğine dayalı sağlıklı beslenme
yönünden desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: yenilebilir otlar, beslenme, Türkiye Beslenme
ve Sağlık Araştırması

Wild edible plants (herbs) are the important source of micronutrients
and bioactive molecules. Polygonum cognatum, manger (Tragopogon porrifolius), pennyroyal (Mentha pulegium), nettle like herbs
(Urtica sp.) and fruits like; cranberry (Cornus mas), blackberry
(Rubus fruticosus) and wild pear (Pyrus elaeagrifolia) could be
given as an example. In Turkey there are more than ten thousand
herb varieties. Some are edible and others are endemic plants. The
purpose of this study was to determine the consumption and diversity
of edible herbs in a Turkey representing sample and contribute to
nutrition policies. In general, 65,9% of the subjects aged 15 years
and over reported consuming edible herbs. No significant difference was determined between consuming edible herbs and household
budget gain. Edible wild plant consumption was found statistically
significant between gender, age groups and Statistical Territorial
Units Classification (p<0.05). Consumption of edible plants being
a special characteristic of Mediterranean diet and healthy nutrition
based on food diversity should be encouraged.
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GİRİŞ
İlk çağlardan beri insanoğlu kendi yöresinde
bulunan bitkilerden farklı amaçlarla yararlanmıştır.
İnsanlar bitkilerden gıda olarak yararlanmayı
zamanla öğrenmiş ve bu bilgilerini nesilden nesile
aktararak yaşamlarını sürdürmüş ve çok tüketilen
bitkilerin kültürünü yaparak daha verimli ve
kaliteli ürün elde etmeye yönelmişlerdir. Yabani
besin bitkileri yetiştiği yörelerde halk tarafından
tanınmakta ve toplanıp değerlendirilmektedir.
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Hangi bitkinin ne zaman, hangi kısmının, nasıl
değerlendirileceği bitkilerle ilgili halk kültürünün
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (1,2). Otlar
küresel beslenme ve besin güvencesi için büyük
önem taşımaktadır (3).

bulunmaktadır. Bunların bir kısmı yenebiliyor
ve bir kısmı da endemiktir. Diğer ifade ile sadece
Türkiye’de yetişmektedir. Türkiye, Avrupa
kıtasının tamamında yetişenden daha fazla bitki
çeşitliliğine sahiptir (11).

Yenilebilir otlar mikro besin ögeleri ve biyoaktif
bileşenler için önemli besin ögesi kaynağıdır.
Otların birçoğu diyet posası, C vitamini, demir,
potasyum ve fosfor gibi bazı minerallerin günlük
gereksinmesinin karşılanmasına katkı sağlar (4,5).
Birçok yenilebilir bitki besin değeri ve içerdiği
vitaminler açısından zengindir. Ayrıca bu otların,
özellikle besin kaynakları kıt olan toplumların
dengeli bir beslenme kültürü açısından son derece
önemli olduğu ifade edilmektedir (6).

Yenilebilir otlardan çorbalar, sebze yemekleri,
sarma ve salatalar yapıldığı gibi, özel aromaya
sahip olanlar taze ve kurutularak tat verici
olarak mutfaklarda kullanılmakta ve çay olarak
içilmektedir. Yemek olarak kullanılan otlar bir
anlamda sebzelerin kendiliğinden yetişenleridir.
Bazı otların ise daha önce kültür bitkisi oldukları,
zamanla yabani ota dönüştükleri sanılmaktadır
(12).
Erzurum’un “Yenilebilir Otları Ve Yemeklerde
Kullanım Şekillerine Yönelik Bir Araştırma” da
yerel halk tarafından yemeklik olarak kullanılan
veya yan ürün olarak yemeklere katılan 70’den
fazla ot türü tespit edilmiştir. Özellikle kırsal kesim
tarafından ekonomik kaynaklı olarak tüketilen bu
otların türlerine ve özelliklerine göre meyveleri,
gövdeleri, yaprakları, çiçekleri, kökleri, tohumları
ve yumru gibi kısımları kullanılmaktadır (13).

Otlar, dünyanın birçok bölgesinde kültürel
ve genetik mirasın bir parçası olup toplumlar
tarafından geleneksel olarak kullanılmakta
iken günümüzde de besin çeşitliliğine dayalı
sağlıklı beslenmede dikkati çekmekte ve önem
kazanmaktadır (7).
Yenilebilir otlar; doğal olarak kendiliğinden
belirli mevsimlerde, belirli bölgelerde yetişen
ekonomik değer açısından yetiştirilmesine gerek
görülmeyen, yetiştiği mevsimde yöre insanları
tarafından toplanarak tüketilen bitkilerdir.
Madımak, yemlik, yarpuz, ısırgan gibi otlar;
kızılcık, böğürtlen, ahlat gibi meyveler bunlara
örnek verilebilir (8). Doğadan toplanarak ve
sebze şeklinde tüketilen 600’den fazla bitki türü
vardır. En çok toplanan sebze türlerinden bazıları
ebegümeci (Malva spp.), madımak (Polygonum
spp.), kaldırık (Trachystemon orientalis), hayıt
(Vitex agnuscastus), rezene (Foeniculum vulgare)
ve yabani kuşkonmazdır (Asparagus spp.) (9).

Yenilebilir yabani bitkiler üzerine yapılan bir
çalışmada Ege, Karadeniz ve Akdeniz olmak
üzere üç farklı biyocoğrafik bölgeden 12 farklı
yenilebilir yabani bitki türü toplanarak besin ögesi
kompozisyonunu belirlemek amacıyla analizler
yapılmıştır. Standart yöntemler ve referans
materyaller kullanılarak makro besin öğesi, mineral
ve C vitamini analizleri gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın
bulguları,
yenilebilir
yabani
bitkilerin çoğunun diyet lifi, C vitamini, demir,
potasyum ve fosfor gibi bazı besin ögeleri
açısından beslenmemize önemli ölçüde katkıda
bulunduğunu göstermektedir. Bu bitkiler, yüksek
besin içeriğinden dolayı yaygın olarak tüketilen
diğer bitkilere alternatif olarak tüketilebilirler.
Bununla birlikte, hazırlama yöntemleri ve
tüketim şekli de beslenme gereksinimlerine
olan katkının değerlendirilmesinde göz önünde
bulundurulmalıdır (14).

Bu anlamda günlük beslenmesinde farklı türde
birçok besin maddesi kullanan insanoğlu için
çevrelerinde yetişen bitkiler de besin maddesi
olmuştur. Bu bitkileri besin olarak tüketirken
gözlemler ve geçmişten gelen deneyimler
sonucunda elde edilen bilgiler sayesinde
gerek beslenme amaçlı gerekse hastalıklardan
kurtulmak için tedavi amaçlı kullanımı nesilden
nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır (10).
Türkiye’de

on

binden

fazla

bitki

Ege Bölgesi’nde yabani yenilebilir bitkiler yaygın
olarak tüketilmekte olup bu konuda yapılan
bir çalışmada Ege Bölgesi’ndeki bireylerin

çeşidi
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çoğunluğu haftada 1-2 kez yabani türleri
tükettiklerini belirtmiştir (15).

çuhaçiçeği, papatya vb.), 8. Çay olarak tüketilen
tıbbi bitkiler (kuşburnu çayı, kadınılcık, dağ
kekiği, dağ çayı, adaçayı, ıhlamur vb.) ve 9.
Baharat olarak tüketilen tıbbi bitkiler (dağ kekiği,
sumak, dağ nanesi [yarpuz], tarhana otu vb.)
olarak sınıflandırılmıştır (16).

“Avrupa Birliği Biyoçeşitlilik Stratejisi 2020
(EU Biodiversity Strategy 2020)”, özellikle
de 3. ve 6. hedefleri (daha fazla sürdürülebilir
tarım ve ormana erişim ve küresel biyoçeşitlilik
kaybının önlenmesi) doğal kaynaklara değer
verilmesini içermektedir. Türkiye’de “Tarım
Stratejisi” sürdürülebilir tarım (doğal kaynakların
korunması, sürdürülebilirliği ve rehabilitasyonu),
gıda güvenliği ve güvencesi, sağlıklı tıbbiaromatik bitkiler ve kırsal gelişmeyi içermektedir.
“Ulusal Kırsal Kalkınma Planı” biyolojik
çeşitliliğin korunmasını amaçlamaktadır.

Araştırmada ülkemizde yenilebilir ot tüketiminin
yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı
saptanmıştır. Araştırma için T.C. Sağlık Bakanlığı
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Araştırma
Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan
(2011-KAEK-19) 14.02.2017 tarihinde Etik
Kurul onayı alınmıştır. Araştırmaya katılan
bireylerden “Aydınlatılmış Onam Formu”
alınması sağlanmıştır.

Bu araştırmanın amacı Türkiye’yi temsil eden
yenilebilir ot tüketiminin ve çeşitliliğinin sıklığını
ortaya koymak ve besin ve beslenme politikalarına
katkı sunmaktır.

Verilerin analizi SPSS 23 istatistik paket
programı ile yapılmıştır. Nitel değişkenler sayı
ve yüzde (%) olarak verilmiştir. Nitel verilerin
değerlendirmesinde ki-kare (c2) test istatistiği
kullanılmıştır. Çalışmadaki bütün istatistiksel
değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi %5 olarak
belirlenmiş ve p<0.05 olarak ifade edilmiştir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA)
2017, örneklem büyüklüğü 15 ve üzeri yaş ve
cinsiyete göre Türkiye toplamı bazında tahminler
üretecek şekilde hesaplanmıştır. Örneklem
TÜİK tarafından küme örnekleme ve %2 hata
payı ile 15 yaş üzeri 22414 kişi belirlenmiştir.
Araştırmaya katılım %57,8 olmuştur. TBSA 2017
ile ülkemizde toplumun beslenme, bilgi, tutum
ve alışkanlıkları konusunda güncel verilerin
sağlanması amaçlanmıştır (16).

BULGULAR
Tüm 15 ve üzeri yaş grubundaki bireylerden
(n:12977) %65,9’u (erkeklerin %64,4’ü, kadınların
%67,3’ü) yenilebilir otları tüketmektedir ve
kadınlarda tüketim durumu erkeklerden fazladır,
aradaki fark istatistiksel yönden anlamlıdır (Tablo
1).
Yaş gruplarına göre yenilebilir ot tüketim sıklığı
dağılımlarına bakıldığında en fazla sırası ile 5064 yaş grubu bireylerde tüketim %71,3 iken 65
ve üzeri yaş grubundakilerde %66,3’tür. En az
tüketim ise 15-18 yaş grubundadır (%55,7).
Yaş gruplarındaki yenilebilir yabani ot tüketimi
arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır
(istatistiksel farklar 15-18 yaş ve 50-64 yaş
grubundan kaynaklanmaktadır) (Tablo 2).

Yenilebilir otların sınıflandırılmasında Tarım
ve Orman Bakanlığının sınıflandırılması
kullanılmıştır. Buna göre yenilebilir otlar 9 grupta
toplanmıştır. Bunlar; 1. Yabani (doğa) mantarları
(kanlıca, imparator, kuzukulağı mantarı vb.), 2.
Yaprağı yenilenler (madımak, turp otu, yemlik
[helevan], ısırgan, labada [evelik], kaldirik [ıspıt,
zılbıt], sirken, hardal otu, ebegümeci vb.), 3.
Sapı ve sürgünleri yenilenler (ışgın, acı ve tatlı
sarmaşık, deniz börülcesi, çakşır, diken ucu, vb.),
4. Kökü yenilen (kenger, sakarcık, şevketi bostan,
vb.), 5. Meyvesi yenilenler (dağ eriği, ahlat, alıç,
çitlembik, böğürtlen, at elması, karamuk, yaban
mersini, koca yemiş, kuşburnu, murt [hambalez],
vb.), 6. Tohumu yenilenler (ısırgan otu tohumu,
menengiç, vb.), 7. Çiçeği yenilenler (ballıbaba,
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Tablo 1. 15 ve üzeri yaş grubundaki tüm bireylerde cinsiyete göre yenilebilir ot tüketim durumu
dağılımı, Türkiye 2017
Yenilebilir ot tüketim durumu
Cinsiyet

Tüketen (n:8549)

Tüketmeyen (n:4428)

Toplam (n:12977)

Sayı

Kolon %

Satır %

Sayı

Kolon %

Satır %

Sayı

Kadın

4390

51,4

67,3

2130

48,1

32,7

6520

Erkek

4159

48,6

64,4

2298

51,9

35,6

6457

Toplam

8549

100,0

65,9

4428

100,0

34,1

12977

c : 12.310; p<0.05.
2

Tablo 2. 15 ve üzeri yaş grubundaki tüm bireylerde yaş gruplarına göre yenilebilir ot tüketimi
dağılımı, Türkiye 2017
Yenilebilir yabani otları tüketme durumu

Yaş (yıl)

19-49

Tüketen (n: 8549)
%
Sayı
55,7
587
65,4
5228

50-64

1796

71,3

722

28,7

2518

≥65

938

66,3

476

33,7

1414

15-18

Tüketmeyen (n:4429)
%
Sayı
44,3
467
34,6
2764

  

Toplam (n:12978)
Sayı
1054
7992

c : 82.783; p<0.05. Satır yüzdesidir.
2

Tablo 3. 15 ve üzeri yaş grubundaki bireylerin cinsiyetlerine göre yenilebilir ot türleri tüketiminin
dağılımı, Türkiye 2017
Yenilebilir Ot Türleri

Yabani (doğa) mantarları
(Kanlıca, imparator,
kuzukulağı mantarı vb.)
Yaprağı yenilenler (Madımak,
turp otu, yemlik [helevan],
ısırgan, labada [evelik,
kaldirik], ıspıt[ zılbıtt, sirken,
hardal otu, ebegümeci vb.)
Sapı ve sürgünleri yenilenler
(Işgın, acı ve tatlı sarmaşık,
deniz börülcesi, çakşır, diken
ucu vb.)
Kökü yenilen (Kenger,
sakarcık, şevketi bostan, vb.)
Meyvesi yenilenler (Dağ
eriği, ahlat, alıç, çitlembik,
böğürtlen, at elması, karamuk,
yaban mersini, koca yemiş,
kuşburnu, murt [hambalez]
vb.)
Tohumu yenilenler (Isırganotu
tohumu, menengiç, vb.)

Sayı

Erkek
%
%95GA

Sayı

Kadın
%
%95GA

Sayı

Toplam
%
%95GA

1420 21,2

20,0-22,6

1516 19,7

18,5-20,9

2936 20,5

19,6-21,3

2277 35,1

33,6-36,7

3108 40,1

38,6-41,6

5385 37,6

36,6-38,7

770

11,0

10,1-12,0

982

12,4

11,5-13,3

1752 11,7

11,1-12,4

499

7,7

6,9-8,6

576

7,8

7,0-8,6

1886 29,9

376

5,7

28,5-31,5

5,1-6,5

198

2247 30,2

509

6,4

28,8-31,6

5,7-7,2

1075

7,7

4133 30,1

885

6,1

7,2-8,3

29,1-31,1

5,6-6,6
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Çiçeği yenilenler (Ballıbaba,
çuhaçiçeği, papatya vb.)
Çay olarak tüketilen tıbbi
bitkiler (Kuşburnu çayı,
kadınılcık, dağ kekiği, dağ
çayı, adaçayı, ıhlamur vb.)
Baharat olarak tüketilen tıbbi
bitkiler (Dağ kekiği, sumak,
dağ nanesi [yarpuz], tarhana
otu vb.)

200

3,2

2,6-4,0

280

3,6

3,1-4,2

480

3,4

3,0-3,9

2853 46,1

44,4-47,8

3540 47,0

45,5-48,6

6393 46,6

45,4-47,7

2151 35,3

33,7-36,9

2950 39,8

38,2-41,3

5101 37,5

36,4-38,7

Satır yüzdesidir.

Tablo 4. Eve giren aylık kazançla yenilebilir ot tüketimi dağılımı, Türkiye 2017
Eve giren aylık kazanç
Kazancıyla bir ayı rahatça geçirenler
Kazancıyla bir ayı fazla
ciddi bir sıkıntı yaşamadan geçirenler
Kazancıyla ayın sonunu ancak getirenler
Kazancıyla ayın sonunu getiremeyenler
Bilmiyor

c2: 7.798; p>0.05. Satır yüzdesidir.

Yenilebilir Yabani Ot Tüketim Durumu
Tüketen (n: 8549) Tüketmeyen (n:4428) Toplam (n: 12977)
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
1908
66,7
954
33,3
2862
2339

64,2

1305

35,8

3644

2962
1266
74

66,5
66,8
61,7

1494
629
46

33,5
33,2
38,3

4456
1895
120

Tablo 5. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre yenilebilir ot tüketiminin dağılımı,
Türkiye 2017
İstatistiki Bölge
Birimleri
İstanbul
Batı Marmara
Ege
Doğu Marmara
Batı Anadolu
Akdeniz
Orta Anadolu
Batı Karadeniz
Doğu Karadeniz
Kuzeydoğu Anadolu
Ortadoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Toplam

Yenilebilir yabani otları tüketim durumu
Tüketen (n: 8548)
Tüketmeyen (n: 4427)
Toplam (n: 12975)
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
1459
59,4
996
40,6
2455
414
72,4
158
27,6
572
1402
77,9
397
22,1
1799
812
66,0
419
34,0
1231
682
53,1
602
46,9
1284
1168
69,6
510
30,4
1678
463
73,7
165
26,3
628
663
84,5
122
15,5
785
290
69,7
126
30,3
416
237
77,7
68
22,3
305
388
67,5
187
32,5
575
570
45,7
677
54,3
1247
8548
65,9
4427
34,1
12975

c2: 661.667, p<0,05. Satır yüzdesidir.

Yenilebilir ot türlerinin dağılımına bakıldığında
en fazla tüketilen otlar; %46,6 ile “Çay olarak
tüketilen tıbbi bitkiler”, %37,6 ile “Yaprağı
yenilenler”, %37,5 ile “Baharat olarak tüketilen
tıbbi bitkiler”, %30,1 ile “Meyvesi yenilenler”,
%20,5 ile “Yabani (doğa) mantarları”, %11,7 ile

“Sapı ve sürgünleri yenilenler”, %7,7 ile “Kökü
yenilen”, %6,1 ile “Tohumu yenilenler”, %3,4 ile
“Çiçeği yenilenlerdir (Tablo 3).
Yenilebilir ot tüketimi ile eve giren kazanç
arasındaki dağılıma bakıldığında “Kazancıyla
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bir ayı rahatça geçirenler”in yenilebilir ot
tüketimi sıklığı %66,7 iken “Kazancıyla ayın
sonunu getiremeyenler”in %66,8’dir. Bireylerin
aylık kazanç durumlarına göre yenilebilir ot
tüketim sıklığı açısından istatistiksel olarak fark
bulunmamıştır (Tablo 4).

günlük taze sebze tüketiminin 2,5-3,0 porsiyon ve
üzerinde ve en az bir porsiyon miktarının çiğ ve
yeşil yapraklı sebze olması ve meyve tüketiminin
ise günde 2-3 porsiyon tüketilmesi her öğünde 1-2
servis miktarı olması, tüketimde renk çeşitliliğine
dikkat edilmesi de önerilmektedir (16). Ayrıca
otların biyoçeşitliliğe katkısı ve Akdeniz modeli
beslenmede öne çıkmaktadır. Geleneksel Akdeniz
diyetinde otların ve baharatın sağlık üzerinde
olumlu etkileri de araştırmalarla saptanmıştır.
Otlar ve baharatın metabolik sendrom, diyabet,
inflamasyon, hiperlipidemi ve hipertansiyon
gibi hastalıklarla etkileşimi bilinmektedir (18).
Temel etkenin yüksek antioksidan içeriğine bağlı
olduğu belirtilmektedir (19). Uygulanan pişirme
yöntemleri de besin ögesi içeriğini etkilemektedir.
Çiğ olarak tüketilebilenlerin besin ögesi içeriği
yüksektir. Pişirme suyunun atılması, uzun süre
pişirme, kaybı arttırmaktadır. Buharda pişirme
ile sote etmenin antioksidan kapasiteyi arttırdığı,
ızgara yapmanın ise azalttığı bilinmektedir (20,
21).

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS)
göre yenilebilir ot tüketiminin dağılımına
bakıldığında en sık Batı Karadeniz’de (%84,5) ve
Ege Bölgesi’nde (%77,9), en az ise Güneydoğu
Anadolu’dadır (%45,7). İBBS’ye göre yenilebilir
yabani ot tüketiminde gruplar arasındaki farklar
istatistiki olarak anlamlıdır (Tablo 5).
TARTIŞMA
TBSA-2017 (22) verilerine göre 15 ve üzeri
yaş grubundaki bireylerden (n:12977) %65,9’u
(erkeklerde: %64,4; kadınlarda: %67,3) yenilebilir
otları tüketmektedir. Tüm bireyler içinde yenilebilir
otları tüketen erkeklerin oranı %48,6 iken
kadınların oranı %51,4’dür (c2: 12,310; p<0,05).
Yaş gruplarına göre yenilebilir otları en fazla
tüketen 50-64 yaş grubu bireylerde %71,3 iken en
az tüketen grup %55,7 ile 15-18 yaş grubudur (c2:
82.783; p<0,05). Yenilebilir ot türlerinin dağılımına
bakıldığında en sık tüketilen otlar; %46,6 ile
çay olarak tüketilen tıbbi bitkilerdir (Kuşburnu
çayı, Kadınılcık, dağ kekiği, dağ çayı, adaçayı,
ıhlamur vb.). En az tüketilen %3,4 çiçeği yenilen
(Ballıbaba, çuhaçiçeği, papatya vb.) bitkilerdir.

Ülkemizde her yıl Nisan ayının ilk haftasında
Ege yöresi otlarını tanıtmak amacıyla “Alaçatı Ot
Festivali” düzenlenmektedir. Ege yöresi otlarını
dünyaya ve Türkiye’ye tanıtan festivalde renkli
tezgahlar kurulmakta, düzenlenmekte, otlarla
yapılan yemekler tadılmaktadır. Bu festivalde
her yıl tema olarak bir ot türü seçilmektedir.
Festival kapsamında düzenlenen otları tanıma ve
toplama gezileri, yemek atölyeleri, yabani ot ve
bitkilerle beslenme seminerleri gibi birçok etkinlik
düzenlenmektedir.

İBBS’ye göre yenilebilir ot tüketiminin dağılımına
bakıldığında yenilebilir ot tüketimi en çok Batı
Karadeniz’de (%84,5) ve Ege Bölgesi’nde
(%77,9) en az ise Güneydoğu Anadolu’dadır
(%45,7). Yenilebilir otlar her bölgede farklı
biçimlerde hazırlanarak tüketilebilmektedir. Ege
Bölgesi Akdeniz modeli beslenmenin uygulandığı
bir bölgedir (22). Türkiye Beslenme Rehberi
Sağlıklı Yemek Tabağı modelinde yer alan beş
besin grubundan biri olan sebze grubu mineral
ve vitamin çeşitliliği ile biyoaktif bileşenler
içeriğinden dolayı büyük önem taşımaktadır
(16). Sağlıklı beslenmede çeşitli renk ve türlerde
sebze tüketilmelidir. Akdeniz modeli beslenme
örüntüsünde sebze ve meyve tüketimi her öğünde
tüketilmesi önerilen temel besinlerden birisi
olarak yer almaktadır (17). Yetişkin bireylerde

Ülkemizde yaz ve kış mevsimine göre
üretilen sebzeler haricinde bahçe ve tarlalarda
kendiliğinden yetişen birçok ot da toplanıp çiğ
veya pişmiş olarak yenilmektedir (22). Güzelsoy ve
arkadaşları (5) tarafından Türkiye’nin yenilebilir
yabani türler açısından zengin bir biyoçeşitliliğe
sahip olduğu ve 11000’den fazla bitki türünü
barındırdığı belirtilmiştir. Yenilebilir yabani
bitkilerin günlük beslenme gereksinimlerinin
karşılanmasında önemli bir yere sahip olduğu
ve tarımsal biyoçeşitliliğin besin değerinin
ortaya konulabilmesi için bu türlerin besin
ögesi bileşimlerinin de belirlenmesinin önemi
vurgulanmıştır.

200

Sağlık ve Toplum 2021;31 (2) 195-203

Yücel ve arkadaşlarının (23) Afyonkarahisar
ili ve çevresinde yaptıkları bir çalışmada 15
familyaya ait 28 yabani bitkinin besin olarak
farklı biçimlerde, örneğin, yemek iç malzemesi,
salata, çay olarak tüketildiğini, özellikle kırsal
kesimde yaşayan halk tarafından daha fazla tercih
edildiği belirlenmiştir. Yücel ve arkadaşlarının
(24) 2010 yılında yaptıkları diğer bir çalışmada
ise yabani bitkilerin genellikle Nisan-Temmuz
ayları arasında toplandığını belirtilmiştir. Yabani
bitkilerin tüketimine yönelik olarak yapılan bir
anket çalışmasında, bireylerin %66’sının yabani
bitkileri tükettiği, bu tüketim alışkanlığını
çoğunlukla (%37) büyüklerinden öğrendikleri,
yabani bitkileri ağırlıklı olarak (%47) 9 yıldan
fazla süredir ve genellikle yılda birkaç kez
olacak şekilde tükettikleri bulunmuştur. Besin
amaçlı kullanılan bu bitkilerin çoğunlukla
taze yapraklarından ve farklı bitkilerin taze
sürgününden, çiçeğinden, tohumundan, kökünden
veya bitkinin tamamından yararlanıldığı, yaygın
tüketim şeklinin yemeklik olduğu ve bu bitkilerin
%8’inin tıbbi amaçlarla kullanıldığı rapor
edilmiştir. Yabani bitkilerin tüketimi ile sağlanan
birçok yararının yanı sıra olası zararları üzerinde
de durulmaktadır. Örneğin içeriklerinde yüksek
nitrat ve nitrit bulunması özellikle çiğ olarak
tüketilen bitkiler açısından önem taşımaktadır (24).
Kastamonu’da yetişen ve mutfaklarda kullanılan
toplamda 45 yenilebilir ot belirlenmiştir. Ancak
bu otlardan sadece 15 tanesinin pazarlarda satışa
sunulduğu belirlenmiştir. Otların bir kısmının
başlı başına bir yemek olarak kullanıldığı, salata
olarak tüketildiği ve sağlığa faydası bakımından
çayı yapılarak tüketildiği saptanmıştır (25).

kültürün çok iyi araştırıldığının söylenmesinin
zor olduğu belirtilmektedir (10). Çetinkara ve
Yıldız (13) Erzurum ilinde yürüttükleri çalışmada
Erzurum’un zengin bir yemek kültürüne sahip
olduğunu rapor etmiştir. Beslenme temelde
et, bakliyat, tahıl, hayvansal yağlar, sebze ve
meyvelerden oluşturmaktadır. Ayrıca Erzurum’da
çiğ olarak tüketilen, yemeği yapılan veya
yemeklere katılan yenilebilir otların da yemek
kültürünün önemli bir parçasını oluşturduğu
belirtilmiştir. Erzurum’da yerel halk tarafından
yemeklik olarak kullanılan veya yan ürün olarak
yemeklere katılan 70’den fazla ot türünün olduğu
saptanmıştır. Özellikle kırsal kesim tarafından
ekonomik kaynaklı olarak tüketilen bu otların
türlerine ve özelliklerine göre meyveleri,
gövdeleri,
yaprakları,
çiçekleri,
kökleri,
tohumları ve yumru gibi kısımlarının kullanıldığı
belirtilmiştir. Erzurum ve çevresinde yetişen
ve yenilebilir olan otlardan bazıları; acıgıcı,
adol, aşotu, bağayaprağı, baldıran, buğadikeni,
burcalak, camışkulağı, çaşır, çiriş, ebegümeci,
evelik, gülül, haşhaş, heliz otu, ısırgan, ışkın,
karçiçeği, kekik, kımı, kuşekmeği, kuzukulağı,
liplar, medik, pazı otu, pirpirim, reyhan, tere,
topuz, turp otu, yarpuz ve yemliktir. Bu otlardan
yalnızca çiğ olarak tüketilenleri; acıgıcı, adol,
buğadikeni, burcalak, camışkulağı, gülül, haşhaş,
ışkın, kar çiçeği, kımı, medik, tere, topuz, yarpuz
ve yemliktir. Bu otlar Erzurum’da pişirilmeden
tüketilmektedir. Ancak Anadolu’da bu otlardan
bazılarının yemeklerine de rastlandığının bilindiği
rapor edilmiştir. Ceylan ve Yücel (26) tarafından
Düzce ve çevresinde yayılış gösteren yabani
otların yerel halk tarafından tüketim biçimleri ve
bu bitkilerin gıda içerikleri araştırılmıştır. Yayında
yabani otların tüketim biçimleri kapsamlı bir
şekilde yer almaktadır. Araştırmacılar en yüksek
organik madde miktarını çalı çileğinde (%94), en
düşük ise semizotunda (%76), protein miktarını
en yüksek yabani turpun yaprağında (%32,3),
en düşük semizotunda (%1,59) belirlemişlerdir.
Selüloz miktarı en yüksek kekikte (%28,1), en
düşük yabani turpun kök kısmında (%8,35), tanen
en yüksek ısırganda (229,9 g. kg-1 KA), en düşük
yabani turpun kök kısmında (5,2 g. kg-1 KA)
saptanmıştır. Antioksidan kapasitesi en yüksek
olan yabani ot ise kabalağın yaprak sapında

Yenilebilir otlarla ilgili yapılan yayınların büyük
bir çoğunluğu otların ilaç yapımı, sağlık amaçlı
kullanımı gibi konular üzerinden yoğunlaştığı
görülmektedir. Yenilebilir otların, yemek
yapımında nasıl kullanıldığı, sahip olunan
doğal yenilebilir bitkilerin neler olduğu, ne
miktarda tüketildiği, bitkilerin geleneksel pişirme
yöntemleri, yöresel reçeteleri ve bu otların
gıda olarak kullanımının gastronomi turizmi
açısından kullanılabilirliği bakımından yapılmış
çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu anlamda
ülkemizin ot kültürünün varlığı bilinse de bu
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Teşekkür ▪ Türkiye Beslenme ve Sağlık
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müdürlüğüne, başta Müdür, Müdür yardımcıları,
birim sorumluları olmak üzere aile hekimleri
ve diyetisyenler ile destek veren tüm personele
teşekkür ederiz.

(4,734 mmol TR g-1), en düşük yabani turpun
kök kısmında (1,004 mmol TR g-1) bulunmuştur.
Araştırılan tüm bitkilerde, en yüksek mineral
madde içeriği K, en düşük Cu minerali olarak
belirlenmiştir.
SONUÇ
Sağlıklı beslenme seçenekleri, gıda güvencesi ve
sağlık üzerine olan olumlu etkileriyle biyoçeşitlilik
insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Doğada kendiliğinden yetişen otların beslenme
kültürümüzde büyük önemi vardır. Ayrıca
yenilebilir ot tüketiminin bireylerin ekonomik
durumundan bağımsız olması yenilebilir otların
toplumumuz beslenmesinde önemli bir yere sahip
olduğunu düşündürmektedir.
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VAK’A SUNUMU / Case Presentation

Watson’ın İnsan Bakım Modeli Kullanılarak Uygulanan
Hemşirelik Bakımına Bir Örnek: Ateşli Silah Yaralanması
Olgusu
An Example of Nursing Care Applied Using Watson’s Theory of Human
Caring: A Case of Firearm Injury
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ABSTRACT

Hemşirelik, insanlara sağlık bakımı sunabilmek için diğer sağlık bakım profesyonelleri ile birlikte çalışan, ekip içerisinde mesleğe özgü
görev ve sorumlulukları olan; kuram, felsefe, uygulama ve araştırma
üzerine temellenmiş olan bir meslektir. Hemşirelik mesleğinin özerk,
profesyonel ve bilimsel temellere dayanan bir meslek olmasına özellikle model ve kuramların katkısı oldukça yüksektir. Hemşirelik kuram ve modelleri hemşirelerin analitik düşünme becerisinin güçlendirilmesinde, hemşirelik uygulamalarının amacının belirlenmesinde
ve geliştirilmesinde kavramsal bir çatı oluşturur. Hemşirelik bakım
sunumunda en sık kullanılan hemşirelik kuram ve modellerinden biride Watson’ın İnsan Bakım Modelidir. Watson; “İnsan Bakım Modeli’nde hemşireliği çok boyutlu ele almış ve insana bütüncül bir
anlayışla yaklaşmıştır. Bu olgu sunumunda; ateşli silahla yaralanan
bir hastanın gereksinim duyduğu hemşirelik bakımı Watson’ın “İnsan Bakım Modeli” doğrultusunda sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, İyileştirici Süreçler, İnsan Bakım
Modeli

Nursing, working with other health care professionals to provide health care to people, having profession-specific duties and responsibilities in the health team; is a profession based on theory, philosophy,
practice, and research. The contribution of nursing to an autonomous, professional and scientific profession, especially models and
theories, is great. Nursing theories and models provide a conceptual
framework for strengthening the analytical thinking skills of nurses,
determining and developing the purpose of nursing practices. One of
the most frequently used nursing theories and models in nursing care
is Watson’s Theory of Human Caring. Watson, in the Theory of Human Caring, addressed nursing from a multidimensional perspective
and touches people with a holistic approach. In this case report;
nursing care needed by a gunshot wounded patient is provided in
line with Watson’s “Theory of Human Caring”.

GİRİŞ

Hemşirelik kuram ve modelleri, hemşirelik
düşünce ve eylemlerine rehberlik eder. Hemşirelik
eğitim, araştırma, yönetim ve profesyonel
uygulamalarına katkıda bulunur. Bununla birlikte
hemşirelik kuram ve modelleri profesyonel bir
iletişim ağının kurulmasını sağlayarak bakım
politikası geliştirmeye yardımcı olur (2-4).

Keywords: Nursing, Caritas Processes, Theory of Human Caring

Hemşirelik bilgi, düşünce, etik, değer, güven
ve eyleme dayanan akademik bir disiplindir.
Hemşirelik, karşılıklı etkileşim içerisinde
olan, hemşirelik bilim ve sanatının gelişimine
katkıda bulunan; kuram, araştırma ve uygulama
olmak üzere üç temel öğeden oluşmaktadır (1).

Bu olgu sunumunda; ateşli silah yaralanmasına
maruz kalan bir hastanın hemşirelik bakımı
İnsan Bakım Modeli doğrultusunda planlanmış
ve sunulmuştur. Yapılacak olgu sunumu için
etik kurul izni ve hasta bireyin kendisinden
bilgilendirilmiş onam alınmıştır.
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“İnsan Bakım Modeli”, Watson tarafından
geliştirilmiş olan bir modeldir. İnsan Bakım
Modeli bireylere içsel ve dışsal iyileşme çevresi
oluşturarak, kişilerarası bakım ilişkisi kurarak,
varoluş alanını kavrayarak ve iyileştirilme
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süreçlerini kullanarak hemşirelik bakımının
etkinliğini arttırmayı hedefler (4). İnsan Bakım
Modelinde, bireyin akıl-beden-ruh uyumunun
sağlanması amaçlanır (5). Modelin temel
standartları; iyileştirme süreçlerini, kişilerarası
bakım ilişkisini ve bakım durumunu içerir (4).
Bu doğrultuda insan bakım süreci; bireyin güçlüzayıf yönlerini ve tepkilerini içeren davranışlar
hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir (6).

veren arasında gelişen kişilerarası sürece işaret
etmekte ve hemşireliğin bütününü yansıtmaktadır
(10). İnsan Bakım Modeli’nin bakım durumu ve
bakım anı, kişilerarası bakım ilişkisi ve iyileştirici
süreçleri olmak üzere üç ana teması vardır.
Bakım Durumu ve Bakım Anı
Bakım durumu, hemşire ile bireyin geçmiş
yaşam deneyimleri ve varoluş alanlarının
bütünleşmesinden oluşmaktadır. Bakım anı,
birey ve hemşirenin nasıl bir iletişim biçimi
kuracaklarını belirlemelerine yardımcı olur (10).
Bakım anı gerçekleştiğinde, bakım alan birey ve
bakımı sunan hemşirenin memnun olduğu bir
süreç gelişir. Watson’a göre bakım anı hemşire ve
birey arasında kişilerarası bakım ilişkisi kurmaya
yardımcı olmaktadır (3).

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ateşli silah
yaralanmalarına oldukça sık rastlanılmaktadır.
Ateşli silahlar genellikle hayati tehlike
oluşturacak yaralanmalara neden olmaktadır
(7). Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de
ateşli silah yaralanmalarına bağlı mortalite oranı
oldukça yüksektir. Ateşli silahların neden olduğu
ölümler, trafik kazalarından sonra ikinci sırada
yer almaktadır. Türkiye’de diğer ülkelerden farklı
olarak av tüfeği saçma yaralanmaları, tabanca
mermi yaralanmalarından daha çok görülmektedir.
Diğer yandan ateşli silah yaralanmalarına bağlı
olarak bireylerde kemik kırıkları, yumuşak
doku yaralanmaları ve uzun süreli fonksiyonel
yetersizlikler gelişebilmektedir (8).

Kişilerarası Bakım İlişkisi
Kişilerarası bakım ilişkisi kavramı; birey ile
hemşire arasında yaratıcı, etik, uzmanlaşmış
ve kişiselleştirilmiş karşılıklı etkileşimi ifade
etmektedir (11). Kişilerarası bakım ilişkisinde
insan, beden-akıl ve ruhtan oluşan bir bütündür.
Kişilerarası bakım ilişkisi birbirine saygı gösteren
iki insan arasında öznel bir iletişim ve etkileşimden
oluşur (12). Kişilerarası bakım ilişkisinde, bakım
veren ve bakım alan birey arasında yüksek düzey
enerji alanı oluşur. Bu enerji, birey ve hemşirenin
benliğinde manevi bir bağ gelişimini sağlayarak,
onları yaşanan anın daha ilerisine götürür (13).
Kişilerarası bakım, empati, içtenlik, doğruluk,
düzenlilik, duyarlılık, güvenirlik, saygı, ahlaki ve
etik sorumluluk ile samimiyet duygularını içinde
barındırır (11). Bu doğrultuda birey ve hemşire
arasında gelişen ve her iki tarafı da etkileyen
zaman, yer ve fiziksel durumları aşan terapötik
bir ilişki kurulmuş olur (6,9).

Watson İnsan Bakım Modeli
İnsan Bakım Modeli, Jean Watson’ın insan
olma ve yaşamın daha derin boyutlarda
anlaşılması isteğinden ortaya çıkmıştır. Watson,
insan ve yaşam ile ilgili kendi değer, inanç ve
deneyimlerinden yola çıkarak geliştirmiş olduğu
İnsan Bakım Modeli’ nde hemşireliğe bütüncül bir
şekilde yaklaşmıştır (9). İnsan Bakım Modeli’ nde
hemşirelik hem insan bilimi hem de sanat olarak
ele alınmıştır (5). Hemşireliğin en önemli unsuru,
hemşire ve insan arasındaki etkileşim olarak
tanımlanmıştır. Bu modelde hemşire; hastalık
ya da sağlık durumunda insanların davranışları
arasındaki etkileşimin nasıl olduğunu anlamaya
çalışır. Bu doğrultuda ruh, akıl ve bedenin
birleşmesi ile bakım uygulamaları gerçekleşir.
Watson, hemşirelerin bireyi dikkatli dinleme,
rahatlatma, ona karşı dürüst olma, duyarlı ve
saygılı olma, onunla göz teması kurma gibi bakım
davranışlarını kullandığında bireyin hastalığın
üstesinden daha hızlı bir şekilde gelebileceğini
vurgulamıştır (4). Model, bakım alan ve bakım

İyileştirici Süreçler
Watson’ın İnsan Bakım Modelinde hemşireliğin
temelini, iyileştirme süreçleri oluşturmaktadır.
Watson’ın İnsan Bakım Modelinin iyileştirme
sürecinde bütün aşamalar etkileşim halindedir
(14). İyileştirme süreçleri, hemşireliğe bir
rehber oluşturmakla beraber, tıbbın tedavi
edici etkilerinden farklı olarak, hemşireliğin
bakım verici ve iyileştirici yönünün ortaya
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çıkmasına yardımcı olur (15). İnsan Bakım
Modeli’nde hemşirelik bakımı uygulamaları,
Watson’un 1979 yılında geliştirdiği, 1985
ve 1988 yıllarında güncellediği “İyileştirici/
Caritas Süreçleri” temelinde sunulmaktadır.
Latince çok güzel, çok anlamlı şeyleri ifade
eden “Caritas” kelimesi Türkçe’de “İyileştirici”
anlamında kullanılmaktadır. Watson’un yaratıcı
problem çözme süreci olarak tanımladığı İnsan
Bakım Modelinin 10 iyileştirici süreci şunları
içermektedir:

Olgunun sigara ve alkol kullanma alışkanlığı
bulunmamaktadır. S.B. ateşli silah yaralanması
sonucu ambulansla hastanenin acil servisine
getirilmiştir. Bireyin acile getirildiğinde bilincinin
açık, zamana ve mekana oryante/koopere olduğu
belirlenmiştir. Olgu acile başvurduğunda kan
basıncı:130/80mmHg, nabız hızı:110/dk, solunum
sayısı: 20/dk ve vücut sıcaklığı:37oC olarak
saptanmıştır. Hemoglobin düzeyi:14,1 g/dL,
kanın pıhtılaşma süresini ölçen INR (International
Normalized Ratio) testi: 1.04 olarak ölçülmüştür.
Yapılan tetkikler sonucunda renal vasküler
yapılarda saçmaya ilişkin yaralanma bulgusu
olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda sol üst
extremite ve sol avuç içinde çoklu saçma deliği
gözlenmiş olmakla birlikte, sol el parmaklarında
hareket kısıtlılığı, şişlik, hissizlik saptanmıştır.
Av tüfeği saçmalarının lumbosakral bölge ve
jejunumda yol açtığı doku hasarı nedeniyle,
mesane kateterizasyonu uygulaması sonrası
olgu acil ameliyata alınmıştır. S.B.’nin ameliyat
sonrası bakım ve tedavisi üç gün yoğun bakım
ünitesinde devam etmiştir.

1. İnsancıl değerler sistemini oluşturma
2. İnanç ve umut aşılama
3. Kendine ve başkalarına karşı duyarlılık
kazanma
4. Yardım edici- güven verici insan ilişkilerini
geliştirme
5. Pozitif ve negatif duyguların desteklenmesi ve
geliştirilmesi
6. Yaratıcı problem çözme yöntemlerinin
sistematik kullanımı
7. Kişilerarası öğretme-öğrenmenin teşvik
edilmesi
8. Destekleyici, düzeltici, koruyucu, fiziksel,
mental, sosyal ve ruhsal çevre sağlama
9. İnsan ihtiyaçlarını tatmin ederek karşılama
10. Varoluşsal-fenomenolojik-manevi güçlere
anlayış gösterme olarak sıralanmıştır (5).

Olgu dördüncü gün cerrahi servisine transfer
edilmiştir. S.B.’nin cerrahi servise transferi
sonrasında yaşam bulgularının normal sınırlar
içinde olduğu belirlenmiştir. Olgudan ağrısının
düzeyini 0 ile 10 arasında değerlendirmesi
istenmiştir. “0”ın ağrı yokluğunu, “10”un yüksek
düzey ağrıya işaret ettiği S.B.’ye açıklanmıştır.
S.B. ağrı düzeyini “5” olarak belirtmiştir.
Olguya cerrahi kliniğinde sulu gıdalardan
oluşan bir diyet düzenlenmiştir. S.B.’nin
boşaltım alışkanlıklarıyla ilgili herhangi bir
sorun yaşamadığı saptanmıştır. Hasta mobilize
olup, distansiyon problemi gözlenmemiştir. S.B.
uykuya dalmada problem yaşadığını, gece aniden
uyandığını ve tekrar uyumakta zorlandığını ifade
etmiştir. Hastane sürecinde S.B.’yi aile üyeleri
ziyaret etmiştir. S.B. hastanede bakım ve tedavi
süresince zamanını televizyon izleyerek ve müzik
dinleyerek geçirmiştir. Olguya ait veriler bireye
bilgilendirme yapıldıktan, sözlü ve yazılı onamı
alındıktan sonra, klinikte dört gün takip edilerek,
gözlem ve görüşme yöntemiyle toplanmıştır.

Watson’ın
modelinde
hemşirelik
süreci,
hemşire ile birey arasındaki ilişki doğrultusunda
bireyin kendi kendini iyileştirme kapasitesinin
artabileceği ve bilinçlilik halinin gelişebileceği
anlayışına dayanır. Watson’un insanlığa, hayata
ve mesleğine bakış açısı, iyileştirme süreçlerini
daha derinden algılamasını ve geliştirmesini
sağlamıştır (15).
Ateşli Silahla Yaralanan Olgunun Watson’ın
İnsan Bakım Modeline Göre Hemşirelik
Bakımı
Olgunun Özellikleri
S.B. 26 yaşında erkek, bekar bir hastadır. Sosyal
güvencesi bulunmakla birlikte serbest meslek
sahibidir. Ateşli silah yaralanması tanısı dışında,
herhangi bir kronik hastalığa sahip değildir.

Kullanılan ilaçlar: Novasef Flk. 1 gr. (IV)
2x1, Flagyl 500mg Flk (IV) 3x1, Paracerol
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10mg/100mL Flk. (IV) 3x1, Progas Flk 40 mg
(IV) 1x1, İzotonik NaCl 1000 ml (IV) 80ml/st

bildirimlerde bulunulmuş ve etkili bir iletişim
sağlanmıştır. Yaşadığı travmanın üstesinden
gelebileceği konusunda kendisine destek
olunmuştur. Birey yaşamış olduğu travmaya
ilişkin güçlükleri, korkularını, umutsuz olduğu
durumları rahat bir şekilde ifade edebilmiştir.
S.B. yaşamış olduğu ani travmanın neden olduğu
olumsuzlukların
üstesinden
gelebileceğini,
hayatını eskisi gibi sağlıklı bir şekilde devam
ettirebileceğini belirtmiştir.

Watson’ın
“İnsan
Bakım
Modeli”
Doğrultusunda Ateşli Silah Yaralanması
Olgusunun Değerlendirilmesi
Kişilerarası Bakım İlişkisinin Kurulması
S.B.’ye karşı ilgili, anlayışlı içten ve güven
verici bir tutum sergilenmiştir. Yaşamış olduğu
travma ve sonuçları ile baş edebilme konusunda,
kendisine yardımcı olunmaya hazır olunduğu
hissettirilmiştir. Bu doğrultuda S.B. yaşamış
olduğu stres ve korkuyu rahatça ifade etmiştir.

3. Kendine ve Başkalarına Karşı Duyarlılık
S.B yaşamış olduğu ateşli silah yaralanması
sonrası, hem sol elindeki güç kaybı ve hissizlik hem
de vücudundaki dren ve foley kateter nedeniyle
yürümek istemediğini ifade etmiştir. S.B’ ye bu
sürecin geçici olduğu, koridorda yürümesinin
kendisi için yararlı olacağı açıklanmıştır. S.B.
gün içerisinde sık sık mobilize olması yönünde
desteklenmiştir. S.B’ ye psikolojik destek
alması önerilmiştir. Yapılan görüşme sonrasında
S.B. servisin koridorunda dolaşırken, diğer
hastalarla tanıştığını ve konuştuğunu, onlarla
gerçekleştirdiği iletişim sonrasında kendine olan
özgüven ve moralinin arttığını belirtmiştir.

Bakım Durumu/Bakım Anı’nın Başlatılması
Yaşamış olduğu travma nedeniyle ölüm korkusu
yaşayan, durumunun kötüye gideceğini düşünen,
olayın tekrarlamasından korkan, geceleri kötü
rüyalar gördüğü için uyuyamadığını ifade eden
hastaya destek sistemlerinin (psikolojik destek,
uyumadan önce kitap okuması ışıkları azaltması
gibi) sunulması; durumu ile ilgili bilgilendirme ve
eğitim yapılması; yanında kendisini iyi hissettiği
ve konuşabildiği bireyler ile vakit geçirmesine
fırsat sunulması ile bir bakım anı başlatılmıştır.
Ailesi, yakın akrabaları ve arkadaşları ile vakit
geçirmesi sağlanmıştır. Hasta kendisi ile kurulan
güven verici ve samimi ilişki sonrasında, kendini
akıl ve beden olarak daha iyi hissettiğini ve
durumunun daha iyiye gideceğini düşündüğünü
ifade etmiştir.

4. Yardım Edici- Güven İlişkisi
S.B.
deneyimlediği
travmanın
neden
olduğu olumsuzluklar nedeniyle, öz bakım
gereksinimlerini kendi başına karşılamakta
zorlandığını ifade etmiştir. Birey ile güven verici
ilişki kurulmuştur. Birey, aile üyelerinden ve
sağlık bakım profesyonellerinden ihtiyaçlarını
karşılama konusunda yardım istemesi yönünde
teşvik edilmiştir. S.B. geçirmiş olduğu
operasyon, foley kateter ve dren nedeniyle
banyo yapamadığını bu nedenle kendisini rahat
hissetmediğini ifade etmiştir. Bireye dikişleri
alındığında, sonda ve drenleri çekildiğinde rahatça
banyo yapabileceği, buna karşın şu an silme
banyosu ile kişisel temizlik ve hijyen ihtiyacının
karşılanacağı konusunda bilgi verilmiştir. S.B’ ye
silme vücut banyosu yaptırılmış, kıyafetleri ve
yatak takımları değiştirilmiş, tırnakları kesilmiş
ve cildi nemlendirilmiştir. S.B. vücut bakımı
sonrası, hem psikolojik hem de fiziksel olarak
rahatladığını belirtmiştir.

İyileştirici Süreçlerin Başlatılması
1. İnsancıl Değerler Sistemi
Bu süreçte S.B’ ye ismi ile hitap edilerek,
önyargısız ve şefkatli bir şekilde yaklaşılarak,
ilgi gösterilerek birey ile güven verici bir ilişki
geliştirilmiştir. Kendisinin olduğu gibi kabul
edildiği, son derece değerli ve biricik olduğu
hissettirilmiştir. S.B’ ye sunulan güven verici,
içten yaklaşım doğrultusunda, olgu kendisinin
önemsendiğini ve hastane ortamında kendisini
daha iyi hissettiğini ifade etmiştir.
2. İnanç ve Umut
S.B. ile gerçekleştirilen iletişim sürecinde,
kendisini rahatça ifade edebilmesi için göz
teması kurulmuş, anlaşıldığına ilişkin olarak geri
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5. Pozitif ve Negatif Duyguların İfadesi
S.B. iletişim sürecinin başlangıcında, kendi
duygularını açık bir şekilde dile getirmekten
çekinmiştir.
Kurulan
destekleyici
ilişki
doğrultusunda S.B’ ye duygularının ön yargısız
bir şekilde dinleneceği mesajı verilmiştir. S.B.
iletişim süreci ilerledikçe öfkesini, korkularını,
memnun olduğu ve olmadığı konuları rahatça
ifade edebilmiştir.

8. Destekleyici, Düzeltici, Koruyucu, Fiziksel,
Mental, Sosyal ve Ruhsal Çevre
S.B. kendisini hastane ortamında rahatsız eden
etkenleri ifade etmesi konusunda desteklenmiştir.
S.B’ nin dinlenebileceği, duygusal, fiziksel
ve ruhsal olarak kendini rahat hissedebileceği
bir çevre oluşturulmasına özen gösterilmiştir.
Hastanın güvenliğine ve mahremiyetine önem
verilmiştir. Diğer odalardaki hastaları rahatsız
etmeyecek şekilde televizyon izleyebileceği
belirtilmiştir.

6. Yaratıcı Problem Çözme
S.B’ ye sol üst ekstremite ve sol avuç içindeki
çoklu saçma deliklerini temiz tutması gerektiği
ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermediği
takdirde enfeksiyon gelişebileceği konusunda
bilgilendirilmiş ve bu bölgelerin pansumanı
yapılmıştır. Dren yeri pansumanı ıslandığında,
sağlık bakım profesyonellerine haber vermesi
gerektiği
konusunda
bilgilendirilmiştir.
Nevresimleri ve kıyafetleri sık sık değiştirilmiş ve
silme banyosu yaptırılmıştır. S.B. uyuyamadığını,
o gece yaşadığı silahla yaralanma anını her gece
yeniden yaşadığını bu nedenle gece uykusundan
aniden uyandığını, sonrasında ise uyumakta
zorlandığını ifade etmiştir. S.B.’ ye hastane
ortamının güvenli bir ortam olduğu, kendisini
güvende hissetmesi gerektiği, gece uyumadan
önce ışıkları kapatması, dinlendirici bir müzik
dinlemesi, korkularının üstesinden gelebilmek
içinde psikolojik destek almasının yararlı olacağı
açıklanmıştır. Uykusuzluk problemini önlemek
için kafeinli içecekler almaması önerisinde
bulunulmuştur. Bununla birlikte bakım, tedavi
ve izlem sıklığı gece hastayı uykusundan
uyandırmayacak şekilde planlanmıştır.

S.B.’nin sol el parmaklarındaki ağrı ve hissizlik,
non-farmakolojik
yöntemler
kullanarak
hafifletilmeye çalışılmıştır (dikkati başka yöne
çekme, sol üst ekstremiteyi elevasyona alma
vb.) Hasta ağrısının hafiflediğini buna karşın
devam ettiğini ifade etmiştir. Hekim istemindeki
analjezikler tedavi planına uygun bir şekilde
uygulanmıştır.
9. İnsan
İhtiyaçlarını Tatmin
Ederek
Karşılama
S.B.’nin yardıma ihtiyaç duyduğu durumlar
belirlenmiştir. Hasta yaşadığı travma sonrası,
vücudunda meydana gelen değişikler ve tıbbi
girişimler nedeniyle (sol üst ekstemitedeki saçma
delikleri, sol elde hissizlik ağrı, foley katater)
kendisini duygusal olarak iyi hissetmediğini ifade
etmiştir. S.B. ile görüşmeler yapılarak, bu duruma
uyum süreci hızlandırılmıştır. S.B.’nin korkuları
dinlenmiş, merak ettiği konular sabırlı ve istekli
bir şekilde açıklanmıştır. S.B’ ye kişisel temizlik
ve hijyen uygulamalarında yardımcı olunmuştur.
S.B, bu süre içerisinde kaygı ve korkuları ile baş
edebilme konusunda cesaretlendirilmiştir. Bireye
duygusal destek sağlanmıştır. Kendisini yetersiz
hissettiği konuları rahatça ifade edebileceği bir
bakım ortamı sağlanmıştır.

7. Kişilerarası Öğretme-Öğrenme
S.B’ ye kişisel temizlik ve bakımı konusunda
bilgi verilmiştir. Hastanedeki bakım ve tedavi
sürecinde, herhangi bir sorun gelişmediği takdirde
taburcu olurken foley kateterinin çıkartılacağı
açıklanarak birey rahatlatılmıştır. S.B’ ye
distansiyon gelişimini önlemek amacıyla az az
ve sık sık beslenmesi, bol sıvı tüketmesi, servisin
koridorunda yürüyüş yapması önerilmiştir.

10. Varoluşsal-Fenomenolojik Manevi Güçlere
Anlayış Gösterme
S.B. yaşamış olduğu ateşli silah yaralanması
nedeniyle ölüm korkusu yaşadığını ifade etmiştir.
Hasta ile kurulan güven verici ilişki doğrultusunda
hasta ölüm korkusuyla baş edebileceğine
inandığını açık bir şekilde ifade etmiştir. Aynı
zamanda moralinin yükseldiğini ve kendisini
rahatlamış hissettiğini belirtmiştir.

208

Watson’ın İnsan Bakım Modeli Kullanılarak Uygulanan Hemşirelik Bakımına Bir Örnek: Ateşli Silah Yaralanması Olgusu

TARTIŞMA
Bu olgu sunumunda ateşli silah yaralanmasına
maruz kalan bir hastanın hemşirelik bakımı,
Watson’ın İnsan Bakım Modeli doğrultusunda
planlanmış, iyileştirme süreçleri uygulanmış
ve değerlendirilmiştir. Watson’ın İnsan Bakım
Modeli’ nin uygulamaya geçirilebilmesi için
ilk olarak modelin çerçevesinin ve modeldeki
kavramların anlaşılması ve özüne inilmesi
önemlidir (15). Bu olgu sunumunda müzik
dinleme ve terapötik dokunma yöntemleri
kullanılarak hastanın anksiyete, korku, kabus
görme gibi olumsuz duygularının azaldığı
saptanmıştır. Olgu, bu görüşmenin kendisine çok
iyi geldiğini ifade etmiştir. Dinlenildiği, hisleri
ve düşünceleri sorulduğu için memnun olduğunu
belirtmiştir.

bakımında kolay uygulanabilir bir özelliğe sahip
olması nedeni ile ateşli silah yaralanması yaşayan
olguda, travmanın neden olduğu semptomlar ile
olumsuz duyguları azaltmada ve bu duygularla
başa çıkmada etkili bir model olduğu görülmüştür.
Bakım verilen birey ile kurulan saygı, sevgi
ve güvene dayalı ilişki ile hastalar kendilerini
daha iyi ifade edebilecek ve iyileşme süreçleri
hızlanabilecektir.
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