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Değerli Bilim İnsanları., 

05/06/Ekim/2017 tarihinde Kocaeli Wellborn Hotelde İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin organize 
ederek düzenlemiş olduğu kongremizi gerçekleştirdik. 2016 Yılı Ekim ayı itibariyle kongremize bildiri 
kabulüne başlanmış ve 2017 yılı Ekim ayının birinci gününe kadar da bildiri kabullerine devam edilmiştir. Bu 
süre içerisinde toplam 241 adet bildiri kongremize gönderilmiştir. Bu bildiriler kongre bilim kurulu tarafından 
incelenmiş ve 133 adet bildiri kongremizde sunulmaya yönelik hak kazanmıştır. Kongremize yönelik 
programın ilanı 2 Ekim 2017 tarihinde yapılmış olup, programda sunulmak üzere 123 adet sözel bildirinin 
ilanı gerçekleştirilmiştir. İkincisini düzenlediğimiz kongremize başta Türkiye olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinden de yapılan katılımlar nedeniyle mutluyuz. Sağlık başta olmak üzere eğitim alanından da 
yapılan katkılar bilim dünyası adına bizleri mutlu etmiştir. Özellikle yeni nesil bilim insanlarının gösterdiği 
ilgiden dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade etmeden geçemeyeceğiz. Kongremizin sizlerle buluşmasında 
emeği geçen çok sayıda bilim insanı bulunmaktadır. Bu bilim insanlarına ayrıca yürekten teşekkür ediyoruz. 
Kongremize gelen ve gönderilen her bir bildiri alanında uzman bir bilim insanı ve kongre yönetim kurulu 
üyeleri tarafından da incelenmiştir. Gelen her bildiri titizlikle incelenmiş alana yönelik katkıları başta olmak 
üzere çalışmanın yöntemi, amacı, uygulama şekli, araştırmacının çalışmaya yönelik verdiği katıklar dikkatle 
izlenmiş ve değerlendirilmiştir. Hiçbir çalışmaya diğer çalışmalardan farklı bir ayrıcalık tanınmayarak eşit 
ilkeler ve etik kurallar çerçevesinde hareket edilmiştir. Bu durum kongremize katılan kıymetli katılımcılar 
tarafından da dile getirilmiş olup bizleri onurlandırmıştır. Yine kongremizin ilk günü gerçekleştirilen davetli 
konuşmacıların yer aldığı panellerde kıymetli bilgi, tecrübe, öneri ve katkılarıyla bizleri yalnız bırakmayan 
Prof. Dr. Ümran SEVİL, Prof. Dr. Mustafa TALAS, Prof. Dr. İsmail DOĞAN, Prof. Dr. Feridun MERTER, 
Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA, Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT 
ve Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN’a yürekten teşekkür ediyoruz. Kongremizde iki gün süresince toplam 12 
oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlara başkanlık eden kıymetli bilim insanlarına da ayrıca yürekten 
teşekkür ediyoruz. Bizleri kıymetli çalışmaları ve başta literatür olmak üzere alana yaptıkları katkılardan dolayı 
yalnız bırakmayan kıymetli katılımcı ve izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Kongremizin bu buluşmasında 
bizleri her konuda destekleyen başta Sağlık Bakanlığımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza 
ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu bakanlıklarımız bizleri Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sayı:56060262-051.01.E222 Tarih:11.08.2017 Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Sayı :77888550-051.01.E.63488 Tarih:21.07.2017 ve Sağlık Bakanlığı Sayı:67598610-80502.02.02 
Tarih:07.08.2017 yazılı kararları ile destekleyerek kongremize ayrıca farklı bir değer katmıştır. Kongremiz 
bilim kurulunun yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında bir sağlık ve birde eğitim alanından olmak 
üzere iki kıymetli bildiriyi SÖZEL birinci olarak seçmiştir. Bunlarından ilki SAĞLIK “Yılda Arzu ABA, Dilek 
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AVCI, Yılmaz GÜZEL, Semanur Kumral ÖZÇELİK, Başak GÜRTEKİN” “MÜZİK TERAPİNİN EMBRİYO 
TRANSFERİ UYGULANAN İNFERTİL KADINLARIN ANKSİYETE DÜZEYLERİNE VE GEBELİK 
SONUÇLARINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA” ikincisi EĞİTİM “Selvinaz SAÇAN, 
Serap ÖZTÜRK, Özlem DEMİRÖZ AKSOY” “KORUNMA ALTINDA OLAN VE PARÇALANMIŞ AİLEDE 
YAŞAYAN ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİLER”dir. Kıymetli bu iki çalışmaya emek veren ve bilim 
alanına kazandıran katılımcılara ayrıca gelecek hayatlarında da aynı başarılarının devamını diliyor yürekten 
kutluyoruz. Kongremizin sizlerle buluşmasında emeği geçen başta düzenleme kurulu, yönetim kurulu, bilim 
kurulu, bilimsel sekreterya, teknik kurul ve iletişim organizasyon kurullarına teşekkür ediyoruz. Bir sonraki 
buluşmamızı mevcut şartlara bağlı olarak 2019 yılında gerçekleştirmeyi planlamış bulunmaktayız. Üçüncü 
buluşmamızda tekrar görüşmek ümidi ile hepinize esenlik, mutluluk, sağlık, huzur ve güzel günler diliyoruz. 
Sevgiyle kalın…
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Distinguished Scientists, 

We have held our congress organized by the İstanbul Association of Science and Academicians on 05-06 
October 2017 in Kocaeli Wellborn Hotel. The papers were started to be accepted in October 2016 and continued 
till the first day of October 2017. A total of 241 papers were sent to our congress in this period. These papers 
were analyzed by the scientific board of the congress and 133 of them were approved to be presented in the 
congress. The program of the congress was announced on 2 October 2017 and 123 oral presentations were 
announced to be presented in the congress. We are happy for the participations in the congress to be held for the 
second time from Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus. The contributions made from the fields 
of health and education have made us glad on behalf of the science world. We will not be able to pass without 
expressing that we are extremely happy, especially due to the interest of the new generation of scientists. There 
are a lot of scientists who are involved in the preparation of the congress. We deeply extend our thanks to these 
scientists. Each paper submitted to our congress was examined by an expert scientist and the members of the 
executive board. Every paper submitted was examined meticulously and the method of the paper, its purpose, 
way of application and the contributions of the researcher to the field and study were carefully analyzed 
and evaluated. None of the studies were given privilege and equal principles and ethical rules were applied. 
This was also addressed by the valuable participants and we were honored. We would like to thank Prof. Dr. 
Ümran SEVİL, Prof. Dr. Mustafa TALAS, Prof. Dr. İsmail DOĞAN, Prof. Dr. Feridun MERTER, Prof. Dr. 
Nevin AKDOLUN BALKAYA, Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN, Assist. Prof. Özlem DEMİREL BOZKURT and 
Assist. Prof. Ayça GÜRKAN who stood with us with their valuable knowledge, experience, suggestions and 
contributions in the panels held on the first day of the congress with the guest speakers. A total of 12 sessions 
were held during two days. We also thank the esteemed scientists chairing these sessions. We would like to 
thank valuable participants and followers due to their esteemed studies and contributions made to the literature. 
We also extend thanks to the Ministry of Health, Ministry of Labor and Social Security and the Ministry of 
Science, Industry and Technology giving all kinds of support in this gathering of the congress. Ministry of 
Science, Industry and Technology with the decision No: 56060262-051.01.E222 Dated: 11.08.2017, Ministry 
of Labor and Social Security with the decision No: 77888550-051.01.E.63488 Dated: 21.07.2017 and the 
Ministry of Health with the decision No: 67598610-80502.02.02 Dated: 07.08.2017 supported us and added a 
different value to the congress. Following the analysis and evaluation of the scientific board of the congress, 
two papers ranked VERBALLY first. The first one is in the field of HEALTH titled as “THE EFFECT OF 
MUSICOTHERAPY ON THE ANXIETY LEVELS AND PREGNANCY RESULTS OF INFERTILE WOMEN 
ON WHOM EMBRYO TRANSFER IS PERFORMED: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY by 
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Yılda Arzu ABA, Dilek AVCI, Yılmaz GÜZEL, Semanur Kumral ÖZÇELİK and Başak GÜRTEKİN. The 
second one is in the field of EDUCATION titled as “SOCIAL SKILLS IN CHILDREN BEING UNDER 
PROTECTION AND LIVING IN BROKEN FAMILY by Selvinaz SAÇAN, Serap ÖZTÜRK and Özlem 
DEMİRÖZ AKSOY. We would like to extend our sincere congratulations to the participants who contributed 
to these two precious works and we hope that the same successes will continue in their future lives. We would 
like to thank the organization board, executive board, scientific board, scientific secretariat, technical board 
and communication organization boards for their efforts exerted in the congress. We plan to arrange the next 
gathering in 2019 depending on the current conditions. Hope to see you in our third gathering and wish you 
health, joy and welfare. Best regards…
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2. KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ  
“Bilimsel Program”

05.10.2017  
TARİHLİ PROGRAM

KAYIT 
 08: 00 – 09:00 

AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI 
09:30 – 10:00

Cafe Break 
10:00 – 10:30 

OTURUM 1 
KONFERANS 
Saat: 10:30 – 11:30 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümran SEVİL 
Konuşmacı: Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
Kadın Sağlığının Sosyolojik Boyutu Olarak Mekan
11:30 – 11:45 Tartışma 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI 
12:00 – 13:15 

OTURUM 2 
Saat: 13:15 – 14:45 
EĞİTİM 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TALAS
  
KONUŞMACILAR 
Prof. Dr. Feridun MERTER
Çocukların Gelişiminde Toplumsal Tabakalaşmanın Rolü
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Çocukların Eğitimi ve İletişim 
14:45 – 15:00 Tartışma

15:00 – 15:30 Cafe Break
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OTURUM 3 
Saat: 15:30 – 17:00 

SAĞLIK 
Oturum Başkanı: Yrd . Doç. Dr. Ayça GÜRKAN 

KONUŞMACILAR  
Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN
Fertilite Bilinci ve Fertiliteyi Koruyucu Yöntemler
Prof. Dr.Nevin Akdolun BALKAYA
Türkiye’de Kadın Kanserleri Son Durum
Yard. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT 
Engelli Bireylerde Üreme sağlığı 
17:00 – 17:15 Tartışma
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BİLİMSEL KURUL 

Prof. Dr. Aygül AKYÜZ (Koç Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Atabey KILIÇ (Erciyes Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Asiye AKYOL (Ege Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Anayit COŞKUN (Bezm-i Alem Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Ahsen ŞİRİN (Zirve Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER (Yıldız Teknik Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN (Hacettepe Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Bekir ÇINAR (Ömer Halisdemir Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Bülent EKER (Namık Kemal Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Emine DEMİRAY (Anadolu Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Emel EGE (Necmettin Erbakan Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Feridun MERTER (İnönü Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Fatih YÜCEL (Ömre Halisdemir Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Gülşen ERYILMAZ (Atatürk Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Gülşen VURAL (Yakın Doğu Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Maltepe Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Hakkı Cüneyt ULUTİN (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Hediye ARSLAN ÖZKAN (Yeditepe Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Kafiye EROĞLU (Koç Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Lale TAŞKIN (Başkent Üniversitesi )•	
Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ (Doğu Akdeniz Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Mustafa TALAS (Ömer Halisdemir Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Mustafa YILMAZLAR (Sakarya Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Nazmi AVCI (Süleyman Demirel Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ (İstanbul Aydın Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Nurdan DEMİRCİ (Marmara Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Necati DEMİR (Gazi Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Nilgün Caner SARP (Üsküdar Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ (Gazi Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Ramazan ERDEM (Süleyman Demirel Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Ramazan SEVER (Giresun Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Sibel GÜNDEŞ (Acıbadem Üniversitesi)•	
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Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN (Pamukkale Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Samiye METE (Dokuz Eylül Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Suzan YILDIZ (İstanbul Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK (Akdeniz Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU (Sanko Üniversitesi )•	
Prof. Dr. Ümran SEVİL (Ege Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM (Adnan Menderes Üniversitesi)•	
Prof. Dr. Zeki KAYA (Gazi Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Ayten TAŞPINAR (Adnan Menderes Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ (Trakya Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Adnan ASLANTAŞ (Osmangazi Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Aslı UÇAR (Ankara Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Ayden ÇOBAN (Adnan Menderes Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Birsen K. SAYDAM (Ege Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Çetin YAMAN (Sakarya Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Duygu GÖZEN (İstanbul Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Deniz SAYINER (Osmangazi Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Ergül ASLAN (İstanbul Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA (Ömer Halisdemir Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ (Celal Bayar Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Akdeniz Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Filiz Mine ÇİZMECİOĞLU (Kocaeli Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Galip GÜNER (Erciyes Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Gülcihan AKKUZU (Ufuk Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER (Sakarya Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Gülçin BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Gülümser DOLGUN (İstanbul Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Gülay RATFİSCH (İstanbul Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Hilmiye AKSU (Adnan Menderes Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Hafize Öztürk CAN (Ege Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Hatice YILDIZ ( Marmara Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Kamala GAHRAMANOVA (Avrasya Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN (19 Mayıs Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Mustafa AKSOY (Marmara Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Nevin A. BALKAYA (Muğla Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Nilüfer ERBİL (Ordu Üniversitesi) •	
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Doç. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN (Osmangazi Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Recep DÜNDAR (İnönü Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Recep ÖZKAN (Ömer Halisdemir Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Sevil İNAL (İstanbul Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Serkan Ercan BAĞÇECİ (Ömer Halisdemir Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Serkan İBİŞ (Ömer Halisdemir Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Seyhan HIDIROĞLU (Marmara Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Sevgi ÖZSOY (Adnan Menderes Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN (İnönü Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Saadet YAZICI (İstanbul Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Tuğçe TUNA (Mimar Sinan Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Ünal ŞENTÜRK (İnönü Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Yusuf GENÇ (Sakarya Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Yakup POYRAZ (19 Mayıs Üniversitesi)•	
Doç. Dr. Zehra GÖLBAŞI (Cumhuriyet Üniversitesi)•	

HUKUK DANIŞMANLARI 
Av. Fevzi PAPAKÇI•	
Av. İbrahim DURSUN•	
Av. Nazmi ARİF•	
Av. Onur BAYKAN•	

ULUSLARARASI BİLİM KURULU
Dr. Aneshkumar MAHARAJ•	
Dr. Alan BATES•	
Dr. Anneline TALJAARD•	
Dr. Adel AL-BATAINEH•	
Dr. Adel AL-BATAINEH•	
Dr. Arash RASHİDİ•	
Dr. Azadeh DAVARİ•	
Dr. Annick BOGAERTS•	
Dr. Avgoustos TSIKANOS•	
Dr. Brent MAWSON•	
Dr. Deborah WANSBROUGH•	
Dr. Deborah WANSBROUGH•	
Dr. Deborah WANSBROUGH•	



30

Dr. Fariba KOLAHDOOZ•	
Dr. Kay MARGETTS•	
Dr. Katrien BEEECKMAN•	
Dr. Louise SWEMMER•	
Dr. Maria HATZIGIANNI•	
Dr. Majedh Abu AL-RUB•	
Dr. Michail KALOGIANNAKIS•	
Dr. Mairead KIELY•	
Dr. Maria HATZIGIANNI•	
Dr. Marie BERG•	
Dr. Mary STEEN•	
Dr. Melissa McHALE•	
Dr. Patrick MAFORA•	
Dr. Peter VAN BOGAERT•	
Dr. Paul JOHNSTON•	
Dr. Paul JOHNSTON•	
Dr. Petra RUST•	
Dr. Patrick MAFORA•	
Dr. Sue CHERRINGTON•	
Dr. Simon STOBART•	
Dr. Tracy DONATH•	
Dr. Tracy DONATH•	
Dr. William A. ALDRIDGE•	

*Bilim kurulu ünvan ve alfabetik isim sıralaması dikkate alınarak yapılmıştır.
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TÜRKİYE’DE KADIN KANSERLERİ SON DURUM

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği A.D., Muğla / Türkiye

Öz: Giriş: Kanser, bir organı veya dokuyu oluşturan hücrelerden bir veya birkaçının kontrolsüz bir şekilde 
çoğalması ve komşu alanlara ve uzak organ ve dokulara yayılmasıdır (Weinberg 2014, Nguyan 2016). Kanserler 
genellikle çoğalan hücrelerde bir mutasyon ile başlar ve büyüme, gelişme ve metastaz yapmalarını sağlayan 
çeşitli faktörlerin etkisiyle gelişip yayılırlar. Kanserler, tüm organ ve dokularda gelişebilir ve yayılabilirler 
(Weinberg 2014, Nguyan 2016, Ribatti 2016). Kanser hücreleri sürekli büyümek için besinlerin kesintisiz 
olarak ve yeterli miktarda alınmasına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle kanser hücreleri hızla çoğalırken yüksek 
enerji gereksinimlerini karşılayabilmek için sağlıklı hücreleri de yıkıma uğratırlar. Salgıladıkları biyoaktif 
maddeler doku ve organ hasarlarına ve kas erimelerine neden olur (Pelicano 2006, López-Lázaro 2008, Liberti 
ve Locasale 2016, Vander Heiden ve ark. 2016, Ribatti 2016). Tedavi edilmezlerse er ya da geç ölüme neden 
olurlar. Kanser, dünyada başlıca morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. 2016 yılında en sık görülen 
kanserler meme, akciğer-bronş ve endometriyal kanserlerdir. Bugün dünyada her dört kadın kanserinden birini 
meme kanseri oluşturmakta ve sekiz kadından biri hayatının bir aşamasında meme kanserine yakalanmaktadır 
(ACS 2017). Uterus kanseri kadınlardaki her 3-6 kanserden birini oluştururken, vajina kanseri 110 kadında 
bir ve  vulva kanseri 333 kadında bir görülmektedir. Sinsi bir kanser olan over kanserinde yaşam boyu risk 
%10-40’ın üzerindedir (Singh ve ark. 2014, ACS 2017). Yeni olguların gelecek 20 yılda %70 oranında artması 
beklenmektedir. Kanser, küresel olarak ikinci ölüm nedenidir. Kanserden ölümlerin yaklaşık %70’inin geç 
evrede tanılanması ve tanı-tedaviye ulaşamama nedeniyle düşük ve orta gelirli ülkelerde olması beklenmektedir. 
Özelikle son 20 yılda over kanseri tanısı konan kadın sayısında azalma dikkati çekmektedir (ACS 2017, Siegel 
ve ark. 2017). Tedavi alma yüksek gelirli ülkelerde %90, düşük gelirli ülkelerde %30 oranındadır. Oysa, erken 
tanı ve tedavi ile kadın kanserlerinde sağ kalım oranları %90’ların üzerine çıkmaktadır. Erken tanılanma şansı 
en yüksek olan serviks kanserinde mortalite %50 azaltılmasına rağmen, halen kadın sağlığını tehdit etmeye 
devam etmektedir (ACS 2017). Türkiye’de ise kanser ölüm nedeni istatistiklerine göre kardiyovasküler 
hastalıklardan sonra %19.6 ile 2. sırada yer alan ve geç evrede tanılanan ciddi bir toplum sağlığı sorunudur.  
Türkiye’de de kanser insidansının 2013-2023 yılları arasında %75 oranında artacağı tahmin edilmektedir (T. C. 
Sağlık Bakanlığı THSK 2015, T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2017). Ülkemizdeki kadın kanserleri dağılımının 
Avrupa, Amerika ve dünya geneli ile benzer olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de 2014 yılında kanser görülme 
oranı erkeklerde yüzbinde 246.8 iken, kadınlarda yüzbinde 173.6 olarak belirtilmiştir. Türkiye’de kadınlarda 
en sık görülen ilk 10 kanser türü arasında meme kanseri yüzbinde 43, troid kanseri yüzbinde 20.7, kolorektal 
kanser yüzbinde 13.8 ve uterus korpusu kanserleri yüzbinde 9.8 ile ilk sıralarda yer almaktadır. Bunu yüzbinde 
6.1 ile over ve yüzbinde 4 ile serviks kanseri izlemektedir. Kadınlarda en sık görülen 10 kanser türünün toplam 
kanserler içindeki dağılımında 1. sırada yer alan meme kanseri %25, 4. sıradaki endometrium kanseri %6, 
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7. sırada bulunan over kanseri %5 ve 10. sıradaki serviks kanseri %4 oranında saptanmıştır (T. C. Sağlık 
Bakanlığı THSK 2015, Keskinkılıç 2017, T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2017). Genel kanserlere neden olan 
birçok faktör kadın kanserlerine (meme, over, fallop tüpü, endometrium, serviks, vajina ve vulva) de yol 
açmaktadır (T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2014, T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2015, ACS 2017, Keskinkılıç 
2017). Kanserde yaş, kalıtım, obezite, diyabet, kronik yangısal durumlar, hormonal dengesizlikler, toksinler, 
ağır metaller, mikroorganizmalar, immun sistemi baskılayan durumlar (ör. depresyon) gibi değiştirilebilen 
ve değiştirilemeyen çeşitli faktörlerin etkisi söz konusudur (T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2015, ACS 2017). 
Değiştirilemez risk faktörleri arasında yer alan yaş ve aile öyküsü ile genetik mutasyonlar (BRCA1 ve 2, 
PTEN, TP53 vb.) da kadın kanserlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bugün için kadın kanserlerine yol açtığı 
belirtilen bazı risk faktörleri (sütyen kullanımı, ter önleyiciler, gece vardiyasında çalışma, meme implantı, diyet 
ve vitaminler vb.) genellikle ve tutarsız araştırma sonuçlarına dayanmakta olup, bunlara yönelik çalışmalar 
devam etmektedir (ACS 2017). Kanser ölümlerinin yaklaşık 1/3’i önlenebilir beş davranışsal ve diyeter riske 
bağlı ortaya çıkmaktadır (T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2015, ACS 2017, T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2017, 
Keskinkılıç 2017): 

1. Yüksek vücut kitle indeksi: Obezite ile ilişkili kanserler ülkemizde kadınların yüzbinde 4.5’inde kansere 
yol açmaktadır. Özellikle kadınlarda özofagus, kolorektal, safra kesesi, pankreas, meme, uterus kopusu, 
over ve böbrek kanseri riskini artırmaktadır. Obezite uterus kanseri riskini 3.5 kat artırmaktadır. Özellikle 
yetişkinlikte kazanılan ağırlık, göbek ve bel çevresi kilo alımı serviks ve over kanseri ile menopoz sonrası 
meme ve endometrium kanseri riskini artırmaktadır. Menopoz öncesi kilo triple negatif meme kanseri 
riskini önemli ölçüde artırmaktadır.   

2. Yetersiz meyve ve sebze tüketimi: Yetersiz meyve ve sebze tüketimi akciğer, ağız, özefagus, mide, kolon, 
meme, prostat ve over kanserinde etkilidir. 

3. Fiziksel aktivite eksikliği: Yetersiz fizik aktivite ile meme, kolorektal, over, endometriyum ve prostat 
(ileri kanserler) kanseri riski ve nüksler arasında önemli bağlantılar bulunmuştur. Sedanter yaşam, daha 
çok oturmaya zaman ayırma uterus, meme ve over kanseri için büyük risktir. Fizik aktivite kanser yanında 
kalp-damar hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve osteoporoz riskini de etkilemektedir. 

4. Sigara: Sigara, dünya çapında kansere bağlı ölümlerin %20’sinden sorumludur. Ülkemizde kadınlarda 
yüzbinde 16.3 oranında tütüne bağlı kanser görüldüğü belirtilmektedir.

5. Alkol: Günde 2-3 kadeh alkol alanlarda kanser riski, özellikle meme kanseri riski yaklaşık %20 
artmaktadır. 

Kanser kontrolünde önleme, erken tanı ve tedavi önemli yer tutmaktadır. Kadın kanserlerine yol açan risk 
faktörlerinin erkenden saptanması ve bu konuda farkındalık kazandırma, meme ve genital kanserlerin 
gelişmesini engelleyerek yaşam kalitesinin artırılmasına ve ölümlerin azaltılmasına katkıda bulunacak önemli 
bir uygulamadır (T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2015, ACS 2017, Keskinkılıç 2017). Risk faktörlerinden 
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kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejileriyle bugün kanserlerin %30-50’si önlenebilmektedir (T. C. 
Sağlık Bakanlığı THSK 2015, ACS 2017, Siegel ve ark. 2017). Dünyada olduğu gibi (DSÖ 2013), ülkemiz 
de de kansere bağlı ölümlerin %25 oranında azaltılabilmesi için risklerin önlenmesi ve erkenden saptanarak 
gerekli önlemlerin alınması önemli bir yaklaşımdır. Ülkemizde kanseri önleme kapsamında tütün ve alkol 
kontrol programı, obezite, fiziksel aktivite ve diyabet kontrol programı, kronik hastalıklar kontrol programı, 
elektromanyetik alan sağlık etkileri izleme projesi, radon haritalandırması ve kontrol programı, asbest 
stratejik eylem planı, HPV haritalandırması ve önleme programı, ailesel kanser öyküsü saptanması, sağlıklı 
beslenme ve hareketli hayat programı, Türkiye aşırı tuz tüketiminin azaltılması programı gibi birçok ulusal 
kanser kontrol programı uygulamaya konmuştur (T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2015). Kadın kanserlerinin 
erkenden saptanmasında tarama ve erken tanı çok önemlidir. Türkiye’de kadın kanserlerine yönelik ulusal 
kanser tarama standartları meme, serviks ve kolon kanseri için oluşturulmuş ve uygulamaya konmuştur. 
Meme kanseri taraması ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir (ACS 2017). Ülkemizde 20 yaş üzeri her 
kadının kendi kendine meme muayenesini ayda bir, klinik meme muayenesini 20 yaş üzeri 2 yılda bir, 40 
yaş üzeri yılda bir ve mamografiyi ise 40-69 yaş arasında 2 yılda bir yaptırması şeklinde yürütülmektedir 
(T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2015). Mamografi mortaliyeti %16-36 oranında azaltmakta ve yanlış pozitif 
sonuç oranı %10.7 kadardır. Mamografi ile sağ kalım oranı %77-93’e çıkmaktadır (ACS 2017). Ülkemizde 
serviks kanseri ulusal tarama programına göre kadınların 30-65 yaş arasında 5 yılda bir Pap smear ve HPV 
testini yaptırması gerekmektedir. Düzenli tarama yaptıranlarda, taramalara 65 yaşında son iki test negatif ise 
son verilmektedir. Riskli bir durum saptandığında, -yaş 65 üzerinde olsa bile- taramaya en az 20 yıl devam 
edilmektedir (T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2015). Serviks kanseri için 21-29 yaşta üç yılda bir Pap testinin 
yapılması yeterlidir. Bu yaş grubunda HPV DNA testinin ancak risk durumunda yapılması önerilmektedir. 
Taramalarda anormal sonuç çıkması durumunda 1 yıl sonra Pap testi+HPV testi ve buda anormal ise 
kolposkopi yapılması önerilmektedir (T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2015, ACS 2017).  Meme ve serviks 
kanserine yönelik taramalar ülkemizde KETEM tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ayrıca, merkezi 
raporlama ile 10 günde raporlar tamamlanmaktadır (T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2015). Kadın kanserlerinden 
korunmada ve erken tanıda düzenli (yıllık) jinekolojik muayene ve Pap smear testi önemli bir yer tutmaktadır. 
Düzenli kontroller ile sağlıklı kadınlara risklere yönelik farkındalığın kazandırılması, risklerin hesaplanması 
ve genetik riski olanlar için genetik danışmanlık almalarının sağlanması, her ay yapılacak kendi kendine meme 
muayenesi, üç ayda bir ayna yardımıyla yapılacak kendi kendine  vulva muayenesinin öğretilmesi, meme ve 
genital kanserlerin erken belirtilerinin öğretilmesi (meme için küçük, sert çakıl taşları, akıntı/kanama, asimetri, 
portakal kabuğu görünümü  vb., uterus kanseri için menopoz sonrası anormal kanama ve lekelenmelerin, 
vajina kanseri için anormal vajinal kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı, anormal vajinal akıntı ve hissedilen 
bir kitle, vulva kanseri için geçmeyen kaşıntılar, over ve fallop tüpü kanseri için şişkinlik, pelvik-karın ağrısı, 
yeme zorluğu, çabuk doyma hissi ve acil ve sık idrara çıkma hissinin bildirilmesi) oldukça önemlidir. Çünkü, 
kanserlerin çoğu kadınların kendileri tarafından yapılan muayeneler ve erken fark edilen belirtiler sayesinde 
erkenden saptanabilmektedir. Özellikle meme ve serviks kanseri dışındaki diğer genital kanserlerin erken 
tanısını sağlayacak bir tanı ve tarama testi olmaması, kadınların yüksek farkındalığını gerektirmektedir (T. C. 
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Sağlık Bakanlığı THSK 2015, ACS 2017). Bunların dışında kadın kanserlerinden korunmada cinsel ilişkide 
prezervatif kullanımı ve tek eşliliğin vurgulanması hayati önem taşır. Ayrıca, vulva, vajina ve özellikle serviks 
kanseri için büyük risk taşıyan ve her 10 kişinin 8-9’unun karşılaştığı, cinsel ilişki dışında cilt teması ile geçen 
HPV bulaşının önlenmesinde HPV aşılaması son derece önemlidir. HPV ile karşılaşmadan, yani 15 yaş öncesi 
ve ortalama 11-12 yaşında 6 ay arayla yapılan iki doz HPV aşısı %97’nin üzerinde koruma sağlamaktadır. 
On beş yaşından sonra 26’ya kadar yapılması durumunda doz sayısı etkin koruma için üçe çıkmaktadır. Bu 
aşıları maya ve lateks alerjisi olanların yaptırmaması gerekir (T. C. Sağlık Bakanlığı THSK 2015, ACS 2017). 
Değiştirilebilecek beş önemli risk faktörüne, yani beslenme, vücut ağırlığı, fizik aktivite, sigara ve alkole 
yönelik danışmanlık ve eğitimler de korunmada üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Evde, iş 
yerlerinde ve okullarda uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdalara erişimi artırma, güvenli, eğlenceli ve ulaşılabilir fizik 
aktivite ortamlarını sağlama, erken yaşlardan itibaren sigara ve alkol kullanımın önüne geçilecek uygulamaların 
başlatılması, kısacası sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi kadın kanserlerinin azaltılmasında 
önemli bir faktördür. Ör; şekeri yüksek yiyecek ve içeceklerden kaçınılması, sebze, meyve, tahıl, bezelye, 
fasulye, mercimek gibi bitkisel gıdaların daha fazla tüketilmesi (2-3 porsiyon sebze-1.5-2 porsiyon meyve/
gün), işlenmiş et ve kırmızı etlerin sınırlanması (Haftada en fazla 500 gram kırmızı et tüketilmesi, yağsız et, 
balık, derisiz kümes hayvanları, bezelye-fasulye tüketilmesi ve ızgara, kızartma yerine kavurma veya buharda 
pişirilmesi), alkolden kaçınılması (günde en fazla bir kadeh; (360 mL bira, 150mL şarap veya 1-2 duble sert 
alkollü içecek), tuzlu gıda ve tuzla işlenmiş (sodyum) yiyeceklerin kullanımının sınırlandırılması (bir çay 
kaşığı; 5 gr (gün), besin takviyelerinin doktor önerisi dışında kullanılmaması ve bunların doğal besinlerle 
karşılanması, lifli gıdaların ve organik gıdaların tüksetilmesi, yeterli miktarda su tüketilmesi (kadınlar için 
günde 2.7 litre), gıda hijyenine dikkat edilmesi, düşük yağ kullanımının tercih edilmesi ve doymuş yağların 
kullanılmaması, sağlıklı bir beden kitle indeksine sahip olunması ve bunun yetişkinlik ve menopoz sonrasında 
da korunması (18.5-24.9), haftada en az 150 dakika orta (dans, tempolu yürüyüş, yavaş bisiklet, yoga, bahçe işi 
vb.), 75 dakika kuvvetli (tempolu koşu, tenis, yüzme, aerobik dans, ağırlık, ip atlama vb.) yoğunlukta ya da her 
ikisini içeren egzersiz yapılması, uzanma, oturma ve TV izleme gibi sedanter davranışların sınırlandırılması, 
asansör yerine merdiven kullanılması kanseri önlemede etkili uygulamalardır (ACS 2017).  Sonuç olarak kadın 
kanserleri ülkemizde de giderek artmaktadır ve birçoğunun erken tanı ve tarama yöntemi olmadığı için geç 
evrede saptanmakta ve sağ kalım oranları azalmaktadır. Kadın kanserlerinden korunma ve erken tanıda risk 
yönetimi, mamografi, Pap smear ve HPV testi taramaları ile düzenli jinekolojik kontrollerin aksatılmaması, 
ailesel ve genetik riskin öğrenilmesi için genetik danışmanlık alınması sağ kalımı artıracak ve kadınların yaşam 
kalitelerini yükseltecek önemli uygulamalardır.
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Öz: Giriş: Toplumsal tabakalaşma; Bireylerin ve grupların belirli ve genelleştirilmiş özelliklerine göre 
ve birbirleriyle kurdukları ilişkiler yönünden “üst”, “eşit”, ve “alt” olarak işlem gördükleri bir farklılaşma 
sistemidir. Toplumsal tabakalar ise, bir eşitsizlik hiyerarşisi olan tabakalaşma sisteminde, belirli ölçütlere 
göre farklılık gösteren ve bir arada düşünülen insanların oluşturduğu kategorilerdir. “Tabakalaşma en genel 
anlamıyla,bireylerin veya grupların belirlenmiş veya genelleştirilmiş karakteristik özelliklerine göre, aşağı 
ve yukarı statülere ve rollere sahiplik dereceleridir”(Dönmezer,1982) Bir başka ifade ile sosyal tabakalaşma; 
otorite, prejtij, statü ve güce göre nüfusun farklılaşmasının hiyerarşik sıralanmasıdır (Erkal, 1987:179). 
Toplumsal tabakalaşma, eğitim alanındaki eşitsizlikleri açıklamada çok önemli bir değişken olarak ele 
alınmaktadır. Tabakalaşma, eğitimde büyük eşitsizlikler doğurabildiği gibi eğitimde yaşanan eşitsizlikler de 
tabakalaşmayı besleyen bir süreç doğurmaktadır.” “Toplumsal tabakalaşma” ifadesi daha çok Weber’in “statü 
gruplarını” çağrıştırmaktadır. Toplumsal eşitsizliklerin çözümlemesinde bir araç olarak kullanılan “toplumsal 
tabakalaşma” sıra dizinsel bir derecelendirme ortaya koymaktadır. Bu derecelendirmede bazı gruplar 
üst tabakaları oluştururken bazıları ise alt tabakaları oluşturmaktadır” (Yalçın,2014:244). Bireylerin 
içerisinde yer aldıkları sosyal tabaka, çocukların gelecekte içerisinde yer alacakları sosyal statüleri, meslekleri, 
sosyal rolleri ve değerleri belirlemektedir. A.Davis, bir incelemesinde belli ekonomik düzeylere göre çocuğun 
rollerinin, amaçlarının ve değerler sisteminin biçimlendiğini, yemek yeme, arkadaş seçimi, tüketim, giyim 
ve sorumluluk gibi bir takım davranış ve tutumların sosyo-ekonomik kökenden etkilendiğini belirtmektedir 
(Tezcan,1994:153). Gibbs ve Maccoby orta tabaka anne ve babalarının, alt tabaka anne ve babalarına göre 
daha yumuşak disiplin uyguladıklarını, çocuklarının davranışlarını daha hoş görülü karşıladıklarını saptamıştır 
(Tezcan,1994:153). Elder, A.B.D, İngiltere, Almanya, İtalya ve Meksika’da yaptığı mukayeseli araştırmada orta 
tabaka ailelerinin hoşgörü, eşitlik ve danışma niteliklerine önem veren “Demokratik Aile” otoritesine sahip 
olduklarını ifade etmiştir (Tezcan,1994:153). Alt tabaka çocukları ile, orta tabaka çocukları arasında kültürel 
farklılıklar vardır. Orta tabaka çocukları “Kültürel Sermayeye” sahiplik açısından orta tabaka çocuklarına 
göre daha avantajlıdırlar. Okullar orta tabaka çocukları ile alt tabaka çocukları arasındaki kültürel farklılıklarına 
ve kültürel sermaye birikimine öncelik ve ayrıcalık verirler. Alt ve orta tabaka çocuklarının okula gelirlerken 
sahip oldukları kültürel sermaye aynı değildir. Her çocuk ait olduğu sosyal tabakanın kültürel birikimlerinden, 
davranış kalıplarından, tutumlarından ve değerlerinden oluşmuş “kültürel sermayeye” sahiptir. Orta tabaka 
çocukları, alt tabaka çocuklarına göre okula gelirken oldukça zengin bir kültürel sermayeye sahiptirler. 
“Okullarda verilen eğitim, orta tabaka ailelerinin düşüncelerine ve algılarına dolayısıyla orta tabakanın 
kültürel birikimlerine uygundur” (Merter ve Akbulut,2011:19). Orta tabaka çocukları, alt tabaka çocuklarına 
göre okula donanımlı gelirler. “Orta tabaka çocukları anaokullarına gitmişler ve piyano, bale ve dans dersleri 
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almışlardır. Ayrıca orta tabaka çocukları dil becerileri açısından da alt tabaka çocuklarından farklıdırlar. Orta 
tabaka çocukları konuşmalarında dilbilgisi kurallarına uygun işlenmiş dil kullanırlar. Bu durum ise, okullarda 
orta tabaka çocuklarına akademik başarı açısından avantaj sağlar” (Merter ve Akbulut,2011:20).  Öğretmenler 
sınıf içerisinde öğretim faaliyetlerinde bulunurken ve öğrenciler ile iletişim kurarken orta tabakanın sahip 
olduğu konuşma dilinin özelliklerine uygun dil kullanırlar. ”Mesela, öğretmenin kurduğu cümleler, verdiği 
örnekler, anlattığı konular orta tabaka çocuklarının kültürel birikimlerine uygundur” (Acker ve Diğerleri,2001:1-
21).  Skelton, her çocuğun içerisinde bulunduğu sosyal tabakanın kültürel birikimlerinden oluşmuş sosyal bir 
sermaye ile okula geldiklerini, okulda verilen eğitim çalışmalarının toplumda baskın olan orta ve üst tabaka 
çocuklarının ilgi, düşünce, algı ve ihtiyaçlarına uygun olarak planlandığını, bu durumdan da okul başarısı 
açısından alt tabaka çocuklarının fazlaca etkilendiklerini belirtir (Skelton,1997:177-193). Okullarda verilen 
öğretimin niteliği, öğretmenin öğrencileri ile olan iletişimi, öğretme durumları, öğretim ortamları, sınıf yönetimi 
ve disiplin kuralları öğrencilerin içerisinde bulundukları sosyal tabakadan ve sosyal sınıftan etkilenmektedir. 
Anyon, öğretmenlerin öğrencilere gönderdikleri mesajların, meydana getirdikleri öğrenme durumlarının, 
öğretim sürecinde uyguladıkları öğretim yöntemlerinin sosyal tabakalara göre farklılaştığını belirterek, orta 
tabaka çocuklarının liderlik, girişimcilik ve yaratıcılık gibi becerilerle donatıldığını, buna karşılık alt tabaka 
çocuklarının itaatkarlığı, sadakati ve yönetilmeyi kolaylaştıracak mekanik, ezberci tek tip eğitim aldıklarını 
ileri sürmüştür (Anyon,1980:67-92). Okullarda eğitim öğretim uygulamalarının öğrencilerin içerisinde 
bulundukları sosyal tabakalara göre farklılaşması bize öğrencilerin daha okula gelmeden önce içerisinde 
bulundukları sosyal tabakalara göre, önceden ön görülmüş sosyal statülere ve mesleklere yerleştirildiklerini, 
dolayısıyla toplumlarda açık olmasa da gizli olarak sosyal tabakalara uygun bir kast örgütlenmesinin olduğunu 
göstermektedir. Okullarda verilen eğitim, çocukları içerisinde bulundukları sosyal tabakalara uygun olan sosyal 
statülere ve mesleklere yerleştirilmektedir. Alt tabaka çocukları düşük maaşlı, düşük statülü basit işlerde 
itaatkar bir şekilde çalışmaya mahkum edilirlerken, orta ve üst tabaka çocukları yöneticilik ve doktorluk 
gibi yüksek maaşlı ve yüksek statülü mesleklere yöneltilirler (Anyon,1980:67-92). Okullar resmi programla 
olmasa da örtük program ile sosyal tabaka ve sınıf ayrımcılığı yaparlar. Mesela: orta tabaka çocuklarının 
disiplinsiz davranışları daha fazla hoşgörü ile karşılanırken, alt tabaka çocuklarının aynı tarzdaki davranışları 
sert disiplin kuralları ile cezalandırılır. Bowles ve Gintis’e göre “okullar öğrencilerin içerisinde bulundukları 
sosyal tabakalara göre farklı mesajlar göndermektedirler. Alt tabaka çocuklarına; “dakik olma”, “uysallık”, 
“temizlik” “sadakat” gibi davranışlar öğretilirken, orta tabaka çocuklarına “liderlik” ve “yöneticilik” 
becerileri kazandırılmak istenmektedir. Yani okullardaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, güçlü olan orta ve 
üst tabakanın isteklerine göre düzenlenmektedir” (Acker ve Diğerleri,2001:1-21). Lynch’e göre, okullarda 
öğretmenlerin öğrencilere karşı davranışları ve öğrencilere gönderdikleri mesajları, öğrencilerin içerisinde 
bulundukları sosyal tabakalara göre farklılaşmaktadır. Öğretmen sınıfta maddi durumu iyi olan orta ve üst tabaka 
çocuklarına daha fazla “sorumluluk” vererek, maddi durumu kötü olan alt tabaka çocuklarına “uysallık” 
davranışı kazandırarak, orta tabakaya mensup öğrencileri, alt tabaka öğrencilerinden üstün tuttuğunu ve alt 
tabaka öğrencilerini “tembel öğrenciler” sıralarına oturtarak, alt tabaka ve orta tabaka çocukları arasındaki 
düşmanlığı pekiştirmektedir (Lynch,1989:1-3). Okullar öğrencilere sosyal değerleri, bilgileri, deneyimleri 
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aktarmada ve öğrencilere beceri kazandırmada da, toplumun tabakalaşma sisteminden etkilenmektedir. 
Bickmore’ye    göre, “okullar örtük program aracılığıyla orta tabaka ve elit tabaka çocuklarına açık, anlaşılır 
ve ayrıcalıklı değerleri kazandırırlarken, alt tabaka çocuklarına belirsiz, içerisinde yaşamış olduğu topluma 
yabancı tek tip değerleri öğretirler. Alt tabaka çocuklarının devam ettiği okullarda, öğrencilerin önemi yaşam 
deneyimleri kazanmalarına önem verilmez(Bickmore,1993). 

Sosyal Tabakalaşma ve Sosyalleşme1.1. 

Çocukların sosyalleşmelerinde ailelerin aylık gelirleri, aile üyelerinin eğitim düzeyleri, ahlaki yapıları, inanç 
sistemleri, dünya görüşleri, değerleri, görgüleri, gelenek, görenekleri ve  oturdukları semtler oldukça etkilidir. 
”Sosyal tabakaların çocukların sosyalleşmelerine etkisi, sosyal tabakaların daha ilk baştan ailelerin vaziyet 
alışlarına, problem çözme becerilerine, hoşgörülerine, çocuk yetiştirme tekniklerine, çocukların beslenmelerine, 
giyinmelerine, eğlenmelerine, arkadaşları arasındaki konumlarına, konuşmalarına, gelecekte içerisinde yer 
alacakları statü ve rollere etki etmesi şeklinde olmaktadır”(Ergun,1994:44). Aileler çocuklarının  gelecekte 
içerisinde bulunacakları statüler, oynayacakları roller ve meslekler konusunda bir takım beklentiler içerisinde 
bulunurlar. Çocuklarının gelecekte yüksek maaşlı, yüksek statülü meslekler içerisinde yer almalarını isterler. 
Ancak, ailelerin çocuklarının gelecekte içerisinde yer alacakları statüleri ve meslekleri etkilemeleri, ailenin 
sosyal ve ekonomik yapısına bağlıdır. Aile içerisinde babanın veya annenin mesleği, çocukların gelecekte 
içerisinde bulunacakları statüleri, rolleri ve meslekleri etkiler. Mesela, orta tabakada yer alan bir politikacının 
çocuğu dil becerisi açısından başarılı, öğrenme hırsıyla dolu ve bağımsız çalışma becerisine sahip olması 
bakımından gelecekte yüksek roller almaya hazır iken, babası işçi, çiftçi ve işsiz olan bir alt tabaka çocuğu 
ise, aileler uzun vadeli planlama yapamadıkları için, az ile yetinip, başarı hırsına sahip olmadığı için gelecekte 
yüksek roller almaya hazır değildirler ve meslek hayatında başarılı olamazlar (Ergun,1994:46).

1.1.2. Alt Tabaka Mensuplarının Özellikleri

Alt tabaka mensuplarının içerisinde bulundukları sosyal tabakadan ve sosyal sınıftan kaynaklanan özelliklerini 
şu şekilde sıralayabiliriz (Ergun,1994:46).

Alt tabaka mensupları; insanlarla ilgili yani yargıçlık, yöneticilik, doktorluk gibi işler ile sayı ve sembol 1. 
gerektiren mühendislik gibi işlerle ve iletişim işleriyle uğraşmazlar.

Yaptıkları çalışmaların değerini bilmezler, işyerinde izole olmuş durumdadırlar. 2. 

İşyerlerinde yükselme şansları yoktur. İşyerinde yükselmeyi sağlayacak bilgi, beceri , düşünce yapısına 3. 
ve  başarı hırsına sahip değillerdir. Yüksek rollere karşı olumlu tutum geliştiremezler.

Alt tabaka mensupları toplumda yükselmeyi sağlayacak bilgi, beceri ve kültürel birikimlerden oluşan 4. 
“kültürel sermayeye” sahip değillerdir.

Dayanışmadan ve grup başarısından ziyade bireysel başarıya önem verirler.5. 
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Uzun vadeli planlama yerine, kısa zamanda amaçlara ulaşabilmek için kısa vadeli planlama yaparlar.6. 

Alt tabaka mensuplarının sosyalleştirme araçlarına sahiplik durumları kısıtlıdır.7. 

Alt tabaka aileleri 8. “Statü Yönelimli” ailelerdir. Yani çocuğun anne ve babaya itaatini ön plana 
alındığı, çocuğa aile içi kuralların emir şeklinde verildiği, uysallığın ön planda tutulduğu, anne ve 
baba otoritesinin egemen olduğu ailelerdir (Tezcan,1994:156).

1.1.3. Orta Tabaka Mensuplarının Özellikleri:

Orta tabaka mensuplarının içerisinde bulundukları sosyal tabakadan ve sosyal sınıftan kaynaklanan özelliklerini 
şu şekilde sıralayabiliriz (Ergun,1994:46).

Orta tabaka mensupları; insanlarla ilgili yani yargıçlık, yöneticilik, doktorluk gibi işler ile sayı ve 1. 
sembol gerektiren mühendislik gibi işlerle ve iletişim işleriyle uğraşırlar.

Orta tabaka mensupları hazırlayıcı, planlayıcı, analiz ve kontrol edicidirler.2. 

İşyerinde genellikle yönetici konumundadırlar.3. 

Kendi başarılarının yükselme getireceğini bilirler ve bunun için  uzun vadeli plan yaparlar ve uzun 4. 
vadeli eğitimden geçerler.

Gelecekteki ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik girişimlerde bulunurlar.5. 

Eğitim ve öğretim yoluyla yükselmeyi tercih ederler.6. 

Müzik, resim, tiyatro, opera ve bale gibi sanat ve kültür faaliyetlerine değer verirler.7. 

Bireysel başarıdan ziyade, grup başarısına önem verirler.8. 

Orta tabaka aileleri 9. “Kişiye Yönelimli “ ailelerdir. Bu ailelerde çocuğun duyguları ve istekleri göz 
önüne alınır ve çocuğa davranışları konusunda açıklamalarda bulunulur, ayrıntılı bir dil kullanılır 
(Tezcan,1994:156-157).

Orta tabaka mensupları toplumda yükselmeyi sağlayacak bilgi, beceri ve kültürel birikimlerden oluşan 10. 
“kültürel sermayeye” sahiplerdir.

Bilgisayar ve internet gibi sosyalleştirme araçlarına sahiptirler11. 

1.1.4. Alt Tabaka Anne ve Babalarının Çocuk Yetiştirme Tarzları

Alt tabaka anne ve babalarının çocuk yetiştirme tarzlarını şu şekilde özetleyebiliriz (Ergun,1994:47).

Alt tabaka anne ve babaları çocuklarını eğitirken fiziksel cezaya dayalı disiplin ilkelerini uygulamakta, 1. 
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yani çocuklarının olumlu veya olumsuz davranışlarını el ile ödüllendirmekte ve cezalandırmaktadırlar 
(Tezcan,1994:154).

Alt tabaka anne ve babaları çocuklarını yetiştirirlerken, sert disiplin, sadakat ve itaat gibi niteliklere 2. 
önem veren, “otokratik aile otoritesini” kullanmaktadırlar (Tezcan,1994:154).

Alt tabaka anne ve babaları grup başarısından ziyade bireysel başarıya önem verdikleri için, çocuklarını 3. 
grup sporlarından ziyade, boks, teakvando, güreş gibi bireysel sporlara yöneltirler.

Alt tabaka anne ve babaları çocuklarının zihinsel ve ruhsal gelişiminden ziyade, bedensel gelişimine 4. 
önem verirler.

Alt tabaka anne ve babaları kısa vadeli planlama yaptıkları için, çocuklarının kısa bir süre içerisinde 5. 
mesleklerini kazanıp hayata atılmalarını isterler ve bunun için çocuklarını kısa süreli eğitimi uygun 
görürler.

Alt tabaka anne ve babaları çocuklarını kontrol etmek ve disiplin altına alabilmek için, onlara 6. 
sorumluluk ve rol verirler.

Alt tabaka anne ve babaları çocuklarının kendilerine itaat etmelerini ve sadakat göstermelerini 7. 
isterler.

Çocuklarının davranışlarını, davranışların arka planında yatan 8. “niyete” göre değil, davranışın o 
anlık durumuna göre değerlendirirler. Mesela: babasına yardım etmek amacıyla mürekkep şişesini 
raftan alıp babasına getirirken, çok değerli halının üzerine mürekkep şişesini dökmesi örneğinde alt 
tabaka anne ve babaları, mürekkep şişesinin çocuk tarafından halının üzerine dökülmesini ve halının 
kirlenmesini dikkate alarak çocuğun davranışını değerlendirirler ve ona ceza verirler. Davranışın arka 
planında bulunan babaya yardım etme niyetini dikkate almazlar.

Alta tabaka anne ve babaları çocuklarının “9. itaatkarlık”, “doğruluk”, dürüstlük”, “tertiplilik”, 
“ahlakilik” ve “sadakat” gibi değerleri kazanmalarını isterler (Tezcan,1994:154). 

Alt tabaka anne ve babaları çocuklarının eğitilmesinde babaya daha fazla sorumluluk yüklemelerine 10. 
rağmen, çocuk yetiştirme görevini, kadının görevi olarak görürler (Tezcan,1994:154).

Alt tabaka aileleri “11. konumsal aile” tipindeki aileler oldukları için, ailede güç kullanma ve emretme 
hakkı yaş ve cinsiyete yani formel statüye bağlıdır. Karı-koca, anne ve baba ve çocuklar arasındaki 
roller açık bir biçimde farklılaşmıştır. Bu sebeple alt tabaka anne ve babaları çocukları ile aile içi 
konuları tartışmazlar ve aile içi kararlara çocuklarını katmazlar (Tezcan,1994:154).

Alt tabaka anne ve babaları aile içerisinde uyulması gereken kuralları 12. “emir” şeklinde çocuğa sürerler 
(Tezcan,1994:156-157). Çocukları üzerinde sert kuralları ve yaptırımları olan otoriteleri vardır.
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  13. Alt tabaka anne ve babaları çocukları ile oldukça kısa konuşurlar ve konuşmalarında basit ve kısa 
cümleler kullanırlar soyut kelimelere ve sıfatlara  daha az yer verirler.

Alt tabaka anne ve babaları, çocuklarının bale, tiyatro, opera, piyano, alanında eğitim görmelerini 14. 
olumlu karşılamazlar.

Alt tabaka anne ve babaları çocuklarını toplumda yükselmeyi sağlayacak değerler ile donatamadıkları 15. 
için, çocuklarından yüksek başarı beklemezler.

Alt tabaka anne ve babaları çocuklarının bağımsız hareket etmelerine ve kendi kendilerini yönetmelerine 16. 
izin vermezler.

Alt tabaka anne ve babaları, sadece 17. itaatsizliği ve sadakatsizliği disiplin konusu yaparlar.

Alt tabaka anne ve babaları sahip oldukları zayıf kültürel sermaye ile ancak çocuklarına uysallaşmayı 18. 
ve yönetilmeyi öğretirler.

Alt tabaka anne ve babaları, 19. “dış disipline” önem verirler.

1.1.5. Orta Tabaka Anne ve Babalarının Çocuk Yetiştirme Tarzları

Orta tabaka anne ve babaları, çocuklarının olumlu veya olumsuz davranışlarını 1. “dil” ile cezalandırırlar 
ve “dil” ile mükafatlandırırlar. Orta tabaka aileleri “ kişiye yönelimli” aile oldukları için çocukları 
ile konuşurlarken davranışlarının nedenleri ve sonuçları hakkında konuşurlar. Toplum tarafından 
beğenilen davranışlarını övgü cümleleri ile, beğenilmeyen davranışlarını ise, nasihat ve sitem cümleleri 
ile çocuklarına açıklarlar. Emirlerini uzun cümle kurarak verirler.

Orta tabaka anne ve babaları, çocuklarına bir konuyu anlatırken veya öğretirlerken en az iki kez 2. 
anlatırlar veya söylerler. Konuşmalarında daha çok soyut kelimeler, daha fazla sıfat  ve daha fazla 
karmaşık gramer kullanırlar. Uzun cümle kurarlar (Tezcan-1994:156-157). 

Çocuklarının duygu, düşünce  ve isteklerine önem verirler.3. 

Çocuklarının 4. “liderlik” ve “yöneticilik” becerilerine sahip olmalarına çalışırlar (Tezcan,1994:156-
157).

Aile içi tartışmalara ve aile içi kararlara çocuklarını katarlar. Çocuklarının düşüncelerine ve çözümlerine 5. 
aile içi kararlarda yer verirler

Orta tabaka anne ve babaları, çocuklarının kendilerini yönetmelerini, evde sorumluluk almalarını, 6. 
bağımsız hareket etmelerini ve okulda başarılı olmalarını isterler.

Orta tabaka anne ve babaları, bireysel başarısından ziyade grup başarısına önem verdikleri için, 7. 
çocuklarını basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik gibi grup sporlarına yönlendirirler.
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Orta tabaka anne ve babalarının, çocuklarından beklentileri yüksektir. Çünkü çocuklarını toplumda 8. 
yükselmeyi sağlayacak değerler ile donatırlar.

Orta tabaka anne ve babaları, çocuklarının davranışlarını sorgularlar, davranışların altında yatan 9. 
sebepleri ve amaçları araştırırlar. Çocuklarının davranışlarını anlık eylemlere göre değil, eylemlerin 
arka planında yatan düşünce, fikir, amaç ve niyete göre değerlendirirler.

Orta tabaka anne ve babaları, çocuklarının hem zihinsel, hem ruhsal, hem de bedensel gelişimine önem 10. 
verirler.

Orta tabaka anne ve babaları, çocuklarının eğitiminde dış disiplinden ziyade, iç disipline yani irade 11. 
gücüne ve kendilerini kontrol etme önem verirler.

Orta tabaka anne ve babaları, çocuklarının kendilerini gerçekleştirme, bağımsız hareket edebilme ve 12. 
girişimcilik gibi olumlu davranışlarını desteklerler (Tezcan,1994:156-157).

Orta tabaka anne ve babaları, çocuklarını yetiştirme sorumluluğunu sadece anneye bırakmaz, bu 13. 
sorumluluğu paylaşırlar.

Orta tabaka anne ve babaları, çocuklarını çok hafif kabul edilebilir cezalarla cezalandırırlar.14. 

Orta tabaka anne ve babaları, çocuklarının zamanında ödevlerini yapmamalarını, sorumluluk 15. 
almamalarını ve eve geç gelmelerini disiplin konusu yaparlar.

Orta tabaka çocukları ailelerinden getirdikleri kültürel birikimler sayesinde 16. “liderliği”, “yönetmeyi” 
ve “egemen olmayı” öğrenirler (Merter ve Akbulut,2011:20).

1.1.6. Sosyal Tabaka ve Dil Başarısı:

Orta tabaka ve alt tabaka çocuklarının dil başarıları birbirlerinden oldukça farklıdır. Orta tabaka aileleri 
çocuklarını dil ile ödüllendirir ve dil ile cezalandırırlar ve aile içi konuşmalarında gramer kurallarına uygun 
olarak, daha çok soyut kelimeler ve sıfatlar kullanarak konuşurlar. Bu sebeple, orta tabaka çocuklarının dil 
becerileri oldukça gelişmiştir. Bu durum okul başarısı açısından orta tabaka çocuklarına bir avantaj sağlar. 
Çünkü okullar, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde orta tabakanın diline ve kültürüne uygun bir program uygularlar. 
Bernstein, alt ve orta tabaka çocukları arasındaki dil becerisi ve kültürel farklılıkları ve bu farklılıkların okul 
başarısına olan etkilerini “Kod Teorisi” ile açıklamıştır. Bu teoriye göre, insanlar arasında sosyal tabaka 
farklılıkları olduğu gibi, insanların iletişim kurma, anlamlandırma becerilerinde de sınıf farklılıkları vardır. 
Bernstein, iki ayrı “kod” türünden bahseder. Birincisi “sınırlı kod”, ikincisi ise, “ayrıntılı kod” dur. Ayrıntılı 
kod, orta tabaka çocukları tarafından kullanılır. Buradan hareket ederek biz orta tabaka çocuklarının dil ve 
iletişim becerilerini şu şekilde özetleyebiliriz (Sadovnik,2001:687-703).

Orta tabaka çocukları, daha uzun ve daha karmaşık cümle kurarlar. Konuşmalarında anne ve babalarını 1. 



42

DAVETLİ 
KONUŞMACILAR

taklit ederler.

Konuşmalarında daha çok soyut kelime ve daha fazla sıfat kullanırlar.2. 

Bir çok kelimeyi aynı anda kullanırlar ve uzun cümle kurarlar.3. 

Jest ve mimiklerini iletişimde ve konuşmalarında mümkün olduğunca kullanmazlar.4. 

Argo kelimeleri ve sokak ağızlarını kullanmazlar.5. 

Orta tabaka çocukları, anlatmak istediklerini dil ile anlatırlar, anlatımlarında vücut dilini 6. 
kullanmazlar.

Gramer kurallarına uygun işlenmiş dili konuşurlar.7. 

Orta tabaka çocukları, konuşmalarında 8. “ayrıntılı kod” adı verilen formel dili kullanırlar 
(Tezcan,1994:155-156).

Alt tabaka çocukları konuşmalarında ve insanlarla olan iletişimlerinde “sınırlı kodu” kullanırlar. Biz alt tabaka 
çocuklarının iletişim becerilerini şu şekilde sıralayabiliriz (Sadovnik,2001:687-703).

Alt tabaka çocukları kısa ve basit cümle kurarlar. Çok az kelime ile konuşurlar. Konuşmalarında daha 1. 
az soyut kavramlara ve daha az sıfatlara yer verirler.

İnsanlarla olan iletişimlerinde kelime yerine jest ve mimiklerini, vücut dilini kullanmayı tercih 2. 
ederler.

Konuşmalarında “argo kelimeler” kullanırlar.3. 

Alt tabaka çocuklarının konuştukları cümleleri anlamlandırmak zordur.4. 

Gramer kurallarına uygun konuşmazlar. Konuşmalarında “kalıp yargılı” ifadeler kullanırlar 5. 
(Tezcan,1994:155-156).

 Alt tabaka çocukları yarım, bitmemiş, cümle yapısı açısından eksik olan zayıf cümleler kullanırlar 6. 
(Tezcan,1994:155-156).

Soyut düşünceleri ifade etmede zorlanırlar (Tezcan,1994:155-156).7. 

Duygu ve düşüncelerini tam olarak anlatamazlar (Tezcan,1994:155-156).8. 

Alt tabaka çocukları konuşmalarında 9. “ halk dili” olarak nitelendirdiğimiz, “sınırlı kodu” kullanırlar 
(Tezcan,1994:155-156).

Basit sokak dili veya halk dili adını verdiğimiz işlenmemiş ve dilbilgisi kurallarına uygun olmayan 
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dil becerisine sahip olan alt tabaka çocuklarının okullarda öğrenme düzeyi düşüktür. Çünkü alt tabaka 
çocuklarının sahip oldukları basit düzeydeki dil becerileri, okullarda öğretmenler ve diğer çocuklar ile 
iletişime girmeyi engeller. Konuşmalarında ve iletişimlerinde  dil bilgisi kurallarına uygun işlenmiş dili  
kullanan orta tabaka çocukları, karmaşık ve soyut kavramlara sahip oldukları için kendilerini daha iyi 
ifade ederler. Orta tabaka çocuklarının sınıf içerisinde öğrenme düzeyleri yüksek ve diğer insanlarla olan 
etkileşimleri güçlüdür. Öğretmenler daha çok toplumun orta tabakalarından geldikleri   veya öğrenimleri 
ve meslekleri sonucu bu tabakaya üye oldukları için, eğitim öğretim faaliyetlerinde orta tabaka ailelerinin 
dilini kullanmaktadırlar. Bu sebeple alt tabaka çocukları sınıfta öğretmenin konuştuğu dili anlamakta 
zorluk çekmektedirler. Bu çocuklar sınırlı konuşma becerilerine sahip oldukları için, bilgi ve düşüncelerini 
öğretmene tam olarak anlatamazlar. Orta tabakadan gelen öğretmenler de alt tabakadan gelen öğrencileri 
anlamakta ve onlarla iletişim kurmakta zorlanmaktadırlar. Bu durum alt tabaka çocuklarının akademik 
okul başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan dilbilgisi kurallarına uygun konuşan ve 
konuşmalarında daha çok soyut ifadelere ve sıfatlara yer veren orta tabaka çocuğu okulda, kendisinin 
sahip olduğu aynı biçimsel dil ile karşılaşmaktadır. Bu sebeple bilgi ve düşüncelerini öğretmenlerine açık 
ve anlaşılır bir şekilde anlatmakta zorluk çekmemektedir. Bunun sonucunda uyum sorunu yaşamayan orta 
tabaka çocuklarının okullarda okul başarıları yüksek olmaktadır (Tezcan,1994:157).

Sonuç olarak okullarda öğrencilere aktarılan bilgi; ailenin sahip olduğu ekonomik koşullara, aile 
bireylerinin statülerine ve ailelerin ait oldukları sosyal tabakalara göre farklılaşmaktadır. Okullarda verilen 
eğitim ve öğretim sosyal tabakalar arasındaki eşitsizlikleri yok edeceği yerde, ailelerin sahip oldukları 
sosyo ekonomik durumdan, sosyal statü farklılıklarından ve sosyal tabakaların sahip oldukları kültürel 
birikimlerden etkilenerek gittikçe artırmaktadır.
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ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE İLETİŞİM
Prof. Dr. Mustafa TALAS

Niğde Ömer Halisdemir, Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Niğde /Türkiye
mtalas44@gmail.com

Öz: Giriş: İletişim, doğası gereği insanların öğrenmelerini sağlayan sosyal etkileşimle ifadesini bulan bir olgu 
niteliğindedir. İnsan olarak sosyal ortama bir X şeklinde doğarız. Bu X, henüz tutumları gelişmemiş, gerçek 
anlamda sıfır kilometre olarak düşünülmesi gereken insan, başka insanlarla birlikte bir anlam kazanan yapıya 
sahip olarak öne çıkar. İçinde bulunduğu toplumsal yapının parçası haline dönüşmeyi iletişime borçlu olan in-
sanlar, eğitilerek rollerini öğrenip, benimseyen ve kullanan yapıya sahip varlıklardır. Bundan dolayıdır ki, eği-
tim, insanları geliştiren ve değiştiren; bunun yanı sırat, toplumun ihtiyacı niteliğindeki yetişmiş insan gücünü 
temin eden toplumsal kurum olarak vazifesini gören bir sistemdir.  Bu bildiride, eğitim, iletişimi güçlendiren 
bir toplumsal işlevler bütünü olarak takdim edilerek, çocukları topluma hazırlayan başat bir faktör olarak ele 
alınmak istenmiştir. Amaç, Kapsam ve Sınırlılıklar: Çalışmada iletişimi etkileyen başat bir faktör olarak ele 
alınan eğitim konusunun bireylerin topluma hazırlanmasındaki rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Özellik-
le, çocukların etkin bir biçimde eğitilmesinin ve geliştirilmesinin önemi analiz edilmek istenmiştir. Konumuz 
iletişim, eğitim ve çocuklarla iletişimde eğitimin rolü başlıklarından oluşmaktadır. Bu bağlamda üç ana başlık 
çerçevesinde analizin yapılması söz konusu olacaktır. Bu noktada, çalışmanın metod ve materyalinin izah 
edilmesi gerekir. Materyal ve Metod: Materyal olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kütüphanesi ve 
şahsi kütüphanemin kaynak kitapları, dergileri ve web ortamında yayın yapan bilimsel dergiler kullanılmıştır. 
Metod olarak ise teorik sosyolojik analiz yöntemi benimsenmiştir. Çalışmadan çıkarılan sonuçları tartışma ve 
sonuç başlığı altında değerlendirmeye tabi tutmak gereklidir. Tartışma ve Sonuç: Yapılan analiz sonucunda, 
eğitimin toplumda önem taşıyan toplumsal alt sistemlerden olarak toplum içinde işlev gördüğü anlaşılmak-
tadır. Eğitimin yaşam boyu devam eden bir faktör olarak görev üstlendiğini ve ne kadar büyük bir role sahip 
olduğunu ülkemiz bazlı örneklerle izah ederek çalışmamızı anlamlandırmak yolunu da seçmiş bulunmaktayız. 
İnsanların özellikle çocukluk çağındaki eğitimlerinin iletişimi doğru anlamak ve kullanmakla da bağlantılı 
oluşundan hareketle, insanlarla doğru iletişimin temelinin çocuklukta atılabileceğini düşünmekteyiz. Çocuk-
ken kurulan ilişkiler ağı bireyin ileride nasıl bir birey olarak rol ifa edeceği konusunda tayin edici olmaktadır. 
Çocukların sahibinin kurmuş olduğu ilişkiler ağı birincil etkiye sahip olarak öne çıkmaktadır. Dünyada gelişim 
sergileyeceğimiz sosyal atmosferin ilişkiler sistemine göre şekillenmesini sağlayan bireyler olmaktayız. Çalış-
ma hayatı, eğlence dünyası, hergünkü münasebetlerimiz, olaylara karşı bakış açımız yani dünya görüşümüz, 
örf ve adetlerimiz, sanata yatkınlığımız, insanlara karşı kullandığımız güzel ya da çirkin sözler, giyim kuşamı-
mız, ses tonumuz ve vurgularımız, jest ve mimiklerimiz, görev ve sorumluluklarla ilgili bilinç özelliklerimiz 
vs. hep bizim çocukluk aşamasında temellerini ailemizin etkisiyle belirlediğimiz vasıflarımız olarak düşünüle-
bilir. Elbette dünyamız sadece ailemizden ibaret değildir. Bilinmelidir ki, ailemiz sonrasında hayatımıza dahil 
olan başka dünyalar da sosyal bir varlık olarak gelişimimizde etkiye sahip olacaklardır. Doğru iletişim kurmayı 
yine doğru yönlü bir eğitimle alabilmenin mümkün olduğu çok net bir biçimde ortadadır. İnsanlar çevresinde 
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görebildiklerinin yanı sıra, onlara öğretilenler ile farkındalık elde ettiklerine göre, eğitimin nasıl olduğu ve ger-
çekleştiği çok büyük öneme sahiptir. Çocuğun eğitiminde ve o çocuğun sağlıklı iletişim kurmasında, hayatında 
yeri olan bireylerin derin etkisi vardır. Bu etkilerle birey olabilmeyi başaran insanlar, vasıflarını güçlendirip 
sosyal statü edinimlerini de yine kurmuş oldukları ilişkiler ağıyla başarabilen yapıda olmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Eğitim, Çocuklarla İletişim, Eğitim ve Çocuklarla İletişim
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KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞININ SOSYOLOJİK BOYUTU OLARAK MEKÂN

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

idogan0616@hotmail.com

 “İlk günler bu okulda çektiğim acıyı hiçbir yerde çekmedim. Teneffüs zamanları yerin 
4-5 metre altındaki bir bodruma iniyorduk, burası okulun teneffüshanesi idi. Düşünün bir kere 

hiçbir yerden hava ve ışık almıyordu, yalnız sonunda baca gibi bir delik vardı, güneş ancak öğle 
zamanları işte bu deliğin kaidesine düşebiliyordu. Kendimi diri diri bir mezara atılmış insanlara 

benzetiyordum. Belki günlerce Feyziye’nin bu karanlık bodrumunun tavanına bakarak 
ağladığım olmuştur.

Ben neyim, etrafımda beni boğan bu duvarlar, bu karanlık, beni anlamayan bu kuvvetler nedir? 
İşte bütün Feyziye hayatında cevabını bulmak için boşuna çabaladığım soru? Feyziye okulunun 

binası benim için çok önemlidir. Çünkü benim eğitim alanındaki ihtilalciliğimi hazırlayan o 
olmuştur. İlk pedagoji eserim olan Talim ve Terbiye’deİnkılâp’taki bütün isyan ve inkârlarımın 

kaynağı işte bu Feyziye okulun hayatı olmuştur.” Baltacıoğlu:34.

(…)

“Beni bir okul ve eğitim ihtilalcisi haline getiren ortaçağ kurumu, işte bu okuldur…” 
Baltacıoğlu:41.

Öz: Bu bildiride yapı ve iç mimarisi ile insan hayatı üzerinde önemli etkilere sahip olan mekânların kadın ve 
çocuklar özelindeki etkileri sosyolojik bağlamda ele alınmakta ve bu çerçeve şu hususlar öne çıkarılmaktadır: 

Mekân insanların hayata ilişkin duyguları üzerinde etkilidir,- 

Mekân insanların toplumsal motivasyonunu ve verimliliğini etkilemektedir,- 

Mekân insanların sosyal ilişkilerini etkilemektedir,- 

Mekân insanların ufuk ve vizyonu üzerinde etkilere sahiptir,- 

Mekân kadın ve çocuk sağlığı üzerinde özel bir etki ve öneme sahiptir,- 

Bedenlerimiz ve sağlımız teknolojinin kuşatması altındadır,- 

Post-modern habitat, kültürel ve sosyolojik habitatı yaratamadı,- 
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Hayatla barışık olmayan mekân tasarımı kadın ihmali ve kadın şiddetinin nedenleri arasındadır,- 

Hayatla ve pedagojik gerçeklerle uyumlu olmayan mekânlar çocuk ve genç sosyalleşmesini olumsuz - 
olarak etkiler.

Anahtar terimler: Sağlıklı Mekân, Fiziksel Mekân, Pedagojik Mekân, Bina Hastalığı, TOKİ Binaları, Post-
Modern Habitat, Kültürel Habitat, Sosyal Sağlık.

Giriş

İnsan hayatı büyük ölçüde mekânlarda geçer. Yerleşik kültüre uyum sağlamış bütün insan toplumlarında 
sürdürülebilir bir hayat için mekânın önemi yadsınamaz. Bu önem tüm mekânların mimari açıdan hayata 
dönük ve hayatı üreten bir yapıda olmalarını gerekli ve kaçınılmaz kılar. İklime, coğrafyaya ve kültürlere 
göre mekânların mimari biçim ve yapıları farklıdır. Ancak bu farklılık hayatla uyumlu bir yapı üretilmesi 
noktasındaki genel duyarlılığı ortadan kaldırmaz. Çünkü insanla, insan hayatıyla uyumlu olmayan mekânların 
olumsuz etkileri sadece biyolojik sonuçlarla sınırlı değildir; toplumsal boyutta da olumsuzluklara neden olurlar. 
Mekân ve fiziksel olanaklar insanın sosyal kişiliği ve sosyal sağlığı üzerinde etki ve sonuçlara sahiptir. Bu 
bakımdan mekân insan sağlığının sosyolojik boyutu olarak özel bir öneme sahiptir. Ancak özel bir inceleme ve 
araştırma alanı olarak bugüne değin fazlaca dikkate alınmamıştır.  İnsan sağlığının sürdürülebilir olması kişisel 
çaba ve duyarlılıklarla sınırlı değildir. Günlük hayatın geçtiği tüm alan ve ortamların da sağlık konusunda bir 
faktör olarak öne çıktığı o nedenle de sağlığın sürdürülebilirliği üzerinde önemli etkiler icra ettiği bir gerçektir. 
Bu bağlamda yaşamın tüm alanlarında yer alan başlıca mekânlar örneğin ev, iş yeri, sokak ve mahalle, kent 
yapıları ve binalar ile insanların ekonomik, kültürel, eğitimsel ve sosyal hareketliliğine olanak tanıyan tüm 
alan ve mekânlar insan sağlığı üzerinde etkiler icra ederler… Bütün bunlara teknolojinin insan sağlığına 
getirdiği özel ve etkin katkılar eklendiğinde genel anlamda yaşamın aktığı tüm mekânların sağlık üzerindeki 
etkilerini görmezden gelemeyiz. Endüstri kuruluşları gerek yapısı ve gerek işleyişi itibariyle yerleşim alanları 
ve yaşayanlar üzerinde ciddi ve hatta ölümcül etkilere varan sonuçlar üretirler. Fabrikaların karbondioksit 
salınımı doğaya ve doğa içerisinde yaşayanlarabu bağlamda zarar verebilmektedir. Türkiye’de sanayileşmenin 
en yoğun olan bölgelerin başında gelen İzmit- körfez ve çevresi- bu sürecin en karakteristik örneklerini verir. 
Bölgede özellikle Dilovası’nda yapılan dönemsel bir araştırma sonuçlarına ( 2008-2014) göre bu ilçede havada 
bulunan toz miktarı Dünya Sağlık Örgütü’ne göre olması gerekenden 2009 yılında 3.2, 2010’da 3.3, 2011’de 
2.6, 2013’te 3.1 ve 2014 yılında da 2.9 kat daha yüksek olarak ölçülmüştür. Aynı bulgularda Kocaeli’deki 
durum ise şöyledir: 2009 yılında 3.2, 2010’da 2.6, 2013’te 3.1, 2014’te ise 2.9 kat daha yüksektir. Bu oranların 
yaşamı bölgede geçen insanlar üzerinde kanser riski yarattığı ve bu risk oranlarının dağılımı ise hava kirliliği 
olmayan yerleşimlere şöyle bir dağlımı göstermektedir: “Dilovası’nda Yaşayanlarda hava kirliliği olmayan bir 
kentte yaşayanlara göre akciğer kanser riskinin 2009 yılında 6.5, 2010 yılında 7.1, 2011’de 6.4, 2013’de 8.7, 
2014’de 7.3 kat daha fazladır.  Aynı şekilde İzmit’te yaşayanlarda hava kirliliği olmayan bir kentte yaşayanlara 
göre akciğer kanseri gelişme riskini 2009 yılında 5.5, 2010’da 5.7, 2011’de 3.9, 2013’te 5.1, 2014’te ise 4.6 kat 
daha fazla olduğu tespit edilmiştir” (Onur Hamzaoğlu, Radikal G.).
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Sosyolojik Boyut

Bunların yanı sıra teknolojik gelişmeler, hareketsiz bir yaşamı da beraberinde getirdi. Yanlış ve abartılı 
endüstriyel politikalar, gelişmiş ülkelerde üretim patlamasına neden oldu ama bunun bedelini kısıtlanan 
fiziksel aktiviteve faaliyetlerle ödendi.Şimdi bir kilometrelik mesafeyi yürümek yerine arabayla kat ediyoruz, 
televizyonu yattığımız yerden kumandayla yönetiyoruz, taze ürünlerle yemek pişireceğimize paketlenmiş 
gıdalara yöneliyoruz. Açık havanın tadını çıkarabileceğimiz yüzme, dağ veya orman yürüyüşü gibi alternatifler 
üretmek yerine evde oturup televizyon seyretmekten, internette gezinmekten zevk alıyoruz. Adı ilerleme olsa 
da, gündelik yaşama dair yenilikler, insanoğlunu araba koltuğuna, ofis sandalyesine, evdeki kanepeye gitgide 
daha uzun sürelerle bağlıyor.Bunun sonucu olarak, insan vücudunu az kullanılmanın yan etkileri, nüfusun daha 
geniş kesiminin hastalıklarla karşı karşıya kalmasıyla kendini gösterdi. Bu hastalıklar diyabet, obezite, kalp 
hastalıkları gibi rahatlıkla önlenebilecek cinsten olsa da… Her yeni konfor unsuru öncekilere eklenerek aşağı 
doğru seyreden bir spiral formunu aldı ve bu gibi sağlık sorunları salgın düzeyine ulaştı. Teknoloji ve sağlık 
istemeden de olsa iki düşman olarak insanoğlunun birer parçası oldu (Teknoloji nedir? Makaleler.com). Buna 
bağlı olarak her iki taraf da kendi kulvarında kendine yönelik sendromlar ortaya koydu: Bir yanda “mental 
yorgunluk” diğer yanda ise “metal yorgunluk”. Tarafların bu karşıtlığı ironik biçimde kendi risk ve tehditlerini 
kendi alanı için üretmiş oldu. Teknolojinin bile yorgunluğundan bahsederken mental yorgunluğun insanoğlu 
için önemli bir küresel sağlık sorunu yarattığını artık telaffuz eder hale geldik… “Yaaa! Evlat unutuyorum 
artık” dendiğinde “dert etme baba-dert etme anne ben de unutuyorum!” diyen kuşakların ortak derdinde 
teknolojinin insan ve kent yaşamına getirdiği devasa etkilerin merkezinde olduğumuzu bir an için gözden 
uzak tutmamalıyız. Netice itibariyle ister ikamet alanlarında, ister evlerimizde, ister sağlık kuruluşlarında, ister 
eğlence yerlerinde bugün artık bedenlerimiz teknolojinin işgali altındadır Chambers2000:82).

Bina Hastalığı:Yeni Bir Hastalık

Modern şehir toplumu her yeni dönemde birbirinin sebebi ve sonucu olan bundan dolayı da birbirini tetikleyen 
bir dizi yeni hastalıklarla tanışıyor. Son günlerde bina hastalığından da söz eder oldu sağlık uzmanları. Özellikle 
şehir yaşamında sıkça gözlemlenen bu yeni hastalık durumu binaların fiziki yapı ve kapasitesi/yeterlik düzeyi 
ile yakından ilgilidir. Şehrin insanı binaların sağlık açısından yeterlilik düzeyinin yol açtığı hastalıkla tanışmaya 
başladı. Yetersiz ve sorunlu binaların insan ve vücut sağlığında öngörülmeyen sendromlara neden olduğuna 
ilişkin bulgular tıbbî çevrelerce kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı bile. 

Bina hastalığı vücut sağlığını tehdit ediyor. Öncelikle ofis çalışanları risk altında olsalar da zamanlarının büyük 
kısmını evde geçiren kişilerde sıklıkla ortaya çıkabiliyor. Hastalığın temelinde yaşam alanındaki kötü hava 
kalitesi, tozlar, rutubet ve binanın yapımıyla boyasında kullanılan kimyasallar yatıyor. Bu konuda çalışan 
uzmanlar, “özellikle evde istirahat halindeyken gelişen yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı atakları ve nabız 
yüksekliğini açıklayacak ciddi bir hastalık yoksa bina hastalığı akla gelmeli” diyorlar (Ahmet Karabulut 
açıklaması; Haber Türk: 5). Bina hastalığıyla baş etmenin yolu daha sağlıklı bir yaşam alanında oturmak ya da 
çalışmaktan geçiyor. Evlerin iyi havalanması, gerekli duvar yalıtımlarının yapılması, ev tozlarının temizlenmesi, 
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antiseptik boyaların kullanılması bu konuda ortaya çıkan yakınmaları azaltacak öneriler arasındadır. Ayrıca 
yerleşim yerinin seçimi ve risk oluşturan faktörlerin en az ya da hiç olmadığı mekânların seçilmesi son derece 
önem arz etmektedir. Bu çerçevede “ana cadde ya da fabrika yakınlarında oturmamak, oksijen oranı yüksek 
yerlerde yaşamak, ısınmak için doğalgaz tercihi ilk planda alınması gereken önlemler” (Haber Türk: 5) olarak 
tavsiye edilmektedir.

TOKİ: Erzurum Örneği

Bina ve fiziki yapıların giderek artan etkisi esasen kentsel dönüşüm aktüalitesinin yaratıldığı ve hayata 
geçirildiği Türkiye’de dikkate değer bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Giderek betonlaşan ve tercihen dikey 
yapılara dönüşen kentsel dönüşüm olgusu son dönem Türkiye’sinde TOKİ ile sembolize edilir hale gelmiştir. 
TOKİ binaları kent silüetlerinde adeta devasa duvarlar olarak yükselirken böyle bir yapılaşma girişiminin hiçbir 
şekilde kentin tarihsel ve sosyolojik gerçekliğini dikkate almadığı gözlenmektedir. Söz konusu uygulamaya 
karşı yapılan en çarpıcı eleştirinin ise bir yabancıdan gelmesi çok ilginçtir. Tanpınar üzerinden beş şehrin 
(İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Bursa) günümüzdeki izini süren bu yabancı Erzurum girişinde tanık 
olduğu bu mimari manzara üzerine şöyle bir değerlendirme yapmaktan kendini alamaz: “Yol boyunca zaman 
zaman, şimdi Türkiye’de her yerde olduğu gibi TOKİ denen düşük kiralı gudubet konutlar görünüyor. Bu 
ruhsuz, kasvetli binalar Anadolu’nun kadim topraklarına bir hakaret olsun diye ve sakinlerini intihara sevk 
etmek için yapılmışa benziyorlar. Kendi kendinize kimsenin böyle perişan binalarda yaşaması mümkün değil 
diyorsunuz. Ama çoğu kişinin yaşaması gerekiyor” (Manguel:65). Kapıların ve sokaklara açılan pencerelerin 
mahalleyi kuşbakışı seyredecek bir irtifa noktasında konuşlanan apartman daireleri elbette modern kent 
tasarımının karakteristikleridirler. TOKİ benzeri bir yapılaşmayla ülkemize özgü pejeroratif örnekleri üreten bu 
tasarımlar önce sokağı sonra mahalleyi böldü ve parçaladı. Betondan duvarlar betondan mekânlarla postmodern 
bir habitat oluştu; şaşırtıcı ve ilginçti ama sadece bu kadar.  Elbette bu örneklerin genellediği binlerce bina 
kent tarihi ve kentlerle olduğu kadar kentlilerin yaşam biçim ve alışkanlıklarıyla da uyumlu bir mimari tarz 
olmaktan uzaktır. “Post modern habitat”, “kültürel bir habitat”ı yaratamadı. Çünkü metropol estetiği bizim gibi 
ülkelerde kentleşmenin alttan gelen, kırsaldan gelen sayısal sorunlarını önceledi. Yığınları bir an önce beton 
duvarlar arasına çekmenin pratik yararı daha çok kabul gördü. Hiç kuşkusuz bize özgü bu tercihin Batılı klasik 
mimari formlar açısından özel bir anlama sahip olduğunu hatırlamakta yarar var. Bu form insanın kentteki 
makûs yalnızlığına vurgu yapar. Bütün çoğulcu yapısına insan kentte yalnızdır ve gelecekte insan bizatihi 
yalnızlık için kenti seçecektir; seçmeye de mecbur edilmektedir. Nietsche, “Venedik kenti yüzlerce yalnızlıktan 
oluşur; bu onun tılsımıdır” derken kentin temel karakteristiğinin yalnızlık olduğuna vurgu yapar ve bu gözlem 
üzerinden kent sosyoloğu Biran Borth “kente yalnız kalmak için geliyor olabilir miyiz?” demekten kendini 
alamaz (Biran Hatton’danManguel: 71). Şimdi soru şudur: “yalnızlık Allah’a mahsustur” diyen bir kültürün 
insanı bir taraftan pratik çözümlerin zorlayıcı etkisi öte yandan modernleşmenin abartılı formları üzerinden 
yalnızlığa mı zorlanmaktadır? Buna bağlı olarak geçmişin dayanışma, işbirliği ve yardımlaşma gibi değer ve 
alışkanlıklarla şekillenen toplumsal ve kültürel habitat birbirinden kopuk ve habersiz adacıklarda ürettiği yeni 
yaşam biçimleriyle insanları, insanımızı kendi mimari ve kültürel köklerinden hızla uzaklaştırmaktadır.
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Kentlerin Yalnız Kadınları

Mesken olarak tasarlanan binaların mahremiyet, masuniyet, masumiyet, birlikte yaşama yeteneği gibi aile 
bireylerinin en temel özelliklerinin hayatiyet kazandığı yerler olduğu unutulmamalıdır. Bu “gudubet yapısıyla” 
binalar bir yandan kültürün en karakteristik motifi olan komşuluğu kültürün dışına iterken öte yandan da 
yeni tür bir mahremiyet kültürü üretmektedir. Böyle bir mekânda böyle bir yapıda zamanı daha çok geçen 
“kadın” modern şehrin bina sendromuna, betonarme yapıların soğuk yüzüne mecbur ve mahkûm edilmektedir. 
Apartmanlaşmanın doğal seyrine uygun olarak her an ve her vesileyle değişen daire ve konut sakinleri yeni 
komşulara kapılarını kapayan; yeni komşulara ve komşuluk ilişkilerine abartılı bir tereddüt ve tecessüs getiren 
yeni bir insan ve yeni bir ev kadını figürü üretti. Her katı ve her tarafı kiralanmış ya da mülk edinilmiş daire 
sakinleriyle yani devamlı olarak sirkülasyon halinde olan yabancılarla dolu olan apartmanlarda kendini yabancı 
ve yalnız hisseden kadınların varlığından söz etmek hiç de yanlış değildir artık. Komşuluğun aldığı bu yeni 
biçim ev kadınları için gerekli ve kaçınılmaz sosyalleşme tecrübesini inkıtaya uğratmaktadır. Birbirine yardımcı 
olan birbirlerinin dertleriyle hem hal olan komşu kadınlar yerini yapılaşmanın soğuk yüzünü davranışlarına ve 
iletişim örüntüsüne dönüştüren kekre ve mesafeli kadın tutumlarına bırakmaya başladı.

Böyle bir belirleme tarihsel ve sosyolojik bir aşamaya da denk düşmektedir. Bu da kadınların ihmali sorununda 
mekân faktörünün öneminin olanca modernleşme eğilimine rağmen sürmüş olduğu gerçeğidir. Bizde kadın 
sorununu inceleyen bir Osmanlı-Türk aydını Ahmet Cevat (Emre) kadın sorununu biraz erkek sorunu olduğunu 
ve fakat bu konuda mekân sorununun önemli yer tuttuğu tezini işler. Dünyanın en hızlı yemek yiyen milletin 
ahfadı olarak diyerek başladığı söyleminde şu hususları öne çıkarır (Ahmet Cevat:35):

“Erkeğin, uyku zamanından başka, ev içinde, kadınla beraber geçirdiği saatler hangileridir? Pek az istisnalar 
haricinde genellikle erkekler ancak akşam yemeklerinde aileleriyle beraber bulunurlar; hatta bunlarda da 
çok defa intizamsızlık görülür. Akşam yemekleri! Bari bu tek aile toplanmaları epey bir zaman imtidât etse 
(uzasa,devam etse), sofra başında konuşulup görüşülse, aile efradı arasında bir samimiyet, hakiki bir dostluk 
ilişkisi hüküm sürse! Heyhat, dünyada en süratle yemek yiyen millet hiç şüphe yok ki biziz. Adeta atıştırırız. 
Ramazan akşamları, ezanı yirmi dakika geçe kahvehanelere bir nazar-ı teftiş gezdiriniz (gözlem için bir göz 
gezdiriniz), her tarafı hınca hınç bulursunuz. Bu mânidar hadise, ne kadar gösteriyor ki, bizde aile muhabbeti, 
kadın dostluğu, kadın refâkati hiç neşv-u nemâ (gelişme ve yayılma) bulmamış duygulardandır.”

Yazar sorunu ve çözümü mekânla ilişkilendirir: Kadınların güneş görmeyen izbe oda ve evlerde yerine güneş 
görür, havadar ve daha ferah evlerde oturmalarının ihtiyacı asliyeden olduğunu söyler ve bunun üzerinden şu 
önerilerde bulunur:

Erkekler kahvehane hayatını terk etmelidir,- 

Kadın ihmaline son verilmelidir.- 

Kadınların eğitimi için özel kadın mektepleri açılmalı ve bunların sayısı çoğaltılmalıdır,- 
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Sağlıklı gezi ve eğlence alanları; parklar ve bahçeler yapılmalıdır.- 

Bu Osmanlı-Türk aydınının yüz yıl öncesinde ortaya koyduğu bu toplumsal tablonun çarpık kentleşme ve ev 
mimarisi TOKİ örneğinde tavan yapmıştır. Kadın ve çocukları topraktan uzaklaştıran bu yeni tür yerleşimlerde 
konutlar sokaktan uzaklaştıkça sakinlerine adeta yeryüzünden yalıtılmış bir yaşam alanı yaratmaktadır. Buralarda 
çarpık kentleşme ve mimari anlayışa aykırı konutlarda görülen sorunlar yerine mahalle ve sokakların şehir ve 
toplumla kaynaştıran sosyalleşme süreçleri devre dışı kalmaktadır. İşte bu işlev yoksul ve kanaatkâr mahalle 
sakinlerini ikamet mekânlarının görece olumsuzluklarını katlanabilir zaaflar olarak kabul edilmelerinin nedeni 
olarak işlemektedir. Çocukluğun erken döneminde mahalle aralarına savrulan şarkıların tınıları, bahar ve yaz 
mevsimlerinde sokağa taşan kızartma kokuları ya da bir yağmur sonrasının şehrinize ya da görüş ufkunuza 
akseden gökkuşağı bu tür bir sosyalleşmenin ana çizgileri olarak çocuk ve gençlerin dünyasına güçlü bir aidiyet 
zerk ederler. Şimdi bu çarpık kentsel dönüşümün yeni tarz mimari yapısı çocukların geçmişine ses, renk ve 
koku olarak yerleşen bu sosyal gerçekliğin önüne Çin seddi gibi oturmuş; buna bağlı olarak da bozulan şehrin 
geleneksel coğrafi konumu da temaşa derinliğini inkıtaya uğratmıştır. Bursa, Konya, Erzurum, Ankara gibi 
şehirler tam ortasından bölünerek sosyal ve sanatsal bir perspektif sorununun da zeminini teşkil etmişlerdir. 
Beton duvarlar arasında tüm perspektifi asfalt ve betonla kaplanmış yer ile gökyüzü olan insanların betondan 
dairelerde kentsel derinlikten yoksun hanelere günün ve mesailerinin tüm yorgunluklarını taşıdıkları göz 
önüne alındığında işin vahameti daha çok ortaya çıkar. Şairin sitemi bu noktada şehre ve hanelere karamsarlık 
pompalayan işte bu mimari yapılaşmayadır:

“Bir şehrin urgan satılan çarşıları kenevir

Kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa

Yağmurdan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa…”(Özel: 25)

…diye başlayan dizelerde, çarpık yapılaşmanın nihai sonuçlarına şairane bir ustalıkla dikkat çekilir. Çünkü 
mekân masum birer mimari yapı olmaktan çıkarak sokak ve mahalleyle birlikte şehrin bütününde toplumsal 
çürüme ve etkilere neden olur.

“Sunallar”ınEvlerindeki Rutubet Önlemi 

Tam bu aşamada Kemal Sunal’ın anılarındaki tahassürü üreten bir olayın aile ve karı-koca ilişkisinde ne denli 
etkin olduğunun satır araları mekânın sosyal boyutunun önemini teyit etmektedir: “Bir ev tuttuk. Orada iyiydik, 
hamileyken doktor nemden dolayı oturmamamı söyledi. Ezo ve Ali’yi ilk kez o eve götürdüm geçenlerde. 
İnanamadılar. O kadar nem kokusu vardı ki evde. Misafir geleceği zaman patates kızartırdık, kızartma kokusu 
rutubet kokusunu bastırsın diye. Ama biz mutluyduk, bugün yine gider otururum, Kemal’in olması şartıyla 
tabii…” (Gül Sunal Röportajı, Kelebek:2014). Mekân aile yuvası olduğunda ise ona sıcaklık, şefkat ve 
bağlılık katacak olan değerlerin bunu üretecek bir sosyal ortama ihtiyaç vardır. Bu sosyal ortam ise kapılarını 
mahalle ve sokağa açılan evlerdeki yaşam umudu ve coşkusudur. Güneş görmeyen, izbe ve karanlık odalara 
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sığdırılmış hayatlardan zengin, coşkulu ve umutlu bir hayatın filizlenmesi beklenemez. Yatak odalarında 
gardırop baskısı yaşayan aile bireylerinin güne dingin, istekli ve hevesli başlamaları beklenemez. Aynı şekilde, 
kızartma kokularını salona taşıyan mutfaklardan yemek masasını ihya edecek bir servis de beklenemez. Böyle 
bir hanede eğer “ev kadını” ile “çalışan koca” ikilemi varsa mutfaktan gelen isteksiz ve mecalsiz servislere 
bu kez işyerinden erkeğin getirdiği yorgunluk, bezginlik ve karamsarlıkların eklenmesi de kaçınılmazdır. Bu 
durum günü gerekli yaşam kalitesi ve standartlarından yoksun olan mekânlarda geçen ve o nedenle de mekânın 
bunalttığı insanların ev ve hanelerinde dingin ve huzurlu bir yaşam üretmelerinin önündeki engel olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Sonuç

Mekân ile insan sağlığı arasında sürekli ve doğrudan bir ilişki vardır. Çünkü hayatın büyük bir bölümü ev 
ve işyerlerinde geçmektedir. Sağlığa uygun olmayan mekânlar bedensel, ruhsal ve tıbbi sorunların yanı sıra 
sosyal sağlık sorunlarına da yol açar. Mutsuzluk, toplumsal hayata ve kamu hayatına uyumsuzluk, başarısız 
sosyalleşme süreçleri, kendisi ve çevresiyle barışık olamama hali gibi olumsuzluklar mekânın tetiklediği sosyal 
sağlık sorunlarını teşkil eder. Bu olgu erkeklere oranla kadın ve çocuk sağlığı üzerinde derece ve mahiyet farkı 
ortaya koyar. Çünkü kadın ve çocuklar olumsuz ve yetersiz mekân ve fiziki ortamlardan daha çabuk ve daha 
çok etkilenirler. Olumsuz ve yetersiz mekân olarak tasarlanmış bir ev ve böyle bir evde yaşama mecbur ve 
mahkûm olan kadınların yorgunluklarını, karamsarlık ve umutsuzluklarını üreten asıl etkenin işte bu ortam ve 
koşullar olduğu göz ardı edilmemelidir. Kadınların hayatla coşkulu bağını zayıflatan bu koşullar giderek aile 
içindeki sorunların da nedeni olarak işlemektedir. Sınırlı ve yetersiz fiziki koşullarıyla özel hayatı baskı altına 
alan mekânlar kadınlarda en başta özgüven sorunu yaratır. Sosyolog Le Play’e göre “dirlikli ve düzenlikli bir 
aileyi” sağlam ve güçlü bir toplum olmanın merkezine koymaktadır (Bu söz ve açıklama için bkz: Doğan 2017: 
5). Özgüveni olmayan kadınların kendileri, aileleri ve toplumuyla barışık bireyler olmaları oldukça zordur. Bu 
aşama Namık Kemal’in daha 19.yy’da yaptığı analojiyi hatırlatır. Bu Tanzimat aydını aynen şöyle diyor: “Bir 
ülkenin aileleri bir evin odalarına benzer. Her bir odasında kavga, her bir odasında şiddet ve geçimsizlik olan 
evlerde huzur mu olur? Bu tür ailelerden meydana gelen bir ülkede dirlik ve düzenlik mi olur?”  Özgüven 
sorunu, yalnızlık, karamsarlık gibi olumsuzluklara yol açan mimari yapıda kadının toplumsal ufku ve yaşama 
sevinci kuşatma altındadır on nedenle elbette bu çeşitten mekânlarda geçen yaşamlardan dirlikli ve düzenlikli 
bir aile yapısı üretmek oldukça zordur. Unutulmamalıdır ki sosyal sağlığı üreten ve geliştiren bir ortam olarak 
mekânlar insana yakışır ve uygun olmadıkları, yeterli donanım ve olanaklardan yoksun kaldıkları sürece aile 
içi kavgaların, çekişme, gerginlik ve şiddetin nedenlerinin de en başına geçme potansiyeline sahiptir. Bu durum 
işin sosyolojik boyutu olarak ortaya çıkar; ama belirtmek gerekir ki bugüne kadar akademik ve entelektüel 
çevrelerce yeterince araştırma ve inceleme konusu yapılmamıştır.

Bina ve evlerin belirtilen olumsuzlukları kadınlar için olduğu kadar çocuklar için de benzer olumsuzluklara 
neden olmaktadır. Sosyalleşmesinin ilk önemli evresinde çocuklar beton duvarların geometrik ve teknolojik 
kuşatması altında kalmaktadır. Tam da bu kuşatmadan kurtulacakları düşünülen evrede ise yani okul çağında 
yeni bir kuşatmaya alınmaktadır. Son dönemde bahçesi, sosyal birim ve tesisleri; kütüphane ve salonları 
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olmayan okul öncesi ve temel eğitim kuruluşlarının apartmanlarda açılan örnekleri bu yeni kuşatmanın 
öncüleridir. Teneffüse çıkıldığında dar mekânların ‘aura’ ve bedenleri üstündeki baskısını gerginlik ve şiddet 
olarak karşılayan çocuklar bu tür eğitim mekânlarında artık sokağın tuzaklarına daha çok yakındırlar. Kaldı 
ki bazı üniversitelerin yapılaşmasında da buna benzer ortamlar vardır ve bu sınırlı ve olumsuz mekânlar 
üniversitelerdeki öğrenci şiddetinin yeri geldiğinde tetikleyicisi olabilmektedir. Eğitim olarak fiziksel 
mekânların çocuk ve gençler üzerinde pedagojik etkisi erken Cumhuriyet döneminin ünlü eğitimcisi İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu’nun anılarına da yansımaktadır. Mottoda bir kısmı yer alan bu anılardan anlaşılmaktadır 
ki Baltacıoğlu’nun ilkokul çağında öğrenim gördüğü binanın olumsuz koşulları her şeyin önüne geçmiştir. O 
kadar ki gün ışığı görmeyen “bu rutubetli ve karanlık okulda çektiğim acıyı hiçbir yerde çekmedim” diyecektir. 
Bir eğitim kurumunun sağlığa elverişli olmayan netameli yapısının çocuk ruhunda büyük tahribat yaptığını, 
okulun karanlık bodrumunun tavanına bakarak zaman zaman ağladığını hüzünlenerek hatırlamaktadır. 

Neler yapılabilir?

Konutlar için çok katlı/dikey mimari yapılanma yerine yatay mimari tercih edilmelidir,- 

Konutlarda kadın ve çocuk sağlığını öngören proje ve tasarım detayları düşünülmelidir,- 

Post modern habitatın betonarme temelli ve yaşamı bölen fiziki yapılanması yerine kültürel habitat boyutu - 
tercih edilmelidir. Bu çerçevede mahalle ve sokakla bütünleşen, gün ışığını esas alan açık mekânlar 
tasarlanmalıdır,

Konutlar gürültü kirliliğinin yanı sıra teknoloji ağırlık binaların metal yükü ve ağırlığından - 
arındırılmalıdır.

Öneriler

Kadın ve çocuk sağlığının sosyolojik boyutu olarak mekân önemli bir sosyolojik bir problemdir. Buna - 
rağmen konu sosyologlar tarafından gereken detayda araştırma ve inceleme konusu olmamıştır. Özellikle 
Türkiye’deki durum ile ilgili olarak bu konu son derece bâkir bir inceleme ve araştırma alanıdır. Bu 
yönüyle sosyologların ivedilikle bu konuya ilgi göstermeleri beklenir. Bu çerçevede ev kadını ve mekân, 
işyerinde kadının mekân sorunu, çocukların yaşam alanları olarak ev ve eğitim ortamları öncelikli konular 
arasındadır.
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FERTİLİTE BİLİNCİ VE FERTİLİTEYİ KORUYUCU YÖNTEMLER

Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN
Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizli / Türkiye

ozkansevgi@hotmail.com

Öz: Giriş: Kadın ve erkek üreme anatomisi ve fizyolojisi arasındaki ilişkiyi ve buna bağlı olarak doğurganlık 
işlevini bilmek, fertilite bilincini oluşturur. Kadının yaşı arttıkça folikül sayısında  ve yumurta kalitesinde 
azalma görülür. Tıp literatürü bu durumu doğurganlığın azalması yani over rezervinin azalması olarak ad-
landırır.  Bu azalma bazı biyolojik farklılıklar nedeniyle kadınlar arasında değişiklik gösterebilir. Bir kadının 
40 yaşından önce, menstruasyonun kesilmesi  ya da az ve normalden daha seyrek olması, FSH  hormonun 
yükselmesine bağlı olarak folikülerinin tükenmesi ya da yumurtalıklardaki foliküllerin fonksiyonlarını yitir-
mesi durumuna Primer Over Yetmezliği (POI) denir. Yumurtalık sayısındaki azalma adet düzensizliği gibi bir 
durumla ya da hiçbir belirti vermeden oluşabilir. Primer Over Yetmezliği yumurtalıkların sağlıklı olmasını 
önemli derecede etkilemektedir. Primer Over Yetmezliğin erken dönemde teşhis edilmesi, çocuk sahibi olmak 
isteyen kadınlar için önemlidir. Yaşa bağlı doğurganlığın azalması bilgisi literatürde oldukça fazla olması-
na rağmen, şu anda tartışılan durum ise over rezervlerinin azalmasının değişkenlik göstermesi ve kadınların 
da doğurganlık dönemlerinin en fazla olduğu yaşlarda çocuk sahibi olmayı ertelemesidir. Kadınların, eğitim 
düzeyini yükseltmek ve kariyerini sürdürmek istemeleri, çocuk sahibi olamadan önce belirli bir olgunluğa 
erişmek istemeleri, doğru eşi bulamamaları, aynı zamanda bağımsızlıklarının sınırlanacağını düşünmeleri gibi 
durumlar ilk gebeliklerini ertelemelerine neden olabilmektedir. Ayrıca kadın ve erkeklerde kemoterapi ve rad-
yoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol 
açacak olan ameliyatlar öncesinde fertilitenin  korunması önem arz etmektedir. Fertiliteyi koruyucu yöntemler 
erkekte, sperm dondurulması, testiküler sperm ekstraksiyonu, testiküler doku dondurulması, hormonal supres-
yonu içermektedir. Kadınlarda ise  oosit dondurma, over dokusu dondurma, over transpozisyonu, embriyoyu 
dondurarak saklama yöntemlerini içerir.  Multidisipliner yaklaşım ile hastaların bilgilendirilmesi üreme sağlı-
ğının korunmasında en önemli noktayı oluşturmaktadır. Ülkemizde over rezervi farkındalığı ile buna yönelik 
teknolojiler hakkındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirildiği yeterli literatür bilgisine rastlanmamıştır. Bu 
metinde doğurganlık döneminde olan kadınların, over rezervleri, kullanılan tarama teknolojileri ve fertilite 
koruma yöntemleri hakkında farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fertilite Bilinci, Fertilite Koruyucu Yöntemler, Over Rezervi, Doğurganlık
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ENGELLİ BİREYLERDE ÜREME SAĞLIĞI

Yrd. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D., İzmir / Türkiye

ozdemboz@hotmail.com

Ülkelerin sağlık, eğitim ve ekonomik kalkınma göstergelerinde, özürlü nüfusun yaşam düzeyi ile özürlü nü-
fusa sunulan hizmetin kalitesi önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde 2005 yılında kabul edilen 5378 sayılı 
“Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da 
engelli, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenek-
lerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini 
karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç du-
yan kişi olarak tanımlanmaktadır. 

Bu tanım, Türkiye’de engellilerin bedensel yetersizliklerinden ötürü yardıma muhtaç oldukları ve topluma 
kazandırılmaları için tedavi edilmeleri gerektiğini savunan medikal modelin benimsendiğini göstermektedir.

Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Bildirgesi’ne göre; “Kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yap-
ması gereken işleri herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” engelli olarak tanımlanmaktadır. 

“Engellilik”, “özürlülük”, “sakatlık” kavramları arasındaki farklar ve dünyadaki dağılımı sıklıkla karşılaşılan 
başlıklardır. Söz konusu kavramlar arasındaki farkların günlük yaşamda değeri yoktur. Çünkü önemli olan 
bireylerin engellilik durumunu tanımlayan kavramlar değil, engelli bireylerin toplumdaki diğer bireylere göre 
farklı hizmet gereksinimlerinin olduğunun bilinmesidir.

Engel Gruplarına bakıldığında; Ortopedik (Fiziksel) Engelliler, Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Konuş-
ma ve Dil Sorunları, Psikiyatrik/Psikolojik Sorunlar, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), 
Öğrenme Güçlükleri, Nörolojik Bozukluklar, Otizm-Asperger, Diğer Engel Grupları: Süreğen Hastalıklar yer 
almaktadır.

Üreme sağlığı açısından riskli gruplara bakıldığında; Gebeler, Lohusalar, Kronik hastalığı olanlar, Menopoz-
Andropoz, Farklı cinsel tercihi olanlar, Aile içi şiddete maruz kalanlar ve Engelliler bu grupta yer almaktadır.

Engeli olan bireylerin tüm yaşam alanlarına tam ve etkin katılımını bir insan hakları konusu olarak gören 
“Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”nin uygulamaya konulmasını kolaylaştırmak 
amacıyla hazırlanan “Dünya Engellilik Raporu” engellilerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımlarını ge-
liştirecek ulusal ve uluslararası düzeyde somut adımları belirtmektedir.
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Dünya Engellilik Raporu engellilikle ilgili stratejilerin oluşturulabilmesi için ulusal engellilik istatistiklerinin 
geliştirilmesini ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması-
ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)’nın benimsenmesini vurgulamaktadır. 

DSÖ’nün uluslararası sınıflandırmasında, sağlık koşulları (hastalıklar, bozukluklar (disorder), yaralanmalar 
vb), etiyolojik çerçeve sunan ICD-10 (Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması) içinde sınıflandırılmıştır. 
Sağlık koşulları ile bağlantılı işlevsellik ve yetiyitimi ICF’de sınıflandırılmıstır. ICF sınıflandırmasının genel 
amacı, sağlık ve sağlıkla ilgili durumların tanımlanması için ortak, standart bir dil ve çerçeve oluşturmaktır.

DSÖ tarafından geliştirilen ICF engelliliği; bireyin sağlık durumu, çevresel etmenler ve kişisel etmenler ara-
sındaki etkileşim olarak tanımlamaktadır. “Biyo-psiko-sosyal” yaklaşım olarak tanıtılan bu etkileşim, tıbbi ve 
sosyal model arasında işlerliği mümkün hale getirmektedir. Biyopsikososyal Model, insan hakları temelli ve 
ayrımcılığa karşı bir yaklaşımdır. Kadın engellilerin erkek engellilere kıyasla sosyal dışlama ve ayrımcılığı 
daha ağır koşullarda yaşadıkları belirtilmektedir.

Engellilik bir duyu eksikliği ya da fiziksel veya zihinsel bir bozukluktan ziyade, bu farklılığın algılanması ve 
inşasıdır. Yapı bozukluğu fiziki bir gerçekliktir, ancak engellilik toplumsal inşadır. 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENGELLİLİK

DSÖ (2011) Dünya Engellilik Raporunda tüm dünyada 18 yaş üzeri nüfusun %15.6’sının engelli olduğu ön-
görülmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre; Dünyada 650 milyon insan yani yaklaşık olarak Dünya nü-
fusunun %10’nu engelli olarak yaşamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve OECD ülkelerinde kadın 
engelli oranının erkeklerden daha fazla olduğu görülmektedir. 

Türkiye Özürlüler Araştırması’na (2002) göre ülkemizde toplam nüfus içindeki özürlü oranı %12.29’dur. Bu-
nun %2.58’i ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlü; %9.70’i ise süregen hastalığı olan-
lardır.  Türkiye’deki engellilerin %41’i kadın %59’u erkektir. Özürlülük oranı yaşlılıkla birlikte artmaktadır. 
Engelli nüfusun medeni durumu incelendiğinde, hiç evlenmemişlerin oranı ortopedik, görme, işitme, dil ve 
konuşma ile zihinsel özürlülerde %34.41, evli oranı %54.14’tür. 

Ülkemizde engellilikle ilgili en önemli girişim Temmuz 2005’te yürürlüğe giren “Engelliler Hakkında Kanun” 
(EHK)’dur. Bu kanunun ana amaçları engelliliğin önlenmesi, engeli olan bireylerin sağlık, eğitim, istihdam, 
bakım, rehabilitasyon ve sosyal güvence alanlarındaki sorunlarının çözülmesi, engellerin kaldırılarak, engeli 
olan bireylerin sosyal yaşama katılımının ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarının sağlanmasıdır. 

TUIK tarafından 2010 yılında yapılan Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması sonuçlarına göre; en çok 
bir yaş ve üzeri dönemdeki sorunlar nedeni ile özürün ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak doğum öncesi (ge-
belikte) ve doğum sırasında yaşanan nedenlere de dikkat edilmesi gerekmektedir.  Özürün en çok hastalık ne-
deni ile, genetik/kalıtsal bozukluklar (%15.9) ve gebelikte/doğum sırasında yaşanan problemler (%3.0) nedeni 
ile de görüldüğü belirtilmektedir. Özellikle doğuştan engelli olma oranının yüksek olması, gebelik sırasında 



57

DAVETLİ 
KONUŞMACILAR

anneye verilecek sağlık hizmetinin planlanmasında ve etkin uygulanmasında, akraba evliliklerinin önlenme-
sinde yol göstericidir.

Çalışma hayatında ise engelli bireylerin en çok sağlık sorunları nedeni ile son çalıştığı işten ayrıldığı ya da iş 
değiştirdiği görülmektedir. Engelli bireyler kamu kurum ve kuruluşlarından ikinci sırada en çok sağlık hizmet-
lerinin iyileştirilmesini (%77.0) istemektedir.

TUIK tarafından 2011 yılında yapılan Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de 3 yaş ve üzeri 
en az bir engeli olan nüfusun 4,5 milyonun üzerinde olduğu bulunmuştur. 2002 yılı verilerine göre engelli bi-
rey oranı azalmış gibi görünse de 2011 yılı verilerinde 0-3 yaşın yer almadığı görülmektedir. Oysaki 2010 yılı 
verilerinde en çok 1 yaş ve üzerinde engelliğin ortaya çıktığı belirtilmişti. 2011 yılı verilerinde de engelli kadın 
sayısının erkeklerden yüksek olduğu görülmektedir.

Tüm engelli bireyler var olan engel durumlarından dolayı bazı sorunlar yaşamaktadır. Eğitim haklarını kullan-
mada, sağlık hizmetlerine ulaşmada, iş bulmada, Yasal düzenlemelerin ve fiziksel koşulların yetersiz olması 
tüm engelli bireyleri olumsuz etkilemektedir. Bir de buna toplumun ön yargıları eklenince engelli bireyler için 
zor olan yaşam daha da zor hale gelmektedir. Toplumda engelli bireylere yönelik yer alan mitlere bakalım.

Engelli bireylere yönelik mitler; Sürekli hastalanırlar, Verimli ve iyi çalışamazlar, Alıngan, kırılgan olurlar 
ve çabuk kızarlar, Tempoları düşüktür, Eğitilemezler, Cinsel yaşamları yoktur, olmamalıdır, Evlenemezler, 
evlenmeye hakları yoktur, Sürekli bakıma muhtaçtırlar, Toplum içinde yerleri yoktur.

Kuşkusuz engelli ve yetenekli, normatif olarak da çekici olan birçok aktör, müzisyen, sporcu ve diğer ünlüler 
on yıllardır bu basmakalıp fikirlere meydan okumuşlardır. Sağlık bakım profesyonelleri, bu önyargıların far-
kında olarak engelli hastaların bakımında da bütüncül yaklaşımı esas almalıdır. Engelli bireylerin gereksinim-
lerini değerlendirerek, bireye özgü uygun girişimlerde bulunmalıdır. 

ENGELLİ KADIN OLMAK 

Engellilik ile dezavantaj arasında bir ilişki vardır ancak hepsi aynı derecede dezavantajlı değildir. Engelli ka-
dınlar toplumsal cinsiyet ayrımcılığına da maruz kalarak iki kat daha fazla dezavantaj yaşamaktadırlar. 

Altuntaş ve Doğanay’ın (2016) Trabzon’daki engelli kadınların genel bir sosyo-ekonomik çerçevesini çizmek 
ve böylece Trabzon’daki engelli kadınların toplumdaki konumunu analiz etmek amacıyla yaptıkları alan çalış-
masına Trabzon’un bütün ilçeleri dâhil edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Trabzon’daki engelli kadınların 
konumu Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına karşın, söz konusu kadınların önemli sorunları ve dezavan-
tajları bulunmaktadır. Engelli kadınların özellikle eğitim, iş ve sağlık alanlarında önemli sorunlar yaşadığı, 
yoksullukla mücadele ettiği ve şiddete maruz kaldığı görülmüştür.



58

DAVETLİ 
KONUŞMACILAR

ENGELLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI 

Kişinin yaşadığı engellilik çeşidine göre üreme sağlığı ile ilgili sorunları gelişebilmekte; fiziksel ya da zihinsel 
engelliliğin getirdiği sorunları ayrıca üzerine eklenmektir. Genellikle engelli bireylere önyargılı yaklaşılmakta, 
aseksüel oldukları, gebe kalmayı ve çocuk doğurmayı planlamadıkları ve jinekolojik bakım ihtiyaçları olma-
dığı varsayılmaktadır. 

Engelli kadınlar, Cinsellik, Aile planlaması yöntem kullanımı, Üreme siklusu ve menstrual hijyen davranışları, 
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar korunma, İnfertilite, Ebeveynliğe uyum gibi sorunlar yaşamaktadırlar. 

Bir insan gereksinimi olan cinsellik ve üreme sağlığı konusu, engellilerde hak ve özgürlüklerin en çok kısıt-
landığı adeta tabu olan bir konudur.  Engelli bireyin olumsuz bir kendilik algısı varsa, kendisini güzel, iyi, 
hoş, çekici bulmuyorsa cinselliği olumsuz yönde etkilenecektir.

2017 yılında ortaya çıkan kritik soru, engelli insanların cinsellik ve üreme sağlıkları ile ilgili bu son derece yer-
leşik, hatalı ve sosyal varsayımlara dair damgalamaların değişmesi için ne gibi adımlar atılacağı yönündedir.

Üreme sağlığı konusunda, engellilerin hakları ve özgürlükleri kapsamında toplumun bilinçlenmesi, bu ko-
nudaki engelli haklarının toplum tarafından benimsenmesi ve toplumun her kesimi tarafından desteklenmesi 
şarttır. Cinsellik ve üreme sağlığına ilişkin hak ve özgürlüklerin bilinmemesi, yok sayılması, bu haklara saygı 
gösterilmemesi oluşan sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığına İlişkin Haklar (1997) baktığımızda; Evlenme Hakkı: ‘Tüm bireylerin tam, 
özgür ve bilinçli olurları dışında evlendirilmekten korunma hakkı vardır’. Engellilerin evlenemeyeceğine dair 
bir madde yer almamaktadır. Çocuk Sahibi Olup Olmamaya Karar Verme Hakkı: ‘Tüm bireylerin çocuk 
sahibi olup olmamaya ve ne zaman çocuk sahibi olacağına karar verme hakkı vardır.’ Ancak, Zihinsel engelli 
erkekler eşleri tarafından bakılmaları için evlendirilmektedirler. Birçoğu da çocuk sahibi olmaktadır. Ancak bu 
çocukların çoğu genetik nedenlerle zihinsel engelli olmaktadır. Bu çocukların bakımlarını da anneler üstlen-
mektedir. Akraba evliliklerinde olduğu gibi bu konuda da çeşitli kampanyaların yürütülmesi gerekmektedir. 
Bütün kadınların olduğu gibi engelli kadınların da güvenli ve etkili kontrasepsiyon hakkı vardır. Zorla kont-
rasepsiyon ise kadına karşı şiddet olarak tanımlanmaktadır. Sağlık Bakımı Alma ve Sağlığın Korunması 
Hakkı: ‘Tüm bireylerin güvenli, mahremiyete ve gizlilik ilkesine saygılı, insan onuruna yakışır, kaliteli sağlık 
hizmetlerine ve bilgisine ulaşabilme hakkı vardır’ Bilgilendirme ve Eğitim Hakkı vardır. Mahremiyet Hak-
kı: ‘Her bireyin üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetlerinde mahremiyetine saygı gösterilme hakkı vardır’ 
Eşitlik Hakkı: ‘Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.’ 
Bilimsel Gelişmelerden Yararlanma Hakkı: ‘Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetlerine başvuran herkesin 
güvenli ve kabul edilebilir yeni teknolojilerden yararlanma hakkı vardır’ Toplanma Özgürlüğü ve Siyasete 
Katılma Hakkı ve İşkence ve Kötü Muameleden Özgür Olma Hakkı vardır.
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Engelli bireylerin üreme sağlığı hakları;

. Doğurganlık ve bunun beden üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Sağlık kurumlarından ve hizmetlerinden faydalanmak,

. Gebelik boyunca sağlık hizmeti ve gebelik, doğum, doğum sonrası dönem hakkında bilgi almak,

. Doğumu sağlık görevlisinin yardımı ile hastanede yapmak,

. Cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklardan korunabilmek,

. Gebelikten korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak aralarında seçim yapabilmek,

. Çocuk yapmak ya da yapmamak konusunda karar vermek,

. İstenmeyen bir hamilelik durumunda sağlık kurumunda kürtaj olmak,

. Evlenme yaşında olan bütün engelli kişilerin, eş seçme ve aile kurma haklarının kabul edilmesi,

. Çocuklar dahil olmak üzere engelli kişilerin başka kişilerle eşit olarak doğurganlıklarını muhafaza etmeleri

. Cinsel ve üreme ile ilgili kalite, ücretsiz veya uygun ücretli sağlık hizmetleri ve programlarının engelli kişiler 
için de sağlanması   

Engelli kadınların, doğuma ilişkin korku ve belirsizlikleri diğer gebe/gebe kalmak isteyen kadınlarla aynıdır. 
Ancak engeli olan anne adayı kendi kendine şu soruları sorabilir: “Gebelik engelliliğimi etkileyecek mi ya da 
engellilik gebeliğimi etkileyecek mi?”, “Sağlıklı bir şekilde doğurabilecek miyim?”, “Engelime rağmen, bebe-
ğime iyi bir anne olabilecek miyim?”, “Engelimden dolayı birileri bebeğimi almaya çalışacak mı?”. 

Doğum öncesi çeşitli zorluklarla karşılaşan engelli kadının, engelinden çok yeteneklerine odaklanılması, ken-
disiyle etkin iletişim kurulması, açıklayıcı bilgiler verilmesi kadınının kendisini güçlü hissetmesine, özgüveni-
nin ve benlik saygısının artmasına katkı sağlayacaktır 

Engelli kadınlar; istenmeyen gebelikler, sterilizasyon, çocuk velayetine sahip olamama ve zorla kürtaj gibi 
konularda risk altındadırlar. Ancak engelli kadınların; istenmeyen gebelikleri reddetme, etkili ve güvenli kont-
rasepsiyona erişme, yasal düşük yapabilme gibi haklarının olması gerekmektedir. Bu haklara çocuk büyütme 
hakkının da eklenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’deki Madde 25. Sağlık ile ilgilidir. “Taraf Devletler engellilerin sağ-
lıkla ilgili olarak rehabilitasyon da dahil olmak üzere, cinsiyete duyarlı sağlık hizmetlerine erişimini mümkün 
kılmak için uygun tüm tedbirleri alır” ifadesi yer almaktadır. Bu maddede de belirtildiği gibi bütün engelli 
bireylerin hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin, yüksek standartlarda sağlık bakım hizmeti alma hakkı vardır. Fakat 
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engelli bireylerin sağlık göstergelerine bakıldığında bu sağlık hakkından yeteri kadar yararlanamadıkları göze 
çarpmaktadır. 

Akobinshoev ve ark. (2017) Amerika’da yaptığı çalışmada; zihinsel ve gelişimsel engeli olan kadınların, er-
ken doğum riski, sezaryen oranı ve abortus hızının yüksek olduğu, yenidoğan bebeklerinin doğum kilosu ve 
APGAR skorunun düşük olduğu belirtilmiştir. Engelli bireylerde doğurganlık riskli olabilmektedir. Yine çalış-
mada, üreme sağlığı ve cinsel sağlık alanında yetersiz hizmetlerden dolayı sağlık hizmetlerine erişimde zorluk 
yaşandığı bulunmuştur. 

Birçok kadın var olan servislere, ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel engeller nedeniyle erişememektedir. 
Mosher ve ark. (2017) Amerika’da yaptığı çalışma sonuçları; fiziksel engelleri olan kadınların diğer kadınlara 
kıyasla aile planlaması hizmetlerine daha az eriştiklerini belirtmektedir. 

Engellilik alanında dünyadaki gelişmeler doğrultusunda ülkemizde de kamu ya da sivil toplum kuruluşlarınca 
çeşitli çalışmalar ve eğitimler yapılmaktadır. Engellilerin sorunları yalnızca kendilerini değil; ailelerini ve 
çevrelerini de ilgilendirir ve etkiler. Böyle etkiler yaratan bir durum, özellikle sağlık profesyonelleri tarafından 
önemsenmelidir. 

Hemşireler ile yapılan çalışmalar incelendiğinde; 

Matziou ve ark. (2009) Yunanistan’da 228 hemşirelik öğrencisi, 90 yükseklisans öğrencisi, 123 çocuk hemşi-
resi ile yaptıkları çalışmada, genel olarak duyarlılıklarının az olduğu, kendi içinde karşılaştırıldığında yüksek-
lisans öğrencilerinin daha duyarlı olduğu belirtilmiştir. Öğrencilerin bu konuda özel eğitimler alması gerektiği 
vurgulanmıştır.

Ayyıldız ve Ulupınar (2013) İstanbul’da 8 sağlık grup başkanlığı ve 120 sağlık ocağında çalışan, 181 hemşire 
ile yaptıkları çalışmada, Hemşirelerin engelli bireylerle iletişim kurma, sağlık eğitimi verme ve doğru materyal 
kullanma konusunda zorlandıkları, eğitim vermek istemedikleri belirlenmiştir.

Küpeli ve ark. (2014) Amerika (n=32) ve Türkiye’de (n=104) okuyan hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları 
çalışmada, öğrencilerin engelli bireylere karşı duyarlılıklarının az olduğu ve eğitimle geliştirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir.

Fotiadou ve ark. (2016) Yunanistan’da 100 hemşire ile yaptıkları çalışmada, hemşirelik bakımın önemine vur-
gu yapılmış ve hemşirelerin engelli bireylere hizmet vermekten son derece memnun oldukları, bu konuda yük-
sek duyarlılığa sahip oldukları belirtilmiştir. Ücret ve çalışma koşulları açısından doyum alamadıkları, ancak 
daha iyi bakım vermenin mesleki doyumla ve sonrasında da fedakarlıkla sağlanacağına vurgu yapılmıştır.

Ndengeyingoma ve Ruel (2016) Canada’da 18 Hemşire ile yaptıkları nitel çalışmada, hemşirelerin engelli bi-
reylerle çalışma konusunda istekli olduğu belirtilmiştir. Hemşirelerin daha fazla bilgiye ihtiyaç duydukları, iş 
ortamında zaman ve organizasyon eksikliğiyle başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesinin önemine değinilmiştir.
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Çiçek ve Öncel’in (2017) belirttiği üzere, engelli bireylere yönelik hemşirelik alanında ilk tez 2001 yılında 
yapılmıştır. Çalışmaların daha çok 2010 ve 2012 yıllarında yoğunlaştığı belirtilmektedir. Tezlerin örneklemine 
daha çok zihinsel (%30.76) ve fiziksel engelli (%23.07) bireyler alınmıştır. Yapılan tez çalışmalarında engelli 
bireylerin engellilikleri dışında yaşadıkları sağlık sorunlarına değinen çalışmaların yok denecek kadar az oldu-
ğu; engelli bireyler konusunda daha çok deneysel ve nitel çalışmalar yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Çözüm önerileri

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin, bir kadının işitme kaybı oldu-
ğunda, yazma, işitme cihazı takma, dudak okuma veya bir işaret dili tercümanı kullanma gibi çeşitli iletişim 
yöntemleri kullanılabilir. Dudak okumayı kolaylaştırmak için, şeffaf maske kullanımı da bir seçenek olabilir. 
Kadının isteği üzerine, bir aile üyesine, arkadaşına veya işaret dili tercümanına her zaman iletişime yardımcı 
olması için izin verilebilir.

Özellikle engelli bireylere nasıl davranılması gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir. Özellikle görme engeli 
olan kadınlarla etkileşimde bulunan tüm sağlık personeli isim ve görevini ayrıntılı olarak kadına açıklamalı, 
üreme sağlığına yönelik yapılacak testler, doğum ve doğum sonrası süreci kendisine anlatmalıdır.

Akademik kurumlar için, mesleki eğitim derslerinin engellilik konusunda insan hakları ilkelerine uygun bil-
gileri içermesi sağlanabilir. Engelli insanların yaşamları ve karşılaştıkları engeller üzerine, engellilerin kendi 
kuruluşlarına danışarak araştırmalar gerçekleştirebilir. 

Sorunlara duyarlılık ve farkındalık geliştirilmesi için bilinçlendirme çalışmalarının, belediyeler, medya, eğitim 
kurumları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde ‘engeli normalleştirerek’ yapılması gerekmektedir.

SONUÇ

Engelli kadınlar için üreme sağlığı servis ve hizmet programları oluşturulmalıdır. Hizmetleri sağlayan ve yö-
neten mevcut çalışanlara hizmet içi eğitimler sağlanmalıdır. Bu servislerin engelli kadınlar için oluşturulması 
kadar, bu hizmetlere erişimin, ulaşımın sağlanması da oldukça önemlidir.

Toplumun engelliliğe dair anlayışını geliştirmek, olumsuz algılara karşı koymak ve engelliliği adil bir şekilde 
anlatmak çok önemlidir. Engelli insanların yaşamları üzerinde kontrol sahibi olma hakkı vardır ve bu yüzden 
engelli insanları doğrudan ilgilendiren sağlık, eğitim, rehabilitasyon ya da topluluk yaşamı gibi konularda 
kendilerine danışılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Üreme Sağlığı, Engelli Bireyler, Çözüm Önerileri
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Öz: Giriş: Bağlanma, bir bireyden özel bir kişiye karşı gelişen duygusal bir bağdır. John Bowlby (1956) 
tarafından geliştirilen bağlanma kuramı, yaşam boyu süren psikolojik, sosyal ve kişilerarası gelişim kuramı-
dır. Bağlanma kuramına göre; bebeğin ilk yıllarında bir veya daha fazla kişiye güvenli bir bağlanma ilişkisi 
geliştirmeyi başaramaması, sonraki yaşamında ve yetişkinlikte yakın ilişkiler kurma yeteneğini azaltmaktadır. 
Bebeklik dönemi çocuğun, fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden hızlı gelişim gösterdiği bir dönemdir. Bu 
nedenle sadece fiziksel gereksinimlerinin giderilmesi değil zihinsel ve duygusal gelişimin de sağlanması ge-
reklidir. Bebeklik döneminde bağlanma gebelik sürecinde başlar. Gebelikte fetüsün annenin duygularına yanıt 
vermesi, annenin ise karnına dokunarak bebeğini hissetmesi, ultrasonografide fetüsü görmesi bağlanmanın te-
melini oluşturmaktadır. Doğumdan sonraki ilk karşılaşmada anne veya babanın bebeğine dokunması, göz göze 
temasa girmesi, kucağına alması, bakımına katılması, bebeğini incelemesi ve onunla konuşması ilk ebeveynlik 
davranışı olarak kabul edilmektedir. Ebeveynlerin bu davranışlarına karşılık bebeklerinde; anneyi emmek iste-
me, sesler çıkarma, göz kontağı kurma, gülümseme, yakın fiziksel temas süresince anne-babasının vücuduna 
uyum sağlama gibi bazı işaretlerle karşılık vermesi beklenir. Bu dönem bağlanmanın en yoğun yaşandığı 
dönemdir. Amaç: Bu derlemede; ebeveyn-bebek arasındaki bağlanma davranışlarını etkileyen faktörleri ve 
sağlık çalışanlarının rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma; ebeveyn, bebek, bağlanma gibi 
anahtar kelimeleri  kullanılarak yapılan literatür taraması sonucu derleme şeklinde hazırlanmıştır. Yöntem: Bu 
çalışmanın konusu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerekmediği için alınma-
mıştır. Bulgular: Ebeveyn bebek arasındaki olumlu ilişkiler bebeğin güvenli bağlanma geliştirmesine neden 
olacaktır. Güvenli bağlanma geliştiren çocukların; yaşıtlarına göre sosyal becerilerinin yüksek, olumlu duygu-
lanımlarının daha fazla olduğu, yetişkinlerle işbirliği ve uyum içerisinde bulunabildikleri görülmüştür. Güven-
siz bağlanma geliştirmeyen çocukların ise sosyal izolasyona eğilimli, sinirli, rahatsız, huzursuz, akranlarına 
ve öğretmenlerine karşı saldırgan, uyumsuz, depresif, imgeleme gerektiren oyunlarda başarısız oldukları ve 
sorumluluklarını yerine getiremedikleri gözlenmiştir. Erken dönemde anne – bebek ilişkisinin başlatılmasının 
maternal bağlanma davranışlarını olumlu yönde arttırdığı belirtilmektedir. Bebeğine masaj uygulayan annele-
rin ve babaların bebeklerini daha olumlu algıladıkları, postnatal depresyon düzeylerinin azaldığı görülmüştür. 
Anne ve babanın bebeği görmelerine, kucaklamalarına, beslenme ve bakımına katılmalarına izin verilmelidir. 
Bebek yoğun bakıma alınsa dahi anne-bebek ilişkisinin kesilmemesine özen gösterilmelidir. Yoğun bakım üni-
tesinde ise bebeklerinin görünümü ve bağlı olan tüm cihazlar hakkında ebeveynlere bilgi verilmelidir. Duygu-
larını ifade etmeleri desteklenmeli  ve ebeveynler dinlenmelidir. Özellikle primipar annelere uyum döneminde  
bakım konusunda destek olmalıdır. Bebekte konjenital bir anomali varsa ebeveynlerin dikkati bebeğin olumlu 
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yönlerine çekilmelidir. Örneğin; “bebeğinizin gözleri çok güzel” ya da “bakın minicik elleriyle parmaklarımı 
nasıl kavrıyor”gibi. Taburcu olurken anne-baba-bebek ilişkisinin sürdürülmesinin önemli olduğu açıklanma-
lıdır. Annelere verilen prenatal eğitimin prenatal bağlanmayı pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Bu nedenle 
doğum öncesi dönemden itibaren ebeveynlere bebek bakımına yönelik eğitimler verilmelidir.
Sonuç: Tüm sağlık çalışanlarının yaklaşımı ebeveyn bebek etkileşimini arttırmayı sağlayacak şekilde olma-
lıdır. Bunun için; gebelik süresince, doğumda, doğum sonrası iyi bir öykü almalı, anne ve babayı hastanede 
ve taburculuk sonrası izlemlerde gözlemeli, doğum sonrası dönemde, ebeveyn –bebek ilişkisi ile ilgili kayıt 
tutmalı, emzirmeye doğumdan hemen sonra başlayarak, desteklemeli, anne ve bebek arasındaki ten temasını 
sağlamak amacıyla kanguru bakımı yapmalı, erken dönemde anne-bebek ilişkisini başlatmalıdır. Doğumdan 
sonraki ilk karşılaşmada annenin bebeğine karşı gösterdiği davranışlar, daha sonraki dönemde anne bebek 
arasındaki bağlanma süreci hakkında önemli ipuçları vermektedir. Hemşireler, bebeğin doğumuyla beraber 
annelerin bebeklerine karşı gösterdikleri yaklaşımı sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmelidir. Doğum sonrası 
dönemde ebeveyn-bebek ilişkisini değerlendirebilmek için düzenli gözlem yapmalı, bağlanma süreci ile ilgili 
izlenimlerini kaydetmeli, bağlanmanın bebeğin gelişimi yönünden önemli olduğunu unutmamalı ve ebeveyn-
bebek ilişkisi sürecinde uyanık olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Ebeveyn, Bebek, İlişki
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TIP EĞİTİMİ DIŞINDA SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM 
ÇÖZME BECERİSİNİN ÖFKE İFADE ETME ŞEKLİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seval CIBIR, Müge SEVAL, Sümeyye ÖZDEMİR
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.  

Zonguldak / Türkiye
 sevalmuge@gmail.com

ID:467 K:383  

Öz: Giriş: Sağlık eğitimi alan üniversite öğrencileri, birçok üniversite öğrencisi gibi hem bireysel yaşamları 
ile ilgili sorunlarla (yeni bir çevre, yalnız kalma endişesi, ekonomik zorluklar, gelecek ve çalışma hayatı ile 
ilgili kaygılar gibi) hem de sağlık bilimleri alanında öğrenci olmanın güçlükleri ile baş etmek durumundadır-
lar. Öğrencilerin yaşadığı bu güçlükler karşısında baş etme becerileri; öğrencinin öfke ifade etme şekline de 
olumlu veya olumsuz etki sağlayabilmektedir. Öğrencinin öğrenim hayatı boyunca geliştirdiği problem çözme 
becerisi ile öfke ifade etme şekli meslek yaşamında da devam etmesi muhtemeldir. Sağlık bakım sisteminin su-
numu, toplum gereksinimlerini esnek ve yaratıcı biçimde karşılayan, bakımla ilgili bilgisini kullanan, problem 
çözme becerisine sahip ve ruhsal yönden tam bir iyilik halinde bulunan sağlık çalışanlarının olmasını gerek-
tirir. Profesyonel sağlık çalışanlarından beklenen etkili problem çözme becerisini kullanma davranışı, sağlık 
eğitiminin içinde yer alması gerekmektedir. Sağlık eğitimi alan öğrenci problem çözme becerisini olumlu 
olarak geliştirmesi öfke ifade etme şeklini de olumlu etkileyecektir. Martin Luther King’in “Öfkelendiğimde… 
bütün mizacım canlanır, anlayışım keskinleşir.” Sözünde olduğu gibi bireyi uyaran, canlandıran duygunun da 
öfke olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Sağlık eğitimi alan öğrencilerin; hem mesleki hem de kişisel 
problemlerine bakış açılarını ele alıp; öfke ifadelerinin problem çözme sürecinde etkisini incelemek adına bu 
araştırmanın literatüre destek nitelikte olup ve bizim için en önemlisi olan gelecekteki sağlık profesyonellerinin 
problem çözme becerilerinin öfke ifade etme şekline etkisinin sağlık eğitiminde yer alma olanağı tanınmasında 
öngörü oluşturulacağı düşünülmektedir. Amaç: Bülent Ecevit Üniversitesi’nde tıp eğitimi dışında sağlık eğiti-
mi alan; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) bölümlerinde eğitim-
lerine devam eden öğrencilerin problem çözme becerilerinin öfke ifade etme şekline etkisinin incelenmesidir.   
Kapsam: Araştırmanın evrenini 2016-2017 öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağlı fakültelerden 
Sağlık Bilimleri Fakültesi;  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Bölümü ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden 
toplamda 480 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini 274 Hemşirelik Bölümü ve 206 Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri olmak üzere 2 grup oluşturmuştur. Örneklemin 336 kız öğrenci,144 erkek 
öğrencidir.  Sınırlıklar: Meslek bilgisi ve deneyimi konusunda yeterli ön bilgiye sahip olmadığını düşündüğü-
müz 1.sınıflar araştırmaya dahil edilmemiştir. Yöntem: Araştırmanın verileri; ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Problem 
Çözme Envanteri’ ve ‘Çok Boyutlu Öfke Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama formları araştırma-
cılar tarafından katılımcılara dağıtılarak doldurulmuştur. Kişisel Bilgi Formu;  sosyodemografik özelliklerini 
sorgulayan bir form olup, araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Likert tipinde, evet/hayır şeklinde ve açık 
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uçlu olmak üzere toplam 13 sorudan oluşmuştur. Problem Çözme Envanteri; bireylerin kişisel ve günlük ya-
şamdaki problemlerine ilişkin nasıl tepkide bulunduğunu ve nasıl davrandığını betimleyen 35 madde ve üç alt 
faktörden oluşmaktadır. Envanterin alt boyutları; problem çözme yeteneğine güven, yaklaşma-kaçınma ve ki-
şisel kontrol olarak isimlendirilmiştir. Çok Boyutlu Öfke Ölçeği (ÇBÖÖ); öfkenin değerlendirilmesi için, Bal-
kaya ve Şahin(2003) tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Öfke Ölçeği; “Öfkeye Yol Açan Etmenler”, “Öfkeyle 
İlişkili Davranışlar” ve “Kişilerarası Öfke Tepkileri” boyutları kullanılmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizleri 
SPSS 19.0 paket programında yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk 
testi ile incelenmiştir. Normal dağılım göstermeyen değişkenlerin 2 grup karşılaştırmalarında Mann Whitney 
U testi, 3 grup karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Sürekli değişkenler arası ilişkiler Spear-
man korelasyon analizi ile incelenmiştir. Bu araştırma için Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik 
Kurulu Başkanlığından Sayı: 183 Tarih:19.01.2017  izin alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların çoğunluğunu kız 
öğrenciler ve 19-23 yaş arası olduğu, çoğunluğun haftada 2 gün ve 5-8 saat arasında klinik uygulamaya çıktığı, 
%73,3 diliminin mesleğini isteyerek okuduğu, günlük hayatta kendilerini öfkeli bulma sorusuna yarı yarıya 
öfkeli bulup bulmadıkalrı cevabı verilmesi, öfke ifade etmede saldırgan davranışın erkekler öğrencilerde daha 
fazla görüldüğü bulunmuştur. Ciddiye alınmama, haksızlığa uğrama, eleştirilme öfkeyi tetiklemekte olduğu 
ve öfkelerini tanıma ve ifade etmede sorun yaşadıkları da öğrencilerin çoğunluğunda görülmüştür. Mesleğini 
isteyerek okuyan öğrenciler de saldırgan davranış  ve haksızlığa uğrama değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler 
saptanmıştır. Sonuç: Erkek öğrencilerin öfkelerini saldırganlık düzeyinde yaşarken, kız öğrenciler içe-dönük 
yaşadığı görülmüştür. Problem çözme becerisini “Kötü-Çok Kötü” değerlendiren öğrencilerde; “Problem Çöz-
me Yeteneğine Güven” ve “Yaklaşma-Kaçınma” alt ölçeklerinin puanları yüksek bulunmuştur. Problem çözme 
yeteneğini “Kötü” düşünen öğrenciler öfke ifade etmelerini olumsuz etkiledikleri saldırgan davranışa eğilimli 
oldukları gözlenmiştir. Problem çözme konusunda kendilerini tanımayan ve öfkelerini ifade etmekte olumsuz 
davranış eğiliminde bulunan bir öğrenci profilini açıkça gördük.

Anahtar Kelimeler: Problem Çözme Becerisi, Üniversite Öğrencisi, Öfkeyi İfade Etme, Sağlık Eğitimi, Sal-
dırgan Davranış
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GEBELİKTE EGZERSİZ

Veysel AKDUMAN, Emel METE, Gül ÖĞREN, Zübeyir SARI, M. Gülden POLAT
 Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,  

İstanbul / Türkiye
veysel.akduman@marmara.edu.tr 

ID: 465 K:382

Öz: Giriş: Gebelik sırasında birçok metabolik, biyokimyasal ve fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Bu 
değişiklikler, gebelik ve doğum sonrası dönemde bakım için avantajlı bir ortam yaratmaktadır. Gebe kadınlar 
genellikle bedenlerinin nasıl değişeceği ve aktif ve sağlıklı kalma yolları hakkında endişe duymaktadırlar. 
Fiziksel olarak aktif olan kadınların daha rahat bir gebelik süreci geçirdiği uzun süreden beri bilinmekte-
dir. Aristotales kadınların zor doğum yapmalarının sebebi olarak sedanter yaşamı göstermiştir. Amaç : Bu 
çalışmadaki amaç, gebelik öncesinde ve süresince yapılan fiziksel aktivitenin gebelerin ve fetüsün/bebeğin 
sağlığını, emosyonel ve psikolojik durumunu önemli derecede etkilediğini, doğru egzersizlerle gebelik sı-
rasında fiziksel olarak aktif olmanın bilinenin aksine faydalı olduğunun bilinmesinde ve yaygınlaşmasında 
rol oynamak ve sağlıklı bir toplumun oluşmasını sağlamaktır. Kapsam: Yapılan bu araştırma, Türkiye’de ve 
dünyada gebelik öncesi, süreci ve sonrasında fiziksel olarak aktif olmanın önemini vurgulayan çalışmaları in-
celemektedir. Yöntem: : Çalışma 01.09.2017-27.09.2017 tarihleri arasında kaynak kitaplar, PubMed, Scholar 
Google, Sciencedirect, Cinahl aracılığıyla “Gebelikte egzersiz”, “Pregnancy and exercise”, “Physical activity 
in pregnancy” gibi anahtar kelimeleri ile tarama yapılarak yürütüldü. Bulgular : Gebelikte fiziksel aktivite, 
emosyonel durum ve psikolojik durumlar birbirini etkiler. Prenatal egzersizlerin preterm doğumu önlediği 
ve gebelikte fiziksel aktivitenin fetüs ağırlığına etkisi olduğuna dair çalışmalar da bulunmaktadır. Gebelikte 
yüksek şiddetli egzersizler yapılmasının zararlı olduğu ve özellikle üçüncü trimesterde yapılan şiddetli egzer-
sizlerin düşük doğum ağırlığına neden olabileceği belirtilmiştir. Hem egzersiz hem de hamilelik yüksek enerji 
gereksinimi ile ilişkilendirilir. Gebelerde ikinci trimesterde günde 150 kalori artışı önerilir iken; üçüncü tri-
mesterde günde 300 kalori artış önerilmektedir. Egzersiz yapan annenin ve büyüyen fetüsün rekabet halindeki 
enerji talepleri artmakta  ve bu durum aşırı egzersizin fetüs gelişimini olumsuz etkileyebileceği konusundaki 
teorik kaygıyı artırmaktadır. Bir diğer çalışmada gebeliğin son döneminde yapılan yüksek şiddetli egzersizin 
sedanter veya aktif gebelerden 200-400 gram daha az doğum ağırlığına neden olduğu belirtilmiştir. Gebeliğin 
ilk döneminde preeklampsi riskinin düzenli egzersiz yapan kadınlarda %35 azaldığı belirtilmiştir. Gebelik 
öncesi aktif kadınların gebelikte haftada en az 3 kere en az 30 dakika olacak şekilde orta şiddetli aerobik eg-
zersizler yapması ve bu egzersizlere en az 5 dakika ısınma ve soğuma periyodunun eklenmesi gerekmektedir. 
Egzersiz sırasında, algılanan eforu belirlemede kullanılan Borg skalasına göre eforun 12-14 arasında olması 
tavsiye edilir. Egzersiz yoğunluğu konuşma testi ile de değerlendirilebilir. Kişi hafif şiddette egzersiz sırasında 
şarkı söyleyebilirken, orta şiddetli egzersiz sırasında rahat bir şekilde konuşabilir, şiddetli egzersiz yaparken 
ise konuşamaz. Ayrıca gebelikte abdominal kaslar gevşediği ve pelvik taban kasları zayıfladığı için egzersiz 
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esnasında abdominal basınç artışına neden olmamak için kontrollü nefes alıp verilmesi ve egzersiz öncesi 
mesane boşaltılarak pelvik tabana binen yükün azaltılması gerekmektedir. Dinlenme sırasında, gebe ve gebe 
olmayan kadınların solunum sıklığı eşdeğerdir fakat gebe kadınlarda tidal hacim ve oksijen tüketiminde hafif 
artışlar, muhtemelen fetüsün artan oksijen ihtiyacına adaptif bir yanıt olarak kaydedilmiştir. Gebelik esnasında 
alt extremite venlerinde varikoz değişiklikler olmaması için sık sık en az 30 saniye süre ile ayak - ayak bileği 
egzersizleri ve kompresyon çoraplarıyla tempolu yürüyüşler yapılması önerilir. Düşme ve abdominal travma 
riski olan aktivitelerden kaçınılması gerekir. Gebelik esnasında artan relaksin hormonu nedeniyle ilerleyici 
germe egzersizlerinden kaçınılmasına ve egzersiz sırasında vücut sıcaklığının 380 C’yi aşmamasına dikkat 
edilmelidir. Gebelik öncesi sedanter yaşayan kadınların 13. gestasyonel haftadan sonra en basit egzersizlerden 
başlaması, ilerleyen zamanlarda egzersizlerin yoğunluğunun ve şiddetinin arttırılması önerilir. Egzersizin tüm 
bu yararlarına rağmen gebelik sırasında kontrendike olduğu durumlar vardır. Restriktif akciğer hastalığı, pre-
matüre doğum riski, ikinci veya üçüncü trimesterde devamlı kanama ve ciddi anemisi olan gebelerin egzersiz 
yapmaları önerilmez. Sonuç : Gebelik öncesinde aktif olma ve gebelik döneminde doğru egzersizi yapmala-
rının faydalı olduğu ve anne adaylarının bu konuda teşvik edilmesi gerektiği birçok çalışmada belirtilmiştir. 
Buna karşın otoritelerce kabul edilmiş ortak bir egzersiz yönergesi mevut değildir. Çeşitli egzersiz yönergeleri 
mevcut olmasına rağmen, bunlar genellikle konservatiftir ve sıklıkla tartışmalı görüşlere dayanmaktadır. Ge-
belik süresince egzersiz güvenliği hakkında belirsizlikler olabilir. Bu yüzden gebelik öncesi, sonrası ve süre-
since bir fizyoterapiste danışılarak egzersiz yapılması hem anne adaylarının hem de fetüsün/bebeğin sağlığı 
açısından önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Gebelik, Egzersiz, Kadın Sağlığı
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KADINLIĞA VE ERKEKLİĞE GEÇİŞ, RİTÜELLER

Menekşe Nazlı AKER
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara / Türkiye

menekseaker@gmail.com
ID:463 K:371

Öz: Giriş: Kadınlığa ve erkekliğe geçiş, biyolojik gelişmeler olmasına karşın, toplumsal cinsiyet özellikle-
rinden etkilenmektedir. Bu nedenle bu biyolojik gelişmelere bakış değişebilmektedir. Ayrıca farklı durumlar 
da kadınlık ve erkekliğe geçişi tanımlamada kullanılabilmektedir. Amaç: Bu çalışma, kadınlık ve erkekli--
ğe geçişte kabul edilen olaylar ve ritüeller ile hemşirenin rolünü ortaya koymayı hedeflemiştir. Kapsam: 
Konu ile ilgili yürütülmüş araştırma ve derlemeler incelenmiştir. Sınırlıklar: Çalışmanın derleme olarak yü-
rütülmesi sınırlılığını oluşturmaktadır. Yöntem: Konuya ilişkin literatür taranmıştır. Bulgular: Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) tarafından 10-19 yaş arası adölesan dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde, birey seksüel 
olgunluğa erişmekte, çocukluktan erişikinliğe doğru geçmekte, sosyo-ekonomik açıdan da bağımlılıktan yarı 
bağımsızlığa geçmektedir (Taşçı 2006). Puberte ise bireyin fizyolojik olarak üreme kapasitesine ulaşmasıdır. 
Pubertede kadınlarda ovulasyon ve erkeklerde spermatogenez başlamakta ve bu şekilde üreme fonksiyonla-
rı kazanılmaktadır (SB 2007). Pubertal gelişimin özellikleri erkeklerde 9-13 yaşları arasında, kadınlarda ise 
8-13 yaşları arasında başlamaktadır (Turan ve Ceylan 2007). Biyolojik olarak bakıldığında adölesan dönem, 
kadınlığa ve erkekliğe geçiş dönemidir ve kadınlar içinen belirgin olay menarş (Güvenç ve ark. 2014), erkek--
ler için de üreme organlarının gelişmesi ve spermarştır (Lips 2008). Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin, 
toplumsal hiyerarşideki konumlarının, cinsiyet farklılıklarına göre tanımlanmasıdır (Erol 2008). Kadınlık ve 
erkekliğe geçişte kabul edilen özellikler ve ritüeller de toplumsal cinsiyet özelliklerden etkilenebilmektedir. 
Kadınlığa geçiş; menarş, evlenmek, evlilikteki ilk gece kanı, anne olmak kabul edilirken; erkekliğe geçiş sün--
net törenleri, askere gitme gibi özelliklerle tanımlanabilmektedir (Öncül 2007, Arı Hareketi 2008). Menarş, 
kadınları hem fizyolojik hem psikolojik yönden etkilemektedir. Menstürasyondan utanma duygusu yaygın 
olduğu için, menarş genellikle gizlilik içerisinde gerçekleşmektedir (Lips 2008). Menstruasyon algısı, kültür--
lerarası değişiklikler göstermektedir. Menstruasyon esnasında kadının kirli kabul edilmesi ve toplumdan uzak 
tutulması, yüzme, duş alma, diş tedavisi, spor gibi uygulamaların zararlı olarak kabul edilmesi gibi yanlış 
kabuller bulunmaktadır. Bu da bu dönemde yaşanabilecek sorunların büyümesine yol açabilmektedir (Turan 
ve Ceylan 2007). Menstruasyon ile ilgili tutum ve davranışlar, yaşamın ilk yıllarından itibaren şekillenmek--
tedir. Bu nedenle mensturasyona yönelik bilgi ve sağlıklı alışkanlıklar, adölesan öncesi dönemde başlayacak 
bilgilendirmeler ile sağlanmalıdır (Demirel ve Terzioğlu 2003). Menarşın fizyolojisi ile ilgili bilgi verilmezse, 
menarş yaşam boyunca sürebilecek gerginlik, korku, utanma ve huzursuzluğa hatta ruhsal çöküntüye sebep 
olabilmektedir (Demirel ve Terzioğlu 2003, Turan ve Ceylan 2007). Mensturasyonu da içeren üreme sağlığı 
eğitimi, ailede başlamalı, okulda öğretmenler ve okul sağlığı hemşireleri tarafından sürdürülmelidir (Demirel 
ve Terzioğlu 2003). Kadınların menarşa hazırlıksız olduklarında endişeli oldukları gibi erkekler de ejekül--
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asyona hazırlıksız olduklarında benzer yanıtı verebilmektedirler. Ancak erkekler genellikle ilk ejekülasyon 
deneyimlerine hazırlıksız olmakla birlikte buna negatif bir reaksiyon göstermemektedirler. Çoğunlukla, güçlü 
pozitif duygular hissettiklerini, üzgün ya da utanmış durumda olmadıklarını bildirmektedirler. Ancak kadın--
larda olduğu gibi aileler bu konuda da çocuklarını yalnız bırakıp onlarla bu konuda iletişim kurmakta yetersiz 
kalmaktadır (Lips 2008). Erkekliğe geçişte ülkemizde kabul edilen en önemli olay ise sünnet olmaktır (Şanal 
ve ark. 2012). Hatta sünnet olmayan çocuk, erkekten sayılmamakta, sünnet olan çocuğa ise “artık erkek ol--
dun” denilerek sünnetin önemi benimsetilmektedir. Sünnet, düğün ile kutlanmakta; sünnet düğünleri, evlilik 
düğünleri gibi görkemli yapılabilmektedir (Çağımlar 2011). Sonuç: Sonuç olarak kadınlığa geçiş olarak kabul 
edilen menarş, genel anlamda olumsuz olarak kabul edilmekte, kadınlar menarşı deneyimlediklerinde olum-
suz duygular yaşamakta, menarşı nasıl karşılayacağını bilmemektedir ve bu durum toplumsal öğretilerden 
etkilenmektedir. Ayrıca menarşın kutlanmasına yönelik bir kutlamaya pek rastlanmamaktadır. Üreme fonksi-
yonun başlangıcı olan spermarş da benzer biçimde nasıl karşılanacağı bilinmeden yaşanmakla birlikte, deney-
imleyen bireyde daha az olumsuz duyguya neden olmaktadır. Ülkemizde erkekliğe geçiş olarak sünnet kabul 
edilmektedir. Sünnetin acı verici bir girişim olduğu bilinmesine rağmen yapılan törenler ve hediyeler nedeni-
yle erkeklerin bu durumla baş etmesi kolaylaşmaktadır. Hemşire, kadınların menarş ve spermarştaki yalnızlığı 
ve hazırsızlık olmasının farkına varmalı ve gerekli eğitim ve desteği sağlamalıdır.   
Anahtar Kelimeler: Erkeklik, Kadınlık, Toplumsal Cinsiyet, Üreme Sağlığı, Hemşirelik
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KADINLAR NEDEN SPOR YAP(AM)IYOR?

Hatice ACAR BEKTAŞ
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kocaeli / Türkiye

acarbektas@hotmail.com
ID: 462 K:367

Öz: Giriş: Bireylerin sağlıklı olması, kendini tanıması, yetenek ve yeterliliklerinin farkında olması, potansi-
yelini tümüyle gerçekleştirebilmesi için boş zamanlarını bilinçli bir biçimde değerlendirmesi gerekir. Modern 
toplumlarda, boş zamanların değerlendirilmesinde en çok başvurulan yollardan birisi spordur. Spor, bireyin 
bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini sağlayan bir eylem biçimidir. Bireysel gibi görülen spor; imkân, ortam, 
hedef ve yapılış şekliyle sosyaldir ve sosyal bir çevrede yapılır. Bir toplumda kadının spora katılımı, kadının 
o toplum içerisindeki genel statüsünün bir yansımasıdır. Ulusal ve uluslararası birçok platformda kadınların 
spora yönlendirilmesi ve katılması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 1981 yılında yürürlüğe giren Kadına 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Uluslararası Sözleşmesi ve 1995 yılında imzalanan Pekin 
Deklerasyonu buna en iyi örneklerdendir. Amaç: Bu derleme, ülkemizde kadının spor yapmasını/yapamama-
sını etkileyen faktörlere dikkat çekmek amacı ile yazılmıştır. Kapsam: Bu çalışma spor ve kadın ile ilişkili 
başlıkları içermektedir. Sınırlılıklar: Çalışmada, veri tabanlarından ulaşılan tam metin makalelerin sonuçla-
rına yer verilmiştir. Yöntem: Bu derleme, zaman kısıtlaması olmadan ilgili arama motorlarından makaleler 
incelenerek yazılmıştır. Bulgular: Kadınların spor yapmasını/yapamamasını etkileyen faktörler: Toplumsal 
cinsiyet algısı ve rolleri,  Dünya genelinde de kadının konumu ve kendisine biçilen roller düşünüldüğünde, 
spor içinde kadının sporcu özelliğinden önce cinsiyetiyle değerlendirildiği söylenebilir. Sosyo-ekonomik yapı: 
Spor yapmanın ve spor malzemelerinin belli bir maliyeti olabilir. Ekonomik olarak bağımsız olmayan kadın bu 
maliyeti karşılamakta zorlanabilir. Yapılan çalışmalarda kadınların sosyo-ekonomik düzeylerinin artmasının 
serbest zaman etkinliklerine katılımlarını da arttırdığı belirlenmiştir.  Ülkemizde, kadınların spor için yürüyüşe 
yönelmesinin nedeni daha az maliyetli bir aktivite olması olabilir. Aile yapısı: Çocuk sahibi olan kadınların 
kendilerine ve spora ayıracak zaman bulmakla ilgili ciddi stres kaynakları vardır. Çocuk sahibi olmanın dışında 
evli kadınlarda boş zamanları değerlendirme ve spora karşı tutumu da kadınların bu konudaki etkinliklerini 
etkilemektedir. Bekar kadınlarda ise aile tutumu önemli bir etkendir. Çalışan ve meslek sahibi kadınlarda sosyo 
ekonomik düzey yükselmekle birlikte bu etkinliklere katılmak için zaman ayıramama problemi söz konusu-
dur. Çünkü meslek sahibi kadınlar çalışma saatlerinin dışında aile hayatlarının da iyi olması için evlerinde 
ailelerin yaşam kalitelerinin artmasına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Dini inançlar: Hayatın her alanında 
olduğu gibi özellikle kadınların serbest zaman ve spor etkinliklerine katılımları üzerinde de dini değerlerin ve 
dinsel yaşayış özelliklerinin büyük bir rolü bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda kadınların serbest zaman ve 
spor etkinliklerine katılımları üzerinde dinin sınırlayıcı ve engelleyici bir rolü olduğu belirlenmiştir. Yapılan 
bir araştırmada Müslüman kadınların serbest zaman ve spor etkinliklerine katılım düzeylerinin düşük olduğu 
tespit edilmiştir. Çevresel Faktörler: Yaşanılan çevrenin sahip olduğu fiziksel özellikler, coğrafi yapı, tesis ve 
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saha bulunma durumu gibi özellikler kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine katılımlarını kısıtlayan 
unsurlar arasında yer almaktadır. Dünyanın birçok yerinde kırsal ve kentsel yaşam alanlarının sahip olduğu 
imkânların arasındaki büyük farklılıklar göz önünde bulundurulduğu zaman, kırsal kesimlerde yaşayan kadın-
ların spor ve serbest zaman etkinliklerine katılım düzeylerinin daha düşük olması beklenen bir sonuç olduğu 
söylenebilir. Algılanan Sosyal Destek: Genç kadınlar üzerinde yapılan benzer bir araştırmada da spora yönelme 
konusunda ebeveyn ve aile desteğinin önemli bir rolü olduğu saptanmıştır. Motivasyon: Yapılan çalışmaların 
sonuçlarına göre; ülkemizde kadınlar herhangi bir sağlık sorunu, fazla kiloluluk veya beden memnuniyetsizliği 
gibi sorunlarla karşılaşmadıkları sürece spor etkinliklerine yönelmemektedirler. Diğer bir ifade ile kadınlarda 
herhangi bir özel amaç olmaksızın sadece sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlığı düşük düzeydedir. Mitler:  
Kadınların spora bakışını etkileyen bazı mitler şöyle sıralanabilir: -Şiddetli fiziksel etkinliklere katılım çocuk 
sahibi olmada sorunlara yol açabilir, - Sportif etkinliklere katılan kadınların üreme organları veya memeleri 
zarar görür, - Kadınların kemik yapıları erkeklerinkine göre daha kırılgandır ve bu yüzden sakatlanma ihtimal-
leri daha fazladır. Sonuç: Bir toplumda kadının spora katılımı, kadının o toplum içerisindeki genel statüsünün 
bir yansımasıdır. Kadının spora yönelmesinin ve katılmasının sağlanması kadının sağlığı kadar toplum sağlığı 
açısından da son derece değerlidir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Kadın, Sağlık
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Dilek AYGİN, Özge YAMAN, Hande AÇIL, Ayşe ÇELİK YILMAZ, Havva SERT
Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye

 hande@sakarya.edu.tr
ID:461 K:122

Öz: Giriş: Dünyada her yıl 18 yaşın altında 10 milyon kız çocuğunun evlendirildiği, ülkemizde ise kayıt altı-
na alınan resmi evlilikler dışında resmi olmayan ve kayıt altına alınamayan, çok sayıda küçük yaşta çocuğun 
evlendirildiği bilinmektedir. Uluslararası toplumlar tarafından genel kabul edilen görüşe göre; 18 yaşından 
önce evlenme çocuk evliliği, 18 yaşından önce evlenen kız çocuğu ise çocuk gelin olarak kabul edilmektedir. 
Çocuk evlilikleri her iki cinsiyette de görülebilmektedir. Ancak daha fazla etkilenen grubun çocuk gelinler 
olduğu belirtilmektedir. Çocuk evliliklerinin doğu bölgelerde ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla gerçek-
leşmesinde rol oynadığı düşünülen etkenler arasında; yoksulluk, evliliğin çocuğu koruyacağı düşüncesi, sosyal 
normlar ve dini kurallar gibi sebepler sayılmaktadır. Ancak daha yetişkinliğe erişemeden fiziksel, fizyolojik 
ve psikolojik olarak evliliğe, çocuk sahibi olmaya ve bunun gibi diğer sorumlulukları taşımaya hazır olmadan 
evlilik sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalan çocuklarda adölesan gebelikler, okul hayatının bölünmesi, 
sosyal izolasyon, şiddet gibi travmatik olaylara rastlanmakta ve bu olayların ciddi biyopsikososyal sonuçları 
bulunmaktadır. Çocuk evlilikleri, bu konuda uluslararası farkındalık yaratılması, yasaların düzenlenmesi gibi 
uygulamalar sonucunda dünya genelinde azalmaya başlamış olsa da çoğu toplumda hala önemli bir sorun 
olmaya devam etmektedir. Çocuk gelinlerle klinik ve sahada karşılaşma olasılığı yüksek olan ebe/hemşire-
lere, eğitici, yol gösterici, liderlik, kadın hakları savunuculuğu gibi rolleri gereği çocuk evlilikleri sorununun 
önlenmesinde, ortaya çıkan sorunların çözümü ve yönetiminde önemli sorumluluklar düşmektedir (Örneğin, 
adölesan gebeliklerin önlenmesi, modern aile planlaması yöntemlerinin öğretilmesi gibi). Bu nedenle, çocuk 
evlilikleri konusunda hemşire ve ebelerin bu konuya yönelik tutumlarının belirlenmesi ve farkındalık oluştu-
rulması önem taşımaktadır. Amaç: Bu çalışma, sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik öğrencilerinin kız çocuk 
evliliklerine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte planlanan bu ça-
lışma 2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde bir kamu üniversitesine bağlı sağlık bilimleri fakültesinde öğre-
nim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü 432 hemşirelik öğrencisi ile yürütüldü. Çalışma öncesi ölçek izni 
ve kurum yönetiminden yazılı izin (06 Mart 2017-044/E.10869 sayılı evrak) alındı. Veriler; sosyo-demografik 
özelliklerin bulunduğu 7 sorudan oluşan demografik bilgi formu ve Kaynak ve ark. tarafından 2016 yılın-
da geliştirilen “kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeği” ile toplandı. Ölçekten 12 ile 72 puan arasında 
puan alınabilmektedir ve puan yükseldikçe kız çocuk evliliklerine yönelik tutumlarının olumlu olduğu ve 
bu evlilikleri yüksek düzeyde destekledikleri anlaşılmaktadır. Verilerin analizinde, betimleyici bilgiler için 
yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma değerleri, bağımsız değişkenlerin normallik dağılımı gösterip gös-
termediğini araştırmak için Kolmogorov-Smirnov Normallik testi, Kruskal -Wallis, Mann-Whitney U testleri 
kullanıldı. Bulgular:  Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 20,53±2,01 (min-max: 17-35) olup  %38.4’ü 
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2. sınıfta (%24.1’i 1., %22.2’si 3., %15.3’ü 4. sınıfta) okumaktaydı. Aile yapılarına bakıldığında; %81.5’i 
çekirdek aileye, %18.5’i geniş aileye sahipti. Katılımcıların %55.3’ünün şehirde, %44.7’sinin ise köy/kasaba/
ilçede daha uzun süre yaşadıkları, % 77.1’inin gelirinin gidere denk olduğu belirlendi. Öğrencilerin ailelerinin 
%92.1’inin “18 yaş altı kız çocuk evliliklerine bakış açısı” “olumsuz” iken, %6’sının bakış açısı “ne olumlu ne 
olumsuz”du. Ölçekteki “18 yaşından önce evlendirilmesi toplumsal bir sorundur” ifadesine birazcık/oldukça/
tamamen katılanların oranı %84.7, “Doğru insanı erken yaşta bulduysa bir kızın 18 yaşından önce evlenmesi 
desteklenebilir” ifadesine birazcık/oldukça/tamamen katılanların oranı ise %18.8 idi. Bu durum bize üniver-
site eğitimi alan öğrencilerin de hala bu konuda yeterli farkındalığa ulaşmadığını göstermektedir. Ailesinde 
18 yaşından önce evlenen kişiler bulunanların oranı %14.6 idi ve bunların yakınlık durumlarına bakıldığında; 
%8,3’ünün öğrencilerin annesi, %1.5’inin öğrencilerin 2. derece akrabası, %4’ünün ise 3. derece akrabası ol-
duğu belirlendi.  Öğrencilerin kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalama-
sı 23±11,12 olup (min-max: 12-67) ölçekten orta düzeyde puan almaları kız çocuk evliliklerine yönelik olumlu 
tutum içinde olmadıklarını göstermektedir. Öğrencilerin sınıfları, yaşadıkları yer ve gelir durumları ile toplam 
ölçek puanı arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Çekirdek aileye sahip olan öğrencilerin toplam öl-
çek puanları geniş aileye sahip olanlara göre anlamlı derecede daha düşük bulundu (p<0.05). Ailelerin 18 yaş 
altı kız çocuk evliliklerine yönelik tutumları “ne olumlu ne olumsuz” olanların ölçek puanları anlamlı derecede 
yüksek bulundu (p<0.05). Bu durumda geniş aileye sahip olanların ve ne olumlu ne de olumsuz tutuma sahi-
bim diyenlerin küçük yaşta kız çocuk evliliklerine karşı tutumu daha olumlu denilebilir.   Sonuç:  Hemşirelik 
öğrencilerinin kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanların orta seviyede ve genel 
olarak kız çocuk evliliklerine bakış açılarının olumsuz olduğu söylenebilir.  Ülkemizde hala kız çocuk evlilik-
lerinin ciddi sorunlar arasında yer aldığı düşünüldüğünde, bu konuda altta yatan nedenlere (yoksulluk, eğitim 
seviyesi, geleneksel uygulamalar v.b.) yönelik toplumsal, ekonomik ve hukuksal çalışmaların yapılması, kamu 
spotları ile halkın farkındalığının arttırılması biz sağlık profesyonellerinin ve tüm toplumun sorumluluğudur. 
Sağlıklı, başarılı ve mutlu bir toplumun geleceğin kadınlarının elinde olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler:  Hemşirelik, Kız Çocuk Evlilikleri, Öğrenci, Tutum
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FARKLI KİŞİLİK BOYUTLARININ ŞİDDET EĞİLİMİ 
DÜZEYİNE ETKİSİ

Buket GENÇ ROLLAS, Müge SEVAL 
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

Yüksek Lisans Programı, Zonguldak / Türkiye
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ID:459 K:358

Öz: Giriş: Kişilik kavramı geçmişten günümüze kadar gelen birçok davranış bilimcisinin üzerinde 
durduğu konulardan biri olmuştur. Kişiler arasındaki temel farklılıkları ele alan ve kişiliğin 
sınıflanmasında önemli bir yer tutan Beş Faktör Kişilik Modelinin varsayımına göre bireysel 
farklılıklar tüm dünyada farklı kelimelerle ifade edile boyutların tek bir değer üzerinde birleşmesini 
esas alır. Kişiliğin beş temel boyutu vardır. Bunlar; dışadönüklük, duygusal dengelilik, sorumluluk, 
geçimlilik ve açıklıktır. Şiddet; günümüzde giderek artan ve çözüm yolları bulunmaya çalışılan 
önemli sorunlardan biridir. İnsan davranışlarında şiddete eğiliminin artmasında pek çok etmen 
etkilidir. Literatür incelendiğinde, bu etmenler arasında farklı kişilik ve onun alt boyutlarının yer 
aldığı görülmektedir. Şiddet farklı yaş gruplarında artan bir yapı göstermektedir. Ergenlik dönemi de 
karmaşık yapısı itibariyle, şiddet eğiliminin arttığı bir dönemdir. Üniversite dönemi ergenlikten genç 
yetişkinliğe geçilen bir dönemdir. Ailesinden uzaklaşarak farklı stres faktörleri ile baş etmek zorunda 
kalan gencin,  kendi kişilik yapısını yeniden keşfetmeye çalışırken şiddete eğilim göstermesi söz konusu 
olabilmektedir. Amaç: Araştırmada farklı kişilik özelliklerine sahip üniversite öğrencelerinde, çeşitli 
şekillerde ortaya çıkan şiddet eğilim düzeyini belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Araştırma; Mart- 
Ağustos 2017 tarihleri arasında bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve İktisadi ve 
İdari Bilimler gerçekleştirilmiştir. Araştırma gruplarının belirli fakülte ve yüksek okuldan alınması 
bunun yanı sıra tek üniversitede öğrenim gören öğrencilerde gerçekleştirilmesi ve veri toplama 
araçlarından sosyodemografik özellikler bilgi formunun geniş kapsamlı hazırlanmamış olmasıdır.
Araştırmanın evreni 7028 kişi oluşturmuş olup, bu mevcut içerisinden kura çekme yöntemi ile Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nden Hemşirelik Bölümü, Mühendislik Fakültesi’nden Makine, Çevre, Maden Mühendisliği Bö-
lümleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, Maliye bölümleri 3256 kişi ile evren daraltılarak yeni bir evren oluşturmuştur. Araştırmanın 
örneklemi ise 345 öğrencidir. Sınırlılıklar: Araştırma gruplarının belirli fakülte ve yüksek okuldan alınması 
bunun yanı sıra tek üniversitede öğrenim gören öğrencilerde gerçekleştirilmesi ve veri toplama araçlarından 
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sosyodemografik özellikler bilgi formunun geniş kapsamlı hazırlanmamış olmasıdır. Yöntem: Araştırma kar-
şılaştırmalı ve betimsel olarak planlanmış olup 9 sorudan oluşan kişisel bilgi formu, 42 sorudan oluşan 5’li li-
kert ölçeği doğrultusunda derecelendirilen kişiliğin beş temel boyutu ölçeğinde dışadönüklük için Cronbach’s 
Alpha değeri 0.753, duygusal dengelilik için 0.764, sorumluluk için Cronbach’s Alpha değeri 0.722, geçimlilik 
için Cronbach’s Alpha değeri 0.633, açıklık için Cronbach’s Alpha değeri 0.653 bulunmuştur. Ergenlerin şid-
dete yönelik tutumlarını yaş ve cinsiyet açısından inceleyebilmek için son hali 10 maddeden oluşan “Ergenle-
rin Şiddete Yönelik Tutumları Ölçeği” geliştirilmiştir. Likert tipi olarak geliştirilen ölçekte en düşük puan 10, 
en yüksek puan 50’dir. Araştırmaya toplam 345 öğrenci katılmış olup, tanımlayıcı istatistikler, ShapiroWilk 
testi, Mann Whitney U testi, KruskalWallis testi, Bonferonni Düzeltmeli Mann Whitney U testi ve Spearman 
korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma başlamadan önce Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştırmaları 
Etik Kurulu’ndan 04.03.2017-204 protokol numarası ile etik kurul izni alınmıştır. Bulgular: Araştırmayı 148 
erkek, 203 kız öğrenci oluşturmuş olup öğrencilerden %73.2 ‘si bölüme isteyerek, %26.8 ise istemeyerek gel-
miş, okuduğu şehri seven %49.9 sevmeyen %50.1 olarak bulunmuş, %50.1’i evde, öğrencilerin %13.4’ü özel 
yurtta, %31.6’sı devlet yurdunda %4.3’ü ise evde kalmaktadır. Erkeklerde şiddet eğilim ortalaması daha fazla 
bulunmuş olup, şehri sevmeyen öğrencilerde, sadece evde kalan ve devlet yurdunda kalan öğrenciler karşı-
laştırıldığında evde kalan öğrencilerde, gelir düzeyine göre bakıldığında gelir düzeyi kötü olan öğrencilerde, 
üniversite bölümleri olarak bakıldığında Maden Mühendisliği, Maliye ve Siyaset Bölümlerinde şiddete eğilim 
düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Elde edilen verilere göre üniversite öğrencilerinin kişilik boyu-
tu ile şiddet eğilimi düzeylerinin ilişkili olduğu, özelliklede sorumluluk ve geçimlilik kişilik boyutlarına sahip 
öğrencilerinde şiddet eğiliminin yüksek olduğu bulunmuştur. Kişilere ait 5 alt boyut arasında ise zayıf ilişki 
tespit edilmiştir. (Tüm r değerleri <0,40).Sonuç: Erkek cinsiyet, düşük gelir durumu, üniversitenin okunduğu 
şehrin öğrenci üzerinde yarattığı stres (iklim, şehri sevmeme, çevresel koşullar…), toplu yaşam ortamlarından 
uzakta evde yaşama, okuduğu bölüm (maden mühendisliği gibi çalışma koşullarının ağır olduğu bölümler) de 
okuyan öğrencilerin şiddete eğitim düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir.  Üniversite öğrencilerinin kişilik 
boyutu ile şiddet eğilimi düzeylerinin zayıf ilişkili olduğu, özelliklede sorumluluk ve geçimlilik kişilik boyut-
larına sahip öğrencilerinde şiddet eğiliminin yüksek olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Şiddet Eğilimi, Kişiliğin Beş Temel Boyutu
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME DAVRANIŞLARI VE 
BEDEN KİTLE İNDEKSİ(BKİ) KULLANILARAK OBEZİTE DURUMUNUN SAPTANMASI

Sema ÇİFÇİ, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Nurgül ARSLAN ACAR
Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Mardin / Türkiye

sema-2121@hotmail.com 
ID: 458 K:370

Öz: Giriş: Kadın üniversite öğrencileri, üniversite hayatlarında genellikle yanlış beslenme alışkanlıkları ve 
ağırlık kazanımı ile sonuçlanan bir yaşam deneyimi yaşamaktadırlar. Üniversite eğitiminin başlaması ile aile 
ortamından ayrılan öğrenciler özellikle beslenme açısından dış etkenlere daha açık hale gelmekte ve kendi 
özgür seçimlerini daha belirgin bir şekilde yapabilmektedir. Özellikle hazır besinlere olan yönelim artmakta, 
bu besinlerin tüketimiyle bireylerin gereğinden fazla enerji, yağ, basit karbonhidrat, tuz alımı olmaktadır. 
Üniversite döneminde edinilen beslenme tutumları ve ortaya çıkabilecek yeni alışkanlıklar bireyin hayatının 
sonraki evrelerini de etkileyebilmektedir. Bu dönemde yanlış beslenme alışkanlığı kazanmış bireyler obez-
ite veya malnutrisyon gibi birçok hastalığa temel oluşturan sağlık problemleri ile yüzleşebilmektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü obeziteden korunmak için vücut gereksinmelerini karşılayacak enerji ve besin öğelerinin öner-
ilen miktarlarda günlük olarak alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Obezitenin önlenmesi, beraberindeki 
kalp-damar hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıkların önlenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. 
Bunun için günde en az 3 ana öğün besin tüketmek; tek yönlü beslenme, aç kalma veya aşırı beslenme gibi 
sağlığı bozucu durumlardan sakınmak gerektiği çalışmalarda vurgulanmaktadır.  Amaç: Bu araştırma ebelik 
bölümü öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi 
amacıyla planlanmıştır. Kapsam: Araştırmanın evrenini Artuklu Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencileri 
(toplam 173) oluşturmuştur. Sınırlılıklar: Araştırmamız sadece Sağlık Yüksekokulu ebelik öğrencileriyle 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu araştırma 13.02.2017 ve 18.03.2017 tarihleri arasında Mardin Artuklu 
Üniversitesi’nde öğrenim gören ebelik öğrencileri üzerinde yürütülmüş kesitsel bir çalışmadır. Herhangi bir 
örnekleme yöntemi kullanılmadan evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmaya katılan bireylere 
sosyodemografik özellikleri formu, beslenme durumuna ilişkin bilgilerin toplanmasında; beslenme durumu-
nun değerlendirilmesi formu, antropometrik ölçümlere ilişkin veriler antropometrik ölçüm formu ile bireylerle 
birebir görüşülerek kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS(Statistical Package for Social Sci-
ences) programı kullanılmıştır. Analizlerde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, Students t testi ve ki 
kare testi kullanılmıştır, p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 
20.7±2.12 yıl,  BKİ ortalaması 21.39±2.52 kg/ m2’dir. Öğrencilerin  %5.2’si evli, %94.7’si bekârdır. Aylık gelir 
ortalama 413.35±176,34 TL, beslenmeye ayrılan bütçe 146.3±91.48 TL’dir. Öğrencilerin %61.84’ü yurtta kal-
makta, %19.07’si ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Öğrencilerin %50.28’inin ailesi il merkezinde yaşamaktadır. 
Ebeveynlerinin çalışma durumuna bakıldığında %6.35’inin annesi, %3.79’unun babası çalışmamaktadır. 
Öğrencilerin %47.39’unun annesi okur-yazar değilken,  okuryazar olmayan baba oranı %5.78’dir. Öğrencilerin 
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%7.51’i sigara kullandığını %94.78’i alkol kullanma alışkanlığının olmadığını bildirmiştir. Öğrencilerin 
%56.64’ü bedenen sağlık algısını ‘orta’ düzey olarak belirtmiştir. ‘Yeterli ve dengeli besleniyor musunuz?’ 
sorusuna öğrencilerin %41.62’si hayır cevabını vermiştir. Öğrencilerin sağlıklarını etkilediğini düşündükleri 
faktörler sorgulandığında en fazla %76.3 ile ‘beslenme etkilidir’, %72.8’i ise stress durumu etkilidir’ yanıtını 
vermiştir. Kahvaltı yapma alışkanlığı olan öğrenci oranı %94.2, akşam yemeği alışkanlığı olan öğrenci oranı 
%98.8, öğlen yemeği alışkanlığı olan öğrenci oranı %66.5 olarak tespit edilmiştir. Kahvaltıda en çok tüketilen 
besin grubu ise %93.8 ile ‘Çay, peynir, zeytin, yumurta, ekmek’ ifade edilmiştir. Öğün atlama nedeni olarak 
en fazla (%36.4) iştahsızlık problemi ve zamanım yok (%33.5)  nedenleri bildirilmiştir. Öğrencilerin yemek 
seçimini en çok etkileyen faktörler sırasıyla yemeğin doyurucu olması (%56.6) ve kullanılan malzemenin 
kalitesi (%24.9)  olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %64.2’sinin BKİ 18.5-24.99 kg/m2 arasında olup %2.9’u 
kendini obez olarak, %12.7’si ise zayıf olarak tanımlamaktadır. BKİ <18.5 olan öğrencilerin %4.6’sı be-
den algısını normal, %6.9’u zayıf olarak dile getirmiştir. Öğrencilerin beden algısı ve BKİ’leri arasındaki 
ilişki istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin öğün yapma alışkanlığı ve antropometrik 
ölçümleri arasındaki ilişkiyi incelediğimizde BKİ değeri 18.5-24.99 kg/m2 arasında olan ve kahvaltı yapma 
alışkanlığı olan öğrenciler %76.3, öğle yemeği alışkanlığı olan öğrenciler %51.4, akşam yemeği alışkanlığı 
olan öğrenciler %79.2 olarak saptanmıştır (p<0.05).  Bireylerin BKI dağılımları ve öğün yapma alışkanlıkları 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilşki bulunmamıştır. Bel çevresi 80-88 cm arasında olan ve kahvaltı,öğle 
yemeği, akşam yemeği yeme alışkanlığı olan öğrencilerin yüzdesi ise sırasıyla %40.5, %27.7, %42.2 olarak 
saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin bel çevresi ölçümleri ve öğün yapma alışkanlıkları arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir ilşki bulunmamıştır. Sonuç:  Çalışma sonucunda öğrencilerin öğün atlama nedenleri,  yemek seçi-
minde dikkat ettikleri husular saptanmıştır. Öğrencilerin kendi beden algıları ve BKİ’leri arasındaki ilişki ista-
tiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin öğün yapma alışkanlığı  ve antropometrik ölçümleri 
arasında istatiksel açıdan anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlığı, Beden Kitle İndeksi, Obezite, Mardin, Ebelik Öğrencileri

Yazar Notu: Bu çalışma Öğr.Gör.Sema Çifçi tarafından danışmanlığı yapılan Artuklu Üniversitesi Sağlık 
Yüksekokulu hemşirelik bölümü 4.sınıf öğrencilerinden Uğur Özhan ve İsa Metin Günçiçeği tarafından 
yapılmış olan  “Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Öğrencilerinin beslenme davranış-
ları ve beden kitle indeksi(bki) kullanılarak obezite durumunun saptanması’’ konu başlıklı bitirme çalışma-
sından türetilmiştir.
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ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN ÖNLENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

Işıl AR, Birsen MUTLU
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşire-

liği A.D., İstanbul / Türkiye
isil.ar@istanbul.edu.tr

ID: 456 K:250

Öz: Giriş: D vitamini kemik sağlığı, büyüme-gelişme, kalsiyumun ve fosforun bağırsaklardan emilip kana 
geçmesi için gerekli olan mikrobesindir.  D vitamininin vücut tarafından sentezlenebilmesi için güneş ışınları-
na ihtiyaç vardır. Vücut direkt UVB ışınına maruz kaldıktan sonra serum 25 hidroksivitamin D  (25 (OH)D3) 
deride sentezlenir.   Derideki pigmentasyona göre sentezlenen D vitamini değişiklik göstermektedir. Koyu renk 
cilde sahip kişilerde 25 (OH)D3 daha az sentezlendiği için güneş ışığından daha uzun süre (10 kat daha uzun) 
yararlanmaları gerekmektedir. D vitamini ihtiyacının çok azı yiyecek ve içeceklerden sağlanabilir. Geri kalan 
ihtiyacı karşılayabilmek için riskli gruplara D vitamini takviyesi ve güneş ışığından yararlanma önerilmekte-
dir. D vitamini eksikliği güneş ışığından yeterince yararlanılamadığında ve büyümenin hızlı olduğu çocukluk 
dönemlerinde yaygın olarak görülmektedir. Çocuklarda D vitamini eksikliğinin önlenmesi, güvenli güneşlen-
me, D vitamini içeren besinlerin tüketilmesi ve önerilen D vitamini takviyesinin nasıl kullanılacağı konusunda 
ailelerin bilgilendirilmesi çok önemlidir. D vitamininin kalsiyum metabolizmasında ve kemik mineralizasyo-
nundaki önemi bilinmektedir. D vitamininin kemik sağlığı dışında kardiyovasküler hastalık, kanser, diyabet, 
multiple skleroz, obezite, sistemik lutus eritmatazus gibi otoimmün hastalıkları önlemede de etkisinin olduğu 
ifade edilmektedir.  Amaç: Çocuklarda D vitamini eksikliğinin önlenmesi için verilmesi önerilen D vitami-
ni miktarı ve besinlerle D vitamini alımı konularında yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirmektir. 
Kapsam: Derleme 27 gestasyon hafta ile 21 yaş arasındaki çocuklarla yapılan araştırmaları kapsamaktadır.  
Konuya ilişkin çocuklarla ilgili yapılmış İngilizce ya da Türkçe tam metnine ulaşılan araştırma makaleleri 
seçildi. Sınırlılıklar: Sistematik derleme 2006-2017 yılları arasındaki yöntemde belirtilen veri tabanlarında 
yer alan araştırma makalelerinin sonuçları ile sınırlıdır.  Yöntem: Bu sistematik derleme PRIZMA standartları 
doğrultusunda oluşturulmuştur. 2006-2017 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ilgi-
li çalışmalar değerlendirme kapsamına alındı. Pubmed, Scholar Google, Science Direct, Cochrane, Ulakbim, 
Ebscomedline, CINAHL veri tabanlarında D vitamini eksikliği / yetersizliği, güneş ışığı, çocuk,  hemşirelik, 
önlemek gibi anahtar kelimeler kullanılarak yapılan araştırma sonucunda 154 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştır-
macılar tarafından tüm makaleler gözden geçirilmiş, konu ile doğrudan ilgili olmayan yayınlar ve birbirinin 
tekrarı olan aynı yazılar tarama kapsamı dışında tutulmuş, araştırma makalesi ve randomize kontrollü çalışma 
olan toplam 12 sonuç değerlendirmeye alınmıştır. Bu derlemeye dahil edilen 12 adet çalışmadan 8’i randomize 
kontrollü  (Düzey II), 4’ü de birden fazla araştırma merkezi/grubu tarafından yapılmış deneysel olmayan tasa-
rımda (Düzey IV) çalışmadır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Bulgular: Yapılan araştırmalarda 
farklı miktarlarda ve farklı sürelerde D vitamini takviyesi verilmiştir. İki araştırmada düşük doz (200 IU/gün) 
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veya yüksek doz (2000IU/gün)   D vitamini aynı süre ile verilmiş, ancak D vitamini düzeylerindeki artış açı-
sından anlamlı fark bulunamamıştır. Ancak, kalçadaki kemik mineral içeriği yüksek doz D vitamini alanlarda 
daha fazla artmıştır. Randomize kontrollü başka bir araştırmada prematüre bebeklerde eksikliği gidermek için 
400 IU/gün oral D vitamini takviyesine göre 1000 IU/gün daha uygun bulunmuştur.  Randomize kontrollü 
diğer bir araştırmada yüksek doz D vitamini (600000 IU) ve kombine tedavi (yüksek doz D vitamini ile bir-
likte 12 hafta kalsiyum desteği) karşılaştırılmıştır. Yüksek doz D vitamini verilen grupta D vitamini daha çok 
artmış, ancak kombine grupta hem D vitamini düzeyi armış hem de alkalen fosfat düzeyinde istendik düşüş 
olmuştur. Araştırma sonucunda D vitamini takviyesinin yanında oral yolla kalsiyum takviyesi yapılması ge-
rektiği sonucuna varılmıştır. Başka bir araştırmada çocuklara değişik oranlarda D vitamini desteği (1. Grup: 
12 ay boyunca günde 400 IU, 2. Grup:  2 ay boyunca haftada 45000 IU kalan 10 ay boyunca günde 400  IU, 
3. Grup: 3 ay boyunca günde 2000 IU kalan 9 ay boyunca günde 1000 IU) verilmiştir. 4. ayın sonunda hem 2. 
hem de 3. grupta istendik artış olmuş, 2. grupta D vitamini düzeyi diğer gruplara göre daha çok yükselmiştir. 
Ancak 12. ayın sonunda 2. grupta D vitamininde düşüş görülürken 3. grupta artış devam etmiştir. Araştırma 
sonucunda D vitamini eksikliğini gidermede düşük olan yükleme dozu (2000 IU) ve yüksek idame dozu (1000 
IU) önerilmiştir. .  Bir araştırmada D vitamini takviyesi yapmaksızın sadece diyet danışmanlığı verilmesi D 
vitamini düzeyini olumlu şekilde etkilememiştir. Koyu renk cilde sahip çocuklar açık renk cilde sahip çocuk-
lara göre diyetlerinde daha fazla D vitamini alsalar dahi D vitamini düzeyleri açık renk cilde sahip çocuklardan 
daha düşüktür. Sonuç: Birçok doğal gıda D vitamini yönünden zengindir ancak besinler günlük D vitamini ih-
tiyacının sadece %10 unu oluşturduğu için D vitamini eksikliğinin tedavisinde diyet tek başına yeterli değildir. 
Erken tanı için D vitamini taramaları yapılması gerekmektedir. 25 (OH) D3’in istikrarlı bir şekilde artmasını 
sağladığı için yükleme doz oranları göz önünde bulundurularak düşük yükleme dozu ve idame doz aralıkları 
göz önünde bulundurularak yüksek idame dozunun birlikte verilmesi önerilmektedir. D vitamini serum düzeyi 
ve diyetle kalsiyum alımının az olduğu durumlarda en iyi yaklaşım D vitamini ve kalsiyumun kombine olarak  
verilmesidir.

Anahtar Kelimeler:  D Vitamini Eksikliği/Yetersizliği (Vitamin D Deficiency/Adequancy),  Güneş Işığı (Sun-
light), Çocuk (Child), Hemşirelik (Nursing), to Prevent (Önlemek)
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GEBELİK DÖNEMİNDE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET

Ayşe YÜCESAN, Funda ASLAN
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye

fundaaslan03@gmail.com
ID: 453 K:194

Öz: Giriş: Kadına yönelik şiddet tüm toplumlarda olduğu gibi Ülkemiz ’de de yaygın olarak görülen bir 
halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması’na göre kadınların %36’sının fiziksel 
şiddete, %12’sinin cinsel şiddete, %30’unun ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Kadın yaşamının önemli 
dönemlerinden biri olan, fizyolojik ve duygusal değişimlerin yaşandığı gebelik döneminde maruz kalınan 
şiddet, hem kadının hem de fetüsün sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Amaç: Bu çalışmada, gebelik 
döneminde yaşanan kadına yönelik şiddetin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Konuyla ilişkili 
“kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, gebelik, hamilelik” anahtar kelimeleri ile PubMed ve Google Akademik 
veri tabanlarından literatür taraması yapılmıştır. Bulgular: Yaşamın herhangi bir döneminde başlayan eş şid-
deti gebelik döneminde de kadın sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet 
Araştırması’na göre ülkemizde kadınların %8’i gebeliği sırasında fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Gebe-
likte yaşanan travmalar incelendiğinde şiddete maruz kalma, merdivenden düşme ve trafik kazasından sonra 
3. sırada yer almaktadır. Literatürde gebe kadınların %6-%26,5’inin fiziksel şiddete,  %52-%57,9’unun duy-
gusal şiddete, %8-%32,5’inin cinsel şiddete ve %29-%31’inin ekonomik şiddete maruz kaldığı belirtilmekte-
dir. Bazı şiddet içeren davranışlar ise kadınlar tarafından şiddet olarak nitelendirilmemektedir. Bu bağlamda 
değerlendirildiğinde gebe kadınların daha fazla şiddete uğradığı düşünülebilir. Kadının herhangi bir şiddet 
türüne maruz kalması genellikle diğer şiddet türlerine maruz kalmayı da beraberinde getirmektedir. Fiziksel 
şiddete uğrayan kadınların %95,8’i duygusal şiddete, %40,4’ü ekonomik şiddete, %21,7’si cinsel şiddete de 
maruz kalmaktadır. Gebelik öncesi dönemde şiddet görme gebelikte şiddet görme riskini artırmaktadır. Şid-
det gören kadınların %1.4-%18,5’i gebelik döneminde de fiziksel veya cinsel şiddet gördüğünü, birden fazla 
gebeliği olanların %16.6’sı daha önceki gebeliklerinde de fiziksel şiddete uğradığını, çoğu şiddetin gebelikte 
azaldığını, ancak mevcut gebeliğinde şiddet yaşayanların %85,7’si doğumdan sonra da şiddetin devam ettiğini 
belirtmektedir. Öte yandan, evlenme yaşının küçük olması, görücü usulü ile evlenme, düşük gelir, eğitim dü-
zeyinin düşük olması, geniş aile yaşantısı, alkol kullanımı ve istenmeyen gebelikler gebelikte şiddet ile ilişkili 
faktörlerdendir. Özellikle istenmeyen gebelik öyküsü erkekler tarafından en fazla şiddet uygulama nedeni 
olarak gösterilmektedir. Gebelik döneminde görülen şiddet, annenin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Kendiliğinden düşük, vajinal kanama, preeklampsi, yüksek tansiyon, maternal kortizol 
yüksekliğinin yanı sıra depresyon ve anksiyetenin şiddet ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, şiddet sa-
dece annenin değil fetüsün de sağlığını olumsuz olarak etkilemekte, neonatal komplikasyonlar, erken doğum, 
düşük doğum ağırlıklı bebek ve ölü doğum gibi sonuçlara neden olabilmektedir. Özellikle gebelikte şiddet 
yaşayan kadınlar prematür doğum açısından daha riskli grupta yer almaktadır. Anne ve fetüs açısından riskleri 
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düşünüldüğünde gebelikte şiddetin önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle birinci basamakta çalışan 
ve düzenli gebe izlemi gerçekleştiren hemşireler birincil, ikincil ve üçüncül önleme kapsamında müdahaleleri-
ni gerçekleştirmektedir. Hemşireler, riskli grupların belirlenmesi, şiddetin ve olası sonuçlarının önlenmesinde 
oldukça kritik role sahiptir. Ancak, sağlık profesyonelleri gebelikte şiddeti bir sağlık sorunu olarak tanımla-
masına rağmen, çoğu şiddet belirtilerini tanılamada kendisini yeterli görmediğini ve yeterli ölçüde müdahale 
edemediğini belirtmektedir. Sonuç: Gebelik döneminde yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddet hem anne 
hem de fetüsün sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Doğum öncesi dönemde birinci basamakta çalışan ve 
gebe izlemi yapan hemşireler tarafından risk gruplarının değerlendirilmesi ve şiddeti belirlemeye yönelik tara-
malar yapılması önerilmektedir. Ayrıca tüm sağlık çalışanlarının yeterliliklerinin artırılmasına yönelik şiddete 
ilişkin eğitim programları düzenlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Gebelik, Hemşire
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ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK PSİKİYATRİK REHABİLİTASYON PROGRAMLARI

Tuba ÇÖMEZ, Leyla KÜÇÜK
1-2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul / Türkiye

tuba-comez@hotmail.com

Öz: Giriş: Engellilik, doğuştan veya sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerin çeşitli 
derecelerde ve herhangi bir sebep ile kaybedilmesinden dolayı toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 
yaşam gereksinimlerini karşılamada güçlüklerin yaşandığı, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık gibi 
destek hizmetlere gereksinimin arttığı bir olgudur. Engellilik oranları tüm Dünya’da önemli rakamlara ulaş-
mış, son dönemlerde de üzerinde farkındalık oluşturulmaya çalışılan ciddi bir konu olmuştur. Dünya Sağlık 
Örgütü 2011 engellilik verilerine göre engellilik oranı; gelişmiş ülkeler için %10, gelişmekte olan ülkeler için 
ise %15,6 olarak belirlenmiştir. Tüm Dünya’da ise, 750 milyon ile 1 milyar kişinin engelli olduğu tahmin 
edilmektedir (DSÖ, 2011). Engelli bireylerde biyolojik yatkınlık, toplumsal hayattaki başarısız deneyimler, 
stigma algısı ve ailedeki ya da çevredeki bireylerden kaynaklı stres etkileri sebebiyle ruhsal sorunların ortaya 
çıkması toplumdaki diğer bireylere oranla beş kat daha fazladır (Liberman, 2008: 92-95). Bu sebeple, engelli 
bireylerin topluma yeniden katılabilmeleri ve yaşamlarını tek başına ya da en az destekle sürdürebilmeleri için 
tedavi programlarının yanı sıra psikiyatrik açıdan güçlendirilmelerini sağlayan rehabilitasyon programları-
na da ihtiyaç duyulmaktadır. Psikiyatrik rehabilitasyon, inatçı belirtilerle giden ve işlevsel bozukluğu devam 
eden bireylerin ruhsal ve toplumsal gereksinimlerini karşılamak için uygulanan kapsamlı, eşgüdümlü ve uzun 
süreli bir tedavidir (Yıldız, 2015: 153-155). Kırılgan grup olarak ele alınan engelli bireylerde ise bu süreç, 
alışılagelmiş hastalardan farklı sorunları olduğu için daha farklı ve gruba özgü ihtiyaçlar doğrultusunda iler-
lemektedir (Liberman, 2008: 92-96; Yıldız, 2015: 153-155). Amaç: Bu çalışmada, ruhsal bozukluklar açısın-
dan riskli bir grup olan engelli bireylere yönelik psikiyatrik rehabilitasyon programlarının gözden geçirilerek 
incelenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Engelli bireylere uygulanan psikorehabilitasyon programları, İstanbul 
üniversitesi internet erişim ağı üzerinden ve belirlenen veri tabanlarında taranmıştır. Sınırlılıklar: Çalışma 
İstanbul Üniversitesi internet erişim ağı üzerinden ulaşılan çalışmalar ile sınırlanmaktadır. Yöntem: Çalışma, 
konu ile ilgili yayınların veri tabanlarında geriye dönük taranması ile yapılmıştır. Çalışmalar; Ocak-Mart 2017 
tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi internet erişim ağı üzerinden; “psikiyatrik rehabilitasyon” (psychiatric 
rehabilitation), “fiziksel-bedensel engelli” (physical handicap, physical disability), “zihinsel engelli”, (mental/
intellectual handicap-disability-retarded), “işitme engelli” (deaf, deafness, hearing impaired), “görme engelli” 
(visually handicap-disability), “dil ve konuşma engelli” (speech and language disability) anahtar kelimeleri ile: 
Ulakbim, Türk Psikiyatri Dizini, Google Akademik, Pubmed, CINAHL ve Cochrane veri tabanları taranmıştır. 
Konu ile yapılan tez çalışmaları ve kongrelerde sunulan bildiriler çalışma kapsamına alınmamıştır. İncelemeye 
Dâhil Edilme Kriterleri: Uygulanan psikorehabilitasyon programının engelli bireylere yönelik olması, tam 
metnine ulaşılabilen araştırma makalesi olması, yayın dilinin Türkçe ya da İngilizce olması, orijinal ve kanti-
tatif nitelikte olması ve 2000-2017 yılları arasında ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmış olma-
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sıdır. Bulgular: Belirtilen veri tabanlarından engelli bireylere yönelik psikorehabilitasyon programları ince-
lendiğinde toplam 7413 çalışmaya ulaşılmıştır. Veri tabanlarına göre ulaşılan çalışma sayılarına bakıldığında, 
Pubmed:206, Cochrane:3725, CINAHL:322, Ulakbim:248, TPD:323 ve Google Akademik:2589’dur. Ulaşılan 
çalışmalar PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) şeması doğrul-
tusunda incelenerek çalışmaya dâhil edilme kriterlerine uyanlar öncelikle Joanna Briggs Institute tarafından 
hazırlanan kontrol listesi kullanılarak değerlendirilmiş ve 7413 çalışmadan incelemeye dâhil edilme kriterleri 
dikkate alınınca 7411 çalışma elenmiş ve 12 çalışmanın tam metinleri kaynak olarak alınmıştır. Çalışmalar 
incelendiğinde; engelli bireylere yönelik bilişsel, davranışsal ve sosyal açıdan destekleyici çeşitli programların 
olduğu görülmüştür. İncelenen 12 çalışmadan 6’sı otizm, serebral palsi ve görme engeli olan çocuk ve ergen-
lere, 1’i görme engelli yaşlı bireylere, 5’i multiple skleroz, fiziksel ya da görme engeli bulunan yetişkin bi-
reylere yönelik programlardır. İncelenen çalışmalardan serebral palsili çocuklara uygulanan “Sanal Gerçeklik 
Terapisinin” ruhsal uyumu artırdığı, otizmli çocuklara uygulanan “Picture Exchange Communication System 
(PECS)” programının çocukların sosyal iletişim becerilerinin gelişmesini sağladığı, sözel iletişimi olmayan 
otizmli çocuklara uygulanan “İletişim Temelli Müdahale Programının” çocukların kendiliğinden iletişimi baş-
latmalarında anlamlı fark oluşturduğu ve görme engelli ergenlere uygulanan “Kişilerarası İletişim Becerileri 
Psiko-Eğitim Programının” ve “Yapılandırılmış Grup Süreci Deneyiminin” ergenlerin empatik eğilimlerini ve 
iletişim becerilerini artırmada etkili olduğu görülmüştür. Görme hasarı olan yaşlı bireylere uygulanan psikoe-
ğitim programı sonucunda depresyon ve anksiyete belirtilerinin azaldığı, depresyon tanısı olan fiziksel engelli 
kadınlara uygulanan “Healing Pathways” programının depresyon puanlarını düşürdüğü ve belirtilerini azalttı-
ğı, farklı engel türlerine sahip kadınlara uygulanan “Benlik Saygısını Geliştirme Programlarının” benlik saygı-
sı düzey puanlarını anlamlı düzeyde yükselttiği görülmüştür. Ayrıca teknolojinin gelişmesi ile son yıllarda sık 
kullanılan telepsikiyatri programlarının fiziksel engelli bireylere uygulanması sonucunda bireylerde yalnızlık 
duygusunun ve depresif belirtilerin azaldığı görülmüştür. Sonuç: Bu çalışma ile psikiyatrik rehabilitasyon 
programları gözden geçirilmiş olup, programların engelli bireylerde problem çözme becerilerini geliştirdiği, 
aile içi iletişimleri ve sosyal destek algılarını arttığı, benlik saygılarını yükselttiği ve anksiyete, depresyon gibi 
ruhsal sorunları azalttığı görülmüştür. İncelenen programların yanı sıra literatürde engelli bireylere yönelik, 
günlük yaşam becerilerinin öğretilmesi, destekli yaşam ve destekli istihdam programları, duyu bütünleme 
terapileri, toplumsal beceri eğitimleri, davranış değiştirme (düzenleme) eğitimleri ve ailenin ruhsal eğitimi 
programları da bulunmakta ve uygulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Engelli Birey, Psikiyatrik Rehabilitasyon, Psikoeğitim, Kanıt Temelli Uygu-
lamalar
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KADIN VE ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL ŞİDDET SUÇUNA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM 
DENEMESİ: KİMYASAL KASTRASYON

Güler KAYABAŞLI,  Elif ATICI
Uludağ Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi, 

Bursa / Türkiye
guleraklli@gmail.com

ID: 450 K:379

Öz: Giriş: Her yaştan ve cinsiyetten insanları, özellikle kadın ve çocukları etkileyen şiddet olayları tüm düny--
ada artış göstermektedir. Şiddet; kişi, grup ya da topluma karşı kasıtlı güç ya da fiziksel kuvvet kullanarak yar-
alanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu ya da mahrumiyet ile sonuçlanan tehdit ya da eylem olarak 
tanımlanımlanmaktadır. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün 1996 yılında şiddeti bir toplum sağlığı 
sorunu olduğunu bildirmesinin  ardından 2002 tarihli “Şiddet ve Sağlık” başlıklı raporunda, her yıl bir mily-
ondan fazla insanın hayatını kaybettiği ve daha fazlasının ölümcül olmayan yaralanmalara maruz kaldıkları, 
şiddetin maliyetinin milyarlarca dolar olduğu ifade edilerek şiddetin dünya çapında bir halk sağlığı sorunu 
olduğu vurgusu yinelenmiştir. Şiddet kendi içinde birçok boyut barındırmakla birlikte insan üzerinde fiziksel, 
ruhsal, toplumsal yaralar açan cinsel içerikli de olabilmektedir. Amaç:Özellikle kadın ve çocuklara yöne-
lik işlenen cinsel suçlarda yaşanan  artışa yönelik bir çözüm olarak cinsel suçlulara uygulanması düşünülen 
kimyasal kastrasyonun beklenildiği gibi kadın ve çocuk cinsel sağlığını koruyucu mu olduğu yoksa uygu-
lama sadece hukuki bir eylem midir sorusuna yanıt aramaktır.Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nde (SUAM) dahili ve cerrahi bilimlerde çalışan akademi-
syen hekimler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmaya kimyasal kastrasyon uygulamasında aktif 
olarak yer almama durumunda olan temel bilimler dahil edilmemiştir. Akademisyenlerin dağılımı 70 profesör 
(%53,8), 28 doçent (%21;5), 9 yardımcı doçent (% 6,9) ve 23 uzman hekim ( %17,7) olup hedeflenen %100’lük 
(n=130) katılım oranına ulaşılmıştır. Veriler kağıt kaleme dayalı olarak ve online üzerinden anket yöntemiyle 
toplanmıştır. Anket formu, bağımsız değişkenler, toplam etik puanı ve literatür taramasında saptanan tartışma 
konularına  göre oluşturulmuştur. Bu bildiride çalışmanın konu ile ilgili sekiz maddesi ele alınıp değerlendiril--
miştir. İstatistiksel analiz SPSS 22.0 paket programında yapılmıştır. Güvenirlik testi için Cronbach’s Alpha ya-
pılmıştır. Sürekli değişkenlerin bağımsız grup karşılaştırılmalarında  normal dağılıma uygunluk göstermeyen-
ler için ve  ikiden çok bağımsız grup olduğundan Kruskal-Wallis testi; iki bağımsız grup olduğundan Mann-
Whitney U testi kullanılmıştır. Sürekli değişkenler arasındaki ilişki Spearman’s Rho sıra korelasyon katsayısı 
ile incelenmiştir.  Anlamlılık düzeyi p=0.05 olarak alınmıştır. Bu araştırma için Uludağ Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan Karar No: 2016-17/13 Tarih: 04.10.2016’da kurum izni alınmıştır. 
Bulgular: Katılımcılar cinsiyet dağılımı birbirine yakındır. Çoğunluğu evli olup (%84,6), %79,8’inin (n=103) 
çocuk sahibidir. Kız çocuğu olanların oranı diğerlerine göre daha yüksektir  (%37,7).Katılımcıların %71,3’ü 
(n=93) dâhili bilimler, %28,5’i (n=37) cerrahi bilimlerde görevli olup yaş ortalamaları 46 ± 8,48 (32-66) yıl 
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ve hizmet süresi de 22,50 ± 8,57 ( 8- 43 ) yıl olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %67,7’si (n=88) kimyasal 
kastrasyon uygulamasını bir ceza yöntemi olarak görmektedir. Uygulama ile cinsel suç mağduru olanların 
haklarının öncelendiğine katılanların oranı %48,4’tür (n=63). Katılımcıların %42,3’ü (n=55) uygulamanın yan 
etkilerin görmezden gelinebileceğini ifade etmektedir. Uygulamanın Türkiye’de olması gerektiğine katılan-
ların oranı %48,5’tir (n=63). Bu uygulama kapsamında cinsel suçların önlenmesinde ve toplum güvenliğinin 
sağlanmasında kadın ve çocukların eğitiminin şart olduğuna katılanlar %12,3 (n=16) iken eğitimi bir şart 
olarak görmeyenlerin oranı %86,9’dur (n=113). Katılımcılar %56,1’i uygulamanın toplumun korunması için 
bir tedbir olduğuna katılırken diğer taraftan toplum vicdanını rahatlatmadığını da ifade etmektedirler (%48,8). 
Ancak kişiyi suça yönelten etkenlerin araştırılması ve etkene yönelik stratejilerin geliştirilmesi gerektiğine 
katılım oranı da %66,9’dur (n=87). Sonuç: Katılımcılar kimyasal kastrasyon uygulamasını salt bir ceza olarak 
değerlendirmektedir. Bununla birlikte uygulamanın toplum vicdanını rahatlatmadığı, mağdur açısından önemli 
bir adım ancak yetersiz bir uygulama olduğu ifade edilerek saldırgan davranışla mücadelenin sadece kadın ve 
çocuk eğitimiyle halledilemeyeceği, özünde şiddetle mücadele olduğu vurgulanmıştır. Katılımcılar uygulama-
ya toplumsal yarar açısından bakarken kendi yükümlülüklerinin ihlali ile karşı karşıya kalabilmektedir. Cinsel 
suçlar gün geçtikçe daha fazla halk sağlığı sorunu olarak kabul görürken kadın ve çocukların hem cinsel sağlığı 
hem de temel cinsel özgürlük hakkı tehlike altında kalmaktadır. Bu süreçlerin aşılabilmesi için yasa koyucu 
ve politika yapanlar için multidisipliner bir bakış açısı ve eylem planı kaçınılmazdır. Çünkü cinsel suçlu hem 
kişilik hem sosyo-kültürel hem de işlediği suç türü ve etki alanı açısından farklılık arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kimyasal Kastrasyon, Cinsel Suçlu, Cinsel Şiddet, Kadın Çocuk Sağlığı

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Elif ATICI tarafından danışmanlığı yapılan Uludağ Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik ABD’nda yapılmış Güler Kayabaşlı’nın “ Türkiye’de Yürürlüğe Gi-
ren Cinsel Suçlularda Kimyasal Kastrasyon Uygulamasına Yönelik Hekim Görüşlerinin Tıp Etiği Açısın-
dan Analizi” Konu Başlıklı Yüksek Lisans çalışmasından türetilmiştir.
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TÜRKİYE’DE OKUL TEMELLİ OLARAK YAPILMIŞ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİNE  
İLİŞKİN SİSTEMATİK  BİR DERLEME

Funda ASLAN, Nilay ERCAN ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara / Türkiye

funda.aslan@hacettepe.edu.tr
ID: 447 K:378

Öz: Giriş: Cinsel sağlık eğitiminin cinsellik ve onun ifadesi ile ilgili tüm konularla ilgili olduğu belirtilmek-
tedir. Uluslararası Planlanmış Ebeveynlik Federasyonu The International Planned Parenthood Federation (IPP 
kapsamlı cinsel sağlık eğitiminin;  cinselliğe yönelik tutumlar, cinsel roller, cinsel ilişkiler ve cinsel olarak 
aktif olmak için toplumsal baskılar gibi konuları ve cinsel sağlık ile birlikte üreme sağlığı hizmetleri hakkında 
bilgi sağlamak ayrıca iletişim ve karar verme becerileri geliştirilmesi sürecini de kapsadığını belirtmektedir 
(Federation 2006). Bu kapsamda, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Programı hükümetleri 
adolesanların iyilik hallerini sağlamak amacı ile cinsel sağlık eğitiminin, üreme sağlığı, cinsiyet, cinsiyet eşit-
liği gibi konularda etkin şekilde kullanılması konusunda çağrıda bulunmakta (Haberland 2015) ve uluslararası 
birçok organizasyon da cinsel sağlığa ilişkin eğitime ulaşabilmenin en temel insan haklarından birisi olduğunu 
vurgulamaktadır (Federation 2012, UNFPA 2015, Yankah 2015) Cinsel sağlığa ilişkin eğitimler multidisipliner 
yaklaşımı ve devamlılığı gerektirmektedir. Hızla gelişen dünya içinde adolesanların bu eğitime olan ihtiyaç-
ları her geçen gün önem kazanmaktadır. Artan bu ihtiyaç doğrultusunda Ülkemizde konuya ilişkin yapılan 
çalışmalarında  hem nitelik hem de nicelik açısından ivme kazanmasının önemli olduğunun altı çizilmekte-
dir. Bu ndenle bu sistematik derlemenin sonuçları Ülkemizde okul temelli cinsel sağlığa ilişkin yapılacakları 
görmemiz açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki okul temelli 
cinsel sağlık eğitimine ilişkin yapılan müdahale çalışmalarını tanımlamak ve sistematik olarak gözden geçir-
mektir. Gereç ve Yöntem:  Bu sistematik derleme,  Prisma Grup tarafından geliştirilen ‘’Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta analyses ‘’ rehberinden yararlanılarak yapılmıştır (Moher, Shamseer 
et al. 2015). Literatür taramasında kapsadığı yıllar 2005 – 2017 olarak sınırlandırılmıştır. Literatür taraması 
27.08.2017 -27.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Tarama için cinsel sağlık, okul, okul temelli cinsel sağ-
lık, cinsel sağlık eğitimi, ve Türkiye olmak üzere 4 tane anahtar sözcük kullanılmıştır. Taramaların yapıldığı 
veri tabanları ve ulaşılan makale sayıları şöyledir; Pubmed – medline: Scopus, Web of Science, Google Scho-
lar , Ulakbim veri tabanı, Türkiye Ulusal Tez Merkezi. Bulgular: Sistematik derleme kapsamında toplam yedi 
makale incelenmiştir. Bu çalışmaların araştırma dizaynına bakıldığında hepsinin ön test son test yarı deneysel 
düzende planlandığı görülmektedir.3 çalışmanın, eğitim bilimleri diğer çalışmalar ise sağlık disiplinine ait 
çalışmalardır. Çalışmaların geneline bakıldığında, amacın cinsel sağlık bilgisi ve cinsel sağlığa ilişkin tutumu 
olumlu yönde geliştirmek olduğu görülmektedir. Sonuçlar: Cinsel sağlık eğitimine ilişkin yapılan çalışmaların 
sonuçlarına bakıldığında, tüm çalışmaların kendi eğitim programları kapsamında verdikleri eğitim ve sonra-
sında yaptıkları ölçümler sonucunda istatistiksel olarak hedeflenen davranışlarda olumlu yönde bir gelişme 
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olduğu görülmektedir. Sonuç:İncelenen çalışmaların sonuçlarının sentezi, okul temelli cinsel sağlık eğitimle-
rinin genel olarak cinsel sağlık bilgisi ve tutumunu olumlu yönde geliştirdiğini göstermektedir. Fakat, araştır-
ma sonuçlarının hiç birinde bu iyileşmenin uzun dönemli etkilerinin olup olmadığına yer verilmemiştir. aynı 
zamanda eğitimin verildiği grupların hazır oluş düzeyleri aynı değildir. üniversite öğrencileri, lise öğrencileri 
ve ilköğretim düzeyinde yer alan öğrencilerin bu eğitimleri almaları gereken süreler birbirinden farklı olabilir. 
Fakat hiçbir çalışmada buna ilişkin bir seçim kriterinden bahsedilmemiş.     Eğitim içerikleri açısından bakıldı-
ğında bu derlemede, nispeten diğerlerine göre eğitim bilimleri tarafından yapılan çalışmalarda toplumsal cin-
siyet rolleri, hayır deme becerisi, cinsel mitler, cinselliğin sosyal boyutu gibi başlıkların eğitim içeriğine daha 
fazla dahil edildiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda bir araştırma dışında hepsi p değerini açık olarak ifade 
etmiştir. Sadece bir çalışmada,  p değerini vermekten ziyade istatistiksel anlamlılığı belirtmek için ‘’p<.05’’  
ifadesini kullanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul, Cinsel Sağlık Eğitimi, Türkiye
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ÇOCUKLUK DÖNEMI ENGELLILIĞINDE HABILITASYON UYGULAMALARI VE  
HEMŞIRELERIN ROLLERI

Funda ASLAN, Nilay ERCAN ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara / Türkiye

funda.aslan@hacettepe.edu.tr
ID: 446 K:378

Öz: Giriş: Erken çocukluk gelişimi tüm çocuklar için yaşam boyu öğrenme ve sosyal katılım sağlanmasında 
önemli bir fırsat dönemidir. Bu nedenle, engelli olan çocukların var olan potansiyellerini maksimum şekilde 
ortaya çıkarmalarına yardım edebilecek müdahale ve hizmetlere ulaşabilmeleri önemli olduğu belirtilmektedir. 
Buna rağmen, engelli olan çocukların gelişimsel risklere maruz kalma açısından daha savunmasız olmalarına 
karşın dünya genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılan programlar ve planlanan hizmetlerde göz ardı edildikleri 
belirtilmektedir. Özellikle ülkemiz örneğinde sunulan hizmetlerin yetersiz ve zamanı geçmiş bir anlayışla 
verildiği; özellikle çocukluk dönemi engelliliğine yönelik planlanacak müdahalelerde farklı bir yaklaşıma ihti-
yaç olduğu vurgulanmaktadır. Maksimum potansiyeli ortaya çıkarabilmek ve kullanabilmek için yeni beceriler 
öğrenme süreci olarak tanımlanan habilitasyon kavramı bugün dünyada farklı ülkelerde çocukluk dönemi 
engelliğine ilişkin sunulan hizmetlerde benimsenen bir bakış açısıdır.  Amaç: Bu derleme  son zamanlarda 
dünya genelinde  daha fazla kullanılan ve çocukluk dönemi engelliliğini farklı bir yaklaşım ile ele alan habili-
tasyonun kavramsal çerçevesi, çocukluk döneminde habilitasyon uygulamaları ve hemşirelerin habilitasyona 
ilişkin rol ve sorumluluklarının incelenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada; farklı veri ta-
banlarında ‘’habilitasyon ve Hemşirelik uygulamalarına ilişkin litaratür taraması yapılmış ve elde edilen blgi-
ler derleme şeklinde sunulmuştur.  Bulgular: Rehabilitasyon ve habilitasyon kavramlarının ikisi de geleceğe 
yönelik engelli bireylere yardım etme süreci olarak tanımlanmaktadır. Rehabilitasyon bir beceriyi yeniden 
öğrenme ya da engel durumuna ve yaşına göre adaptasyon sağlamayı ifade eder. Bu bağlamda, rehabilitasyon 
önceden var olan becerilerin çeşitli nedenlerle (kaza, hastalık vb.) kaybetmiş kişilere yaşam becerilerinin yeni-
den kazandırılması ile ilgili girişimleri kapsar. Rehabilitasyonun kavramsal çerçevesine bakıldığında engellili-
ğin tıbbi açıdan ele alındığı  bir modele dayandığı görülmektedir. Bu model kapsamında engelli birey kültürel 
normlar doğrultusunda ‘’normal’’ olana erişebilmesi amacı ile tedavi edilmeye çalışılır  ve  yeniden yapabil-
meyi öğrenme süreci ön plana çıkar. Habilitas  ise  latincede  yababilir hale getirmek anlamını taşımaktadır. 
Adsit ve Hertzberg (2011) habilitasyonu maksimum potansiyeli ortaya çıkarabilmek ve kullanabilmek için  
yeni beceriler öğrenme süreci olarak tanımlamışlardır. Bunun için en güzel örnek serabral palsili çocuklardır. 
Bu çocuklar doğumdan itibaren gelişim geriliği olan, yaşam becerileri diğer çocuklardan farklı  şekilde gelişen 
çocuklardır. Bu nedenle bu çocukların bakımında rehabilitasyon yaklaşımı  ilkelerini kullanmak yeterli olma-
yacaktır. Çünkü burada amaç normalisazyon sağlamaktan ziyade yeni becerilerin etkin bir şekilde kazandırıl-
ması ve bu süreç içine ailenin aktif katılımının sağlanmasıdır. Çocukluk dönemi engelliliğine ilişkin yaklaşım 
değişiminin, habilitasyonun kavramsal çerçevesinden etkilendiği belirtilmektedir. Habilitasyon kavramı içinde 
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bireye odaklanmaktan ziyade birey ve çevresi arasındaki etkileşime odaklanılması gerektiği savunulmaktadır. 
Bu kavramsal çerçevenin oluşumunda ise Bronfenberenner’ in  insan gelişiminin ekolojisi  ve Sameroff’un 
ekolojik ve sistem teorisine dayalı müdahale modelinin etkili olduğu belirtilmektedir. İnsan gelişimi ekolojisi 
teorisinde, İnsan gelişiminin, birbiri ile etkileşim halinde olan dört  sistemden oluşan bir insanlar arası konsept 
olduğu  belirtilmektedir. Bu dört boyut mikrosistem, mezosistem, ekosistem ve makro sistem olarak tanımlan-
mış ve çocuğun gelişimi üzerinde en etkili boyutun çocuk ve yakın çevresi arasındaki etkileşime odaklanan 
mikrosistem olduğu vurgulanmıştır. Sameroff’un müdahale modelinde ise çocuk hem aileyi etkileyen hem de 
aileden etkilenen bir birey olarak tanımlanmış ve bu kapsamda hem ailenin hem de çocuğun güçlendirilmesi 
gerektiği savunulmuştur. Sonuç ve Öneriler: Dünya geneline bakıldığında, habilitasyon uygulamalarına iliş-
kin, hemşireler tarafından yapılmış çalışma sayısının çok az olduğu ve Ülkemiz örneğine bakıldığında ise bu 
kavramın hemşireler tarafından kullanılmadığı görülmektedir. Oysa ki engelli olan çocuklara yönelik habili-
tasyon uygulamalarının en erken zamanda başlamasının onların maksimum potansiyellerinin ortaya çıkarıl-
ması ve sosyal yaşama entegrasyonları için öncelikli olduğu vurgulanmaktadır.  Bu kapsamda, birçok ülkede, 
lisans mezunu hemşirelerin engelli çocuklara yönelik habilitasyon hizmetlerindeki multiprofesyonel takımın 
bir üyesi olduğu belirtilmekte, habilitasyon hemşireliğinin gelişitirilmesi için eğitimler ve sertifika programları 
düzenlenmektedir. Bu nedenle de hemşirelik bilimi temelinde habilitasyon hemşireliğinin geliştirilmesi için 
çalışmalar yapılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Habilitasyon, Sağlığı Geliştirme, Çocuk, Engellilik
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Ruken YAĞIZ, Seda AKGÜN, Ümran SEVİL
Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Yüksek Lisans 

Öğrencisi, İzmir / Türkiye
sedaakgun_17@hotmail.com

ID:445 K:377

Öz: Giriş: Fiziksel engelli kadınlar; fiziksel engelleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan, eğitim ve sağlık 
gibi hizmetlerden gereğince yararlanamayan bu bireyler, tarihin her döneminde toplumda çeşitli güçlüklerle 
karşılaşmışlardır. Bu durum çoğunlukla toplumun engellileri ve dolayısı ile fiziksel engelli kadınların özellik-
lerini, sorunlarını ve gereksinimlerini yeterince iyi tanımlayamamasından kaynaklanır. Fiziksel engelli olma-
sına rağmen, ebeveyn olmak ve çocuk yetiştirmek isteyen kadın sayısı da giderek artmaktadır. Ancak, birçok 
fiziksel engelli kadın, gebe kaldığında/kalmak istediğinde birçok çevresel ve fiziksel sınırlılıklar, ayrıcı tutum 
ve davranışlar, tıbbi bakım ve rehabilitasyona ilişkin hizmet yetersizlikleri, eğitim ve ekonomik kısıtlılıklar 
gibi engellerle karşılaşmakta ve gereksinim duydukları sağlık bakım hizmetlerine ulaşamamaktadır. Amaç: 
Bu doğrultuda, derleme de fiziksel engeli olan kadınların, karşılaştıkları sorunlar yönünden değerlendirilmesi-
ni, sağlık profesyonellerinin, fiziksel engeli olan kadınlara yönelik farkındalıklarının öneminin vurgulanması 
amaçlanmaktadır. Kapsam: Fiziksel engeli olan kadınların karşılaştıkları sorunlar giderek artmaktadır. Bunun 
sonucunda bu derlemede fiziksel engeli olan kadınların karşılaştıkları sorunlara yönelik yapılan çalışma ve-
rilerine yer verilmektedir. Yöntem: Bu araştırma fiziksel engelli kadınların yaşamları boyunca karşılaştıkları 
sorunlar ve engellerler hakkında yapılmış olan çalışmaların kaynak olarak gösterildiği derleme niteliğinde 
bir araştırmadır. Bulgular: Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre gelişmiş ülkelerde nüfusun %10’u, ge-
lişmekte olan ülkelerde ise nüfusun %12’si engellilerden oluşmaktadır. Türkiye’de de bu oran, 2002 yılında 
yapılan Türkiye Özürlüler araştırma sonuçlarına göre %12.29’dur. Engelli kadınların sağlığını etkileyen fak-
törler, kadınların üreme sağlığı problemlerini de dolaylı olarak etkilemektedir. Türkiye’de özürlülerin sorun ve 
beklentilerinin araştırıldığı çalışmada ise engellilerin yarıya yakınının üreme çağındaki kadınlardan (%41.4’ü) 
oluştuğu bildirilmiştir. Bu nedenle engelli kadınların sağlığını etkileyen faktörlerin bilinmesi önemlidir. Bu 
faktörler fiziksel sınırlılıklar, ekonomik problemler, eğitim yetersizliği, psikolojik faktörler ve engellilere yö-
nelik tutum ve davranışlar olmak üzere başlıklar altında toplanabilir. Sağlık alanında hastanelerin ulaşılabilir-
liğinde sorunlar olması, ulaşılan kurumlarda bütün sağlık hizmetlerinin bir arada bulunmaması, hastane için-
deki fiziksel sınırlılıklar, evde bakım hizmetlerine işlerlik kazandırılamamış olması, engellilerin tıbbi bakım 
ve tedavi hizmetlerinden yeterince yararlanmalarına engel olmaktadır. Engelli bireyler fiziksel sınırlılıklar 
nedeniyle sağlık kurum ve kuruluşlarından yeterince yararlanamadıklarında hastalık riski artmaktadır. Aynı 
zaman da engelli nüfusun yarısından fazlasını oluşturan engelli kadınların istihdam edilebilme oranı %6.06 
ile sınırlı kalmaktadır ve bu durum maddi gelirlerinin düşük olması, ön yargılar, istihdam problemleri, sosyal 
güvencedeki yetersizlikler gibi ekonomik faktörler nedeniyle sağlık hizmetlerinden yeterli düzeyde yararlana-
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mamaktadırlar. Bu durum engelli kadınların sağlık problemleri riskinin artmasına neden olmaktadır. Engelli 
kadınlar örgün eğitimde yaşadıkları sorunlara benzer şekilde, sağlık eğitimi alırken de sorun yaşamaktadırlar. 
Engellilerin eğitime katılımını sınırlandıran çevresel engeller arasında; sağlık eğitim alanına ulaşımda güç-
lük, işitme engellileri için alternatif iletişim sisteminin eksikliği, yüksek asansörler ve görme engelliler için 
kabartma yazının eksikliği vb. engeller sayılabilir. Hemşireler üzerinde yapılan bir çalışmada, hemşireler en-
gelli bireylerin bakımında en çok, bilgi eksikliklerinin olması ve uzman sağlık personeli bulamama problemi 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Benzer şekilde yapılan bir çalışmada doktorların %19.4’ünün engelli hastayla 
çalışmakta güçlük yaşadığı ve %22.4’ünün de hastayı başka doktora sevk ettiğini saptamıştır. Sağlık persone-
linin engelli bireylere karşı uygun olmayan davranış sergilemesi engelli kadınlar ile sağlık personeli arasında 
iletişim bozukluğu yaratabilmekte ve bireyin sağlık sisteminden yararlanmasını olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Sağlık personelinin uygunsuz davranışları arasında engelli bireylerle sağlıklı insan sorunlarını konuşmak, 
görme problemli kişiyle yüksek sesle konuşmak, yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormaksızın engelli bireye 
müdahale etmek, bireysel eşyalarını (tekerlekli sandalye, koltuk değneği. vb.) kaldırmak ve tüm engelli bütün 
insanları sınırlı bir kategori içinde toplamak gibi davranışlar sayılabilir. Diğer bir ayrımcılık, sağlık profes-
yonellerinin engelli kadınların sağlık problemlerini görmezlikten gelmeleridir. Bu nedenden dolayı; Engelli 
kadın “engelli” ve “kadın” gibi iki dezavantaja sahiptir. Bu nedenle engelli kadınlar çifte ayrımcılıkla karşı 
karşıyadır. Fiziksel engelli kişiler, doğumlarından itibaren ya da engelli bir birey olarak yaşamlarını sürdür-
mede birçok sorunla karşı karşıya kalabilmektedirler. Özellikle üreme dönemindeki fiziksel engelli kadınlar, 
ergenlik, cinsellik, üreme sağlığı, aile planlaması ve gebelik gibi önemli sağlık konularında bakım hizmetle-
rine gereksinim duyarlar. Ancak, birçok fiziksel engelli kadın, çevresel ve fiziksel sınırlılıklar, ayrıcı tutum 
ve davranışlar, tıbbi bakım ve rehabilitasyona ilişkin hizmet yetersizlikleri, eğitim ve ekonomik kısıtlılıklar 
gibi çeşitli engellerden dolayı gereksinim duydukları sağlık bakım hizmetlerine ulaşamamaktadır. Toplumda, 
bu bireylerin gereksinimleri genelde bilinmemekte ya da göz ardı edilmektedir. Genellikle fiziksel engelli 
bireylere önyargılı yaklaşılmakta, aseksüel oldukları, gebe kalmayı ve çocuk doğurmayı planlamadıkları ve 
jinekolojik bakım ihtiyaçları olmadığı varsayılmaktadır. Sağlık çalışanları engelli kadınların üreme sağlığı 
problemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirtilmektedir. Sonuç: Fiziksel engeli olan kadınların 
karşılaştığı sorunları ele alan çalışmalar sınırlı sayıdadır ve bu yetersizlikten dolayı sağlık profesyonellerinin 
engelli bireylerle iletişim sorunu yaşamamaları için özel eğitimler alması gerekmektedir. Sağlık eğitimcisinin 
iyi bir eğitimci olmasının yanında bireyin engel durumunun öğrenme üzerine etkisini bilmeye ihtiyacı vardır. 
Sağlık eğitimcileri daha önce engelli bireylerle çalışmamışsa ya da engelli bireyler hakkında yeterli bilgisi yok 
ise eğitimde güçlük yaşayabilmektedir. Tüm hastaların bakımında etik ve profesyonel mesleki sorumlulukları 
olan sağlık bakım personeli, fiziksel engelli hasta bakımında da bütüncül yaklaşımı amaçlamalı ve engelli 
kadınların gereksinim duydukları sağlık bakım hizmetlerinin giderilmesinde gereken desteği ve danışmanlığı 
sağlamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Engel, Kadın, Sağlık Profesyonelleri, Eğitim
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Öz: Giriş: Doğum sonrası dönem, yenidoğan aile sistemiyle bütünleştiği, kişinin yaşamında akut değişiklikle-
rin olduğu, kadının emosyonel, fiziksel ve sosyal adaptasyonunun sağlandığı ayrıcalıklı bir yaşam dönemidir . 
Ayrıca, doğum sonu dönem annenin hem fiziksel hem de ruhsal olarak en hassas olduğu dönemdir .  Anneler, 
doğum sonrası ilk günlerde doğumun fiziksel etkileri nedeniyle kendi bakımları ve bebeklerin gereksinimlerini 
karşılama konusunda yeterli değildir. Hemşireler, annenin ve bebeğin fiziksel bakımlarını sağlayarak, riskli 
durumları önlemekte ve ailenin yeni duruma fiziksel ve psikososyal yönden uyumunu sağlamaya yardım ve 
rehberlik etmekte, olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Doğum sonu annelere 
hastaneden çıkmadan önce verilecek eğitim; yenidoğanın bakımı, beslenmesi, anne sütünün önemi aile ya-
pısındaki değişiklikler, kişilerin sağlık eğitim gereksinimleri gibi konuları içermektedir..Amaç: Bu derleme, 
doğum sonrası bakımda anne ve yenidoğanın ailesi ile bir bütün olarak değerlendirilmesi, hemşirelik bakımı, 
danışmanlık ve eğitimlerde bakımda destek sağlayan aile büyüklerinin de yer almasının önemi konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla literatür doğrultusunda hazırlanmıştır. Bulgular: Günümüzde annelerin doğum 
sonu dönemde erken taburcu edilmesi, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanmalarını engellemektedir. Bu 
açıdan hastanede verilen bakımın yanında, annelerin evde ziyaret edilmeleri büyük önem taşımaktadır. Ulus-
lararası Hemşirelik Konseyi (International Council of Nurses = ICN) 2013 yılı temasında belirtildiği üzere 
DSÖ, hemşirelerin anne ve yenidoğan sağlığı için uygun evde bakım hizmeti sunması ve ortaya çıkan komp-
likasyonların zamanında tedavi edilmesini sağlamaları gerektiğini belirtmektedir . Gebelik ve doğum sonrası 
dönem, anne ve bebekten oluşan ikili yaşamı ifade ettiği için sosyal desteğe gereksinim duyulan en önemli 
dönemlerden birisidir. Taburculuk sonrası anneye bebek bakımı konusunda sosyal destek sağlanması önemli-
dir. Desteğin ayrıca kimin tarafından sağlandığı da önemlidir. Doğum sonu dönemdeki sosyal destek anneye 
yakın çevresi tarafından sağlanan bebek bakımına destek, ev işlerine yardım ve duygusal desteği içermektedir 
. Ülkemiz gibi geleneksel kültürün güçlü olduğu toplumlarda, anne olmak kutsal sayılmakta, bu dönemde 
annelere olan destek artmaktadır, doğum sonrası dönemde anneye sosyal destek sağlanıyor olsa da, annenin 
gereksinimleri göz ardı edilebilmektedir. Anne bu dönemde özellikle eş desteğinin beklentisi içindedir ve bu 
desteğin yeterli düzeyde karşılanması annenin fiziksel ve mental iyilik hali üzerinde olumlu etki göstermekte-
dir. İhtiyaç olduğunda; ebe/hemşire ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından da destek alınabilir. Doğum sonu 
dönemde verilecek hemşirelik bakımı hem annenin hem yenidoğanın hem de ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde planlanmalıdır. Eğitimler sadece anneye değil, çocuk bakımında anneye destek olacak kişilere de veril-
melidir. Doğum izni bittikten sonra çalışmak, kadının hem iş yükünün hem de sorumluluklarının artmasına ne-
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den olmaktadır. Bu nedenle, çalışan kadınların hem ihtiyaç boyutunda hem de alınan destek boyutunda sosyal 
desteğe daha fazla gereksinimi vardır. Çocuk bakımında çalışan annelere destek amacıyla, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından, doğum yapan annelerin anneanne ve babaanne projeleriyle desteklenmesi sağ-
lanmıştır.  Proje ile ailelerin büyükannelerle ilişkilerini geliştirmek ve ayrıca çocuğun daha sağlıklı ortamda, 
anneannenin evinde ya da kendi evinde bakım almasını sağlamak hedeflenmektedir. Bu bağlamada doğum 
sonrası dönemlerde bakım, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler yürütülürken, doğum sonu dönemin ailenin 
diğer bireyleri ile de ilgili olduğunun bilincinde olunmalı, anne ve bebek bir bütün olarak ailesiyle birlikte 
ele alınmalıdır. Yapılan çalışmalarda doğum sonu dönemde yapılan geleneksel uygulamaların, geniş ailelerde 
yaşayan bireyler ile ailedeki büyük kişiler tarafından daha çok yapıldığı, kadının eğitim düzeyi yükseldikçe ge-
leneksel uygulama yapma sıklığının azaldığı belirtilmektedir. Anne ve çocuk sağlığına etkisine bakıldığında; 
yapılan uygulamaların bazıları sağlığa yararlı, bazıları zararlı, bazılarının ise hiçbir etkisi bulunmamaktadır. 
Doğum sonu dönem ile ilgili geleneksel inanç ve uygulamalardan zararlı olanların riskleri azaltabilmek için 
sağlık eğitimleri verilmesi, yararlı olanların ise desteklenmesi; her aşamada ve statüde olan insanlar ile sağlık 
hizmeti sunan ebe ve hemşireler; gebelik döneminin başından itibaren toplumla birebir iletişim içerisinde olan 
sağlık profesyonellerinin topluma yönelik bakım hizmetlerini planlamadan önce toplumun geleneksel tedavi 
uygulamalarını tanımaları, bireylerin sağlıkla ilgili davranışlarını etkileyecek kültürel özelliklerini bilmeleri 
ve yenidoğan sağlığı ile ilgili geleneksel uygulamaları sorgulamaları gerekmektedir. Yöntem: Bu çalışmada 
konuyla alakalı olarak geniş bir literatür taraması yapılmış ve çalışma derleme şeklinde hazırlanmıştır. Sonuç: 
Doğum sonrası dönemde verilen hemşirelik bakımı ve hemşireler tarafından verilen eğitim oldukça önemlidir. 
Doğum sonrası anne ve bebek bakımına yönelik hizmetlerin ve eğitimlerin annelere ve aynı zamanda annean-
ne ve babaannelere de sağlanması gerekmektedir 

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu Bakım, Hemşirelik, Eğitim
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FERTİLİTE VE ÇOCUK DOĞURMAYA YÖNELİK TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE 
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Sevgi ÖZKAN, Sinem GÖRAL TÜRKCÜ, Süleyman Erkan ALATAŞ, Pınar SERÇEKUŞ AK
Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları, Denizli / Türkiye 

goralsinem@gmail.com
ID:443 K:108

Öz: Giriş: Yüksek gelirli ülkelerde yaşayan 20-30 yaşlarındaki birçok kadın, eğitim düzeyinin yükselmesi, 
iş gücüne katkıda bulunmaları, çocuk sahibi olamadan önce belirli bir olgunluğa erişmek istemeleri gibi ne-
denlerle çocuk sahibi olmayı ertelemektedirler. Anne yaşının yükselmesi ise anne ve bebeğini sağlık açısından 
riske sokabilmekte ya da kadınların hiç çocuk sahibi olamamalarına yol açabilmektedir. Kadınların, bağımsız-
lıklarının sınırlanacağını düşünmeleri, doğru eşi bulamamaları ve yaşla birlikte doğurganlığın azalması gibi 
sebeplerle, anne olma (çocuk sahibi olma) zamanı etkilenmektedir. Literatürde henüz çocuk sahibi olmadan, 
kadınların doğurganlık ve çocuk doğurma konusundaki tutumlarının belirlenmesiyle ilgili yeterli çalışma 
bulunmamaktadır. Bu nedenle Söderberg ve arkadaşları (2013) İsveçli kadınlar üzerinde, Fertilite ve Çocuk 
Doğurmaya Yönelik Tutumlar Ölçeğini (Attitudes toward Fertility and Childbearing Scale) geliştirmişlerdir. 
Söderberg ve arkadaşları (2015), daha geniş örneklemde ölçeği revize etmişler ve 27 maddeden 21 maddeye 
indirmişlerdir. 21 maddeden oluşan her madde 5 puan üzerinden skorlanan likert tarzı bir ölçektir. Bu ölçek-
te 5 optimal, 1 en zayıf tutumu gösterir. Düşük skorlar düşük fertilite ve çocuk doğurmaya yönelik tutumlar 
yansıtır. Ölçekte 3 alt ölçek belirlemiştir. Bunlar; gelecek için doğurganlığın önemi (7 madde),  çocuk sahibi 
olmanın getirebileceği sınırlamalar (9 madde) , kadınsal kimlik (5 madde) dir.  Ülkemizde Fertilite ve Çocuk 
Doğurmaya Yönelik Tutumlar Ölçeğinin (AFCS) geçerlilik-güvenirlik çalışması yapılmamıştır. Ülkemizde 
kadınların fertilite ve çocuk doğurmaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesine yönelik bir ölçme aracına 
rastlanamamıştır. Bu nedenle ülkemizdeki genç kadınların fertilite ve çocuk doğurmaya yönelik tutumları-
nın değerlendirilmesini sağlayan bir ölçüm aracına ihtiyaç vardır. Amaç: Bu çalışma, ülkemizdeki kadınla-
rın henüz çocuk sahibi olmadan, doğurganlık ve çocuk doğurma konusundaki tutumlarının belirlenmesi için 
Fertilite ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutumlar Ölçeğini Türkçe’ ye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini 
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Bu çalışmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ve Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine 
gelen sağlıklı kadınlar oluşturmuştur.  Çalışmaya katılmayı kabul eden, Türkçe okuyup anlayabilen, 20-30 
yaş arasında ve henüz anne olmamış 224 kadın örnekleme dahil edilmiştir. Sınırlılıklar: Çalışma, Pamuk-
kale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ nde ve Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Polikliniği’ ne gelen sağlıklı kadınlarla sınırlandırılmıştır. Yöntem: Veri toplamak amacıyla sosyodemografik 
bilgileri içeren anket formu ve 21 maddeden oluşan 5’ li likert tipli Fertilite ve Çocuk Doğurmaya Yönelik 
Tutumlar Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılardan 22 kadınla iki hafta sonra bir kez daha görüşülmüş ve “tekrar 
test” amacıyla Fertilite ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutumlar Ölçeği bir kez daha uygulanmıştır. Elde edilen 
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verilerin analizinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) kullanılmıştır. Verilerin dağılımlarının 
incelenmesinde Kolmogorov-Smirnov normallik testi kullanılmıştır. Ölçeğin faktörlerinin belirlenmesi için 
Doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.  Geçerlik ve güvenirlik incelemesi için;  Sınıf içi (intraclass) kore-
lasyon katsayısı ve Cronbach’s alpha değerleri kullanılmıştır. Ayrıca test-retest uyumunun gösterilmesinde 
bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır. Pamukkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan 24.11.2015 tarih ve 2015/20 sayılı karar ile izin alınmıştır. Bulgular: Çalışmanın örneklemini 20-
30 yaş arası 224 kadın oluşturmaktadır. Kadınların yaş ortalaması 21,93±1,746’ dır. Kadınların %96,9’ u bekar, 
%96’sı lise mezunu, % 92’ si herhangi bir işte çalışmıyor, % 57,1’ i il merkezinde yaşıyor, % 78,1’ i öğrenci, % 
86,2’ sinin sosyal güvencesi bulunmakta, %72,8’ nin gelir durumu gider durumunu karşılayabilecek kadardır. 
Kadınların %98,7’si herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmamaktadır. Kadınların %95,1’ i ileride çocuk 
sahibi olmayı düşünmektedir ve % 86,2’ si 25-29 yaşları arasında çocuk sahibi olmayı istemektedir. Ölçeğinin 
benzer koşullar altında ve belli bir zaman aralığı ile elde edilen ölçüm sonuçları arasındaki ilişkiyi test etmek 
için önerilen test-tekrar test yapılmıştır ve fark bulunmamıştır (p=0,973). Verilerin faktör analizi için uygun 
olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada, KMO katsayısı 0,861 (p=0,0001) olduğu bulunmuştur 
ve verilerin faktör analizi için uygun ve yeterli olduğu belirlenmiştir. Fertilite ve Çocuk Doğurmaya Yönelik 
Tutumlar Ölçeği ve üç alt ölçeğinin (gelecek için doğurganlığın önemi, çocuk sahibi olmanın getirebileceği 
sınırlamalar, kadınsal kimlik) Cronbach’s alpha ve sınıf içi (Intraclass) korelasyon değerleri incelenmiştir. 
“Gelecek için doğurganlığın önemi” alt ölçeğinin için güvenilirlik Cronbach’s alpha katsayısı 0,928 ve sınıf 
içi korelasyon katsayısı 0,932’ dir. “Çocuk sahibi olmanın getirebileceği sınırlamalar” alt ölçeğinin güveni-
lirlik Cronbach’s katsayısı 0,874 ve sınıf içi korelasyon katsayısı 0,875’ dir. “Kadınsal kimlik” alt ölçeğinin 
güvenilirlik Cronbach’s alpha katsayısı 0,808 ve sınıf içi korelasyon katsayısı 0,802’ dir. Toplam ölçek için 
güvenilirlik Cronbach’s alpha katsayısı 0,822 ve sınıf içi korelasyon katsayısı 0,830’dur. Sonuç: Fertilite ve 
Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutumlar Ölçeği’ nin Türk kadınları üzerinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir 
bir ölçek olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Fertilite, Doğurganlık, Ölçek, Geçerlik ve Güvenirlik
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ZONGULDAK İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ANNELERİN GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIK 
DÖNEMİNDE KULLANDIĞI GELENEKSEL YÖNTEMLER

Tülay KUZLU AYYILDIZ,  Aysel TOPAN, Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ, Funda VEREN, Öznur YILMAZ
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı , Zonguldak / Türkiye
oznur5294@gmail.com

ID:442 K:334

Öz: Giriş: Türkiye’nin genel sağlık sorunları içinde yer alan  bebeklik ve çocukluk yaş grubunun; nüfus için-
deki payı ve istenilen düzeyde sağlık hizmeti götürülememesi nedeni ile özel bir yeri teşkil etmektedir. Bakım, 
sağlıklı büyüme ve gelişmeyi kapsayan bir takım uygulamaları içermektedir. Ülkemizde çocuğa verilen bakım 
çocuk sağlığını etkileyen en önemli sorunların başında gelmektedir. Çocuğun ileriki yaşamında sağlıklı olabil-
mesi; çocuk bakımı, doğum öncesi, doğum ve doğumdan sonraki dönemlerde anneye ve çocuğa yönelik uygun 
müdahalelerin yapılmasını içermektedir. Özellikle bilinçsizce yapılan geleneksel uygulamalar sağlık açısından 
zararlı etkileri olabilmektedir. Geleneksel uygulamalar, dünyanın hemen her yerinde yöreden yöreye, aileden 
aileye, kişiden kişiye bazı farklılıklar göstererek varlığını sürdürür. Annelerin gebelik-doğum ve lohusalık 
döneminde kullandığı geleneksel yöntemler  ülkemizde de devamlılığı olup milletimiz içinde de yaygın bir 
kullanım sergilemektedir. Amaç: Bu araştırma Zonguldak İl Merkezinde yaşayan annelerin kullandıkları ge-
leneksel yöntemlerin belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Kapsam: Araştırmanın evrenini 
Zonguldak İl Merkezinde bulunan , yaşayan 0-6 aylık bebeği olan anneler oluşturmaktadır. Araştırmanın ör-
neklemini Şubat-Mayıs 2015 tarihleri arasında araştırmayı katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uyan 
210 anne oluşturmuştur. Sınırlılıklar :  Araştırma Zonguldak İl Merkezinde bulunan , yaşayan 0-6 aylık bebe-
ği olan annelerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Veriler, literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar 
tarafından oluşturulan annelere, kullandıkları geleneksel yöntemlerin belirlenmesi amacı ile hazırlanmış olan 
anket formu ile yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında yüzdelik ve 
Ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. iştir. Bu araştırma için Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştır-
maları Etik Kurul Kararınca Protokol No:26 Tarih: 20.01.2015  kurum izni alınmıştır. Bulgular: Annelerin 
%41,7’sinin 30 yaş ve üzeri grubunda, %34.7’sinin ortaokul mezunu, %60.3’ünün ev hanımı olduğu belirlen-
miştir. Anneler geleneksel yöntem kullanma nedenlerini %32.3’ü kolay ulaşılabilir, %26.7’si  ucuz olması ve  
%14.3’ü tıbbi yöntemlerden yarar görememe olarak ifade etmiştir. Annelerin %47.0’ının gebelik döneminde 
bebekte leke bırakacağını düşündüğü için çilek, ciğer gibi besinleri tüketmediği,  %27.3’ünün albasmasını ön-
lemek için kırk gün evden çıkmadığı, %28.0’ının karnın toparlanması için karnını sardığı, %47.3’ünün nazar 
değmemesi için yanında muska veya kuran bulundurduğu belirlenmiştir. Bebeklere yönelik olarak %6.6’sının  
güzelleşmesi için bebeğin gözlerine limon sıktığı  ya da sürme çekme çektiği, %17.0’ının  sarılık olmaması 
için anne sütü gelinceye kadar şekerli su verdiği, %16.3’ünün nazar değmesin diye bebeğe kurşun döktürdüğü, 
%24.7’sinin göbeğin kolay düşmesi için zeytinyağı sürdüğü, %11.7’sinin bebek, altı aylık oluncaya kadar tır-
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naklarını kesmediği belirlenmiştir. Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda annelerin günümüzde halen gelenek-
sel uygulamalara önem verdiği ve uyguladığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle hemşirelerin özellikle bilinçsizce 
yapılan geleneksel uygulamalar ve sağlık açısından zararlı etkileri ile ilgili annelere gerekli eğitimlerin veril-
mesi önerilmektedir. Sonuç olarak toplumun her kesiminden kişiler çocukları için alternatif tıp uygulamalarını 
kullanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Yöntem, Gebelik, Doğum, Lohusalık
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SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN DOĞUM SONU KONFORU’NUN VE  
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Nigar ÇELiK, Özlem GÜNER, Kemal ÖZTEKİN, Ümran SEVİL
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kütahya/ Türkiye

nigarardic@gmail.com
ID: 440 K:368

Öz: Giriş: Gebelik ve doğum, yaşam sürecinin normal bir evresi olup, kadının özel deneyimlerinden biridir. 
Bu durum kadının fiziksel, ruhsal durumunda ve yaşam tarzında bazı değişikliklere neden olur. Anne ve bebek 
sağlığı açısından tercih edilmesi gereken doğum şekli normal vajinal doğum olup,  anne ve bebek açısından 
riskli veya imkansız olduğu durumlarda zorunlu olarak sezaryen doğum tercih edilmektedir. Sezaryen ile do-
ğum oranında son yıllarda tüm dünyada belirgin bir artış dikkat çekicidir. Her iki yöntemin de avantaj ve de-
zavantajları vardır. Ancak sezaryen doğumlarda maternal mortalite vajinal doğuma göre 26 kat daha fazladır. 
Dünyada her yıl bir milyona yakın kadın gebelik veya doğum nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bunun yanı 
sıra cerrahi operasyon geçirmiş olmaya bağlı iyileşme sürecinin uzun olması, enfeksiyon gelişme riskinin daha 
fazla olması, oral beslenmeye daha uzun sürede geçiş, anne bebek etkileşimi ve süt salınımının gecikmesi de 
sezaryenin istenmeyen diğer etkileridir. Bu nedenlerle anne, bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesinde 
önemli bir dönüm noktası olan doğum sonu (DS) dönemde sezaryen ile doğum yapan annelerin konforunda 
normal doğum yapanlara oranla belirgin azalmanın olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca konforun doğum sonu 
yaşanan sorunlardan, hastane koşulları, hemşirelik yaklaşımı ve aldıkları hemşirelik bakımından etkilendiği 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda sezaryen ile doğum yapmış annelerin doğum sonu konforu ve etkileyen fak-
törlerin incelenmesi, bireyin gereksinimlerinin tanılanması girişimlerin planlanarak uygulanması ile optimal 
düzeyde konfor sağlanarak bireyin bakım kalitesine, memnuniyetine ve DS yasam kalitesine katkı sağlanacağı 
düşünülmektedir. Amaç: Çalışma,  sezaryen ile doğum yapmış annelerin doğum sonu konforu ve etkileyen 
faktörlerin incelenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın 
evrenini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obstetri Kliniğinde sezaryen ile doğum yapan lohusalar 
oluşturmaktadır. Örneklemini ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Ocak 2014-Ocak 2015 tarih-
leri arasında sezeryan ile doğum yapan, gelişigüzel örnekleme yöntemi ile belirlenmiş araştırmaya katılmaya 
gönüllü olan 215 anne oluşturmuştur. Sınırlıklar: Araştırma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde se-
zeryan ile doğum yapanların oluşturduğu bir örneklemle sınırlı olup,  tüm sezeryan ile doğum yapan kadınları 
temsil etmeyebilir. Araştırma kapsamında daha fazla kadın ile görüşme yapılmak istenmiş, ancak bebeğinde 
ve kendisinde hastalık yada sakatlığı olanlar ile araştırmaya katılmayı kabul etmeyenler araştırma kapsamına 
alınamamıştır. Yöntem: Araştırma verilerinin toplanmasında; örnekleme alınan annelerin sosyo-demografik 
ve diğer değişkenlerin özelliklerini belirleyen, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Anne Tanılama Formu”  
ve “Doğum Sonu Konfor Ölçeği (DSKÖ)”   kullanılmıştır. Anne Tanılama Formu, annelerin sosyo-demografik 
özellikleri, gebelik (gravida, parite,vb.) ve doğum sonrası dönem sorun yasama düzeyi ve konfora yönelik, 
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verileri içeren toplam 25 sorudan oluşmuştur. DSKÖ sezaryen ve normal spontan doğum yapan annelerin fi-
ziksel, psikolojik, sosyokültürel ve çevresel konforlarını değerlendirmek için kullanılan 5’li likert tipinde olan 
bu ölçek toplam 34 maddeden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16 istatistik programı ile 
analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, t-testi analizi, Varyans 
analizi (ANOVA), test teknikleri uygulanmıştır. Araştırma için Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etik 
Kurulu’ndan Sayı: 2013-58 Tarih: 13.12.2013 bilimsel etik kurul izni alınmıştır. Ayrıca araştırmanın yürütül-
mesi için Ege Üniversitesi Hastanesi’nden Sayı: 69631334 -143-1853 Tarih: 27.01.2014 kurum izni alınmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 30,74±04,58 olup,% 33,6’sı(n=71) fakülte/yüksekokul 
ve üzeri mezunu, %53’ünün(n=114)  ev hanımı olduğu saptanmıştır. Annelerin %39,5’inin (n=85) ilk gebeliği 
olup, %94,4’ünün (n=203)gebeliği istediği tespit edilmiştir. Kadınların %47,4’ü (n=102) doğumlarını “iyi 
“olarak değerlendirmişlerdir. Annelerin %81,9’u (n=176) doğum öncesi dönemde doğum sonu dönem ile ilgili 
bilgi almış olup, eğitim alanların % 67,61’i (n=119) sağlık personelinden bilgi aldığını belirtmiştir. Annelerin 
%80,2’ si (n=170) doğum sonu desteğe ihtiyaç duymuş ve ihtiyaç duyanların tamamının destek aldığı tespit 
edilmiştir. Destek alanların sadece %27.05’i (n=46) sağlık personelinden destek almıştır.  Annelerin DSKÖ 
toplam puan ortalamaları 87,77±14,15’tir. Eğitim durumu yükseldikçe sosyokültürel konfor puan ortalamaları 
artmaktadır (p<0.05). Gebeliği isteyenlerin istemeyenlere göre fiziksel konfor alt boyut puan ortalamalarının 
yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Doğum sonu desteğe ihtiyaç duyan annelerin duymayan annelere göre 
DSKÖ toplam puanı ve fiziksel konfor alt boyut puanı daha fazladır (p<0.05). Doğum öncesi eğitim alanların 
almayanlardan DSKÖ toplam puanı ve sosyokültürel konfor alt boyut puan ortalamaları yüksektir (p<0.05).
Tek çocuğu olanların DSKÖ puan ortalamaları ile psikospritüel konfor, sosyokültürel konfor ve fiziksel kon-
for alt boyut puan ortalamalarının yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Sezeryan ile doğum yapan 
annelerin orta düzeyde konfora sahip oldukları bulunmuştur. Annelerin doğum sonu konforunu, çalışma du-
rumları, doğum öncesi eğitim alma, gebelik sayısı, çocuk sayısı doğum sonu sorun yaşama ve doğum sonu des-
tek ihtiyacı duyma durumlarının etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; annelerin doğum sonu 
konforunu yükseltmek için, ebe/hemşirelerin doğum öncesi dönemden başlayarak, kadınların gereksinimleri 
doğrultusunda konfor kuramına dayalı gerekli bakımı planlamaları önelidir. Verilen bakım sonuçlarının de-
ğerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin belirlenmesi açısından önerilebilir. Bunun yanı sıra araştırmanın daha 
geniş örneklemlerle yapılması yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sezeryan, Anne, Konfor, Doğum Sonu Konfor
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HİSTEREKTOMİYE İLİŞKİN KADIN VE EŞLERİNİN BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ

Belma TOPTAŞ, Hilmiye AKSU
Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın / Türkiye

belma_toptas1@hotmail.com
ID:439 K:373

Öz: Giriş: Dünyada ve ülkemizde en sık uygulanan jinekolojik ameliyatlardan olan histerektomi kadınlar tara-
fından kadınlığın, çekiciliğin, üremenin, cinselliğin, gençliğin göstergesi olarak görülen uterusun alınması iş-
lemidir. Histerektomi sonrası kadınların emosyonel tepkilerini etkileyen faktörler arasında zayıf cinsel kimlik, 
ailede mental hastalık veya depresyon, 35 yaştan daha küçük olma, çocuk isteme, seksüel çekiciliği kaybetme 
korkusu ve eşinin olumsuz tutumu yer almaktadır. Evlilikte cinsiyetin rolü histerektomiye karşı olan inançları 
ve tutumları etkilemektedir. Evlilikte erkeğin egemenliğinin kadının ise erkeğe boyun eğme durumunun aile 
konularına birlikte karar vermede anlaşmazlıkların olmasında, eğer kadın histerektomi olursa kadının yetersiz, 
boş, dişiliğinin kaybolacağı ve eşiyle problem yaşama ihtimalini arttırmaktadır. Eşlerin olumsuz düşünceleri 
kadınların uterusunu kaybettiği için artık işe yaramadıklarını, yetersiz olduklarını düşünmelerine ve bu durum 
da partnerleriyle aralarında sorunlara neden olmaktadır. Amaç: Histerektomiye ilişkin kadın ve eşlerinin bilgi 
ve düşüncelerini belirlemek, histerektomi ile ilgili danışmanlık yapan sağlık profesyonellerinin kullanacağı 
danışmanlık rehberlerine bilgi sağlamaktır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Aydın Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Ey-
lül 2015-Eylül 2016 tarihleri arasında histerektomi olan kadınlar oluşturmuştur.  Araştırmanın örneklem bü-
yüklüğü, evreni bilinen örneklem yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Örneklemi Aydın Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Ekim 
2016-Nisan 2017 tarihlerinde histerektomi ameliyatı olacak 215 kadın ve 179 eş oluşturmuştur.  Sınırlılıklar: 
Araştırma verilerinin toplanmasında kullanılan soru formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandığından 
verilerin güvenirliği kadın ve eşlerinin verdiği bilgilerin doğruluğu ile sınırlı kalmıştır. Araştırmada veriler 
ameliyat öncesi dönemde toplanmıştır. Ameliyattan sonraki süreçte aynı sorular sorulursa daha farklı yanıtlar 
ortaya çıkabilir. Yöntem: Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından literatüre göre hazırlanan kadın ve eşler 
için ayrı ayrı oluşturulan soru formu ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 18,0 
programında analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ki-kare testi kullanıl-
mıştır. Bu araştırma için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinden 
Sayı: 63364346-804.01 Tarih: 07.10.2016 ve Aydın ili kamu hastaneleri birliği genel sekreterliğinden sayı: 
25305691-605.01 Tarih: 17.10.2016 kurum izni alınmıştır.  Bulgular: Çalışmadaki kadınların yaş ortalaması 
49,31±7,33, eşlerinin yaş ortalaması ise 52,77±6,24’dir. Kadınların %63,3’ünün eğitim durumunun okuryazar/
ilkokul olduğu, %73’ünün çalışmadığı, %39,1’nin en fazla ilçede yaşadığı belirlenmiştir. Eşlerinin %43,6’sının 
eğitim durumunun okuryazar/ilkokul olduğu, %30,2’si işçi olduğu, %34,6’sının en fazla il ve %34,6’sının köy-
de yaşadığı saptanmıştır. Kadınların %86’sının, eşlerinin ise %93,3’ünün ameliyat sırasında hangi organların 
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alınacağını, kadınların %66,5’i, eşlerinin %62’si uterusun görevini kısmen bildiği saptanmıştır. Kadınların 
%26’sının, eşlerinin  %28,5’inin ameliyat sonrası ağır işlerden kaçınma süresini bildiği, kadınların %26,5’inin, 
eşlerin %25,1’nin ameliyat sonrası cinsel ilişkiden kaçınma süresini bildiği belirlenmiştir. Araştırmadaki ka-
dınların %69,8’i, eşlerin %69,3’ü ameliyat hakkında bilgi aldığını, kadınların %76,4’ü, eşlerin %60,5’i alınan 
bilginin yeterli olduğunu ve kadınların %50,3’ü, eşlerinin %61’i doktordan bilgi aldıklarını belirtmişlerdir.  
Kadınların çoğunluğu (%30,4) en önemli kadınlık organına uterus, eşlerinin çoğunluğu ise (%27,5) vajina de-
miştir. Kadın ve eşlerden eğitim durumu yüksek olanların ve en uzun süre ilde yaşayanların bilgilerinin daha 
iyi olduğu görülmüştür. Kadınların histerektomiye ilişkin olumlu ve olumsuz düşüncelerinin olduğu saptan-
mıştır.  Kadınların çoğunun ameliyat sonrası kanama, ağrı ve benzeri şikâyetlerin ortadan kalkacağı için daha 
iyi olacağı yönünde olumlu düşüncelere sahip oldukları görülmüştür. Olumsuz düşüncelerinde ise kadınların 
çoğunun yarım bir insan olacağını düşündükleri saptanmıştır. Erkeklerin çoğu histerektomi olması konusunda 
eşlerini desteklediklerini ifade etmişlerdir. Eğitim seviyesi yüksek olan, en uzun süre ilde yaşayan ve çalışan 
eşlerin histerektomi konusunda eşlerine daha destekleyici oldukları belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda 
histerektomi hakkında kadın ve eşlerinin bilgi ve düşüncelerinin değişiklik gösterdiği görülmüştür. Eşlerin 
bilgi durumlarının kadınlara oranla az da olsa daha iyi olduğu görülmektedir. Kadınların histerektomiye ilişkin 
olumlu düşünceleri daha fazla olsa da olumsuz düşünceleri de azımsanmayacak düzeyde olduğu görülmüştür. 
Kadın ve eşlerinin çoğunun histerektomi hakkında bilgi aldıklarını söylemelerine rağmen bilgilerinin yeteri 
derecede olmadığı saptanmıştır. Kadın ve eşlerinin düşünceleri değerlendirilmeli ve olumsuz düşünceleri azal-
tılmalıdır. Histerektomi ameliyatı olacak kadınlara ameliyat öncesi eğitimin önemini kapsayan ve hastaların 
hemşirelerden beklentilerinin araştırıldığı çalışmalar yapılmalıdır. Sağlık profesyonelleri kadın ve eşlerinin 
kültürel özelliklerini göz önünde bulundurarak danışmanlık yapması önerilmektedir. Sağlık personellerinin 
özellikle hastayla daha fazla zaman geçiren hemşirelerin kadın ve eşlerine histerektomiye ilişkin bilgi vermesi, 
yanlış bilinen bilgilerin düzeltmesi açısından son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Histerektomi, Kadın, Eş, Hemşire

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Hilmiye AKSU tarafından danışmanlığı yapılan Adnan Menderes Üni-
versitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda yapıl-
mış/yayınlanmamış Belma TOPTAŞ’ın “Histerektomiye İlişkin Kadın ve Eşlerinin Bilgi ve Düşünceleri” 
Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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FENİLKETONÜRİLİ ÇOCUKLARIN YEME TUTUM VE DAVRANIŞLARININ  
BELİRLENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

Şule AKTAÇ, Gül ÖĞREN, Hayrunisa İÇEN, Simay FERELİ, Dicle KARĞIN
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye

dytgulogren@gmail.com
ID:438 K:302

Öz: Giriş: Fenilalaninhidroksilaz enziminin yetersizliğine bağlı olarak gelişen fenilketonüri hastalığı (PKU), 
en sık görülen aminoasit metabolizması bozukluklarından biridir. Bu hastalıkta tıbbi beslenme tedavisi, toksi-
titeye sebep olan öğenin diyetten çıkarılması veya miktarının azaltılması ile merkezi sinir sistemi korunmakta,  
biyokimyasal parametreler düzelmekte ve diyetle yeterli enerji, protein, vitamin ve mineral verilerek normal 
büyüme ve gelişme sağlanmaktadır. PKU’lu çocukların aileleri yaşam boyu çocuğun diyetinin devamlılığına 
katkıda bulunarak tedavinin bir parçası olmaktadır. Amaç: PKU’lu çocukların beslenme tutum ve davranışları-
nı saptamak, tıbbi beslenme tedavilerinde karşılaştıkları güçlükleri belirlemektir. Yöntem: Çalışmanın evreni-
ni İstanbul İli PKU Aile Derneği’ne üye, 2-11 yaş arası, oral alımı olan çocuklar ve ebeveynleri oluşturmuştur. 
Kesitsel tipteki bu çalışmaya gönüllü 30 ebeveyn ve çocukları katılmıştır. Çalışma izni Marmara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu tarafından verilmiştir (Tarih/ Etik kurul sayı: 28.03.2016-16). Ailenin 
sosyodemografik özelliklerini, çocuğun antropometrik ölçümlerini, beslenme programını, beslenme tutum ve 
davranışlarını, diyete uyumunu ölçmeye yönelik anket formu yüz yüze görüşme metodu kullanılarak uygu-
lanmıştır. Çocuğun son kontrolündeki kan fenilalanin değerleri ailelerden alınmıştır. Geriye dönük 1 günlük 
besin tüketim kayıtları alınmış, beslenme bilgi sistemi programı ile enerji, makro ve mikro besin ögeleri hesap-
lanmıştır. Bu besin ögelerinin günlük gereksinimleri karşılama oranları Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme 
Rehberi (TÖBR) kullanılarak belirlenmiştir. Çocukların antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi WHO 
AnthroPlus Programı ile “WHO 5-19 yaş grubu çocuklar için referans değerleri-2007” kullanılarak yapılmış, 
yaşına uygun ağırlık z-skoru (WAZ), yaşına uygun boy z-skoru (HAZ) ve yaşına uygun BKİ z-skoru (BAZ) 
değerleri hesaplanmıştır. Çalışmanın veri analizinde SPSS versiyon 11.5 istatistik programı ile yapılmıştır. De-
ğişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogrov-Simirnov Testi kullanılarak belirlenmiş, para-
metreler normal dağılıma uygunluk göstermediğinden Ki kare testi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis 
analiz metodu uygulanmıştır.  Bulgular: Çalışmaya katılan PKU’lu çocukların %60,0’ının erkek; %40,0’ının 
kız olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin ortalama yaşının 34.6±5.6 yıl, çocukların ise 7.0±2.3 yıl olduğu tespit 
edilmiştir. Ebeveynlerin öğrenim durumu değerlendirildiğinde çoğunun (%50,0) ilkokul eğitimi aldığı, bunu 
%36,7 ile lise eğitiminin takip ettiği saptanmıştır. Ayrıca çalışmaya katılan annelerin %86,7’sinin ev hanımı 
olduğu görülmüştür. PKU hastası çocukların %40,0’ının ailenin birinci çocuğu olduğu belirlenmiştir. Çocuk-
ların ortalama z-skoru değerleri incelendiğinde WAZ değerinin 0.1±0.9, HAZ değerinin -0.3±1.7 BAZ değe-
rinin 0.4±1.8 ve çocukların ortalama z-skor değerlerinin, HAZ değerinin dışında sıfırın altında olduğu tespit 
edilmiştir. Uygulanan diyet programlarının büyük çoğunluğu (%96,7) diyetisyen tarafından oluşturulmuş olup, 
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diyet takibi %70,0 oranında 6 ayda 1 yapıldığı belirlenmiştir. Günlük enerji alımı 1425,0 kkal; protein alımı 
55,5 g iken, B6, B12, C vitamini ve folik asit alımları ise sırasıyla 2,4 g, 1,7g, 222,4 mg ve 151,4 mg olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca günlük kalsiyum alımı 1,6 g ve demir alımı 23,6 mg olduğu bulunmuştur. Tablo 1’de di-
yetin çocukların enerji ve bazı makro ve mikro besin ögesi gereksinimlerini karşılama yüzdeleri verilmiştir. 
Enerji ve folik asit alımları önerilenin altında, protein, B6, B12 ve C vitamini ile demir ve kalsiyum ise öneri-
len düzeyin üzerinde olduğu saptanmıştır. 

Tablo 1. Enerji, Makro ve Mikro Besin Ögeleri Alımlarının Önerileri Karşılama Durumları

Medyan Ort±SS (%) Alt değer Üst değer

Enerji (kkal) 1425,0 77.7±34.1 29.5 167.7

Protein (g) 55,5 187.5±125.3 23.0 519.2

B6 vitamini (g) 2,4 375.9±252.0 63.3 978.3

B12 vitamini (g) 1,7 136.0±51.9 0.0 215.0

Folik asit (mg) 151,4 70.0±32.6 31.0 169.2

C vitamini (mg) 222,4 354.2±192.1 71.1 825.8

Demir (mg) 23,6 240.6±168.1 28.8 609.0

Kalsiyum (g) 1,6 184.3±156.3 12.1 558.7

Çocukların büyük çoğunluğunun (%86.7) diyetine uyumlu olduğu tespit edilirken, çocuğun diyete uyumunun 
enerji ve makro-mikro besin öğesi alımlarını etkilemediği saptanmıştır (p>0.05). Besini reddetme yolu olarak 
çocukların %60’ının bir besini tüketmek istemediğini söylediği, %23.3’ünün ağızda bekletme yolunu seçtiği 
gözlenmiştir. Anneler büyük çoğunlukla (%80.0) besleme yönünde çaba göstermekte olup, bir süre bekle-
dikten sonra tekrar beslemeye çalışma (%26.7) ile oyun haline dönüştürerek çocuğun besin alımını sağlama 
(%23.3) en çok uyguladıkları yöntemler olduğu belirlenmiştir. Çocukların diyetinde olmayan bir besinle kar-
şılaştıklarında %46,7 oranında bu besini yemek istedikleri tespit edilmiştir. Annelerin yaşının çocuğun diyete 
uyumunu arttırdığı (p=.003) gözlenirken; ailedeki çocuk sayısı, çocuğun yaşı ve z-skor değerlerinin diyete 
uyumu etkilemediği saptanmıştır (p>.05). Çocuk besin alımını reddettiğinde çabalamaya devam eden anne-
lerin çocuklarının HAZ (p=.02) ve BAZ (p=.01) değerlerinin çabalamaya devam etmeyenlere göre normale 
daha yakın olduğu bulunmuştur. Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada ebeveynlerin çocuğu beslemeye yönelik 
olumlu tutumunun çocuğun diyete uyumunu ve antropometrik ölçümlerini geliştirdiği gözlenmiştir. Çalışma-
nın sonucunda PKU’lu çocukların diyete uyumunu zorlaştıran etmenlerin araştırılarak, daha büyük örneklemle 
çalışmanın yararlı olabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fenilketonüri, PKU, Yeme Tutumu, Anne Tutumu, Tıbbi Beslenme Tedavisi
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AİLE PLANLAMASINDA KADININ YERİ VE ÖNEMİ

Elif VELİOĞLU
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa / Türkiye

elifff.ilgun@hotmail.com
ID:437 K:293

Öz: Giriş: Toplumda ana-çocuk sağlığının daha iyi düzeye gelmesi, dolayısıyla toplumun sağlık düzeyinin 
yükselmesinde, evlenecek olan kadınların üreme sağlığı ve AP konularında bilinçli olmasının önemi büyüktür. 
Evli çiftlerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarına yardım eden uygulamaların tümü 
olarak kabul edilen aile planlaması şu şekilde tanımlanabilir. Aile planlaması (AP) bireylerin ya da eşlerin 
istenmeyen gebeliklerden sakınmalarına, iki doğum arasındaki süreyi düzenlemelerine, yaşlarını ve sosyo 
ekonomik durumlarının göz önüne alarak ne zaman ve ne kadar çocuk sahibi olacaklarına karar vermelerine, 
çocuğu olamayan ailelerin çocuk sahibi olma isteklerini gerçekleştirmelerine yardım eden uygulamaların tü-
müdür. Halen dünyada çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere yaklaşık 900 milyon üreme döneminde 
aile mevcuttur. Bu ailelerin % 43’ü gebelikten korunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu oran %42 iken gelişmekte 
olan ülkelerde bu oran Çin hariç sadece % 27’dir. TNSA-2008 verilerine göre Türkiye’de toplam doğurganlık 
hızı 2.15’tir. Aynı verilere göre ülkemizdeki kadınların neredeyse tamamı bir aile planlaması yöntemi ve yine 
kadınların neredeyse tamamına yakını en az bir modern yöntem bildiklerini ifade etmişlerdir. Genel olarak 
evli kadınların, yüzde 46’sı modern ve yüzde 27.1’i geleneksel bir yöntem olmak üzere toplam yüzde 73.1’i 
gebeliği önleyici bir yöntem kullanmakta olduklarını belirtmişlerdir. En fazla kullanıldığı söylenen yöntem 
yüzde 26.9 ile geri çekmedir. Modern yöntemler arasında en fazla kullanılan yöntem olan rahim içi araç’ı 
(RİA) (% 17), ikinci sıra ile kondom (%14.3) izlemektedir. Herhangi bir yöntem kullanmayanların oranı ise 
%26.9’dur. Dünya genelinde yapılan çalışmalar, yöntem kullanımı konusunda erkeklerin aldıkları sorumlu-
lukların gün geçtikçe azaldığını ortaya koymaktadır. Örneğin, 1994 yılında yapılan Uluslararası Nüfus ve 
Kalkınma Konferansı’nda, 1987 yılında %37 olan erkeklere atfedilen aile planlaması yöntemleri kullanma 
hızının, 1994 yılında %31’e gerilediği bilgileri tartışılmıştır. Küresel düzeyde olan bu gerilemenin kontrasep-
siyon ihtiyacının artması durumunda devam edebileceği kaygısı bulunmaktadır. Aile planlaması hizmetlerin-
de istenmeyen bu eğilimin artışının sağlanabilmesi “cinsiyetler arası toplumsal eşitliğin desteklenmesi” ve 
“sağlığın korunması” açısından önem taşımaktadır. Amaç: Bu çalışma aile planlamasında kadının yerinin ve 
öneminin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan çalışma aile planlamasına karar veril-
mesi ve yöntem seçiminde kadının yerini ve önemini nelerin etkilediğini kapsamaktadır. Sınırlılıklar: Çalışma 
son yirmi beş yılda konu ile ilgili uygun görülen kaynaklarla sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu çalışma literatür 
taranarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Etik kurul izni alın-
mamıştır. Sonuç ve Öneriler: Aile planlaması konusunda karar verme çiftler için oldukça hassas bir konudur. 
Bu konuda karar verme kişilerin inançlarına, eğitim durumlarına, etik, etnik ve kültürel değerlere bağlı olarak 
değişebilir. Dolayısı ile aile planlaması yöntemlerinin çeşitliliği kişilerin aile planlaması konusunda seçim şan-



105

SÖZEL BİLDİRİLER

sını arttırarak çiftlerin özgürlüğünü arttırmaktadır. Aile planlaması kullanım kararına dair birçok araştırmaya 
göre, yapılan anketlerde verilen cevaplar ve pratik yaşam arasında önemli farklılıklar görülmektedir. Bunun en 
büyük nedeni özellikle kadınlarımızın sorulan sorulara doğru yanıt vermek konusunda çekingen davranmaları 
ve aslında aile planlamasına karar verirken öncelikle eşlerinin fikirlerini kendi sağlıklarından daha üstte tutma-
larından kaynaklanmaktadır.  AP’ye karşı tutumu etkileyen en önemli faktörlerden birisi bu konuda toplumda 
var olan yanlış inanışlardır. Ülkemizde yapılan çalışmalar, AP yöntemlerine dair hala pek çok yanlış inanışın 
olduğunu göstermektedir (Erol ve ark. 2003, Göz ve ark. 2005, Özdemir ve ark. 2002, Şahin ve ark. 2002). Bu 
nedenle hemşireler etkili bir AP hizmeti sunabilmek için bireylerin AP’ye karşı tutumlarını belirlemeli, eksik 
bilgilerini tamamlamalı, yanlış bilgileri de düzeltmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aile Planlaması, Kadın, Hemşire, Erkek, Yöntem
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GEBELİKTE YAŞANAN DİSTRESİN DOĞUM SONU DÖNEME ETKİSİ:   
VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI

Tuğba DÜNDAR, Sevgi ÖZSOY, Hilmiye AKSU
Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı, Aydın / Türkiye 
tugbadndr@gmail.com

ID:436 K:355

Öz: Giriş: Gebelik, hem kadın hem de ailesi için özel bir deneyimdir. Gebelik sırasında yaşanan fiziksel ve 
psikolojik değişiklikler, bu dönem içerisinde karşılaşılan kaygı ve stres gibi duygularla daha da karmaşık bir 
hal almaktadır. Gebeliğin ve devamında gerçekleşen doğum sürecinin sağlıklı bir şekilde yaşanması, gebelik 
sırasında karşılaşılan stres ile baş etme düzeyine de bağlıdır. Gebelikteki stresi etkileyen pek çok faktör ol-
makla birlikte bunların bir kısmı gebelikten önce var olurken (yetersiz sosyal destek vb.) bir kısmı da gebelik 
ile beraber (istenmeyen ya da plansız gebelik vb.) ortaya çıkmaktadır (Gariepy, 2016). Gebelik, doğum ve 
doğum sonrası dönem birbirinden ayrılmaması gereken süreçlerdir. Gebelik sırasında var olan ve baş edileme-
yen stres, doğum ve doğum sonu dönemde hem anneyi hem de bebeği olumsuz etkileyecek sonuçlara neden 
olabilir (Çapık ve ark, 2015). Örneğin, gebenin doğuma ilişkin korkuları doğum eyleminin uzamasına, doğum 
sonrası dönemde yenidoğanın özel bakım almasına, emzirmenin geç başlatılmasına, emzirmeye geç başlanıl-
ması da annede doğum sonrası fazla kanama görülmesine neden olabilir. Bu nedenle gebelik sırasında yaşanan 
stresin doğum ve doğum sonrası döneme etkisinin bilinmesi önemlidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı gebelik 
sırasında yaşanan distresin doğum sonu dönem üzerine etkisini belirlemektir. Kapsam: Vaka-kontrol çalışma-
sı olarak yürütülen araştırmada, Aralık 2016-Mart 2017 tarihleri arasında Aydın Doğum Hastanesi poliklinikle-
rine başvuran 2. ve 3. trimesterdeki 162 gebe yer almıştır. “Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği (TGDÖ)”’ne göre 
(Çapık ve Pasinlioğlu,  2015) distresi olduğu saptanan 18 kadın araştırmanın vaka grubunu, yaş, eğitim düzeyi 
ve parite açısından eşleştirilen ve rastgele belirlenen 36 kadın kontrol grubunu oluşturmuştur. Doğum sonu 
dönemde bazı annelere ulaşılamadığından vaka grubunda 17,  kontrol grubunda 25 anne yer almıştır. Sınırlı-
lıklar: Veriler doğum sonu dönemde telefon görüşmesi yoluyla toplandığı için bazı katılımcılara (vaka grubu 
n=1, kontrol grubu n=11) ulaşılamamıştır. Yöntem: Veriler iki aşamada toplanmıştır. Birinci aşamada veriler 
gebelerden, “Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği” ve “gebe bilgi formu” kullanılarak yüz yüze görüşme yönte-
miyle toplanmıştır. İkinci aşamada ise veriler, gebeler doğum yaptıktan sonra, Şubat-Eylül 2017 tarihleri ara-
sında “doğum sonu bilgi formu” kullanılarak telefon görüşmesi ile toplanmıştır. İki grup arasında gebelikteki 
distres durumunun doğum sonu döneme etkisi (doğum yapılan gebelik haftası, doğum şekli, hastanede kalma 
süresi, bebeğin küvözde kalma durumu, rutin kontroller dışında hastaneye başvurma durumu, emzirmeye baş-
lanma zamanı, sadece anne sütü alma durumu) incelenmiştir. Verilerin analizinde, SPSS 20.0’da tanımlayıcı 
istatistikler, ki-kare ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için Aydın İli Kamu 
Hastaneler Birliği’nden kurum izni alınmıştır (Sayı:12268 Tarih:09.12.2016). Bulgular: Vaka grubundaki ge-
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beler ortalama 30.35±7.21 (min:18 max:41), kontrol grubundaki gebeler ise ortalama 28.84±5.51 (min:20 
max:38) yaşındadır. Vaka grubunun TGDÖ puan ortalaması 31.35±3.51 (min:28 max:38), kontrol grubunun 
TGDÖ puan ortalaması 14.96±6.29’dur (min:20 max:26). Doğum yapılan gebelik haftası, vaka grubunda or-
talama 38.58±1.27 (min:37 max:41), kontrol grubunda 38.68±1.54 (min:36 max:42) olarak bulunmuştur. Vaka 
grubunun %64,7’si, kontrol grubunun %60’ı normal doğum yapmıştır. Vaka grubunun hastanede kalma süresi 
ortalama 1.47±0.71 gün (min:1 max:3), kontrol grubunun ise 1.60±0.86’dır (min:1 max:4). Vaka grubunun 
%17,6’sının, kontrol grubunun %36’sının bebeği, doğum sonrası küvözde kalmıştır. Doğum sonu dönemde 
lohusaların rutin kontroller dışında herhangi bir nedenle hastaneye başvurma durumları irdelendiğinde, vaka 
grubunun %29,4’ünün, kontrol grubunun %24’ünün hastaneye başvurduğu saptanmıştır. Vaka grubunda ilk 
yarım saatte emzirmeye başlama oranı %50, kontrol grubunda %32’dir. Ayrıca vaka grubunun %64,7’sinin, 
kontrol grubunun ise %52’sinin bebeği halen sadece anne sütü ile beslenmektedir. Gebelik sırasında distres ya-
şayanlar ile distresi olmayanlar arasında doğum yapılan gebelik haftası, doğum şekli, hastanede kalma süresi, 
bebeğin küvözde kalma durumu, rutin kontroller dışında hastaneye başvurma durumu, emzirmeye başlanma 
zamanı, sadece anne sütü alma durumu açısından istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık saptanmamıştır 
(p>0.05). Sonuç: Çalışmamızda gebelikte distres yaşama durumunun doğum sonu döneme etkisi olmadığı 
saptanmıştır. Ancak vaka grubunda,  normal doğum yapma, doğum sonrası dönemde herhangi bir nedenle 
hastaneye başvurma, emzirmenin ilk yarım saatte başlatılması ve sadece anne sütü alma oranlarının, kontrol 
grubunda ise doğum yapılan gebelik haftası, hastanede kalma süresi, doğum sonrası bebeğin küvözde kalma 
oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın daha geniş popülasyonlu gruplarda tekrarlanması 
farklı sonuçlar ortaya koyabilir. Gelecek araştırmacılara daha geniş gruplarla çalışması önerilebilir. 
Anahtar Kelimeler: Distres, Doğum Sonu Dönem, Gebelik



108

SÖZEL BİLDİRİLER

   SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASI 
HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sema ÇİFÇİ,  Vasfiye BAYRAM DEĞER, Hilal ACAY
Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Mardin / Türkiye

vasfiyedeg@gmail.com
ID:435 K:370

Öz: Giriş: Aile Planlaması, ailelerin istedikleri zaman, bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olmalarıdır. Kadın-
ların sağlık durumlarını en çok etkileyen öğeler; kültürel normlar, evliliğe ilişkin tutumlar, evlilik anındaki yaş, 
doğurganlık oranı, doğan çocuğun cinsiyeti, aile yapısının belirgin karakteri (ataerkil veya çekirdek aile oluşu), 
kadının aile içindeki yeri ve üretim ilişkileridir. Aile planlaması çalışmalarının temel amacı, çocuk sayısını 
istenen ve bakılabilecek düzeyde tutmak, doğum aralıklarını açmak ve böylece kadınların, eşlerin ve çocukla-
rın yaşam standartlarını geliştirmektir. Aile planlaması çalışmalarının başarısında tüm toplumun ve özellikle 
de gençlerin bu konuda eğitilmeleri önem arz etmektedir. Hem toplumun bir bireyi olarak hem de mezuniyet 
sonrası topluma danışmanlık hizmeti verecek olan geleceğin sağlık profesyonellerinin bu konuda iyi bir eğitim 
almış olmaları önem arz etmektedir. Amaç: Bu araştırma, sağlık yüksekokulu 1. ve 4. Sınıf öğrencilerinin aile 
planlaması ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, aile planlaması konusunda eğitim almamış olan 1. sı-
nıf öğrencileriyle eğitim almış olan 4. sınıf öğrencilerinin bilgileri arasında olabilecek farklılıkların saptanması 
amacıyla planlanmıştır. Kapsam: Araştırmanın evrenini Artuklu Üniversitesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümü 
1.ve 4. Sınıf öğrencileri (toplam 197) oluşturmuştur. Araştırma 1 ay sürmüştür.  Sınırlılıklar: Araştırmamız 
sadece Sağlık yüksekokulu ve 1. Ve 4.sınıf öğrencileriyle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan 
araştırmamızın verileri araştırmacı tarafından ve literatür doğrultusunda hazırlanan, direk gözlem altında uy-
gulanan anketler aracılığıyla 2017 yılının Mayıs ayı içerisinde toplanmıştır. Araştırma kapsamındaki 197 öğ-
rencinin tümüne uygulanmış olan bu anket 2 bölümden oluşmakta olup ilk bölümde sosyo-demografik bilgileri 
saptamaya yönelik 18, 2.bölümde ise öğrencilerin aile planlaması konusundaki bilgi düzeylerini belirlemeye 
yönelik 63 çoktan seçmeli soru yer almaktadır. Her anket formu kodlandırılarak ve öğrencilerin isimleri yerine 
ilgili kod numaraları kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel paket programında değer-
lendirilmiştir. Araştırmamız için Mardin Artuklu Üniversitesi Etik Kurulundan 20.04.201/01-1 tarih ve sayısı 
ile izin alınmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan 1. Sınıf öğrencilerinin %92.2’si 16-20 yaş grubunda, 
4.sınıf öğrencilerinin %85.0’ı 21-24 yaş grubunda toplanmıştır. 1. sınıftaki öğrencilerin annelerinin %48.9 u, 
4. Sınıftaki öğrencilerin annelerinin %42.1 i okur yazar değildir. Buna karşılık 1.sınıftaki öğrencilerin baba-
larının %7.8’i okur yazar değilken 4.sınıftaki öğrencilerinin babalarının %6.5’i okuryazar değildir. 1.sınıftaki 
öğrencilerin %92.2’si, 4.sınıftakilerin %70.1’i üniversite eğitimi öncesi AP ile ilgili bir eğitim almadıklarını 
dile getirmişlerdir. Araştırma kapsamına alınan 1. Sınıftaki öğrencilerin %58.9’u aile planlamasının tanımına 
doğru yanıt vermişken 4.sınıftaki öğrencilerin %64.5’i buna doğru yanıt vermiştir. Tüm AP yöntemlerinden 
en çok bilineni 1.sınıflarda %32.2 ile prezervatif olup 4.sınıflarda da aynı şekilde %91.6 ile prezervatiftir. En 
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az bilinen yöntem ise 1.sınıflarda deri altı implantları, spermisid/köpük/jel iken (%10.0), 4.sınıflarda %64.5 
ile yine spermisid/köpük/jel olmuştur. Oral Kontraseptiflerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları 
sorusuna 1.sınıf öğrencilerinin %18.9’u, 4.sınıf öğrencilerinin %84.1’i evet yanıtını vermiştir. RİA hakkında 
bilgi sahibi olan öğrenci oranı 1.sınıfta %18.9 iken, 4.sınıfta %85.0 olarak bulunmuştur. Prezervatif kullanımı 
hakkında bilgisi olan öğrenci oranı 1.sınıfta %25.6 iken, 4.sınıfta %84.1 olarak bulunmuştur. AP yöntemlerin-
den kadın kondomunu bilen öğrenci oranı 1.sınıfta %16.7 iken 4.sınıfta %83.2 olarak bulunmuştur. Araştırma 
kapsamına alınan öğrencilere AP yöntemlerinden deri altı implantlarını duydunuz mu? soruna 1.sınıftakilerin 
%6.7’si evet yanıtını vermişken 4.sınıftakilerin %73.8’i evet yanıtını vermiştir. Geri çekme yöntemi nedir? 
Sorusuna 1.sınıftaki öğrencilerin %7.8’i, 4.sınıftakilerin %54.4’ü doğru yanıt vermiştir. Takvim yöntemi hak-
kında bilginiz var mı? Sorusuna 1.sınıftakilerin %14.4’ü, 4.sınıftakilerin %58.9’u doğru yanıt vermiştir. Yine 
AP yöntemlerinden diyafram hakkında bilgisi olan öğrenci oranı 1.sınıfta %13.3 iken, 4.sınıfta %50.5 olarak 
bulunmuştur. Ertesi gün hapı ile korunma konusunda bilginiz var mı sorusuna 1.sınıf öğrencilerinin %12.2’si, 
4.sınıf öğrencilerinin %75.7’si evet yanıtını vermiştir. Cerrahi yöntemlerden tüpligasyon konusunda bilgisi 
olan öğrenci oranı 1.sınıfta %17.8 iken, 4.sınıfta %83.2 olarak bulunmuştur. Vazektomi konusunda ise bilgisi 
olan öğrenci oranı 1.sınıfta %12.2 iken, 4.sınıfta %79.4 olarak bulunmuştur. Ap yöntemleri nereden temin 
edilmelidir? Sorusuna her grupta en fazla aile hekimliklerinden yanıtını vermiştir. Ap hizmetlerinde sağlık per-
sonelinin rolünün ne olması gerektiği sorusuna 1.sınıflar %53.3 ile eğitici, 4.sınıflar %72.0 ile danışmanlık ol-
ması gerektiğini ifade etmiştir. Ap yöntemine kim karar vermeli sorusuna ilginç bir şekilde 1.sınıflar %45.6 ile 
bireyin kendisi ve %44.4 ile eş ile birlikte karar verilmeli derken, 4.sınıflar %60.7 ile bireyin kendisi, %36.4 ile 
eş ile birlikte yanıtını vermişlerdir. Sizce bir Ap yöntemi kullanılırken gebe kalınmasının nedeni nedir? Soru-
suna farklı yüzdelerde olsa aynı seçenek olan etkin yöntem kullanmama işaretlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak 
AP konusunda 1.sınıf ve 4.sınıf öğrencilerin bilgi düzeylerinin farklı olduğu, ancak 4.sınıf öğrencilerin bilgi 
düzeylerinin bile yetersiz olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda geleceğin sağlık profesyonelleri-
nin ve AP danışmanlığı verecek öğrencilerin bu hizmeti etkin olarak verebilmeleri için öncelikle kendilerinin 
bu konuda iyi eğitilmiş olmaları gerekmektedir. Ders müfredatlarında bu konuya ağırlık verilmelidir. Sağlıkla 
ilgili bölümde olmalarına karşın öğrencilerin AP konusunda yeterli bilgilerinin olmadığı dikkate alındığında 
üniversitenin diğer bölümlerine yönelik eğitim çalışmalarının yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Aile Planlaması, Ebelik Öğrencileri, Hemşirelik Öğrencileri, Mardin, Bilgi Düzeyi

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Hilal ACAY tarafından danışmanlığı yapılan Artuklu Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü 4.sınıf öğrencilerinden Sedat Yürek, Baki Çetin, Mihriban Çelik 
tarafından yapılmış olan  “Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Öğren-
cilerinin AP Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi” Konu Başlıklı, bitirme tezi çalışmasından 
türetilmiştir.  
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KAMU VE STK’LAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YAYGIN EĞİTİM 
FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİLERİN FARKLİ İSTATİSTİK ANALİZİ

Murat KORKMAZ, Ali Murat KIRIK, Ali Serdar YÜCEL, Selvinaz SAÇAN
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

alsetu_23@hotmail.com
ID:434 K:55

Öz: Giriş: Yaygın eğitim ve faaliyetleri özellikle kamu ve özel kurumlar açısından önem arz etmektedir. Bu 
nedenle farklı birçok açıdan eğitim programları düzenlenmekte ve bu programlar aktif olarak işletilmektedir. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin alan veya yaptıkları işin nevine göre eğitim kalitesinin artı-
rılması amacıyla çok sayıda kurslar düzenlenmekte ve bu kurslara katılım sayısının artması adına üniversite-
lerde programlara dahil edilmektedir. Aynı şekilde üniversiteler bünyesinde de açılan çok sayıda farklı eğitim 
programları ve kurslar bulunmaktadır. Yapılan bu faaliyetlerin tamamı yağın ve sürekli eğitimin devamlılığı-
nın sağlanarak bireylerin bilgi kalitesi ile eğitim kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Gelişmiş dünya 
ülkelerine bakıldığında eğitimim sürekliliği amaçlanmakta ve hedefler belirlenmektedir. Belirlenen hedeflere 
ulaşılabilmesi adına da değişik birçok farklı programlar hazırlanarak katılımcıların iştiraki sağlanmaktadır. 
Yapılan ve gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin gerçekte hedeflenen amacı ise toplumsal açıdan daha nite-
likli bireylerin iş ve görevleri dikkate alınarak en nitelikli iş hacminin yaratılmasıdır. Amaç: Bu araştırmanın 
amacı bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakıf ve derneklerin 
düzenlediği eğitim faaliyetlerinin toplumsal etkisini belirlemektir. Kapsam: Araştırmada 2014-2016 yılları 
arasındaki, Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması verileri baz alınmıştır. Yöntem: Elde edilen veriler, Eviews 
ve SPSS 18 paket programları ile analiz edilmiştir. Birden fazla kurum ve yıl bulunması sebebiyle panel veri 
analizinden faydalanılmıştır. Analiz kapsamında frekans tabloları, regresyon, Anova, Median testi, Kruskal 
Wallis ve Jonckheere-Terpstra testleri yapılmıştır. Araştırma Sorusu: Bu araştırma farklı kurumların düzen-
lediği eğitim faaliyetlerinin, eğitim tipine, kuruma, öğretici sayısına ve yıla göre bir farklık olduğunu iddia 
etmektedir. Buna ilişkin hipotezler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Sonuç: Kurs sayısı, bitiren sayısı, eği-
tici sayısı, kurslar ve özel dersler, seminerler ve iş başında rehberli temel eğitim değişkenleri kurum türüne 
göre farklılaşmaktadır. Eğitim değişkenleri yıla göre farklılık göstermemektedir. Bitiren sayısı, eğitici sayısı, 
Bakanlık ve bağlı kurum/kuruluş, Üniversite, Belediye, Konfederasyon veya sendika, Vakıf, Dernek, Kurslar 
ve özel dersler, Seminerler, İşbaşında rehberli temel eğitim değişkenleri eğitim alanına göre farklılaşmaktadır. 
Yıl değişkenin eğitim veren kurumlar üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. Kurs sayısı 
bir birim arttığında, kursu bitiren sayısı 76 birim artmaktadır. Eğitici sayısı bir birim arttığında, kursu bitiren 
sayısı 27 birim artmaktadır. Kurs sayısı bir birim arttığında, kurs ve özel derslerin sayısı 51birim artmaktadır. 
Seminerlerin sayısı bir birim arttığında, kurs ve özel derslerin sayısı 2 birim artmaktadır. Rehberli eğitim sayısı 
bir birim arttığında, kurs ve özel derslerin sayısı 10 birim artmaktadır. Bakanlık kurslarının sayısı bir birim 
arttığında, bitirenlerin sayısı 93 birim artmaktadır. Üniversite kurslarının sayısı bir birim arttığında, bitirenle-
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rin sayısı 941 birim artmaktadır. Belediye kurslarının sayısı bir birim arttığında, bitirenlerin sayısı 140 birim 
artmaktadır. Sendika kurslarının sayısı bir birim arttığında, bitirenlerin sayısı 2700 birim artmaktadır. Vakıf 
kurslarının sayısı bir birim arttığında, bitirenlerin sayısı 455 birim artmaktadır. Dernek kurslarının sayısı bir 
birim arttığında, bitirenlerin sayısı 2983 birim artmaktadır. Eğitici sayısı bir birim arttığında, kursların sayısı 
18 birim artmaktadır. Eğitici sayısı bir birim arttığında, seminerlerin sayısı 9 birim artmaktadır. Eğitici sayısı 
bir birim arttığında, rehberli eğitimlerin sayısı 1 birim artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Kamu, Kurum, STK, Faaliyet, Üniversite
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POSTPARTUM DÖNEMDE GÖÇÜN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Esra SARI, Gamze FIŞKIN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Van / Türkiye

esrasari87@gmail.com
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Öz: Giriş: Dünyada farklı nedenlerle insanlar bulundukları yaşam yerlerinden ayrılarak farklı bölgelere ve 
ülkelere doğru yer değiştirmekte, bu durum göç olarak tanımlanmaktadır. Son yarım yüzyılda göç olgusunda 
yaşanan en önemli değişimlerden birisi kadının göçünün artmasıdır. Kadınlar göç sürecinden en çok etkile-
nen riskli gruplar arasında yer almaktadır. Göç ile ilgili gerçekleştirilmiş çalışmalarda, göçmenlerin zorlayıcı 
yaşam deneyimleri ve çözümlenememiş çatışmaları nedeniyle gerek ruhsal gerekse de sosyal boyutta bir-
takım sorunlarının olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bir bölgesinde göçmen kadınlarla yapılan çalışmada, 
kadınların çoğunluğunun maddi imkansızlıklardan, yaşadıkları korku ve kaygıdan, göç ettikleri bölgeyi iyi 
bilmemelerinden dolayı evlerinden çıkmamayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Mersin’de yapılan başka bir çalış-
mada, göç ederek gelen kadınların ailelerinde aile içi iletişim, uygun duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi 
gösterebilme ve ailenin genel işlevlerinde sorunlar yaşandığı belirlenmiştir. İzmir’de göç eden ve etmeyen ka-
dınların sağlığı geliştirme davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada, göç eden kadınların 
stresle baş etme ölçek puanlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Göç, kadın yaşamının bütününü etkileyen bir 
yaşamsal kriz olduğundan, kadının normatif bir süreci olan doğum sonu dönemde de sağlık riskini artıracaktır. 
Konstipasyon ve uterus involüsyonundan kaynaklanan ağrıların ortaya çıkması gibi doğumdan sonra ortaya 
çıkan küçük problemler, maternal refahı azaltmada daha büyük sonuçlar ortaya çıkartabilmektedir. Birçok 
çalışma, göç eden kadınların gebelik sırasında ve doğum sonrası dönemde komplikasyon riski taşıdıklarını 
bildirmektedir. Göç eden veya etnik bir azınlığa mensup olmak, perinatal enfeksiyon sıklığı, perinatal ve bebek 
ölümlerinde artış, anne ölümlerinde artış, preterm sayısının çok olması ve düşük doğum ağırlıklı çocukların 
olması ile ilişkilidir. Göç eden kadınlar, spesifik psikososyal belirleyicilerin etkileşimi nedeniyle (örneğin, zo-
runlu göç ve psikolojik etkileri, mülteci ve sığınmacılarla ilişkili genelleşmiş güvensizlik, insanlık dışı kalma 
gibi) depresyon, şizofreni ve post travmatik stres de dahil olmak üzere birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. 
Doğum sonrası depresyon sıklığı, annenin sosyal ağı (ör. Aile ve arkadaşlar) ve sosyal destek zayıf olduğunda 
daha fazla gözükmektedir. İzole edilmiş, yerlerinden edilmiş kadınlar bu duruma karşı daha savunmasızdır. 
Amaç: Bu derleme postpartum dönemde göçün kadın ruh sağlığına etkilerini incelemek amacıyla hazırlan-
mıştır. Yöntem: Bu çalışma, Pubmed, Cochrane, Science Direct arama motorlarında kadın, göç, postpartum 
dönem, ruh sağlığı anahtar kelimeleri taranarak tam metnine ulaşılan makalelerden derlenmiştir. Sonuç: Gü-
nümüzde göçmen kadınların nüfus oranı giderek artmaktadır. Fakat bu durum, göç edilen toplumsal çevredeki 
farklı yaşam biçimleri, ekonomik ve çalışma alanlarındaki zor koşullar, dil engeli ve beraberinde gelen uyum 
sorunları özellikle postpartum gibi kadınların hassas dönemlerinde ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Göç etmiş, farklı kültürel gruplara sahip bu kadınların ruh sağlığını koruyup geliştirmek için bu grupla-
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rın öncelikli riskli gruplar olarak ele alınması, gereksinim duyulan alanlarına yönelik çok yönlü girişimlerin 
başlatılması gerekmektedir. Göçmen kadınların yaşadıkları sosyoekonomik zorluklar onların sağlık hizmeti ve 
psikiyatrik hizmetlerden daha az yararlanmalarına neden olmaktadır. Bu kadınların ruh sağlığının korunması 
ve geliştirilmesi için yaşam şekilleri, karşılaştıkları zorluklar ve baş etme düzeylerinin toplum ruh sağlığında 
çalışan sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Sosyal ve psikolojik açıdan desteklenen 
kadınların var olan sorunlarla daha etkin baş edebileceği, yeni sorun alanlarının ortaya çıkmasının engellene-
ceği ve dolayısıyla içinde yaşadıkları topluma psikososyal olarak daha fazla uyum göstereceği düşünülmek-
tedir. Sonuç olarak göçmen kadınların postpartum dönemde ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik çok 
yönlü ve çok aşamalı girişimlerin etkili olacağı ortadır.

Anahtar Kelimeler : Kadın, Göç, Postpartum Dönem, Ruh Sağlığı
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ÇİKOLATA TÜKETİMİ VE PREEKLAMPSİ İLİŞKİSİ

Gamze FIŞKIN, Esra SARI
Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Amasya / Türkiye
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Öz: Giriş: Preeklampsi; plasental kaynaklı olup gebelik sırasında meydana gelen hipertansiyon ve proteinüri 
durumudur. Tüm gebeliklerin ortalama olarak %3-8’ini etkilediği düşünülmektedir. Her yıl dünya üzerinde 
yaşanılan 60.000 ölümün sebebi olarak karşımıza çıkan preeklampsi, aynı zamanda bu kadınların yarısından 
fazlasının doğumunu sezaryen operasyonu ile gerçekleştirmesine neden olmaktadır. Maternal ve fetal birçok 
komplikasyona neden olan preeklampsinin temel nedenlerinden biri olan endotel disfonksiyonuna ek olarak 
meydana gelen oksidatif stres, hipertansiyon, insülin direnci gibi durumların kardiyovasküler hastalıklarda 
da görülmesi bu iki sağlık probleminin birçok ortak noktaları olduğunu da göstermektedir. Bu nedenle preek-
lampsili gebelerde vasküler reaktivitede, hipertrigliseridemi, endotel disfonksiyonu ve hipertansiyon gibi kar-
diyovasküler bulgular görülebilmektedir. Gebelik öncesinde mevcut olan fakat daha öncede tespit edilmemiş 
kardiyovasküler problemler gebelik döneminde artan bir seyir izleyebilmektedir. Preeklampsili kadınların, 
sadece gebelikte değil, gebeliği takip eden yıllarında da kardiyovasküler hastalık, metabolik bozukluk riski de 
tüm bu sebeplerden ötürü artmış olabilir. Bu iki sağlık sorununun ortak bir noktası da Nitrit Oksit (NO)’dir. 
Dokuların fizyolojik ve hücresel süreçlerini düzenleyen NO artışının preeklampsi gelişiminde önemli rol oy-
naması ve genel olarak vasküler sistemdeki öneminin keşfedilmesine takiben bu molekülün azaltılmasıyla 
preeklampsinin önlenebileceği fikirleri ortaya atılmıştır. Yapılan son çalışmalara göre; yaygın olarak bitter 
çikolata içerisinde bulunan theobromine, flavonoidler ve flavonollerin, kardiyovasküler sağlık üzerindeki 
olumlu etkileri ve NO’ya bağlı vazodilatasyona neden olan güçlü antioksidanlardan olması preeklampsinin 
önlenmesinde alternatif bir yöntem olarak düşünülmüştür. Yine flavonoidler ve flavonollere ek olarak çikolata 
içerisinde magnezyum da dahil olmak üzere 600’den fazla kimyasal madde vardır. Magnezyum eksikliğinin 
hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı olması da çikolatanın hipertansif durumlarda olumlu 
etkileri olabileceğini işaret etmektedir.  Amaç: Bu derlemede çikolata tüketiminin preeklampsi üzerindeki 
etkilerini incelemek ve literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte retros-
pektif literatür çalışması olup; 15.09.2017-20.09.2017 tarihleri arasında Pubmed, Cochrane, Science Direct 
arama motorları kullanılarak tüm makaleler incelenmiştir. Çikolata ve preeklampsi kelimeleri İngilizce olarak 
taranmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan toplam makale sayısı 7’dir. Fakat bir makalenin tam metnine ulaşı-
lamadığından 6 makale derlemeye dahil edilmiştir. Bulgular: Bujold ve arkadaşlarının (2017) 131 anormal 
uterin arter dalgaları bulunan gebeler üzerinde yaptıkları çalışmalarında gebelere; 66’sına yüksek, 65’ine ise 
düşük doz flavanol ve theobromine içeren günlük 30 gr çikolata 12 hafta boyunca verilmiştir. Sonuç olarak 
çikolata içeriğinden bağımsız olarak her iki grupta da iyileşme gözlenmiştir. Fonseca ve arkadaşlarının (2016) 
49 deney ve 49 kişilik kontrol gruplu çalışmalarında gebelikte tüketilen çikolatanın herhangi bir iyileştirici 
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etkisine rastlanmamıştır. Saftlas ve arkadaşlarının (2010)  çalışmalarında ise; 216 preeklampsi ve gestasyonel 
hipertansiyonu olan (>16 haftalık) gebeler ile 2351 normotansif gebelerin çikolata tüketimi ile ilgili sorulara 
olumlu cevap verdikleri,  normotansif gebelerin özellikle 1. trimesterde çikolata tüketiminin daha fazla oldu-
ğu belirlenmiştir. Mogollon ve arkadaşlarının (2010) çalışmalarında da gebelik sırasında plasebo veya düşük 
flavanol çikolata tüketimi ile karşılaştırılan sistematik bir derlemede çikolata tüketiminin preeklampsi gelişme 
riskinin azaltılmasında yararlı etkileri olduğu görülmüştür. Klebanoff ve arkadaşlarının (2009) 2105 gebede 
yaptıkları çalışmalarında  (<20 hafta ve >26 haftalıkken olmak üzere 2 kez) serum theobromine düzeyleri in-
celenmiştir. Fakat çalışma sonucunda preeklampsinin gelişimine theobromine’nin engel olduğuna dair yeterli 
kanıta ulaşılamamıştır. Triche ve arkadaşlarının (2009) 1681 gebenin 1. ve 3. trimesterinde serum theobromine 
değerleri incelenmiş ve gebelikte çikolata tüketiminin preeklampsi riskini azaltabileceği gösterilmiştir. Sonuç 
ve Öneriler: Literatürde gebelikte çikolata tüketiminin preeklampsi gelişimi üzerindeki etkileri konusunda 
olumlu ya da etkisiz olduğunu söyleyen iki farklı görüş mevcuttur. Fizyopatolojik süreçte çikolata tüketiminin 
preeklampsinin önlenmesi konusunda muhtemel etkisini anlamak için ek deneysel çalışmalara ihtiyaç duyul-
maktadır.

Anahtar Kelimeler :  Çikolata, Preeklampsi, Hipertansiyon, Proteinüri
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KULLANILAN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİNİN KADIN CİNSEL YAŞAM KALİTESİNE  
ETKİSİ
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Öz: Giriş: Cinsellik, insanın önemli bir fonksiyonu ve temel gereksinimlerinden biridir (Arrington, Cofran-
cesco  & Wu 2004). Doğum öncesi dönemde başlayıp hayat boyu süren bu gereksinim; insanların değerleri, 
inanışları, duyguları, kişilikleri, sevdikleri ve sevmedikleri şeyler, tutumları, davranışları, fiziksel görünümleri 
ve içinde yaşadıkları toplumla şekillenir (Bozdemir ve Özcan 2011). Biyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik, 
siyasi, kültürel, etik, yasal, tarihsel, dinsel ve manevi faktörlerden de etkilenir (Collumbien ve ark 2012). Cin-
sel yaşam kalitesi, bireyin kendi cinselliğini olumlu ve olumsuz olarak değerlendirmesi ve bu değerlendirmeye 
verilen duygusal yanıt olarak tanımlanmaktadır (Dogan, Tugut, Golbasi 2013). Yaşam kalitesinin ayrılmaz bir 
parçası olan cinsellik ve ilişkili problemler (Kurt, Yavan,  Nizam 2015) iyilik halini ve genel yaşam kalitesini 
olumsuz etkilemektedir (Kim 2005, Maasoumi et al. 2013). Cinselliğin fiziksel, psikolojik ve sosyokültürel 
yönünü içeren bir değerlendirme ve cinsel danışmanlık hemşirenin/ebenin rollerindendir. (Özmen 1999, Mete 
2008). Amaç: Bu çalışma, kullanılan aile planlaması yönteminin kadınların cinsel yaşam kalitesi üzerine etki-
sini ortaya koymayı hedeflemiştir. Kapsam: Bu çalışmanın evrenini İç Anadolu Bölgesi’nde bir ilçede yaşa-
yan, cinsel yönden aktif olan, üreme çağında olan (klimakterik dönemde olmayan), örneklemini ise çalışmaya 
dahil edilme kriterlerine uyan 377 kadın oluşturmuştur. Çalışma, ilçede bulunan Devlet Hastanesi’nde Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde yürütülmüştür. Çalışmaya katılmıştır. Araştırma verileri 2015 yılında 
Nisan ve Mayıs aylarında toplanmıştır. Sınırlıklar: Verilerin yalnızca bir kurumdan toplanması, örneklem gru-
bunun araştırmaya katılmayı kabul etmede kültürel nedenlerle çekingen davranması ve cinsel yaşam kalitesini 
değerlendiren Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış yalnızca bir ölçeğin bulunması bu araştırmanın 
sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Yöntem: Verilerin toplanmasında, bireylerin sosyodemografik özelliklerini ve 
kullandıkları aile planlaması yöntemini değerlendirmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen 15 soruluk 
veri toplama formu kullanılmıştır. Cinsel yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla da “Cinsel Yaşam Kalitesi 
Ölçeği-Kadın (CYKÖ-K)” kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe versiyonun cronbach’s alpha değeri 0.83 (Tuğut, 
Gölbaşı 2010) olup, bu çalışmada 0.86 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21 istatistik 
programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ölçek puanlarının normal dağılıp 
dağılmadığı Shapiro Wilk testi ile test edilmiş ve normal dağılıma uygun dağılmadığı için nonparametrik 
yöntemler uygulanmıştır. Demografik değişkenler sayı ve yüzde cinsinden özetlenmiştir. Ölçek puanları ba-
kımından iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında Kruskal 
Wallis testi kullanılmıştır. Anlamlı farklılık bulunan gruplarda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 
saptamak için çoklu karşılaştırma testlerinden olan Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testinden yarar-
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lanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir. Bu araştırma için Konya Akşehir 
Devlet Hastanesi’nden Sayı: 96512028/770 Tarih: 18.03.2015 kurum izni alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya 
katılan kadınların yaş ortalaması 33.44±8.11 (Min: 19, Max: 51), %32.4’ü ilkokul mezunudur. Eşlerin öğrenim 
durumu incelendiğinde ise %34.2’sinin üniversite ve üzeri öğrenim gördüğü tespit edilmiştir. Çalışmada en sık 
kullanılan yöntemler sırasıyla; kondom (%29.4), RİA (%21.8), geri çekme (%18), oral kontraseptif (%12.5), 
tüpligasyon(%7.4) ve takvim yöntemi (%0.8) olarak saptanmıştır. Katılımcıların %8.8’i ise ne kendisinin ne 
de eşinin herhangi bir yöntem kullanmadığını belirtmişlerdir. Kadınların %61.6’sı kullandığı yönteme eşi ile 
birlikte karar verdiğini, %85.8’i kullandığı yöntemden memnun olduğunu belirtmiştir. Araştırma sonuçlarına 
göre; kullanılan kontraseptif yöntemin, kadınların CYKÖ-K puanlarını etkilediği bulunmuştur (KW=24.372 
p=.000). Hormonal yöntem ve kondom ile gebelikten korunan kadınların CYKÖ-K puanları; RİA, tüpligas-
yon ile korunan ve yöntem kullanmayan kadınların puanlarından yüksek bulunmuştur (p<.05). Kontraseptif 
yöntemi 37 ay ve daha uzun süredir kullananların CYKÖ-K puanları, daha kısa süre kullananlara göre daha 
yüksek bulunmuştur (p<.05). Kullandığı kontraseptif yönteme eşi ile birlikte karar veren kadınların CYKÖ-K 
puanları, kendisi ya da eşi tek başına karar verenlere göre daha yüksek olarak saptanmıştır (p<.05). Ayrıca 
kullandığı kontraseptif yöntemden memnun olan kadınlar, memnun olmayanlara göre daha yüksek CYKÖ-K 
puanı almışlardır (Z=-4.058 p=.000). Sonuç: Çalışma sonunda; CYKÖ-K puanını, kadınların kullandıkları 
kontraseptif yöntemin, yöntem kullanım süresinin, yöntemi kullanmaya karar veren kişinin ve yöntemden 
memnun olma durumunun etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kontraseptif yöntem, Cinsellik, Hemşirelik
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EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN; EBELİK MESLEĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE 
GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Neslihan YILMAZ SEZER, İlknur Münevver GÖNENÇ, Menekşe Nazlı AKER,  
Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara / Türkiye
nyilmaz@ankara.edu.tr

ID:430 K:172

Öz: Giriş: Bir mesleğin gelişiminde mesleki beklentiler önemlidir. Mesleki beklenti, bireyin önceki deneyim-
lerden yola çıkarak gelecekte gerçekleşmesini umduğu durumları içermektedir. Bireylerin, öğrenciliklerinden 
itibaren, meslekleri ile ilgili beklentileri oluşmaya başlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin görüşlerinin belir-
lenmesi mesleki algılarının ortaya konması açısından gereklidir. Bireyler meslekleri ile ilgili geleceğe yönelik 
planlama yaparken mesleklerinin olumlu-olumsuz yönleri ve kendilerini bekleyen tehdit ve fırsatların farkında 
olmalıdır. Bu nedenle bu çalışmanın ebelik öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Amaç:  
Bu araştırmanın amacı ebelik bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin, ebelik mesleğinin dünü, bugünü ve gele-
ceği hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Kapsam:  Araştırmanın evrenini Ankara’da bir üniversitenin ebe-
lik bölümünde öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklemini ise çalışmaya katılmayı 
kabul eden 25 öğrenci oluşturmuştur. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, bir 
üniversitenin ebelik bölümü öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem:  Araştırmada niteliksel bir araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara’da bir üniversitenin ebelik bölümünde öğrenim gören 
mezuniyet aşamasındaki 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 
25 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilere kompozisyon formu verilerek konu ile ilgili görüş-
lerini yazmaları istenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılarak, veriler SWOT 
analizine uygun olarak gruplandırılmıştır.  Bu araştırma için Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanlığı’ndan Tarih: 17.01.2017 Sayı:78273711-044-E.270 kurum izni alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya 
katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 22.2 olduğu saptanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler dört ana 
temada toplanmıştır. Bunlar; ebelik öğrencilerinin ebelik mesleğinin geçmişteki durumuna ilişkin görüşleri, 
ebelik öğrencilerinin ebelik mesleğinin günümüzde ülkemizdeki durumuna ilişkin görüşleri, ebelik öğrenci-
lerinin ebelik mesleğinin günümüzde dünyadaki durumuna ilişkin görüşleri ve ebelik öğrencilerinin ebelik 
mesleğinin gelecekteki durumuna ilişkin görüşleri şeklindedir.  Öğrenciler,  ebelerin kadınlar, gebeler ve anne-
ler ile yakın iletişim halinde olmalarını, doğumda söz sahibi olmalarını ve mesleklerini sevmelerini mesleğin 
geçmişteki güçlü yönü olarak ilk üç sırada, eğitimin ve teorik bilginin yetersiz olmasını, usta çırak ilişkisinin 
olmasını ve uygulamada kanıtların yetersiz olmasını mesleğin geçmişteki zayıf yönleri olarak belirtmişlerdir.  
Ayrıca ebelerin toplum tarafından saygın görmelerini, kadınlara ulaşabilir olmalarını ve danışmanlık konusun-
da söz sahibi olmalarını geçmişte ki fırsatları olarak, yetersiz bilgi nedeniyle hatalı uygulama yapma risklerini, 
güncel bilgilere ulaşamamalarını ve yasal haklarının sınırlı olmasını ise geçmişteki tehditleri olarak değerlen-
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dirmişlerdir.  Öğrenciler, mesleğin bugünü için, ülkemizde eğitim sistemine verilen önemin artmasını, bilgi 
düzeylerinin artmasını ve farklı meslek gruplarıyla iletişim halinde olmalarını, dünyada ise ebeliğin evrensel 
bir meslek olmasını, statüsünün iyi olmasını ve gebelik takibinde ve doğum eyleminde ebenin primer olarak 
rol almasını ebeliğin güçlü yönleri olarak ifade etmişlerdir. Ülkemizde ebelerin devlet kurumlarında istihdamı-
nın sınırlı olması, çalışma saatlerinin yoğun olması ve çalışma şartlarının zorluğu, dünyada ise küresel mesleki 
dayanışmanın yetersiz olması, mesleğinin statüsünü arttıracak uluslararası ortak çalışmalara ihtiyaç duyulması 
ve evrensel görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanmasına ve arttırılmasına ihtiyaç duyulmasını meslekleri-
nin zayıf yönleri olarak ilk üç sırada belirtmiştir.  Ebelerin iş bulma imkanının iyi olması, gerekli malzemelere 
erişim kolaylığının olması ve tercih edilen bir meslek olması mesleğin ülkemizdeki bugünkü fırsatları olarak, 
hastaneler ve sağlık kuruluşlarının fazla olması, eğitime önem verilmesi, meslekte gelişmiş ülkelerin olması 
ise mesleğin evrensel fırsatları olarak bildirmişlerdir. Malpraktis, ebelerin görevlerinin farklı meslek grupları-
na dağıtılması, hekimlerin doğum eyleminde daha aktif rol almaları ve doğum koçluğunun yaygınlaşması ise 
öğrenicilerin meslekleri açısından ülkemizde ve dünyada tehdit olarak algıladığı durumlar olarak belirlenmiş-
tir. Öğrenciler mesleklerini ilerde daha saygın, değer verilen, daha aktif rol alan ve otonomi sahibi olan bir 
meslek olarak görmek istediklerini ifade etmişlerdir.  Bu amaçla mesleki haklarını savunmaları, birlik olmaları 
ve lisansüstü eğitim almaları gerektiğini belirtmişlerdir. Sonuç: Ebelik öğrencilerinin, ebelik mesleğinin gerek 
geçmişte, gerekse bugün ülkemizde ve dünyadaki konumu hakkında güçlü-zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri 
konularında bildirdikleri görüşleri, farkındalıklarının yüksek olduğunu düşündürmüştür. Bu farkındalık gele-
cekteki ebelik mesleğine ilişkin görüşlerine de yansımaktadır. Öğrencilerin bu görüşleri doğrultusunda mezun 
olduktan sonra ebelik mesleğinin gelişimin olumlu yönde katkı sağlayacakları düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik Öğrencileri, Ebelik, SWOT Analizi
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ÇOCUK EVLİLİKLER VE KAYBEDİLEN GELECEK

Şenay TOPUZ, Neslihan YILMAZ SEZER
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara / Türkiye

ylmzneslihan@hotmail.com
ID:429 K:172

Öz: Giriş: Çocuk haklarına dair sözleşmeye göre çocuğa uygulanabilecek aksi yönde kanun olmadığı sürece 
18 yaşın altındaki herkes çocuk kabul edilmektedir. Türk Medeni Kanununun 124 üncü maddesinde de evlen-
me ehliyeti için 17 yaş sınır olarak belirlendiğinden 18 yaşın altında yapılan evlilikler de bu bağlamda “çocuk 
evliliği, erken yaşta evlilik, çocuk gelin” gibi terimlerle ifade edilebilir. Çocuk hakları açısından bakıldığında 
hem erkek hem de kız çocukları için önemli bir sorun olmakla birlikte, evliliğin ve beraberinde gelişen ge-
beliğin neden olduğu olumsuz durumlar kız çocukları açısından daha ciddi sorunların yaşanmasına zemin 
hazırlamaktadır. Erken evlilikler kız çocukları ve kadınların toplumdaki eşitsiz konumunu pekiştirmekte ve 
her anlamda bireysel tercihlerini azaltmaktadır. Kadınları eğitimsizlik, yoksulluk, cahillik ve bağımlılık kısır 
döngüsüne hapseden bu evlilikler onların geleceğe dair hayallerini de ellerinden almaktadır. Erken yaşta ya-
pılan evliliklerin aynı zamanda bir çocuk hakkı, kadın hakkı ve insan hakkı ihlali olduğu da unutulmamalıdır. 
Amaç: Türkiye’nin ve bazı ülkelerin önemli bir sorunu olan çocuk yaşta evlilik konusuna dikkat çekmek ve 
ilgili literatüre katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu çalışma ‘Çocuk Evliliği, Erken 
Yaşta Evlilik, Çocuk Gelin’, anahtar kelimelerini içeren tarama ile elde kaynakları kapsamaktadır. Yöntem: 
Çalışma ‘Çocuk Evliliği, Erken Yaşta Evlilik, Çocuk Gelin’, anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan literatür 
taraması sonucu derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Etik kurul ve 
kurum izni alınmamıştır. Bulgular: Erken yaşta evlenme oranları tüm Dünya’ da azalsa da halen özellikle kız 
çocukları çocuk yaşta evlendirilmekte, çocuklukları yarıda kesilmekte ve gelecekleri ellerinden alınmaktadır. 
Türkiye’nin ve özellikle Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin sorunu olan erken 
evliliklerin nedenlerine bakıldığında düşük eğitim seviyesi, ekonomik sıkıntılar, savaş ve felaketler, kültürel 
farklılıklar, gelenek, görenek ve yanlış dini inanışlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, aile içi şiddet ve toplumsal 
baskı, mal paylaşımı ve mülkiyet gibi çeşitli sebepler sıralanabilir. Erken evliliklerin en önemli nedenlerinden 
olan yetersiz eğitim erken yaştaki evliliklerin hem sebebi hem de sonucudur. Şöyle ki ebeveynlerin ve çocuk-
ların eğitim düzeyi düştükçe erken evliliklerin oranı artmakta, erken evlilikler arttıkça da çocukların okula 
devamlılığında azalma görülmektedir. Eğitimine devam edemeyen çocuklar, meslek sahibi olma ve çalışma 
hayatına katılma hakkından da mahrum bırakılmaktadır bu durumda özellikle kız çocuklarını fazlasıyla olum-
suz etkilemektedir. Eğitimsizliğin önüne geçilmediği toplumlarda erken evliliklerin de önlenebilmesi imkânsız 
hale gelmektedir. Bu nedenle erken yaşta evlilikleri önlemenin temel unsuru eğitimdir. Çocuk evlilikler ve 
sonrasında yaşanan gebelikler, sadece evlenen kişilerin hayatını değil gelecek kuşakları da etkilemesi açısın-
dan çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. Erken yaş gebeliklerin kısa ve uzun vadeli çeşitli olumsuz sağlık 
sonuçları doğurduğu, Dünya’nın pek çok ülkesinde önemli ölçüde mortalite ve morbidite nedeni olduğu bilin-



121

SÖZEL BİLDİRİLER

mektedir. Kadının bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan gelişimini tamamlamadan gebe kalması durumunda hem 
anne hem de bebek olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle, erken yaş gebelikler yani adölesan gebelik ciddi bir 
halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Erken yaşta evlenen kız çocuklarının cinsel ilişki, gebelikten 
korunma yolları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebelik, düşük, anne olma, bebek beslenmesi ve bakımı gibi 
konularda ki bilgileri yetişkin kadınlara göre yetersiz olduğundan, erken yaşanan gebelik süreci sadece kişinin 
kendi hayatına değil, doğacak olan bebeğe, ailesine dolayısıyla yaşadığı topluma ciddi yükler getirmektedir. 
Sonuç: Sonuç olarak, erken yaşta evlilikler insan haklarının ihlaline neden olan, kadının toplumsal değerini 
düşüren, eğitim ve yaşam hakkı olmak üzere temel insan haklarını elinden alan çok önemli bir sorundur. Bu 
evliliklerin önlenebilmesi toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sağlıklı anne, sağlıklı bebek, sağlıklı aile ve sağlıklı 
toplum ilkesini benimseyen birçok sağlık disiplini için çok önemli bir hedeftir. Bu nedenle bu önemli sorunun 
ortadan kaldırılması ve daha sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi için farkındalık çalışmalarının yapılması, top-
lumun eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi tüm sağlık çalışanlarının amacı olmalıdır. Sağlık profesyonelleri içinde 
hemşirelerin hem daha çok kadınlar tarafından tercih ediliyor olması hem de gebelik sürecinden itibaren hiz-
met verdiği aileye diğer sağlık çalışanlarından daha kolay ulaşabiliyor ve yönlendirebiliyor olması bu sorunun 
çözümünde ne kadar önemli bir kaynak olduklarını görmek açısından da önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk Evliliği, Erken Yaşta Evlilik, Çocuk Gelin, Çocuk Hakları
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KADININ AĞIR YÜKÜ: İNFERTİLİTE VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SÜRECİ

Sevgi HÜR, Nevin ONAN
Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Karabük / Türkiye
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Öz: Giriş: İnfertilite çiftleri özellikle de kadını fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan çok boyutlu olarak etkileyen 
yaşamsal krizlerden biridir. İnfertilenin kadına ait bir sorun olarak algılandığı ve anneliğin kadın kimliğinin 
önemli bir parçasını oluşturduğuna inanılan kültürlerde kadınlar için en önemli sorunlardan biri toplum tara-
fından oluşturtulan damgadır. İnfertilite nedeniyle kadınlar bir dizi duygusal değişimden geçmekte hamilelik 
ve çocuk doğurma deneyiminin kaybı, emzirme deneyiminin kaybı, ilişkilerin kaybı, statü kaybı gibi çoklu 
kayıplar yaşamaktadırlar. Tedavi süreci de çiftler üzerinde stres oluşturmakta, tedavinin her aşamasında belirli 
bedensel ve psikolojik güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Amaç: Bu çalışma, infertilite nedeniyle kadın-
ların yaşadıkları süreç ve bu süreçte psikiyatri hemşireliği uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Kapsam: İnfertilite nedeniyle kadınların biyopsikososyal boyutlarda neler yaşadıkları, bu 
süreçten nasıl etkilendikleri ve infertil kadınlara yönelik psikiyatri hemşireliği uygulamalarını kapsamaktadır. 
Sınırlıklar: Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ve literatür ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışma literatür inceleme 
yöntemi kullanılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Bulgular: 
İnfertilite ile ruhsal belirtiler arasında ciddi bir ilişki olduğu bildirilmektedir. İnfertil kadınlarda başta ankisyete 
ve depresyon olmak üzere cinsel işlev bozukluğu, somatizasyon bozukluğu, distimi, panik bozukluk, obsesif 
kompulsif bozukluk, sosyal fobi, alkol ve madde bağımlılığı sık görülebilmektedir. İnfertil kadınların psiki-
yatrik bozuklukların gelişimi açısından riskli bir grup olduğunun bilinerek olguların biyopsikososyal açıdan 
irdelenmesi ve psikiyatrik yardım arayışlarının desteklenmesi önemlidir. Bu risk grubundaki birey ve ailelerin 
emosyonel, felsefi, gelişimsel, bilişsel ve davranışsal tepkilerini, ruhsal ve psikososyal sorunlarını tanımlayan; 
tedavi ve bakımında rol alan psikiyatri hemşireleri infertil kadınlara profesyonel danışmanlık hizmetlerinin 
sunulmasında önemli bir noktada yer almaktadır. Tanı aşamasında başlayan uzun süreç boyunca çiftlerin özel-
likle de kadınların gerekli desteği alabilmeleri bu süreçte görülebilecek psikiyatrik bozuklukların önlenmesi ve 
uygun başa çıkma stratejilerin oluşturulması açısından önemlidir. İyi bir psikososyal değerlendirme ile kadının 
yaşadığı stresörler, kullandığı baş etme mekanizmaları ve sosyal destek sistemleri belirlenerek gereksinim 
duyduğu psikososyal bakım planlanabilir. Gereksinim duyulan bilgilerin sunularak bilgi eksikliğinin gideril-
mesi tedaviye uyumu arttırabilir. Kadınların duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilecekleri terapötik bir 
ortamın sağlanması, infertilite ve tedavi sürecine ilişkin hem olumlu hem de olumsuz duyguların paylaşılması 
süreç ile baş etmede önemlidir. İnfertiliteye karşı gösterilen tepkiler çiftler arasında faklı olabilir. Savunma 
mekanizması olarak kadın ve erkeğin farklı stratejileri kullanıyor olması çiftlerin birbirlerini almasını güçleş-
tirirken, eşlerin birbirlerini duygusal yönden desteksiz bırakması aile bağlarında zayıflamayla sonuçlanabilir. 
Özellikle suçluluk, öfke, çaresizlik, güçsüzlük gibi olumsuz duygularının bastırılmadan açıkça ifade edilebil-
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mesi çiftin duygularına olan farkındalığını artırmaktadır. Kadın ile birlikte çocuk sahibi olamamanın kadın 
açısından psikolojik anlamı tartışılmalıdır. Kadının kişisel güçlerinin farkına varması sağlanmalıdır. Kadının 
bu süreçte kullandığı baş etme mekanizmaları değerlendirilmelidir. Etkili başa çıkma mekanizmaları destekle-
nirken etkisiz başa çıkma mekanizmalarının değiştirilmesi için çalışılmalıdır. Psikiyatri hemşireleri terapötik 
iletişim becerilerini kullanarak kadına bir birey olarak benzersiz ve değerli olduğu, duygu ve düşüncelerinin 
anlaşıldığı mesajını iletmelidirler. Bunların yanında bilişsel davranışçı, duygusal-problem odaklı ve destekle-
yici terapi gibi terapiler ile stres ve kriz yönetimi uygulamalarının faydalı olduğu belirtilmektedir. Kadınla-
rın psikososyal sorunlarının ele alınıp uygun hemşirelik bakımının geliştirilmesi, kadınların tedavi sürecine 
uyumlarını, psikolojik iyilik hallerini artırırken psikiyatrik bozuklukların gelişimini önleyecektir. Bunun için 
öncelikle sağlık hizmetlerinde konsültasyon ve liyezon psikiyatrisi hizmetlerine yer verilmesi gerekmekte ve 
psikiyatri hemşirelerinin hastalarda gelişebilecek ruhsal hastalıklarının erken dönemde fark edilebilmesi ve et-
kili hemşirelik girişimlerinin planlanabilmesine yönelik eğitim programları yürütmeleri gerekmektedir. Psiki-
yatri hemşireleri infertilite kliniğinde çalışan hemşirelerle iş birliği içerisinde hemşirelere ve/veya diğer sağlık 
personeline yönelik olarak infertil kadınları psikososyal yönleriyle holistik olarak ele alınabilmesi noktasında 
eğitici rol oynamalıdırlar. Sonuç: Yapılan literatür incelemesine göre, infertilitenin kadının yaşamını çok yön-
lü olarak etkileyen bir kriz durumu olduğu söylenebilir. Psikiyatri hemşireleri, bu krizin kadın üzerindeki etki-
lerini azaltmaya yardımcı olmada, oluşabilecek psikiyatrik bozuklukların erken dönemde fark edilerek gerekli 
psikososyal desteğin sağlanmasında kilit noktadırlar. İnfertil kadınlara profesyonel danışmanlık hizmetlerinin 
sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Kadın, Psikiyatri Hemşireliği
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIKLA VE CİNSEL 
YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ  

BELİRLENMESİ

Özcan ÖZENÇ,   Sibel ERGÜN,  Gülşah SUNAY
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir / Türkiye

ozenc@balikesir.edu.tr
ID:427 K:359

Öz: Giriş: Üniversite gençliği, toplumun sosyo-kültürel yapısının en dinamik unsurlarından biridir. Üniversite 
dönemindeki gençler, sosyal olgunluğa erişmek için kendi kendini yönetebilme, toplumun genel ve evrensel 
değerlerine uyabilme, gerçekçi kararlar alabilme ve cinsel kimliğine uygun olan davranışları kazanmak zorun-
dadır. Yine bu dönemde yaşanan hızlı sosyokültürel değişim ve ergenlik döneminde cinsel konularda yeterli 
eğitim almama durumu gençleri cinsel sağlık ve üreme sağlığı açısından risklere açık bir topluluk haline getir-
mektedir. Üniversite gençleri; üreme sağlığı sorunlarını sık yaşamalarına rağmen bu alandaki sağlık hizmetle-
rinden en az yararlanan gruptur. Cinsellik ve cinsel yaşam sorunları gençlerin sağlığını en fazla etkileyen ko-
nulardandır. Gençlerin erken yaşta cinsellik deneyimi, kontraseptif kullanmada yetersizlik, erken yaşta evlilik 
ve gebelik, isteyerek ve güvensiz koşullarda düşük yapma ve CYBE hastalıkları temel üreme ve cinsel sağlık 
sorunlarıdır.Amaç: Çalışma Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören hemşirelik üçüncü 
sınıf öğrencilerinin cinsel sağlık/üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan HIV/AIDS konusundaki bilgi düzeyle-
rini belirlemek ve bilgilerine etki eden sosyo-demografik faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Kapsamı: 
Yapılan bu çalışmanın evrenini Hemşirelik üçüncü sınıflarındaki toplam 185 öğrenci oluşturmaktadır. Evren-
den örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmanın yapıldığı gün okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul 
eden toplam 145 öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma maliyet ve zaman gerektirdi-
ğinden Balıkesir Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma 
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nden izin alınarak (Tarih ve Sayısı 17.02.2017-4510) yapılmıştır. 
Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan 30 soruluk anket formu ile toplanmıştır. Anketler öğrencilere 
sınıflarında, gözlem altında uygulanmıştır. Anket uygulaması öncesinde öğrencilere araştırma ile ilgili bilgi-
ler verilerek bilgilendirilmiş olurları alınmış, kabul edenler anketleri doldurmuştur. Araştırmadan elde edilen 
verilerin analizinde yüzdelik ve ki kare testleri kullanılmıştır. Bulgular: Anket çalışmamıza Sağlık Yükseko-
kulu hemşirelik bölümü 3/A- 3/B sınıflarında okuyan toplam 145 öğrenci katıldı. Katılımcıların % 72.0’sinin 
kız, % 28.0 ‘inin erkek öğrenci olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan öğrencilerin %92.0’ının yaş ortalaması 
21.0 bulundu. Öğrencilerin %96.0’sı bekar,%36.0’sı büyük şehirde ikamet etmekte olduğunu belirtmektedir. 
Öğrencilerin %94.0 ‘ü üreme sağlığı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır %82.0’si fiziksel ve cinsel gelişimin er-
genlik sonrasında tamamlanmakta olduğunu,%86.0’sı cinsellik bireyin bedensel ve ruhsal katılımıyla gerçek-
leşen, doyuma ve üremeye yönelik yaşadıkları demiştir. Örneklem grubunun %48.0’ı Mastürbasyon yapmayı 
doğru bulduklarını %52.0’ı ise yanlış bulduğunu belirtmiştir. Evlilik öncesi cinsel deneyime ilişkin soruya 
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öğrencilerin%64.6’’sı “flörtün ötesine karşı olduğunu, Öğrencilerin %94.0’ı ertesi gün hapı ilk 72 saat için-
de kullanılmalıdır demiştir. Öğrencilerin %98.0’ı AIDS’in kesin tedavisinin olmadığını, Öğrenciler%84.6’sı 
cinsel yolla bulaşan hastalıklara AIDS, Hepatit B” cevabını vermişlerdir.% 94.8’i her cinsel ilişki sırasında 
doğru kullanılan kondomlar cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korur demişlerdir. Yaş ile kızlar erkeklere göre 
daha geç fiziksel gelişim başlar sorusu arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır. (p<0.05).Cinsiyet 
ile kondom kullanma arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Cinsel sağlık 
eğitim programlarının, gençlerin cinsel sağlığını koruma ve geliştirmede önemli ve etkili bir yol olduğu gö-
rülmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu evlilik öncesi cinsel deneyime karşıdır. Öğrenciler cinsel yolla bulaşan 
hastalıkları ve bunlardan korunma yollarını bilmektedir. Üniversitede eğitim gören öğrenciler için üniversite 
içerisinde posterler, afişler, duyuruların yapılması ve verilen eğitimlerin yinelenmesi, farklı eğitim teknikleri-
nin kullanılması ve öğrencilerin bu konudaki düşüncelerinin alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Gençliği, Cinsellik, Cinsel Sağlık
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ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SANTRAL VENÖZ  
KATATERLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ

Hicran TÜRKKAN ,  Aysel TOPAN
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Zonguldak / Türkiye
htrkkn1991@gmail.com

ID:424 K:369

Öz: Giriş: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), fiziki durumu ağır olan hastalara, olabilecek en üst düzeyde yaşam 
fonksiyonlarını desteklemek amacıyla çok sayıda değişik teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı bakım mer-
kezleridir . Damar içi kateterler, yoğun bakım sürecindeki kritik hastalarda, damar yolu sağlamak, parenteral 
beslenme, geniş hacimli sıvıların hızlı ve güvenli bir şekilde infüzyonunu sağlamak, santral venöz basıncını 
ölçmek ve hemodiyaliz gibi birçok girişim için uygulanan standart yöntemlerden biridir. Kateterler uygulama 
yerine göre periferik veya santral diye iki gruba ayrılır. Santral venöz kateterizasyon (SVK) yoğun tedavi 
gereksinimi olan hastalarda yaygın olarak kullanılan standart uygulamalardan biri olmuştur. Erişkinlerdeki 
başarılı uygulamalardan sonra çocuk yoğun bakım ünitelerinde sağladığı avantajlar nedeni ile kullanımı her 
geçen gün artmaktadır. Buna rağmen erken ya da geç dönemde ortaya çıkabilecek komplikasyonları nede-
niyle santral venöz kateterizasyonun hasta gereksinimlerine göre düşünülmelidir.  YBÜ’de bakım ve tedavi 
alan hastaların genel olarak bozuk sağlıklarına ek olarak bu olumsuz durumlardan etkilenmemelerini veya 
mümkün olduğunca az etkilenmelerini sağlamak, her hastaya özgü bireyselleştirilmiş kaliteli bir hemşirelik 
bakımı ile mümkün olabilir. Yapılan kateter bakımı ile katetere bağlı enfeksiyon ve diğer komplikasyonların 
gelişme oranı azaltılabilmektedir. Yoğun bakım hemşireleri bakım ve tedavi alan hastalara uygulanan araç ve 
gereçlerle ilgili yüksek derecede özel bilgi, deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Yoğun bakım hemşiresi 
hastalarda oluşan bulguları ilk saptayan, yorumlayan kişilerdir. Hemşirenin hasta için en uygun araç ve gereçle 
ilgili doğru kararı kısa sürede verebilmesi yaşam kurtarıcı olabilir. SVK hekim tarafından yerleştirildikten 
sonra kateter bakımını yapmak ve komplikasyonlarını bilmek, hastanın zarar görmesini önlemek hemşirenin 
sorumluluğundadır. Bu  nedenle de hemşirelerin bilgi düzeyi oldukça önemli bir yere sahiptir. Amaç: Bu der-
lemede pediatrik SVK kateterin bakımında, aseptik tekniğin sürdürülmesinde ve komplikasyonların önlenme-
sinde bilginin önemli olması nedeniyle yoğun bakım hemşirelerin SVK kateter bakımı ve takibine ilişkin bilgi 
düzeylerinden bahsedilmiştir. Kapsam: Yapılan bu derlemenin içeriğini; pediatri yoğun bakım ünitelerinde 
santral venöz kataterizasyon bakımı ve bu konuda hemşirelerin bilgi düzeyleri hakkında yapılmış randomize 
çalışmalar, meta-analiz ve sistematik derlemeler ile güncel literatür bilgileri oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Bu 
derleme; YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademi, PubMed, dergiler ve konuyla ilgili makaleler taranarak 
oluşturulmuştur. Yöntem: Veri tabanlarından yapılan literatür taraması sonucu oluşturulmuştur. Bulgular: 
Literatürde, SVK’ların özellikleri, kateter ile ilişkili enfeksiyon sıklıkları ve risk faktörlerini içeren çalışmalara 
sıklıkla rastlanılmaktadır. Ülkemizde YBÜ’leri arasında yapılan çok merkezli bir çalışmada venöz kateter kul-
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lanma oranı %61, kateter kaynaklı dolaşım enfeksiyonu %17,6 olarak saptanmıştır. SVK’ya bağlı ortaya çıkan 
komplikasyonlar hastanede kalış süresini 7-21 gün uzattığı, mortalite ve morbidite oranı ile sekizinci sırada 
yer aldığı bildirilmektedir. Oysa hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin SVK bakım ve komplikasyon-
ları hakkında bilgi düzeylerini içeren yalnızca bir çalışmaya rastlanılmıştır. Sonuç: Çalışma bulgularına göre, 
hemşirelerin büyük çoğunluğunun SVK’ya ilişkin bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Öncelikli 
olarak hemşirelik eğitimi sırasında, daha sonrasında ise sağlık hizmeti veren kurumlarda küçük gruplar halinde 
hemşirelere SVK’ya ilişkin teorik bilginin yanı sıra pratik uygulamalarında yer aldığı eğitim programlarının 
düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Üniteleri, Santal Venöz Kateter, Çocuk, Hemşire, Hemşirelerin Bilgi Dü-
zeyi
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SİGARA KULLANIMI VE KADIN SAĞLIĞI

Meltem DEMİRGÖZ BAL, Ayla ERGİN
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Ebelik Bölümü, İstanbul / Türkiye

meltemdemirgoz@gmail.com
ID:423 K:177

Öz: Giriş: Sigara kullanımı organların hemen tamamını etkileyen, birçok hastalığa neden olan ve kullanan bi-
reylerde genel sağlığı azaltan bir etkiye neden olmaktadır. Güncel verilere göre 2014 yılında tüm dünyada 5.8 
trilyon sigara içildiği ve mevcut durumda 1.1 milyar kişinin aktif kullanıcı olduğu tahmin edilmektedir. İçinde 
yaklaşık 4000 kadar kimyasal madde barındıran sigara her altı dakikada bir kişinin doğrudan ya da dolaylı ola-
rak ve her yıl 600 binden fazla kişide pasif içiciliğe bağlı olarak olan hayatlarını kaybetmektedirler. HIV, yasa-
dışı ilaç ve alkol kullanımı ve motorlu araç yaralanmalarına sigara kullanımı eşlik ettiği zaman daha ölümcül 
sonuçlara neden olmaktadır. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarının (KOAH) % 80’inin nedeni de sigaraya 
bağlanmaktadır. Sigaranın koroner kalp hastalık riskini 2-4 kat, inme riskini 2-4 kat, erkeklerde akciğer kanseri 
riskini 25 kat ve kadınlarda akciğer kanseri riskini 26 kat artırdığı tahmin edilmektedir. Sigara içimi sıklıkla 
erkeklere atfedilmiş bir davranış olmakla birlikte, güncel verilere göre sigara kullanımı kadınlar arasında da 
hızla artmaktadır. 2017 yılı itibariyle 176 milyon adölesan kadının sigara kullandığı bildirilmektedir. Özellikle 
büyük sigara şirketleri, sigara kullanımının kadın haklarına sahip çıkma ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 
karşı duruş sergileme ile ilişkilendiren bir algı operasyonu yapmaktadırlar. İlaveten cazibeli, seksi, başarılı, 
özgüveni yüksek kadınlar sigara kullanır algısı yaratarak pazar paylarını artırmaktadırlar. Sigara paketlerinin 
kadınlara daha fazla hitap eden tasarımları, sigaraya ilave edilen tatlandırıcılar ve sigara şirketlerinin sosyal 
sorumluluk projelerine destek ve sponsor olmaları kadınlar ve tüm toplumda sigara kullanımının kabul edile-
bilirliğini artırmaktadır. Özellikle kadınların zayıf olması gerekliliği üzerine oturtulan kadın algısı sigaranın 
zayıflatıcı etkisi nedeniyle kullanımını kadınlar arasında belirgin şekilde artırmaktadır. Sigara kullanımı kadın 
ve erkekler üzerine ciddi sağlık problemleri yaşatmakla birlikte neden olduğu bazı durumlar sadece kadın cin-
siyetine özgüdür. Ayrıca kadınların tüm dünyada daha düşük gelir ve eğitim seviyesine sahip savunmasız grup 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda sigarayı bırakabilme olasılıkları da erkeklerden daha düşük olmakta-
dır. Amaç: Bu derlemenin amacı, sigara kullanımı ile kadın sağlığı sorunları arasındaki ilişkiyi teorik çerçeve-
de incelemektir. Ayrıca bu çalışma derleme niteliğinde olduğundan etik kurul /kurum izni gerektirmemektedir. 
Yöntem: Bu çalışmanın konusu ile ilgili literatür taraması ilgili arama motorları taranarak yapılmıştır. Kap-
sam: Yapılan çalışmalar birçok kanser ve kronik hastalığın sigara kullanımı ile ilişkili olduğunu göstermekte-
dir. Kadınlarda en fazla görülen meme kanseri ile sigara kullanımı arasında belirgin bir ilişki saptanmazken, 
güncel çalışmalarda sigara kullanan kadınlarda meme kanseri görülme sıklığının arttığı belirlenmiştir.  

Bütün•	  akciğer kanserlerinin %90’ının nedeni sigara kullanımına bağlıdır ve kadınlar her yıl meme kanse-
rinden daha fazla akciğer kanserinden hayatlarını kaybetmektedir.
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Sigara•	  kullanan kadınlar kullanmayan kadınlara göre iki kat daha fazla servikal kansere yakalanma riski 
altındadır. 
Uterin•	  kanser oluşma riski sigara kullanan kadınlarda belirgin şekilde artmıştır. 
Sigaranın•	  en olumsuz yan etkilerinden biri de kemik sağlığı üzerine olan etkisidir. Özellikle sigara kullanan 
kadınlar postmenopozal döneme ulaştıklarında hiç kullanmayan kadınlara göre daha fazla kırılgan kemik-
lere sahiptir. Hemen daima özellikle pelvis kemik kırılmaları riski altındadırlar. 
Sigara•	  kadın ve erkeklerde beklenen yaşam süresini yaklaşık 10 yıl öne çekmektedir. 
Anne•	  sigara içerse çocuğunda astım atakları gelişme riski anlamı oranda artmaktadır. 
Anne•	  sigara kullandığı zaman sıklıkla vaktinin büyük bölümünü annesi ile geçiren bebekte etkilenmektedir. 
Nitekim annesi sigara kullanan bebeklerde prematür ölüm ve pasif içiciliğe bağlı sağlık sorunları gözlen-
mektedir. Çocukluk çağında ise pasif içiciliğe bağlı kulak infeksiyonları, alt solunum yolu hastalıkları, daha 
sık ve daha şiddetli astım atakları, akciğer gelişiminde yavaşlama, öksürük ve hırıltılı solunum, balgam 
ve nefes darlığı gelişmektedir. Anne ya da babası sigara kullana gençler sigaraya kullanımına daha yatkın 
özellik göstermektedirler.  
Sigara•	  kullanımı erken doğum, ölü doğum, düşük doğum ağırlıklı fetüs, ani ölü bebek sendromu, ektopik 
gebelik ve orofarengeal yarık oluşan fetüs doğma riskini anlamlı şekilde artırmaktadır.  Sigara kullanan 
erkekte sperm sayı ve kalitesinin düşmesi infertiliteye yol açmakta ve doğum defekti ve abortus yaşanma 
riskini artırmaktadır. 
Sigaranın•	  kadın cinselliği üzerine etkisiyle ilgili yapılan çalışmalarda sigara içen kadınlarda içmeyenlere 
göre cinsel fonksiyon bozukluğunun daha sık görüldüğü bildirilmektedir. Bazı araştırmacılar sigaranın ka-
dınlarda özellikle lubrikasyon ve geç orgazm olmayla ilişkili olduğunu rapor etmelerine karşın, sigara içen 
kadınların cinsel fonksiyon bozukluğu ile ilgili patofizyolojik mekanizmalar halen net değildir.
Sigaranın•	  vasküler patoloji üzerine negatif etkisini ortaya koyan çalışmalarda, sigara içen kadınların, ute-
rin, klitoral ve labial kan akım rezistansının içmeyenlere göre yüksek olduğu bildirilmiştir
Sigara•	  kullanan kadınlar ağrılı menstrüel döngü, düzensiz kanama ve menopoza erken girme gibi sağlık 
sorunları deneyimleyebilmektedir. 
Sigara•	  kullanan kadınların sesleri kalınlaşmakta, ciltleri yaşlanmakta ve bozulmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak tütün ve sigara şirketleri giderek pazarlarını daha yoksul ve daha az öğrenim 
görmüş kitlelere kaydırmaktadır. En az dirençli gördükleri grup olan kadınlar ve gençler çok büyük risk altın-
dadırlar. Sağlığa ve eğitime daha az kaynak ayırabilen ve bulaşıcı hastalıklar gibi hastalıkların yükü altında 
ezilen ülkelerde tütün/sigara nedeniyle oluşan sağlık sorunları ile baş edememektedir. Bütün bu nedenlerden 
dolayı hedef kitlesi aslında kadın olan sigara pazarının farkında olarak öncelikle sigaraya başlamama ve baş-
landı ise etkin bırakma stratejileri ile mücadele edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, Kadın, Kadın Sağlığı 
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PRENATAL  VE POSTNATAL DÖNEMDE PREBİYOTİK VE PROBİYOTİK KULLANIMI

Hatice ACAR BEKTAŞ, Ümran YEŞİLTEPE OSKAY
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kocaeli / Türkiye

acarbektas@hotmail.com
ID:422 K:367

Öz: Giriş: Bir organ ya da vücudun bir bölümünde bulunan mikroorganizmaların tamamına mikrobiyota adı 
verilmektedir. Deri, ağız, solunum sistemi, üreme sistemi, boşaltım sistemi ve gastrointestinal sistemin dış 
çevre ile teması bulunan yüzeylerinde mikroorganizmalar mevcuttur.  Mikrobiyota, flora olarak da adlandırılır. 
Prebiyotikler; üst gastrointestinal sistemde sindirime uğramadan kalın bağırsağa ulaşabilen ve orada bazı bak-
teri veya bakteri gruplarının çoğalmasını, aktivitesini uyaran besin maddeleri olup gluktooligosakkarit, inülin, 
fruktooligosakkarit bunlara örnektir. Probiyotikler ise; konakçının bağırsak florasını düzenleyerek ve immün 
sistemini uyararak sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizma desteği olarak tanımlanabilir. Lac-
tobasiller, bifidobacterium örnek olarak verilebilir.  Prebiyotik ve probiyotik besin tüketimi atopi (allerji) ve 
astım, kolon kanseri, irritabl bağırsak sendromu, antibiyotik nedenli diyare, nekrozitan enterokolit, çölyak, üri-
ner ve vajinal hastalıklar, obezite, tip 1 ve tip 2 diyabet gibi hastalık risklerinin azalmasında önemli bir role sa-
hiptir. Hem probiyotik hem prebiyotik içeren ürünlere sinbiyotik denilir. Anne sütü, sinbiyotik besinlere en iyi 
örnektir. Amaç: Bu derleme, prenatal ve postnatal dönemde prebiyotik ve probiyotik kullamının etkilerine dik-
kat çekmek amacı yazılmıştır. Kapsam: Prenatal ve postnatal dönemde prebiyotik ve probiyotik kullanımının 
etkilerini ortaya koyan çalışmaların sonuçları bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Sınırlıklar: 
Çalışmada, veri tabanlarından ulaşılabilinen tam metin makalelerin sonuçlarına yer verilmiştir. Yöntem: Bu 
çalışma, konu ile ilgili yapılmış literatür taranarak derlenmiştir. Bulgular: Prebiyotikler ve probiyotikler kadın 
hayatında daha farklı bir yere ve öneme sahiptir. Kadının florası, farklı yaşam evrelerinde farklı özellikler 
gösterebilir. Özellikle gebelik, doğum ve doğum sonrası floranın dengesi hem anne adayı hem fetal sağlığı da 
etkilemesi açısından özenle ele alınması gereken konulardandır. İnsanlarda çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, 
gebelikte prebiyotik kullanımının, özellikle maternal fekal Bifidobacterium longum artışına neden olduğu, an-
cak bu etkinin yenidoğanın bağırsaklarına geçmediği ortaya konmuştur. Sinbiyotik kullanımının ise gebelikte 
serum insulin konsantrasyonununda ciddi düşüşe neden oluğu ve preeklampsi ve dislipidemi riskinde azalma 
görüldüğü farkedilmiştir. Gebelik sırasında probiyotik kullanımı güvenlidir ve probiyotikler preeklamsi, gesta-
syonel diyabet, vajinal enfeksiyonlar, anne ve bebek kilo alımı ve daha sonra çocukluk çağı hastalıklarından 
koruyucu bir role sahiptir. Probiyotiklerin glisemik kontrol üzerinde, pre-eklampsi riski, genital enfeksiyon ve 
erken doğumun azaltılmasında olumlu etkileri olabileceğini bildiren çalışmalar da mevcuttur. Meta analiz ve 
geniş kohort çalışmalarında, gebelikte Probiyotik kullananların çocuklarında atopik dermatit, egzama ve ri-
nokonjunktivitis görülme oranlarının düşük oluğundan bahsedilmektedir. Ayrıca Probiyotik kullanan annelerin 
sütlerinde sitokin profilinde  ve yenidoğan fekal sIgA oranlarında artış olduğu saptanmıştır. Bu çocukların 
erken çocukluk döneminde aşırı kilo almadğı gözlenmiştir.  En iyi sinbiyotik ürün olan anne sütü ile besle-
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nen bebeklerin bağırsak florasında bolca Bifidobakteriye rastlanmış ve bu bakterinin yeni doğanları ishalden 
koruduğu tespit edilmiştir. Probiyotiklerin de, anne sütü ile beslenme sürecinde, IgM, IgA ve IgG salgılayan 
hücre sayılarını artırarak yenidoğanın bağırsak immünitesini olumlu olarak etkileyebildikleri ve Nekrotizan 
Enterokolit sıklığının azaltılabileceği bildirilmektedirPrebiyotik oligosakaritlerin en sık görülen olumsuz et-
kisi, şişkinlik, gaz ve ishal gibi bağırsak rahatsızlığıdır. Probiyotiklerin ise eğer kontamine olmuşlarsa yan 
etkileri bulunuduğu ifade edilmektedir. Sonuçlar:  Prebiyotikler ve probiyotikler immun yetmezliği olanlar ve 
prematür bebeklerde daha dikkatli olmak kaydı ile güvenle kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Prebiyotik, Probiyotik, Prenatal Dönem, Postnatal Dönem
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PREKANSERÖZ SERVİKAL LEZYON TANISI ALAN HASTALARIN ROY UYUM MODELİNE 
GÖRE UYUM DURUMLARININ İNCELENMESİ

Nigar ÇELiK, Aynur SARUHAN
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kütahya / Türkiye

nigarardic@gmail.com
ID:421 K:368

Öz: Giriş: Serviks kanseri, dünya genelinde kadınlarda kansere bağlı ölümlerde ön sıralarda yer almaktadır. 
Serviks kanseri yavaş ilerleyen, prekanseröz lezyonlardan gelişen ve buna bağlı olarak kanser öncesinde latent 
evresi uzun bir hastalıktır. Erken tanı ile küratif olabilmektedir. Ancak erken tanılanmazsa mortalite oranı yük-
sektir. Tarama programları sayesinde genellikle asemptomatik olan bu lezyonlar tanınabilir ve etkili bir şekilde 
tedavisi gerçekleştirilebilir. Tedavi seçimi, hastanın yaşı, fertilite isteği, lezyonun histolojisi ve klinisyenin 
tecrübesini de içeren pek çok faktöre bağlıdır. Bir lezyonun tanısı birkaç yıl sürebilir. Bu süreçte literatürdeki 
çalışmalara baktığımızda servikal displazi tanısı alan kadınların tanı ve tedavi sürecinde kanser, ölüm korkusu, 
cinsel yaşam, fertilite durumu ile ilgili endişelere bağlı ruhsal sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Toplumun 
her alanda olduğu gibi bu alanda da eğitimi ve bilinçlendirilmesi hemşirelerin vazgeçilmez rolleri arasındadır. 
Hemşireler, bu bakım rollerini gerçekleştirirken hemşirelik bilgi ve uygulamalarını sistematize eden, profes-
yonel iletişimi sağlayan model ve kuramları kullanırlar.  Bu modellerden Roy Uyum Modeli (RUM) “kişileri 
değişen bir çevrede devamlı büyüyen ve gelişen uyumlu (adaptif) bir sistem” olarak tanımlar. Prekanseröz 
servikal lezyon tanısı ile ilgili olarak yaşanan fiziksel ve psikososyal problemlerin özellikle kadınların sağlı-
ğını etkileyen biyolojik, sosyal ve ruhsal değişikliklere neden olduğu düşünüldüğünde, sağlık profesyonelleri 
tarafından bilinmesi ve gerektiğinde uygun yaklaşımların gösterilmesi önemlidir. Bu doğrultuda, RUM’a göre 
kadınların ve eşlerinin bu tanıya uyumları, bu sürece özgü yaşadıkları sorunlar ve baş etme yollarını anla-
yabilmek ve uygun hemşirelik yaklaşımlarını geliştirmek açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Amaç: 
Prekanseröz servikal lezyon tanısı alan hastalar ve eşlerinin Roy Uyum Modeli ile uyumlu/uyumsuz davranış-
ların incelenmesidir. Kapsam: Araştırmanın evreni nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yöntemde 
kullanılan, bireysel gerçeklik evreni ile belirlenen bireyler oluşturmuştur. Bireysel gerçeklik, araştırmanın ev-
renini bireyin kendi tecrübeleri ile yarattığı gerçekliktir. Araştırmanın bireysel gerçeklik evrenini Ege Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji kliniği ve polikliniğinde 
1 Haziran 2015 - 1 Ocak 2016 tarihleri arasında, prekanseröz servikal lezyon tanısı olan hastalar ve eşleri 
oluşturmuştur. Sınırlılıklar: Araştırma, İzmir İli’nde yaşayan hastalar ve eşlerinin oluşturduğu bir örneklemle 
sınırlı olup, nitel araştırma olarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda araştırma verileri tüm prekanseröz servi-
kal lezyon tanısı alan hastaları ve eşlerinin uyum durumlarını temsil etmeyebilir. Ayrıca araştırma kapsamına 
alınan tüm kadınların eşleri ile görüşme yapılmak istenmiş, ancak kadınların eşlerinin bir kısmının çalıştıkları 
için görüşmeye gelmemeleri, bir kısmının da görüşmeyi kabul etmemesi nedeniyle sadece beş eş ile veriler 
toplanmıştır. Bunların yanısıra hastalarla bir defa görüşülmesi, araştırmanın önemli sınırlılıklarındandır. Yön-
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tem: Araştırma, niteliksel araştırma olarak yürütülmüştür. Araştırmanın kavramsal çerçevesini Roy Uyum 
Modeli oluşturmuştur. Veriler “Birey Tanılama Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak 
“derinlemesine görüşme” yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, prekanseröz servikal lezyonlu 
hastalar (n:23) ve eşleri (n:5) oluşturmuştur. Veriler “içerik analizi” ile değerlendirilmiştir. Araştırma için Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etik Kurulu’ndan Sayı: 2015-64 Tarih: 02.06.2015 bilimsel etik kurul izni 
alınmıştır. Ayrıca araştırmanın yürütülmesi için Ege Üniversitesi Hastanesi’nden Sayı: 69631334 -1003-14834 
Tarih:29.06.2015 kurum izni alınmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastalar ve eşleri, roy uyum 
modelinin dört alanında da, uyumlu/uyumsuz davranışlar deneyimlemiştir. Prekanseröz servikal lezyonlu has-
talar ve eşlerin Roy Uyum Modeli’ne göre Uyum grubunda; fizyolojik uyum alanı ile ilgili temalar “Kendini 
İyi Hissetme”, “Önlem Alma”, benlik kavramı alanı ile ilgili temalar; “Umut”, “Kaderci Yaklaşım”, rol fonksi-
yonu uyum alanı ile ilgili temalar; “Primer Rolleri Sürdürme”, karşılıklı bağlılık uyum alanı ile ilgili temalar 
“Sosyal Destek Alma”, Uyumsuzluk grubunda; fizyolojik uyum alanı ile ilgili “Zorlanma”, benlik kavramı 
alanı ile ilgili temalar; “Kanser Algısı”, “Korku”, “Kendini Yargılama”, “Cinsellik Algısı”, rol fonksiyonu 
uyum alanı ile ilgili temalar; “Primer Rolleri sürdürememe”, “Annelik Rolünde Bozulma”, karşılıklı bağlılık 
uyum alanı ile ilgili temalar ise; “Eş İlişkilerinde Problem Yaşama”, “Sosyal Destek Yetersizliği”, “Sosyal 
İzolasyon”, “Bilgi Gereksinimi”, “Kadınlara Öneriler” olarak belirlenmiştir. Sonuç: Araştırmada Roy uyum 
modeline göre hastaların deneyimleri açıklanarak tanı sonrası uyum süreci ile ilgili önemli veriler elde edil-
mesini sağlamıştır. Prekanseröz servikal lezyon tanı ve tedavi sürecinde hastaların yanı sıra tüm aile bireyleri-
nin özellikle eşlerin etkilendikleri ifade edilmiştir. Hastaların büyük çoğunluğunun öncelikle bilgi eksikliğine 
bağlı olarak prekanseröz servikal lezyonları kanser olarak algıladıkları, bu süreçte yaşadıkları uyumsuz dav-
ranışların hayatlarını çok fazla etkilediği, bir uyum alanında yaşadıkları uyumlu ve uyumsuz davranışın diğer 
alanları etkilediği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda hastalara ve eşlerine tanı aşamasından itibaren sağlık pro-
fesyonellerinin bilgi ve destek sağlaması, bakım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi hastalar ve eşlerinin 
birçok olumsuz deneyimlemelerini, uyumsuz davranışlarını önleyebilir ve bu sürecin daha olumlu bir şekilde 
yönetilmesini kolaylaştırabilir. 

Anahtar Kelimeler: Prekanseröz Servikal Lezyon, Hemşirelik, Roy Uyum Modeli, Nitel Araştırma

Yazar Notu: Bu çalışma Yard. Doç. Dr. Aynur SARUHAN tarafından danışmanlığı yapılan Ege Üniver-
sitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, “Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış Arş. Grv. Dr. Nigar ÇELİK’in “Prekanseröz Servikal Lezyon Tanısı 
Alan Hastaların Roy Uyum Modeline Göre Uyum Durumlarının İncelenmesi”  Konu Başlıklı, Doktora Tez 
çalışmasından türetilmiştir.
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BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Mehmet SAĞLAM, Merve ÜNAL, Ramazan İNCİ, Giray ERDOĞAN
Batman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Batman / Türkiye

canozum_707@hotmail.com
ID:420 K:366

Öz: Giriş: Aile, evlilik süreci, bu süreçteki uyumsuzluklar ve boşanma birçok araştırmaya çeşitli açılardan 
konu olmuştur. Bilindiği gibi aile, içinde bulunduğu toplumun özelliklerini yansıtan en küçük birim olarak ta-
nımlanmakta aynı zamanda toplumun sağlığı ve devamı açısından da büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz ki 
evlilikte uyum evliliğin yapılanmasında beklenen ve arzu edilen bir durum olmakla birlikte çeşitli sorunlar ve 
zorluklar bazen bu uyumu bozmakta ve ortaya sorunlar çıkmaktadır (Özdemir vd. 2006). Boşanma, bir arada 
yaşama isteğini kaybeden çiftlerin verdikleri karar sonucu ayrılmaları ve en temelde ailenin parçalanması an-
lamını taşımaktadır (Walczak ve Burns 2004). Boşanma; ailenin bölünmesine, dağılmasına yol açan, ailedeki 
diğer bireyleri de derinden sarsan yıpratıcı bir olaydır (Çelikoğlu 1997). Boşanma sonucunda aile parçalanma 
sürecine girmekte, aile içindeki yetişkinler ve varsa çocuklar sosyal destek sistemlerinden yeterince destek 
görememeleri durumunda psikolojik, duygusal ve mental boyutta çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalabilmek-
tedirler (Nazlı 2000). Aile kurumunun dağılması ya da parçalanması aile üyelerinin tümü için sarsıcı bir olay-
dır (Turan vd. 2007). Boşanma, mevcut aile yapısını değiştiren en önemli etkenlerden bir tanesidir. Bu durum, 
normal bir yaşantının tam tersi veya değişik bir durumu olduğu için, aile içerisindeki bireylerin hepsini önem-
li ölçüde etkilemesi de kaçınılmazdır. Bu etkilenmede karşılıklı etkileşim içerisinde, çocuk- anne, çocuk-
baba, anne-baba, çocuklar kendi aralarında ayrı ayrı etkilenmesi ve bunların ikişerli olarak birbirini etkileyip, 
yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışması durumu söz konusudur (Türkaslan 2007). Boşanma hiç kuşkusuz, 
çocukların başına gelebilecek en sarsıcı olaylardan birisi olup, onların gelişmelerini ciddi bir biçimde etkile-
yecek bir dizi değişikliği de beraberinde getirmektedir. Ailedeki bireylerinin birbirini dışlaması ya da örsele-
mesi diğer üyelerin duygularına zarar verici etkiler oluşturabilir (Meadows 2010). Boşanmış bir ailenin bireyi 
olarak yaşamak çocuklara zarar veren bir durum değildir. Önemli olan anne ve babanın evliliklerinin sona er-
mesini nasıl karşıladıkları, boşanmadan sonra hayatlarını ve ilişkilerini nasıl sürdürdükleri ve çocukları ile il-
gilenmeye devam etmeleridir. Boşanmaya karar vermeden önce bu konunun çok ciddi düşünülmesi gerek-
mektedir. Bu durum, mevcut ve ilerleyen dönemdeki etkilerinden dolayı son derece önemli bir olay ve karar-
dır (Türkaslan 2007). Amaç: Bu çalışma çocuk açısından ilk ve en önemli sosyal çevre olan ailenin dağılma-
sına neden olan boşanma olayının çocuklar üzerindeki etkilerini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Kapsam: 
Çalışma alan-yazındaki çalışmalardan elde edilen bulgular ile sınırlıdır.  Yöntem: Çalışma yeni bulgulara da-
yanmayıp bugüne kadar oluşmuş literatür bilgileri ile boşanmanın çocuk üzerine etkileri değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Çocuklar boşanma sürecinde karmaşık ve yoğun birçok duyguyu aynı anda iç içe yaşayabilirler. 
Üzüntü, kaygı, öfke, gücenme, korku ve suçluluk bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca çocukların boşanmadan 
sonra stresli bir döneme girdikleri; bunun sonucunda da gelişimsel, duygusal ve davranışsal gerilik gösterdik-
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leri gözlemlenmiştir. Boşanma sonucunda çocuğun ailesinde ve çoğunlukla çocuğun yaşam koşullarında bir 
düzen değişikliği meydana gelmekte ancak, boşanma ve ayrılığın çocuk üzerindeki stres boyutları tam olarak 
anlaşılamamaktadır (Fiyakalı 2008). Boşanmanın etkilerine çocuk yönünden bakıldığında; üç temel sorun or-
taya çıkmaktadır: boşanmanın çocuğun günlük yaşamına getirdiği etkiler, çocuğun boşanma sürecinde kaç 
yaşında olduğu ve boşanma durumunda çocuğun kimin yanında kalacağı olup, velayet ile ilgili verilecek ka-
rar boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini doğrudan biçimlendirecektir (Cüceloğlu 1998). Çocukların, anne 
ya da babasından ayrı kalması nedeniyle pek çok duygusal, kimi zaman ruhsal sorun yaşadıkları görülmekte-
dir. Huysuzluk, kendini yalnız hissetme, uyumsuzluk, hırçınlık, bir yere ait olamama, saldırganlık, sosyal ge-
lişimlerinde gecikme bunlardan bazılarıdır. Ancak, bu anne ya da babasından ayrı olan her çocuğun bu nokta-
larda sorunları vardır anlamına gelmemektedir. Öte yandan boşanma ve ayrı yaşama nedeniyle bu tür olum-
suzluklar söz konusu iken ailenin parçalanmadığı durumlarda her an mutsuzluk tablosuna şahit olan çocukla-
rın durumu da son derece zordur. Diğer bir deyişle, mutsuz bir ortamda çocukların yetiştirilmeye çalışıldığı 
durumda da çocuklar pek çok duygusal ve ruhsal sorun yaşamaktadırlar. Boşanma kaçınılmaz ise anne-baba, 
boşanmayı gerçekleştirmeden önce boşanma ve sonuçlarına alıştırmalı ve onları duygusal yönden destekle-
meli ve hatalı davranışlardan uzak durmalıdırlar (Turan vd. 2007). Amato ve Keith(1991); 12 ayrı araştırmayı 
değerlendirdikleri bir meta-analiz sonucunda da, çok fazla çatışmanın yaşandığı ailelerin çocuklarının benlik 
saygıları ve psikolojik uyumlarının, hem anne-babası boşanmamış ve çatışmasız aile çocukları hem de boşan-
mış çiftlerin çocuklarına göre daha düşük düzeyde olduğu sonucuna varmışlardır. Çocukların boşanmadan et-
kilenme dereceleri çocuktan çocuğa ya da çocukların içende yaşadığı ortama göre farklılık gösterebilmekte-
dir. Çocukların yaşı, cinsiyeti, anne ve babanın eğitim durumu, ebeveynlerin boşanmadan etkilenme derece-
leri, çocuğun sosyal çevresinin boşanmaya bakışı gibi birçok faktör çocuğun bu süreçteki etkilenme derecesi-
ni belirlemektedir. Bu süreçte önemli etkenlerden bir tanesi de boşanma sonrası çocuğun velayetinin kime 
verileceği konusudur. Türkiye’de bazı batı ülkelerinde olduğu gibi, boşanma durumunda müşterek velayet 
uygulaması bulunmamaktadır. Türkiye’de son yıllarda erkek ebeveynler lehine bir değişim yaşanmakla bera-
ber, velayet konusunda daha çok anneler tercih edilmektedir (Baktır 2003). Cinsiyete göre çocukların boşan-
ma olayından etkilenmeleri de değişiklik gösterir. Kız çocuklarının en çok etkilendiği yaş beş-altı yaş civarı 
olarak gösterilmektedir. Bu yaş döneminde, kız çocuğunun babaya aşırı düşkünlük göstermesi ve boşanma-
dan dolayı genelde babanın evden ayrılması çocuğun birçok psikolojik sorun yaşamasına neden olabilmekte-
dir. Erkek çocuğun boşanmadan en çok etkilendiği yaş ise ergenlik çağına rastlar. Bu dönem çocuğun, babası 
ile özdeşleşmesi ve paylaşımlarının çoğalması gereken bir dönem olduğu için, bu dönemde baba ile çocuğun 
ayrılması erkek çocuğunu olumsuz yönlerden etkileyebilir. Kız ve erkek çocuklar ebeveynlerinin ayrılığına 
verdikleri tepkilerden bazıları şunlardır. Çocukta uyku bozuklukları, Gece korkuları, Gece ve gündüz altına 
kaçırma, Aşırı yemek yeme ve iştahsızlık, Psikolojik kökenli kekemelik, Tırnak yeme, Konuşmada tutukluk, 
İçe dönüklük, Ayrılığı inkâr, Tahripkârlık ve saldırganlık, Okula direnç, Dikkati toplamada güçlük, Ağlama 
ve öfke nöbetleri, Okul başarısında düşüş, Yalan söyleme, Psiko-somatik rahatsızlıklardır(baş ve karın ağrıla-
rı, mide bulantıları) (Öz 1997). Sonuç olarak erken yaşta anne-babası boşanan çocuklar gelişimsel açıdan bazı 
davranış problemleri gösterebilirler. Wallerstein ve Kelly, yaptıkları çalışmalar sonucunda, beş yaşından kü-
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çük çocukların boşanmadan hemen sonra gözle görülür şekilde korku, davranışsal gerileme, uyku bozukluk-
ları, saldırganlık ve terk edilme endişesi taşıdıklarını gözlemlemiş, ancak çocukların, üçte birinin beş yıl son-
ra oldukça başarılı ve mutlu iken üçte birinin başarısız ve mutsuz olduğunu belirtmişlerdir (Moore ve Hotch 
,1982). Sonuç: Araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi, ebeveynleri boşanmış çocuklar, anne-babası bo-
şanmamış çocuklara oranla daha fazla sosyal, akademik ve davranış problemleri yaşamaktadırlar. Bununla 
birlikte, bu olumsuz etkilere neden olan faktörlerin sadece boşanma olmadığı; boşanma öncesi ve sonrasında-
ki yaşantıların da belirleyici etkileri olduğu söylenebilir. Ayrıca farklı gelişim dönemlerinde boşanmanın etki-
lerinde o döneme özgü gelişimsel özelliklerin ve ihtiyaçların da belirli bir rol oynadığı düşünülebilir. Boşan-
manın çocuklar üzerindeki etkileri her ne kadar açıklanmaya çalışılsa da boşanmanın etkileri konusunda ge-
nellemeler yapmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Çünkü her boşanma olayı, kendine özgü, karmaşık ve 
çok yönlüdür (Mangır ve Alisinanoğlu, 1993). Çocukların ve ailelerin bireysel farklılıkları boşanmanın çocuk 
üzerindeki etkilerini değiştirmektedir. Bu sürecin çocuk üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için, ebe-
veynlerin boşanma sürecinde çocukları bir araç olarak kullanmaması, çocuk üzerinden iletişime geçmemeleri, 
bir uzman desteği almaları, çocuklara karşı dürüst olmaları önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Boşanma, Çocuk, Evlilik, Aile, Psikolojik Etki
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Öz: Giriş: 2011 yılında ortaya çıkan Suriye’deki savaş, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu’daki birçok ül-
keyi etkileyen önemli bir problem olarak devam etmektedir. Ortaya çıkan iç savaşla birlikte büyük bir insan-
lık dramı başlamış ve onbinlerce insanın ölümüne, yüzbinlerin yaralanıp sakat kalmasına ve milyonlarcasının 
da evlerinden, topraklarından belki de bir daha geri dönmemek üzere göç etmelerine neden olmuştur. Sığın-
dıkları ülkelerde gün geçtikçe ‘bir gün geri döneriz’ umudu tükenen bu insanların yaşadıkları olumsuzluklar 
kronikleşmeye başlamıştır. 2011 yılında iç savaşın ortaya çıkmasından hemen sonra Suriyeli göçmenlere 
Türkiye’de geçici koruma statüsü verilmesi ile Suriyeli ailelerin ülkemize yerleşmelerinin ardından birçok 
sorunda beraberinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Dil bilmiyor olmaları, vizesiz olmaları, vatandaşlık statüleri-
nin olmaması, ekonomik yetersizlikler, düzenli eğitim ve uygun barınma koşullarının oluşturulmasındaki ye-
tersizlikler yaşanan sorunların öne çıkanları olarak gösterilebilir. Bunun yanında halkın Suriye’den gelen göç-
menlere karşı tutumları başta geri döneceklerine inandıklarından misafir gözü ile bakılmaya neden olmuşken, 
2015’ten sonrada Suriye’de savaşın hala devam etmesi ve yıkımın gün geçtikçe artması zorunlu göçün kalıcı 
hale dönüşeceği algısını oluşturmuş, bu durumda ev sahibi olan Türkiye halkının bakış açısını olumsuz yönde 
etkilemeye başlamıştır. Savaş nedeni ile sığınmacı durumuna düşen Suriyeli göçmenlerin geri dönememesi 
devlet açısından başlangıçta geçi olarak üretilen çözümler yerine kalıcı çözümler üretilmesine zorlamıştır. 
Özellikle kadın ve çocukların yoğun olduğu dikkate alınarak mülteci çocukların eğitim alabilmeleri için 23 
Eylül 2014 tarihinde 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri başlıklı genelge yayın-
lanmış ve bu çocuklara her koşulda iyi eğitim sunulmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte Suriyeli çocuklara yö-
nelik eğitim kurumları açılması, mülteciler arasında yer alan Suriyeli öğretmenlerle kendi ülkelerinde olduğu 
gibi eğitimlerine ara vermeden devam etmelerinin sağlanması, üniversitelere belirli şartlarda yerleştirilmeleri 
gibi, Türkçe kurslara ağırlık verilerek iş hayatlarında sıkıntı çekmemeleri için eğitimlerini Türkçe almaları 
sağlanmaya çalışılması gibi çeşitli hizmetlerle bu insanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal en-
tegrasyonun sağlanmasına çalışılmıştır. Eğitim ihtiyaçlarının yanında yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için 
çeşitli psikolojik destek mekanizmaları da oluşturulmuştur. Psiko-sosyal destek özellikle mülteci çocuk ve 
kadınlar açısından önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Sayıları yaklaşık 5 milyonu bulan mülteci ve 
bunlar içerisinde 1 milyondan fazla çocuğun olduğu dikkate alındığında özellikle çocuklar açısından psiko-
sosyal destek mekanizmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığı ile oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Amaç: Bu çalışma kapsamında Suriye iç savaşı ile birlikte ülkemizde mülteci durumuna düşen Suriye devleti 
vatandaşı çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yapılan çalışmaların değerlendirilmesi 
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amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma Savaşın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı Türkiye’de özellikle 
eğitim alanında yapılan girişimleri kapsamaktadır. Yöntem: Çalışma yeni bulgulara dayanmayıp bugüne ka-
dar oluşmuş literatür bilgileri ele alınarak mülteci çocuklara yönelik eğitim politikaları değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Suriye iç savaşının başladığı günden bu yana Suriye’ye komşu ile yoğun göç yaşanmıştır. Birleş-
miş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) hazırlamış olduğu Suriye raporunda Komşu ülkeler-
deki 4.7 milyonu aşkın Suriyeli mültecinin yanı sıra Suriye içerisinde yerlerinden edilmişlerin sayısı en az 6.5 
milyon iken (UNHCR,2014) 2017’te bu sayı 7.6 milyona yükselmiştir (UNHCR, 2017).  Türkiye, toplu göç 
hareketlerinin başladığı tarihten itibaren krizden etkilenen Suriye vatandaşları için “açık kapı politikası” izle-
miş ve göçün başladığı ilk dört yıl içerisinde %44’lük kabul oranı ile Suriye’ye komşu ülkeler arasında en 
fazla Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan ülke durumuna gelmiştir. Bu durum göçle gelen kişilere yönelik ülkeye 
ekonomik, eğitim ve psikolojik yönlerden birçok sorumluluklar getirmiştir. Suriye’deki savaştan doğrudan et-
kilenen kişi sayısı 13.5 milyon iken, bunların 6 milyonu çocuktur (UNHCR, 2016). Basın İlan Kurumu’nun 
2017 Temmuz verilerine göre Türkiye’de kayıtlı 2 milyon 969 bin Suriyeli yaşamaktadır. Kayıt altına alına-
mayan kişilerin varlığı dikkate alındığında ise bu sayının daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu durumda ço-
cukların okullarından kopmaları ve sokaklara düşmeleri en hızlı şekilde gerçekleşmektedir. Türkiye de mülte-
ci çocuklar için hem kamplarda (%15) hem de kamp dışında (%85) okullar düzenlenmekte ve Suriyeli öğret-
menlerle kendi okullarındaki eğitimleri almaları sağlanmaktadır. Aksi durumda UNHCR (BMMYK) 2017 
verilerine göre Suriyeli çocukların karşı karşıya kaldıkları risklere bakıldığında; % 51 Psikolojik endişe, % 
25 Eğitimi bırakma, Çocuk işçiliği %11 ve sırası ile cinsel istismar, Aile içi şiddet, çocuk istismarı, Refakat-
siz çocuk, Evsiz çocuk, Çocuk Evliliği..şeklinde sonuçlandığı görülmektedir. Ancak çocuklar açısından uzun 
vadede en önemli sorun olarak düzenli ve nitelikli eğitimden yoksun kalmaları gösterilebilir. Dünyadaki Mül-
tecilerin % 49’unu, Suriyeli mültecilerin % 51’ini çocuklar oluşturmaktadır. Bu rakam dünya ortalamasının 
üzerindedir. Bu çocukların % 8’inin uzman bakımına ihtiyacı vardır. Çocukların, %10’u refakatsiz veya anne- 
babası ayrılmış, % 52’den fazlası da okul çağında olup okula gidemeyenlerdir. Unicef’in 2015 Kasım’da ya-
yınladığı raporda 2.181.293 olan Suriyeli mültecilerin 1.182.261’inin yani yaklaşık % 54’ünün çocuk olduğu, 
bu çocukların 746.000’inin okul çağında olduğu ancak 451.000’inin okula devam edemediği belirlenmiştir 
(Unicef, 2015). Çocukların bu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak; Eğitim sisteminin Suriyeli çocuk-
ların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verecek şekilde güçlendirilmesini için 9 İl Eylem Planının (İEP) uygulanma-
sında Milli Eğitim Bakanlığı’na teknik destek sağlanmıştır. 4 yeni plan başlatılmıştır ve 6 tanesi içinde çalış-
malar yapılmaktadır. Suriyeli öğrencilerin Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak, derslerindeki notlarını ve okula 
devam durumlarını izlemek ve mezuniyet belgelerini düzenlemek için Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi-
ne (YÖBİS) teknik ve finansal destek sağlanmıştır. 103 okul ve Geçici Eğitim Merkezi (GEM) inşa edilmiş 
ya da yeniden donatılmıştır. Kamp dışında ve kamplarda 7.600’den fazla Suriyeli gönüllü öğretmene aylık 
teşvikler sağlanmıştır. Kamplarda bulunan 1.300’den fazla öğrenciye Türkçe dil kursu verilmiştir. 2.850 öğ-
retmene “Olağanüstü Durumlarda Sürdürülebilir Eğitim” eğitimleri verilmiştir. Kamplarda ve kamp dışında 
görev yapan 6.700 Suriyeli öğretmene psiko-sosyal destek eğitimi verilmiştir. Suriyeli ve Türkiyeli olmak 
üzere 220.000’den fazla çocuğa okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtılmıştır. Okuma yazmaya destek 
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amacıyla kamplarda 21 kütüphane kurulmuştur. Okul öncesi eğitim kurumlarına ve tüm kamplardaki çocuk 
dostu mekânlara 50 erken dönem çocuk gelişimi (EÇG) seti sağlanmıştır. Ülkedeki 211 okulda ve GEM’de 
bulunan 33.300 çocuğa 370 eğlence-dinlenme setleri dağıtılmıştır. 25 kamp ve 2 kentte 103.000 çocuğun ya-
rarlandığı 27 Çocuk Dostu Alan (ÇDA) oluşturulmuştur. ÇDA’larda 40.000’den fazla çocuğa psiko-sosyal 
destek (PSD) sağlanmıştır. Yarısı kız olmak üzere gönüllü 1.256 Suriyeli ergen/genç ÇDA’ları desteklemek 
üzere güçlendirilmiştir. 760’dan fazla çocuk uzmanlık hizmetleri için PSD birimlerine yönlendirilmiştir. Hü-
kümetten ve sivil toplumdan yaklaşık 430 temel aktör “Olağanüstü Durumlarda Çocuk Koruma” eğitimi al-
mıştır. Çocuk Yetiştirme Programı aracılığıyla 7.000’den fazla Suriyeli ebeveyn çocuklarının duygusal ve 
davranışsal sıkıntılarını ele alıp onlara daha fazla destek olacak şekilde gerekli becerilerle donatılmıştır. Suri-
yeli ve Türkiyeli 4.500 ergenden (12-18 yaş) oluşan bir ekip toplumsal bütünleşme çalıştaylarını yürütmek 
üzere uyarlanmış bir model çerçevesinde, 10 ilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal çalışmacılarının 
desteğiyle, eğitilip donatılmıştır. Çocuk işçi olan ve olma riski taşıyan, 600’den fazla çocuk psiko-sosyal des-
tek programlarına ve içlerinden 100’ü de özel destek hizmetlerine yönlendirilmiştir. Yarısı kız olmak üzere, 
2.500’den fazla çocuk, Şanlıurfa ve Hatay’da, mayın ve savaştan kalan patlayıcılara karşı risk eğitimine alın-
mıştır. Sonuç: Son yılların en önemli krizlerinden biri olan Suriye savaşı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 
mülteci krizi, Türkiye’deki özellikle sınır illerindeki vatandaşların davranış, algı ve kaygılarının evrensel ni-
telik taşıdığı ve beklentilerinin de bu ölçüde olduğu görülmektedir. Türkiye halkının Suriyelilere yönelik ka-
bullenme düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmakla birlikte, bazı konularda da ciddi hassasiyetlerin olduğu 
görülmektedir. Genel olarak bu göç durumundan en çok etkilenen kesim şüphesiz çocuklar olmuştur. Eğitim 
çağında olan çocuklara eğitim ortamı sağlanamadığı takdirde özellikle dil sorunu ile birlikte okula devam 
edememe, sokaklarda çalışmaya başlama ve ardından hastalıklar, psikiyatrik sorunlar ve uyuşturucu bağımlı-
lığı, fuhuşa sürüklenme, suça sürükleneme gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Dil sorunu sadece eğitime eriş-
meyi engellemekle kalmıyor, sağlık, sosyal yardım alma veya sosyal çevre kurma noktasında da sorunlar teş-
kil etmektedir. Mülteci çocukların yaşadıkları travmanın azaltılması ve uzun vadede bu çocukların topluma 
kazandırılabilmesi açısından eğitimlerine devam etmeleri çok önemlidir. Bu güne kadar atılan birçok adıma 
rağmen bu konuda hala yapılacak çok iş olduğu, ancak bu sorumluluğun yalnızca kamu otoritesi eli ile değil 
yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Çocuk, Türkiye, Eğitim, Politika



140

SÖZEL BİLDİRİLER

ŞİZOFRENİLİ BİREYLERİN İŞE YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ AİLELERİNİN GÖRÜŞ VE 
BEKLENTİLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Yüksel CAN ÖZ,  Gül ÜNSAL BARLAS
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

yukselcanoz.06@gmail.com
ID:418 K:365

Öz: Giriş: Şizofreni , hastada yetiyitimine neden olan, sosyal işlevselliği ve yaşam kalitesini etkileyen, engel-
lilik ve intihar riskinin yüksek olduğu, hasta yakınlarını ve toplumu olumsuz etkileyen en önemli ruh sağlığı 
problemlerinden birisidir (Aziz et al., 2016; Shamsaei,  Cheraghi, & Bashirian, 2015 ). Hastalık, hastanın ya-
şamını, içinde yaşadığı aileyi ve  toplumu olumsuz etkilemesi nedeniyle günümüzde tedavinin, hastalık belirti 
şiddetlerinin azaltılmasıyla sağlanamayacağını göstermiştir. İyileşmenin sağlanabilmesi için bağımsız yaşama 
becerileri kazanma, kişilerarası ilişkiler, sosyal işlevsellik, eğitim ve istihdam gibi alanlarda düzelme olması 
önemlidir. Bunların sağlanabilmesi için   şizofrenili bireylerin rehabilitasyon programlarına ve sosyal desteğe 
ihtiyaçları vardır. (Penn et al., 2004; Yıldız 2005). Günümüzde tedavi ve bakımdaki gelişmeler, antipsikotik 
ilaç kullanımı, psikososyal girişimler, destek ve rehabilitasyon hizmetleri, aile ve toplum desteği ile şizofrenili 
bireylerde uzun dönem iyilik hali sağlanabilmekte ve toplumda etkin olabilmektedirler  (Ünsal Barlas , & Işıl, 
2010; Berry , & Haddock, 2008). Amaç: Çalışma ile; şizofrenili bireye sahip ailelerin çocuklarının bir  işe 
yerleştirilmesi ile  ile ilgili  neler düşündükleri ve hissettikleri  görüş, beklenti ve deneyimleri alınarak, işe yer-
leştirmenin önemine dikkat çekmek amaçlandı. Yöntem: Çalışma, şizofrenili bireye sahip ailelerin çocukları-
nın bir iş sahibi olamamaları nedeniyle yaşadıkları sorunları ve işe girmelerini etkileyen faktörleri belirlemek 
amacıyla duygu, düşünce ve deneyimlerini daha iyi değerlendirmek amacıyla niteliksel yöntemlerden “derin-
lemesine görüşme tekniği” kullanıldı. Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini Kocaeli 
ilinde İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Dayanışma Derneğine üye olan, son bir yıl içerisinde yatarak 
tedavi almamış, düzenli ilaç kullanan ve  remisyona girmiş olan şizofrenili bireye sahip olan aileler  oluşturdu. 
Niteliksel araştırmalarda, araştırma sorusu ve amacı doğrultusunda örneklem büyüklüğüne karar verilebilen ve 
veriler tekrarlanmaya başladığında, diğer bir ifade ile verilerden doyuma ulaşıldığında örneklemin sonlandı-
rılması bir ölçüt olarak belirtilmektedir (Aksayan & Emiroğlu 2002). Bu doğrultuda araştırmamızın örneklem 
büyüklüğü hesaplanmadı. Örneklem büyüklüğünün verilerin doyuma ulaştığı sayı kadar yani “veriye doyma” 
ilkesine göre belirlendi. Araştırma, yapılan görüşmeler sonucunda veri doygunluğuna ulaşılan 13 aile üyesi ile 
tamamlandı. Görüşme yapılan katılımcıların gerçek isimleri kullanılmamış bunun yerine her katılımcıya bir 
numara atandı, verilerin analizi sırasında katılımcıları temsil eden bu numaralar kullanıldı. Verilerin Toplan-
ması: Veriler Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ile bireysel derinlemesine görüşme tekniği” kullanılarak 
yüz yüze görüşme ile katılımcıların bilgisi dahilinde yazılı ve sözlü izin alınarak kayda alındı. Yapılan bütün 
görüşmeler aynı şekilde incelendikten sonra, veriler listelendi ve anlamca bir araya getirilerek temalar oluş-
turuldu. Araştırmanın raporunda ailelerin görüş ve deneyimlerini en iyi vurgulayan ve tanımlayan ifadelerden 
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doğrudan alıntılar yapıldı. Bulgular ve sonuç: Aileyi temsilen 10 anne, 3 baba görüşmelere dahil olmuştur. 
Aileler ile yapılan bire bir görüşmeler sonucunda belirlenen ilk tema şizofrenili bireylerin bir işte çalışabil-
mesine verdikleri anlam olarak belirlendi. Görüşmelerde şizofreni hastalığına sahip yakınlarının çalışmasını 
sadece gelir elde etmek amaçlı istemediklerini, bireylerin istihdam alanlarında olmalarının toplumsal kabul 
ile birlikte benlik saygılarını da olumlu etkileyeceğini, kendine güven ve saygı duygusunun gelişmesi için ve 
toplumla olan bağlarının güçlenmesi için bir işte çalışmalarının çok önemli olduğunu ifadelerinde belirttiler. 
Tema 2. Ailelerin çocuklarının bir iş sahibi olma konusundaki beklentileri; Aileler çocuklarının bir iş sahibi 
olduğunu düşünmelerinin bile kendilerini iyi hissettirdiğini, maddi anlamda bir beklenti içinde olmadıklarını, 
çocuklarının toplumun içinde olma ve sosyal ilişkilerde bulunabileceklerini, kendine olan güvenlerini geri 
kazanmak olarak anlamlandırdıklarını ifade ettiler.  Görüşmelerde ailelerin ifadelerinden; nefes almaya vak-
tim olur, sevinirdim, mutlu olurdum gibi ifadeler belirlendi. Aileler, çocuklarının bir iş sahibi olduğu zaman 
bakım yüklerinin daha azalacağını kendilerine ait zaman kalacağını, komşularına dahi gidemediklerini, seya-
hat etme ve akrabalık ilişkileri gibi insana mutluluk veren aktiviteler için fırsatları olabileceğini ifade ettiler. 
Beklentilerinin maddi anlamda kazançtan çok bakım yüklerinin azalması için iş sahibi olmalarını istediklerini 
belirttiler ve bunları ifade ederken görüşmelerde duygulandıkları, gözlerinin dolduğu ve ağladıkları gözlendi. 
Tema 3. Aileler yapılan görüşmelerde şizofrenili bireylerin iş bulmasındaki en büyük engel olarak; işverenin 
ve toplumun, şizofreni hastalığı hakkında bilgi eksikliği ve yanlış bilgiler nedeniyle önyargılarla yaklaşmaları 
ve damgalamalarının en büyük engel olduğunu ifade ettiler. 4.Tema. Ailelerin İşe Yerleştirmeyi Sağlamak için 
Önerileri; Bu damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için hastalık hakkında bilgi amaçlı toplantılar 
yapılarak eğitimler yapılmasını, sağlık ekibi üyesinin gözetimi altında çalışma hayatında destek olunması ve 
devletin işe alımlarda imkân sağlamasını ifadelerinde belirttiler. Sonuç olarak ailelerin kendilerine zaman ayı-
rabilme ve  iyi hissetme, çocuklarının da  birey olarak yaşama hakkına sahip olması, toplum içine girebilmesi  
ve özgüven kazanmanın sağlanabilmesi için işe yerleştirimlerin desteklenmesinin  yararlı olacağı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Aile,  Şizofreni,  İstihdam, Engeller
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KADIN DOĞUM ALANINDAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA MAHREMİYETİ 
KONUSUNDAKİ UYGULAMALARINA KARŞIN YATAN HASTALARIN BU KONUDA 

BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRLMESİ

Elif VELİOĞLU, Nurcan YÜCEL
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa / Türkiye

elifff.ilgun@hotmail.com
ID:417 K:293

Öz: Giriş: Mahremiyet; ‘’ bireye ait gizli olmayabilen, ancak açıklanmaması gereken, bir başkası ile pay-
laşılması için bireyin iznini gerektiren veri veya bilgi’’ olarak belirtilmektedir (Lemonidou vd., 2003: 33; 
Bayrak Akyüz, 2008: 3). Sağlık alanında genel tanımıyla mahremiyet; hastanın bakım ve tedavi amacıyla 
(tetkik sonuçları, hastalığı ve tedavisi ile ilgili bilgiler) ya da başka bir sebeple açıklamak zorunda olduğu 
ancak, toplumdaki tüm diğer bireylerin bilgisinden saklamak istediği yaşama alanını ifade etmektedir (SKS, 
2015:9). Hastaların mahremiyet konusunda beklentilerinin karşılanması ve bilgilendirilmeleri, onların sağlık 
hizmetlerinden memnuniyetini ve dolayısıyla sunulan hizmetin kalitesini arttıran önemli bir etmendir. Amaç: 
Bu araştırmanın amacı hastalar ve sağlık çalışanları arasında mahremiyet konusundaki beklenti ve uygula-
maların değerlendirilmesidir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi 
Kadın Doğum Servisinde yatan hastalar(650) ve sağlık çalışanları(52) oluşturmaktadır. Örneklemini ise yatan 
hastalardan araştırmaya katılmayı kabul eden 300 katılımcı ve sağlık çalışanlarının tümü(52) oluşturmaktadır. 
Araştırma bir ay sürmüştür. Yöntem: Araştırmada 12 maddeden oluşan 5’li likert ölçek ve katılımcıların sosyo 
demografik özelliklerine yönelik 4 soruluk anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamından aydınlatılmış onam 
alınmıştır. Araştırmaya 300 ü hasta, 52 si çalışan olmak üzere toplam 352 kişi katılmıştır. Araştırmada elde 
edilen veriler SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.659( hasta 
katılımcılar) ve 0.829( çalışan katılımcılar) değeri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde 
betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi, t-testi analizi, ANOVA teknikleri uygulanmış-
tır. Bu araştırma için Fırat Üniversitesinden Sayı: 182238 Tarih: 19.01.2017 Etik kurul izni alınmıştır. Elazığ 
Eğitim Araştırma Hastanesinden de 24.02.2017 tarihli kurum izni alınmıştır. Bulgular: Hasta katılımcıların 
%45 ‘i 19-29, %33,3’ü 30-39 yaş aralığında olup %97,3 si evli ve %2,7 si bekar’ dır. Hasta katılımcıların eğitim 
düzeyine bakıldığında %17,7 si okuryazar olmayıp, %50 si ilkokul mezunudur. Ayrıca bu katılımcıların %90,7 
herhangi bir işte çalışmıyor olup, %9,3 ü çalışmaktadır. Bu sosyo demografik sonuçlarla ilişkili olarak; eğitim 
düzeyleri ile hastaların bilgi mahremiyetlerinin korunması konusundaki düşünceleri(p<0.002) ve mahremiye-
tinin ihlal edilmesi durumunda şikayet mekanizmasını kullanma düşünceleri(p<0.006) konusunda anlamlı bir 
fark vardır. Hasta katılımcıların yaşları ile refakatçi mahremiyeti konusundaki beklentileri yönüyle anlamlı bir 
fark vardır(p<0.001)* Hastaların medeni durumları ile özellikle fiziksel mahremiyete yönelik beklentilerinde 
anlamlı bir fark vardır(p<0.005). Sağlık çalışanlarının % 21,2 si 19-29,  %57,7 si 30-39, %21,2 si 40 ve üzeri 
yaş grubunda olup %86,5 i evli, %13,5 bekar dır. Sağlık çalışanlarının eğitim düzeyine bakıldığında %15,4 
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ü lise, %38,5 i önlisans, %32,7 si lisans ve %13,5 i lisansüstü eğitime sahiptir. Ayrıca çalışanların %15,4 ü 
1-5 yıllık, %23,1 i 6-10 yıllık ve %61,5 i 10 yıl ve üzeri çalışma deneyimine sahiptir. Sağlık çalışanlarının 
yaşları ile hasta transferinde mahremiyetine gösterilen özen konusunda anlamlı fark vardır(p<0.004). Yine yaş 
ile bilgi mahremiyeti konusunda anlamlı fark vardır(p<0.001). Sağlık çalışanı katılımcıların eğitim düzey-
leri ile bilgi mahremiyeti konusunda(p<0.003) ve hastaya sürgü verilirken gösterilen mahremiyet(bedensel) 
konusunda(p<0.007) anlamlı farklar vardır. Yapılan analizle deneyim ve bilgi mahremiyeti arasında da anlamlı 
fark bulunmuştur(p<0.003). Sonuç: Çalışmaya katılan hastaların beden mahremiyeti konusundaki beklentileri, 
bilgi ve belge mahremiyeti beklentilerine oranla daha fazladır. Bilgi mahremiyeti konusunda özellikle hastanın 
olduğu ortamda mahremiyet beklentisi ile olmadığı ortamda bilgi mahremiyeti konusundaki beklentileri ciddi 
farklılık göstermektedir. Hasta katılımcılar fiziksel olarak bulunmadıkları ortamlarda kendilerine ait mahremi-
yeti önemsememektedirler. Sağlık çalışanlarının bilgi mahremiyeti konusundaki hassasiyetleri hastanın bek-
lentisinden çok daha yüksektir. Genel tabloya baktığımızda sağlık çalışanları mahremiyet konusunda hastaların 
beklentisini fazlasıyla karşılamaktadır. Sadece kurumların fiziksel yetersizliklerine bağlı olarak refakatçilerin 
mahremiyeti ve hastaların tamamının kişiye özel odalarda sağlık hizmeti almamasına bağlı çözülebilir sorun-
larında ortadan kalkmasıyla hastaların mahremiyet konusundaki beklentileri %100 karşılanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Hasta, Çalışan, Beklenti
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TAMAMLAYICI BESLENMEDE GELENEKSEL YAKLAŞIMDAN BEBEK DOSTU YAKLAŞIMA 
GEÇİŞTE BEBEK İNİSİYATİFLİ BESLENME: BLW

Ayşegül ÖZDEMİR,  Nurten ARSLAN, Meltem KÜRTÜNCÜ 
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Zonguldak / Türkiye
aysegulozdmr1134@gmail.com

ID:416 K:317

Öz: Giriş: Yaşamın her döneminde önemli olan sağlıklı beslenme, çocuklar için anne karnında başlar, büyüme 
ve gelişmenin devam ettiği 20’li yaşlara kadar devam eder. Erken çocukluk dönemindeki beslenmenin sağlık 
üzerinde kısa ve uzun dönemde önemli etkileri vardır. Sağlıklı beslenme bebeğin doğumundan itibaren bebek 
ile annesi ile arasında kurulan bağ sayesinde bebek ve anne arasında bir ilişkinin kurulması ile olur. Beslenme 
becerileri çocuğun motor, duygusal, sosyal olgunlaşması ile birlikte gelişir ve çocuktan çocuğa farklılıklar gös-
terir. Beslenme sadece büyüme için değil, hastalıklardan korunma, psikososyal, motor ve bilişsel gelişim için 
de temel oluşturur. Tüm bu süreçlerin herhangi bir basamağında aksaklık olduğu zaman bebeğin beslenme sü-
recinde sorunlar gelişmektedir. Beslenme bozukluğunun ortaya çıkmasında gıdanın yetersizliği kadar mevcut 
gıdaların çocuklara uygun şekilde verilememesi de sorumludur. Anne sütü ve tamamlayıcı beslenme tarihten 
günümüze kadar her zaman insan yaşamındaki yerini korumuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk 6 ay yal-
nızca anne sütü ile beslenmeyi, 6. aydan itibaren anne sütüne ek olarak tamamlayıcı beslenmeye başlanmasını, 
2 yaşa kadar anne sütünün devam ettirilmesini önermektedir. Tamamlayıcı beslenme belirli sıklıkta, düzenli 
olmalı, farklı besin gruplarını içermeli, çocuğun psikososyal gelişimine de paralel olmalıdır. DSÖ ‘duyarlı 
beslenmenin’ çocuğun açlık belirtilerine yanıt vermesi gerektiğini, besleyen kişinin aktif katılımının gerekti-
ğini ve beslenmeye teşvik etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Amaç: Bilimsel veriler ve literatür eşliğinde 
tamamlayıcı beslenme konusundaki son gelişmeleri ve bebek dostu beslenme yaklaşımlarını değerlendirip tar-
tışmaktır. Kapsam: Bu derlemenin içeriğini; tamamlayıcı beslenmede yapılmış randomize çalışmalar, meta-
analiz ve sistematik derlemeler ile güncel literatür bilgileri oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Bu derleme; YÖK 
Ulusal Tez Merkezi, Google Akademi, PubMed, Science Direkt, dergiler ve konuyla ilgili makaleler taranarak 
oluşturulmuştur. Yöntem: Veri tabanlarından yapılan literatür taraması sonucu oluşturulmuştur. Bulgular: Ta-
mamlayıcı beslenmeye geçiş besinlerle ilk kez tanışan bebek için önemli bir adımdır ve bu dönemde yaşanan 
psikososyal sorunlar ilerleyen dönemlerde çocuğun büyümesini ve sağlığını etkilemektedir. Bu nedenle bes-
lenme sırasında çocuğun duyguları göz önüne alınmalı, yavaş ve sabırla, zorlamadan, farklı tatlar deneyerek 
beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Bunu sağlamak için duyarlı ve keyifli beslenme ön planda tutulmalıdır. 
Duyarlı besleme anne, baba ya da çocuğun bakım vericisi ile çocuğun birlikte oluşturduğu bir beslenme biçi mi 
olarak tanımlanmıştır. Çocuk, beslenmesi için tek başına bırakıldığında kendini beslemesi için cesaretlendiril-
melidir. Kendi kendine yeterli beslenemeyen küçük çocuklarda besin alımını arttırmak için duyarlı beslenme 
ile besin alımı arttırılabilir. UNICEF duyarlı beslemeyi tamamlayıcı besinlerin aktif olarak sunulması olarak 
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tanımlamış, DSÖ ise optimal tamamlayıcı beslenmede zamanında ve kaliteli beslenme kadar duyarlı beslen-
menin de gerekliliğini vurgulamıştır. Geleneksel beslenmenin aksine bebek ve anneyi beslenme için teşvik 
eden ve bebeğin beslenmeden keyif almasını sağlayan alternatif bir beslenme şekli olarak tanımlanır. Bebek 
inisiyatifli beslenme (BLW), tamamlayıcı beslenmeye geçişte ebeveyn tarafından sunulan püre şeklinde hazır-
lanmış kaşık gıdaların yerine, tercihen aile yemeklerinden oluşan yemek parçaları ile bebeklerin kendini besle-
dikleri bebek dostu bir alternatif beslenme şeklidir. BLW ile verilen besinler bebeklerin kendilerinin beslerken 
zorlanmayacağı ve tutabileceği büyüklükte besin parçalarından oluşmaktadır. BLW ile besleme yaygın olarak 
Yeni Zelanda, Kanada ve İngiltere’de yaygın olarak kullanılan bir beslenme şeklidir. Arden & Abbott (2015) 
yapmış olduğu çalışmada bebek inisiyatifli beslenme ile beslenme esnasında daha keyifli beslenme zamanı 
geçirdiklerini ve bebeğin sağlığına pozitif etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Jane Morison (2015) yapmış 
olduğu çalışmada bebek dostu yaklaşım incelenmiş ve annelerin bebek beslenmesinde zorlanmadıkları, be-
beklerin doğru ve yeterli ölçüde besin ögelerini aldıklarını saptamıştır. Brown & Lee (2011) yapmış olduğu 
çalışmada bebeklerin daha erken aile besinlerine geçebildiklerini saptamıştır. Brown, Jones & Rowan (2017) 
yapmış olduğu çalışmada bebek inisiyatifli beslenme ile yeterli ve dengeli bir şekilde besin ve enerji alınımının 
sağlandığı ve bu bebeklerde obezitenin daha az görüldüğünü saptamıştır. Bu araştırma sonuçlarından hareketle 
tamamlayıcı beslenmede geleneksel beslenmeye oranla bebek inisiyatifli beslenmenin bebek ve anne için daha 
etkin ve duyarlı bir beslenme şekli olduğu söylenebilir. Sonuç: Yapılan literatür taraması sonuçları doğrultu-
sunda tamamlayıcı beslenmede geleneksel yöntemlerin yerine güncel bir yöntem olan bebek inisiyatifli bes-
lenmenin anne ve bebek açısından daha duyarlı bir beslenme şekli olduğu, bebek için yeterli ve dengeli besin 
ve enerji miktarının duyarlı ve keyifli bir şekilde sağlandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Beslenme, Güncel Yaklaşım, Bebek İnisiyatifli Beslenme
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ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AKDENİZ DİYETİNE UYUM İLE OBEZİTEYİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Aysun YÜKSEL, Hülya YILMAZ ÖNAL
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 

Sivas / Türkiye
dyt_hulya@hotmail.com

ID:415 K:346

Öz: Giriş: Adölesan çağda obezitenin görülme sıklığının giderek artması gelecek için son derece kaygı verici-
dir. Adölesan dönem obezitesi, yetişkin dönemde devam etmese de bu döneme ait obezite öyküsü; kalp damar 
hastalıkları, ateroskleroz ve inme riskini artırmaktadır. Ayrıca bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmenin 
sağlanabilmesi için özellikle tam tahıl kaynağı besinlerin, sebze ve meyvelerin tüketilerek basit şeker ve doy-
muş yağ içeriği düşük diyet ile beslenmek önemlidir. Aynı zamanda obezitenin oluşmasında öğünler ve öğün 
zamanları da etkilidir. Yeme bozukluklarından bir olan Gece Yeme Sendromu olanlarda obezite görülme riski 
artmaktadır. Amaç: Bir orta öğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerde obezite sıklığını belirlemek ve 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını saptayarak obeziteyle ilişkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yön-
tem: Bu çalışma İstanbul Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 859 (Erkek:699, 
Kız:160) birey ile 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının 2. döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan 
öğrenciler ile sınıflarında izin verilen ders saatinde yüz yüze görüşme ile demografik bilgilerini ve beslenme 
alışkanlıklarını sorgulayan anket formu, Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KIDMED) testi ve Gece Yeme Anket 
formlarını doldurmaları istenmiştir. Ardından boy uzunlukları (Mesitaş marka boy ölçer) ve vücut ağırlığı 
(Tanita marka tartı) ölçümleri yapılmış, Beden Küle İndeksi (BKI)’ne göre persentil değerleri hesaplanmış-
tır. Çalışmamızda elde edilen veriler SPSS (versiyon 22.0) programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Varyans 
analizi, regresyon analizi ve 2x2 düzenlerde ve çok gözlü düzenlerde ki kare testi kullanılmıştır. Ayrıca iki 
ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanılmış, yanılma düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Bu çalışma 
için Okan Üniversitesi Etik Kurul biriminin 01.02.2017 tarihli, 79 Toplantı Sayısı ve Karar 3 ile izin alınmıştır. 
Öğrencilerden ailelerine imzalattıkları yazılı onam formları alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireyler 
14-20 yaş arasındadır. Tüm öğrenciler arasında her gün kahvaltı yapan yokken hiç kahvaltı yapmayanların 
oranı %33.0 bulunmuştur. Kızlar haftada 2 kez kahvaltı yaparken, erkekler haftada 5-6 kez kahvaltı yapmak-
tadır (p<0.05). Tüm öğrenciler arasında %13.7’sinin obez, %19.2’sinin ise fazla kilolu olduğu saptanmıştır. 
KIDMED indeksine göre beslenme kalitesi iyi olanların oranı %13.0 iken, düşük olanların %32.4 olduğu 
belirlenmiş ve cinsiyetler arasında fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). “Her gün birkaç kez tatlı ve şeker/şe-
kerleme yer misiniz?” sorusunda tüm öğrenciler arasında %61.7’si “evet” cevabını vermiştir. BKI değerleri ile 
KIDMED skorları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken, obez olanların daha fazla oranda 
“düşük kalite” indeksine sahip olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %21.1’inde Gece Yeme Sendromu olduğu 
belirlenmiş ve kızların daha fazla oranda kötü uyku kalitesine sahip olduğu bulunmuştur (x2=3,98, p=0.046). 
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Sonuç: Çalışmaya katılanların %32.9’unun olması gereken vücut ağırlığının üstünde olduğu belirlenmiştir. Bu 
durumun sağlığı ve geleceği olumsuz etkilediği bilinmektedir. Obezite, Akdeniz diyetine uyum ve Gece Yeme 
Sendromu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak özellikle çocukluk ve adölesan 
dönemde sağlıklı yeme davranışları geliştirmek uygun ağırlıkta olmayı sağlayacaktır. Bu konuda bireylere 
gereken eğitimi verilmesi ve obez bireylerin sağlıklı yeme ve yaşam davranışları geliştirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Obezite, Akdeniz Diyeti, Gece Yeme Sendromu, Beslenme 
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OBEZ KADINLARDA İNSÜLİN DİRENCİ GÖRÜLME SIKLIĞI VE SERUM D VİTAMİNİ 
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hülya YILMAZ ÖNAL, Aysun YÜKSEL, Elvan YILMAZ AKYÜZ
TEV Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Beslenme ve Diyet Birimi, İstanbul / Türkiye

dyt_hulya@hotmail.com
ID:412 K:346

Öz: Giriş: Tüm dünyada görülme sıklığı artan obezitenin önemli bir sağlık sorunu olmasının başlıca neden-
lerinden biri hiperinsülinemi ve insülin direncine yol açmasıdır. Son yıllarda D vitamininin, obezite ve insülin 
direncinin yol açtığı hastalıkların oluşumunu önlediği, eksikliğinin ise bu hastalıkların ortaya çıkmasını ko-
laylaştırdığı ileri sürülmektedir. D vitamini yağda eriyebilen bir vitamin olmasına karşın, vücutta yapılabilen 
ve yapıldığı yerin dışında farklı bölgelerde etki göstermesi nedeniyle günümüzde hormon olarak da tanım-
lanmaktadır. D vitamini biyolojik aktif formu (1,25(OH)2D), D vitamini reseptörüne bağlanarak hücreler-
de etkinliğini göstermektedir. Bu reseptörün farklı hücrelerde salgılandığının tespit edilmesi, D vitamininin 
insülin yanıtını da içeren birçok hücresel sürece dahil olabileceği şüphesini ortaya çıkarmıştır ve D vitamini 
reseptörünün (VDR) pankreas adacık hücrelerinde bulunduğu, bu reseptörlerin 1,25(OH)2D tarafından kont-
rol edildiği saptanmıştır. Bu nedenle D vitamininin bilinen endokrin işlevlerinden biri insülin salınımını ve 
duyarlılığını artırmasıdır. Ancak bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Amaç: Bu çalışma, vücut ağırlığı 
kaybı isteğiyle beslenme ve diyet polikliniğine başvuran obez kadınlarda insülin direnci görülme sıklığını sap-
tamak ve insülin direnci ile serum D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla planlanmıştır. 
Yöntem: Çalışma Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul TEV Sultanbeyli Devlet Hastanesi Beslenme 
ve Diyet Polikliniği’ne başvuran 18-49 yaş arası menopoza girmemiş 89 obez kadın ile gerçekleştirilmiştir. 
Polikliniğe başvuran bireylerin vücut ağırlığı ve bileşim analizleri ile boy uzunluğu ölçümü yapılmış, fiziksel 
aktivite düzeyleri anket formu ile yüz yüze sorgulanmış ve biyokimyasal bulguları alınmıştır (D vitamini, in-
sülin, glikoz, paratroid hormon). İstatistiksel değerlendirme yapılırken bireylerde insülin direnci tespit edilme 
durumlarına göre ikiye ayrılmış ve serum D vitamin düzeyleri karşılaştırılmıştır. HOMA-IR değerinde 2,5 
ve üzeri insülin direnci olarak kabul edilmiştir. Serum D vitamini düzeylerinde <20ng/ml eksiklik, 21-29ng/
ml yetersiz ve ≥30 ng/ml olması ise yeterli olarak kabul edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22 programı 
kullanılarak Mann Whitney U testi, Kruskal Vallis testi uygulanmış ve yanılma düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 
Bu araştırma için 12.05.2016 tarihli, 2016/8 sayılı, 2016-8/13 karar numarası ile Acıbadem Üniversitesi Etik 
Kurulu’ndan izin alınmıştır. Kadınlardan yazılı ve sözel onam alınmıştır. Bulgular: Kadınların ortalama yaş 
ve vücut ağırlıkları sırasıyla 31.36±7.56 yıl ve 87.80±11.4 kg olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılan kadınla-
rın %64.1’inde (n=57) insülin direnci saptanırken, %35.9’unda saptanmamıştır. İnsülin direnci saptananların 
%94.7’sinde, saptanmayanların %96.9’unda D vitamini eksikliği tespit edilmiştir. Bireylerin insülin direncine 
ve vücut yağ yüzdelerine göre D vitamini düzeyleri karşılaştırıldığında farklılık önemli bulunmuştur (p<0.05). 
İnsülin direnci olan bireylerde olmayanlara göre D vitamini düzeyi ile vücut yağ yüzdesi daha yüksek bulun-
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muştur. Kadınların BKİ grupları ile insülin direnci arasındaki anlamlı ilişki bulunurken (p<0.05), D vitamini 
düzeyi arasındaki ilişki anlamsız (p>0.05) bulunmuştur. Sonuç: Kadınların tamamında D vitamini eksikliği 
bulunmuştur. D vitamini yetersizliğinin, obezite ve insülin direnci ile ilişkili ortak bir sorun olduğu görülmüş-
tür. Ancak bu çalışmada, literatürün aksine insülin direnci olanlarda olmayanlara göre serum D vitamini düzeyi 
daha yüksek bulunmuştur. Bu nedenle D vitamini yetersizliği ile insülin direnci arasındaki ilişkiyi araştırmak 
için daha geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: İnsülin Direnci, D vitamini, Obezite
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ÇOCUK GÖZÜYLE AMELİYAT OLMAK

Züleyha ŞİMŞEK YABAN
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

zuleyha_simsek@hotmail.com
ID:411 K:146

Öz: Giriş: Ameliyat için hastaneye gitmek birçok insan için ürkütücü bir durumdur. Bilinmezlik, olaylar 
üzerindeki kontrol kaybı, hastane çevresine yabancılık anksiyete ve strese neden olmaktadır. Çocuklarda da 
cerrahi süreç, kendileri ve aileleri için genelde hoş olmayan ve zor deneyimleri içermekte, anksiyete ve strese 
neden olmaktadır. Çocuğun anestezi alacak olması, ameliyat sonrasında yaşanabilecek sorunlar, çocuğun vere-
ceği tepkilerin hepsi çocuk ve ailesi için birer stresördür. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi ameliyat olacak çocuk 
ve ailesinin yaşadığı kaygının yüksek olması ameliyat sonrasının da zorlu geçmesine neden olmaktadır. Amaç: 
Bu derleme çalışması ile ameliyat olacak çocuğun ameliyata verdiği tepkileri ortaya koymak ve hemşirelik 
yaklaşımlarını irdelemek amaçlanmıştır. Kapsam: Bu çalışma çocuk hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonra-
sı dönemlere ilişkin duygu durumu ve hemşirelik yaklaşımları gibi konuları kapsamaktadır. Yöntem: Çalışma, 
Pubmed, Google Akademi, Science Driect, Google Scholar, EBSCO Host, Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi 
veri tabanlarından literatür taranarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Çalışma derleme olarak hazırlandığı 
için etik kurul/ kurum izni gerektirmemektedir.  Bulgular: Ebeveynler; çocuğun yaşadığı süreçlere müdahale 
edememe, kayıp korkusu, çocukla yeterince iletişim kuramama, ameliyat sonrası çocuğun yaşayacağı fiziksel 
ve duygusal değişimlerle başa çıkamama, hastane ortamı, anestezi, invaziv işlemler, iyileşememe, postoperatif 
ağrı,  çocuğunun iyileşememesi korkusu gibi nedenlerle kaygı yaşamaktadır. Çocuk ise; bedeninde ağrı ve 
rahatsızlık hissedeceği, rahat hareket edemeyeceği, anne/babadan ayrılacağı, ameliyathane-yoğun bakım gibi 
yabancı bir ortamda tanımadığı kişilerle birlikte bulunacağı, medikal cihazların varlığı ya da var olacağı düşün-
cesi, ne olacağını bilememe nedeniyle kaygı yaşamaktadır. Anksiyetenin farkında olunması, tedavi edilmesi, 
nedenlerinin belirlenmesi, koruyucu önlemlerin alınması hem ebeveyn hem de çocuğun sağlığı açısından son 
derece önemlidir. Çocuğun ameliyat ve ameliyata bağlı hastanede yatma durumundan etkilenme derecesi; ya-
şına, bilişsel gelişim düzeyine, hastalığın süresine, tipine, önceki deneyimlerine, hastaneye yatırılma durumuna 
hazırlanmasına, ailenin tutumuna, kültürel özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Çocuklarda ameliyat 
öncesi hemşirelik bakımının amacı; çocuğu fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden mümkün olabilecek en üst 
düzeyde ameliyata hazırlamaktır. Çocuklarda yapılan ameliyatın başarılı olabilmesi, teknik bilgi ve becerinin 
yanı sıra ameliyat öncesi hazırlık ve bakım gereksinimlerinin karşılanmasına bağlıdır. Bu süreçte hemşirenin 
rolü, çocuk ve aile ile güven ilişkisini geliştirmek ve çocuk ve ailesi için süreci kolaylaştırmaktır. Hemşire, 
çocuk ve ailenin gereksinimlerini belirlemekten ve bu gereksinimlerin giderilmesine yönelik girişimlerinin 
planlanması ve uygulanmasından sorumludur. Hemşire, iletişimi açık tutmalı ve sık aralarla çocuğun durumu 
hakkında ebeveynlere bilgi vermelidir. Çocukların da yapılacak işlem hakkında bilgi alma hakkı vardır, ancak 
bu hak sıklıkla unutulmakta ya da ihmal edilmektedir. Yapılacak tedavi ve işlemler konusunda çocuklara bilgi 



151

SÖZEL BİLDİRİLER

verilmemesi, onların korku ve anksiyetelerini arttırmaktadır. Hemşirenin, çocuğu işlemlere hazırlayabilmesi 
için, her yaş grubundaki çocuğun bilişsel gelişim özelliklerini, endişelerini ve beklentilerini bilmesi gereklidir. 
Ebeveyn ve sağlık personelinin ameliyat öncesinde çocuğa neler olacağını uygun bir dille anlatması ve bilgi-
lendirilmeleri çocuğun kaygılarını azaltabilmektedir. Ameliyat öncesinde öncelikle ebeveyne sonra da çocuğa 
ameliyathane ve servis ortamının tanıtılması, ameliyat için nasıl bir hazırlık yapılacağı, ameliyathanede neler 
yapılacağı, ameliyattan sonra nasıl bir bakım uygulanacağına dair kısa ve anlaşılır bilgi verilmesi, okul öncesi 
dönemde olan çocuklarda teropatik oyun tekniği ile tıbbi girişimlerin açıklanması çocuk ve aileyi ameliyata 
hazırlayarak anksiyete ve streslerinin azalmasına yardımcı olacaktır. Ameliyat günü ailenin sakinliğini ko-
ruması, endişelerini çocuğa yansıtmaması gerekmektedir. Ebeveyn çocuğa ameliyat sırasında nerede bekle-
yeceğini gösterilmeli ve çocuk uyandıktan sonra da mutlaka yanında olmalıdır. Ebeveynin anestezik madde 
verilene kadar çocuğun yanında olmasının sağlanması, uygun olduğunda ameliyathaneye alınması çocuğun 
kaygısını azaltmaya yardımcı olacaktır. Hemşire; ameliyat ve ameliyat sonrası tedavi uygulamalarına yönelik 
olarak çocuğa oyunlar ve onun sevdiği oyuncaklar üzerinden açıklamalar yaparak ve göstererek, sağlıkla ilgili 
yaş dönemine uygun kitap, hikaye yada masallar okuyarak çocuğun kaygılarını azaltmaya yardımcı olmalıdır. 
Ameliyat sonrası bakımda hangi tedavinin /uygulamanın neden yapıldığı ve nasıl yapılacağı çocuğa onun an-
layacağı bir dil ya da yöntemle mutlaka açıklanmalıdır. SONUÇ: Ameliyat nedeni ile hastaneye yatan çocuk 
ve ebeveynine hastane ortamının tanıtılması,  ailelerin ve/veya çocukların hastalık/ameliyata ilişkin sorularının 
yanıtlanması ve soru sormaları için cesaretlendirilmeleri, çocuk ve aile ile etkili iletişim kurarak güven ilişki-
sinin kurulması, gerekiyorsa sosyal ve duygusal desteğin sağlanması, gelişim dönemine göre oyuncaklar veya 
resimler ile ameliyathane ortamı ve ekibi ile ilgili anlayabileceği bilgiler verilmesi, resimler gösterilmesi ame-
liyat olacak çocuğun bu süreci en istendik düzeyde ve olumlu şekilde atlatmasına katkı sağlayacaktır. Sağlık 
ekibi üyeleri ameliyat nedeniyle aile ve çocukların yaşadığı endişeyi farketmeli, ihtiyaç duydukları rehberlik, 
danışmanlık, eğitim hizmetlerini vererek sorunları çözmeye çalışmalıdır. Ameliyat geçirecek çocuk ve ailesi-
nin birlikte ele alınacağı bir bakımın planlanması ve yürütülmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hasta, Ameliyat, Ebeveyn,  Hemşirelik
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MEME KANSERİ VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ İLİŞKİSİ

Ayla ERGİN,  Züleyha ŞİMŞEK YABAN
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

ayla.ergn@gmail.com
ID:410 K:177

Öz: Giriş: Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunudur ve kadın-
larda en sık rastlanan kanser tipidir. Uluslararası Kanser Ajansı (IARC) tarafından yayınlanan Globocan 2015 
verilerine göre, kadınlarda en sık görülen ilk beş kanser sıralamasında meme kanseri; Türkiye’de, Amerika’da, 
IARCA ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde birinci sırada yer almaktadır. Erken teşhis ve hedef tedavilerin art-
masının yanında nüfusun da yaşlanmasına bağlı olarak  meme kanseri tanısı ile yaşayan kadınların sayısı tüm 
dünyada artmaya devam etmektedir Amerikan Kanser Birliği’nin 2017 yılı verilerine göre,  USA 1.688.780 
kişinin yeni kanser tanısı aldığı, 600.920 kişinin de da bu kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’ nun 2017 yılında yayınladığı Türkiye Kanser 
İstatistikleri’ne göre ise, 2014 yılında meme kanserinin kadınlarda %24.9 ile en fazla görülen kanser türü 
olarak yer aldığı görülmüştür. Amaç: Bu derlemenin amacı, meme kanseri ile beden kitle indeksi arasındaki 
ilişkiyi teorik çerçevede değerlendirmektir. Ayrıca bu çalışma derleme niteliğinde olduğundan etik kurul /ku-
rum izni gerektirmemektedir. Yöntem: Bu çalışmanın konusu ile ilgili literatür taraması ilgili arama motorları 
taranarak yapılmıştır. Kapsam: Meme kanseri ile ilişkili birçok risk faktörü vardır. Bu risk faktörleri demog-
rafik (yaş, etnisite/ırk), reprodüktif öykü (menarş yaşı, parite, ilk canlı doğumun geç yaşlarda olması yaşı, kısa 
süreli emzirme, geç menapoz), ailesel/genetik faktörler (aile öyküsü, meme kanseri riski ile ilişkili olduğu 
bilinen veya şüphe edilen BRCA 1/2, p53, PTEN veya diğer gen mutasyonları), çevresel faktörler (30 yaşından 
önce toraks bölgesine radyoterapi [örneğin Hodgkin hastalığı tedavisi nedeniyle], hormon replasman tedavisi, 
sosyoekonomik düzey, alkol kullanımı) gibi değiştirilmesi güç risk faktörleri ve beden kitle indeksi, (BKİ) 
antropometrik faktörler, obezite, fiziksel inaktivite, beslenme ve diyet gibi değiştirilebilir risk faktörleri olarak 
sıralanmaktadır. Aşırı kilolu veya obez kadınlarda postmenopozal meme kanseri daha sık görülmektedir. Me-
nopoz öncesi östrojenin çoğu overler tarafından üretilirken, çok az kısmı yağ dokusu tarafından üretilmektedir. 
Menopoz sonrasında ise östrojenin çoğu yağ dokusu tarafından üretilmektedir. Bu nedenle menopoz sonrası 
çok fazla yağ dokusuna sahip olmak östrojen seviyesini arttıracağı için meme kanseri riskini de arttırmaktadır. 
Fiziksel olarak inaktif bir yaşam obeziteyi arttıracağından dolaylı olarak meme kanseri riskini de etkilemiş 
olacaktır. Menopoz sonrası HRT (Hormon Replasman Tedavi) kullanmayan kadınlar menopozdan sonra 10 kg 
veya daha fazla kilo verdikleri takdirde, kilo vermeyenlere oranla daha az meme kanserine yakalanma riski 
taşımaktadırlar. Yapılan meta analiz çalışmaları, obezitenin meme kanserinden ölüm riskini de arttığını, fazla 
kilolu ya da obez olanların (BKİ≥ 25), zayıf ya da normal  kilolu (BKİ<25) hastalara göre meme kanserinden  
ölüm riskinin 1,263 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. BKİ ile menopoz durumu arasında anlamlı bir 
ilişkili olduğu ve meme kanserli fazla kilolu ya da obez hastaların menopoz sonrası dönemde olması riskinin 
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zayıf ya da normal kilolu hastaların menopoz öncesi dönemde olmasından 1,777 kat daha fazla olduğu  bil-
dirilmektedir.  Obez olan hastalarda normal kilolu hastalara nazaran kanser daha ileri evrede görülmektedir. 
Obezite postmenopozal meme kanserinde iyi bilinen bir risk faktörü olmasına karşın, obezite ile kanserin 
evresi arasındaki ilişki net olarak açıklanamamaktadır. Obez kadınlardaki artan meme büyüklüğünün meme 
kanserinin teşhisinde gecikmeye sebep olduğuna dair hipotezler bulunmaktadır. Cui ve ark. (2002)’ ın yaptığı 
çalışmada, kanser evresi ile beden kitle indeksi arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmış, çalışmanın sonu-
cunda yüksek beden kitle indeksi ile ilerlemiş meme kanseri arasında bağlantı olduğu bulunmuştur. Palpasyon 
zorluğu ve meme kanserinin en sık görülen semptomu olan kitleye erişim zorluğu nedeniyle teşhis gecikmekte 
bu nedenle beden kitle indeksi yüksek olan hastaların kanser evresinin daha ilerlemiş olduğu saptanmaktadır. 
Bu duruma ilave olarak yapılan başka çalışmalarda, yüksek beden kitle indeksine sahip kadınların düşük beden 
kitle indeksine sahip kadınlara göre daha büyük tümörlere ve daha ileri evre kansere sahip olduğu gösterilmiş-
tir. Sonuç ve Öneriler: Meme kanseri yükünün azaltılması için, değiştirilmesi güç olan risk faktörleri yerine 
obezite, egzersiz ve beslenme gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin ele alınması, özellikle hemşireler ve tüm 
sağlık profesyonelleri açısından birincil korumaya önem verilmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması BKİ ve 
obezite ilgili yapılacak ileriye dönük kapsamlı çalışmaların, meme kanserinin önlenmesine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca, erken tanı ve tedavi olanaklarına eşit ulaşımın sağlanması da meme kanseri yükünün 
azaltılmasında önemli olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Beden Kitle İndeksi, Obezite, Beslenme
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DOĞUM SONU ERKEN DÖNEMDE ANNE BEBEK TEN TEMASININ  
MATERNAL ETKİLERİ

Funda TOSUN GÜLEROĞLU,  Salime MUCUK,  İzzet ÖZGÜRLÜK
Bozok Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Yozgat / Türkiye

fun.da.84@hotmail.com
ID:408 K:368

Öz: Giriş: Ten teması, bebeğin çıplak şekilde anne ya da babanın göğsüne yakın bir yerde tutulması olarak 
tanımlanmaktadır. Anne bebek ten teması özellikle son yıllarda sıkça incelenen bir konu olmasına rağmen, 
ten temasının doğum sonu erken dönemdeki maternal fizyolojik etkileri konusunda kanıtların oldukça yeter-
siz olduğu düşünülmektedir. Yenidoğanlar üzerinde pozitif etkileri olduğu kanıtlanan ten temasının maternal 
düzeyde de incelemesi ve yeterli kanıtların sağlanması kadın sağlığı açısından önemlidir. Amaç: Bu çalışma 
erken dönemde sağlanan anne bebek ten temasının involüsyon sürecine ve doğum sonu yorgunluk düzeyine et-
kisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: 1 Ekim 2015- 1 Mayıs 2016 tarihleri arasında Sivas Nunune 
Hastanesi’nde yürütülen çalışma randomize kontrollü deneysel araştırma olarak yapılmıştır. Çalışma vajinal 
doğum yapan, araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan ve gönüllü olan iki grup kadın ile yapılmış, müdahale 
grubunda 39, kontrol grubunda 36 kadın ile tamamlanmıştır. Sınırlıklar: Doğumun spontan bir eylem olma-
sından dolayı hastanede sürekli anketör bulundurma ihtiyacı doğmasıyla birden fazla anketör görevlendiril-
mesi ve anketörlere eğitim verilmiş olmasına rağmen çalışmanın ilgili değerlendirmelerinin tek elden çıkmış 
olmaması araştırmanın sınırlılıklarındandır. Yöntem: Çalışmanın verileri Anne – Bebek Tanıtıcı Bilgi Formu, 
Fizyolojik Ölçümler Formu ve Yorgunluk İçin Görsel Benzerlik Skalası ile toplanmıştır. Müdahale grubunda 
doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde 30 dk süre ile anne bebek ten teması sağlanmıştır. Kontrol grubunda 
ise rutin uygulamalar dışında herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Her iki grup için ortak olarak belirlenen 
zamanlarda değerlendirmeler yapılarak, involüsyon süreci, vital bulguları ve yorgunluk düzeyine ilişkin so-
nuçlar kayıt edilmiştir. Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 15.0 paket programında yapılmış ve istatistiksel 
analizinde Bağımsız Örneklem T-Testi, Mann-Whitney U Testi, Ki-kare testi, Paired-Samples T Test, Repeated 
Measure Anova Testi, One-Way Anova ve Benforroni Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılmıştır. Bu araştırma 
için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 2015/418 numara ve 17/09/2015 
tarihli Etik Kurul Onayı ve Sivas Kamu Hastaneler Birliği’nden 1512-1709 sayı ve 23/07/2015 tarihli kurum 
izni alınmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalamasının 23.5±3.85 olduğu, müdahale grubundaki kadınların 
%69.2’sinin, kontrol grubundaki kadınların %55.6’sının 19-24 yaş aralığında yer aldığı belirlenmiştir. Her iki 
grupta da kadınların yaklaşık %97’sinin gebeliği istediği ve sosyodemografik özellikler açısından grupların 
benzer olduğu tespit edilmiştir. Doğum sonu erken dönemde anne-bebek ten temasının doğum sonrası annenin 
vital bulguları, uterusun sertliği ve konumu, loşia miktarı, hemoglobin ve hematokrit değerleri ve yorgunluk 
düzeyi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Ancak ten teması 
grubunda doğum sonrası fundus yüksekliğinde daha hızlı düşüş sağlandığı, özellikle 2, 4 ve 24. saat ölçümle-



155

SÖZEL BİLDİRİLER

rinde istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Yorgunluk ve sahip olunan enerji düzey-
leri değerlendirildiğinde, müdahale grubundaki kadınların sahip olduğu yorgunluk düzeyinin diğerlerine göre 
daha düşük olduğu ancak istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0.05), enerji düzeyinin ise istatistiksel 
olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Araştırmanın sonucunda doğum sonrası 
anne bebek ten temasının annenin doğum sonrası vital bulguları üzerinde etkisinin olmadığı, doğum sonrası 
uterusun sertliği ve konumu, 24 saatlik toplam loşia miktarı, hemoglobin ve hematokrit değerleri üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte olumlu etkisinin olduğu, doğum sonrası fundus yüksekliğinde 
daha hızlı düşüş sağladığı, yorgunluk düzeyi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte olumlu 
etkisinin olduğu, annenin doğum sonrası sahip olduğu enerji düzeyini artırdığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar 
doğrultusunda, doğum sonrası anne bebek arasında sağlanan ten temasının olumlu maternal etkileri nedeniyle 
rutin bir bakım olarak uygulanabileceği önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ten Teması, Doğum Sonu, Maternal Etki, Uterus İnvolüsyonu, Yorgunluk

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Salime MUCUK tarafından danışmanlığı yapılan Erciyes Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmış ve Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tara-
fından TDK-2016-6325 kodlu proje ile desteklenmiş, Funda TOSUN GÜLEROĞLU’nun “Doğum Sonu 
Erken Dönemde Anne Bebek Ten Temasının Maternal Etkileri“ konu başlıklı Doktora Tez çalışmasından 
türetilmiştir.
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ERGENLERDE CİNSEL EĞİTİM

Aylin ÇAKŞAK
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hasta-

lıkları Hemşireliği A,D., Çankırı / Türkiye
aylinpekyigit@hotmail.com

ID:407 K:358

Öz: Giriş: Tabiata göre varolma ve varolmayı sürdürme, en temel içgüdüdür. Üremek, yaşamın devamını sağ-
lamak için hayatta kalmaktan sonra ikinci seçenektir. Bu durum için de cinsel birliktelik gereklidir. Ergenlikte 
cinsel yaşam yeni bir boyut alır. Birey artık üreme yeteneğini kazanmıştır. Hormonların etkisiyle cinsel istekte 
ve uyarılmada artış görülebilir. Burada ergen bireyin, geçmişte aileden ve çevreden aldığı cinsel eğitim sağlık 
açısından büyük önem taşımaktadır. Amaç: Bu çalışmadaki amaç,  doğumdan itibaren başlayıp ölüme kadar 
giden süreçte, cinsel eğitimin önemini bilmek, toplumda bunun bir tabu ve mitler şeklinde yaygınlaşmasın-
dan çok bilimsel bilgilerin yayılmasında rol oynamak, biyopsikososyal yönden sağlıklı bireyler yetişmesini 
sağlamaktır. Kapsam: Yapılan bu araştırma, Türkiye’de ve dünyada cinsel eğitimin önemini vurgulayan çalış-
maları incelemektedir. Yöntem: :Çalışma 15.08.2017-09.09.2017 tarihleri arasında kaynak kitaplar, PubMed, 
Scholar Google aracılığıyla “Ergenlik”, “Cinsel Eğitim”, “Ergende Cinsellik”, “Puberty”, “Sexual Education”, 
“Sexual Education in Adolescent” gibi anahtar kelimeleri ile tarama yapılarak yürütüldü. Bulgular: Cinsel 
eğitimle ilgili tarihteki ilk yazılı metinler milattan önce beş bin yıllarına dayanmaktadır. Eski yazılı metinler 
incelendiğinde, cinsel davranışlara ilişkin yazılı bilgilerin son derece sınırlı olduğu görülmüştür. 20. yüzyılın 
ilk yarılarında Freud’un yazıları çocuk cinselliğini tekrar gündeme getirmiştir. Cinsel gelişim kişilik gelişimi-
nin bir parçasıdır. Ergenlik (Genital) Dönemi (12-18 yaş); Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik, 
erkekte ve kadında hızla büyümenin olduğu, birincil ve ikincil cinsel yapının yanısıra psikososyal gelişmeyi 
de kapsar. Çocukluk dönemlerinde yaşanılan sorunların çözümü bu çağda yapılmaya çalışılır. Ergenlik dönemi 
kimlik gelişimi açısından en önemli evrelerden biridir. Çocukluk döneminde uygun koşullarda yetiştirilen ço-
cuklar, ergenlik döneminde ebeveynle iletişim konusunda rahat olacaklardır. 13-15 yaşına gelen ergen çocukta 
cinsel düşünceler ve dürtüler yoğunlaşır. Zamanla bu düşünceler eyleme geçer. Bu nedenle özellikle 13-18 
yaşlarında; insan üremesi, cinsel olgunlaşma, cinsellikle ilgili konular hakkında eğitimler verilebilir. Cinsel 
Eğitim; SIECUS (Sexuality Information and Education Council of the United States)’a göre cinsel eğitim, 
bilgilendirme, tutum geliştirme, inançlar, değerler, ilişkiler ve mahremiyet konularını ele alan ve yaşam boyu 
süren bir süreçtir. Cinsel gelişim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, kişilerarası ilişkileri, sevgiyi, samimiyeti, 
beden imajını ve cinsiyet rollerini kapsar. Sağlıklı cinsel yaşam ise, bireyin biyopsikososyal açıdan sağlığını 
olumlu yönde etkileyen cinsel duygu ve davranışlardır. Ergenin sosyokültürel çevresi, bireysel özellikleri ve 
cinsellik konusundaki bilgi düzeyi gibi etkenler, seçimlerini etkiler. Cinselliğin doğal ve olumlu sürecinin 
yanısıra taşıdığı riskler de göz önüne alındığında cinsel eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Ergenlikte sağlıklı 
cinsel gelişim için bireyin, bedeninde kendini rahat hissetmesi, cinsel dürtü ve duyguların normal bir durum 
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olduğunu kabul etmesi, cinsel eylemleri kendi isteğiyle deneme kararında özgür olduğunu bilmesi, güven-
li cinsel eylemleri bilmesi ve cinsel eylemdeki güvenli yöntemleri uygulaması gereklidir. Çocukların cinsel 
eğitimleri, doğumdan itibaren ailede başlar, okulda ve sosyal çevrede devam eder. Bu nedenle eğiticilerin de 
cinsellik açısından doğru bilgilere sahip olması gerekir. Ailede çocuklarla cinsellik konuları konuşulmazsa; 
Cinsellikle ilgili konuşmanın genellikle ayıp ve yanlış olduğunu düşünürler, merak ettiklerini arkadaşlarıyla 
konuşurlar, yanlış veya eksik bilgiler edinebilirler, ebeveynleriyle cinsellik konusunda hiçbir şey paylaşmaz-
lar, yaşantılarında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında aileleriyle paylaşmaktan korkarlar, saklarlar ve hatalı 
çözümlere yönelirler. Ergenlik öncesi çocukların cinsel merakları, her şeyi merak etmelerinin bir parçasıdır. 
Çocukların sorularına açık bir şekilde yanıt vermek her yaş için çok önemlidir. Çocuklar böylece cinsellikle 
ilgili konuşmanın kötü bir şey olmadığına inanır, hislerinin anlaşılacağına güvenir ve ihtiyaç duyduğu bilgileri 
anne-babalarından edineceğinden emin olurlar. Çocukların sorularına kısa, net ve anlaşılabilir cevaplar veril-
melidir. Ayrıntılı bilgi vermek yanlıştır. Fakat anne ve babalar çocuklarına cinsel eğitim verme sorumluluğun-
da olmalarına rağmen, bunu yapmakta çekinirler, yapmazlar ya da yanlış bilgilerle geçiştirirler. Anne babalar 
ergen çocuklarıyla iyi iletişim kurduklarından emin olmalıdır, ergenin konuşmasını desteklemelidir. Böylece 
anne ve babaya karşı duyulan güven duygusu gelişir. Okulda ise öğrencilerin yaş grubuna göre değişkenlik 
gösteren birçok konular konuşulmaktadır. Bu nedenle okullar, cinsel eğitim verilmesi açısından aileden sonra 
önemli bir yere sahiptir. Okullarda da bu eğitimi en iyi üstlenebilecek kişi okul hemşiresidir, yoksa öğretmen-
dir. Bu eğitimin evde de desteklenmesi gerekir. Ülkemizde evlilik öncesi cinsel ilişki yaşama konusunda, er-
keklere daha hoşgörülü yaklaşılmaktadır. Erkek ergenlerde ilk cinsel ilişkiyi parayla ya da kendisiyle romantik 
ilişkisi olmayan biriyle yaşama oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum da cinsel yolla bulaşıcı 
hastalıklar açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Amerika’da adölesan gebelerde klamidya enfeksiyonu 
araştırılmıştır ve her ikisi de korunmasız cinsel ilişki ile ortaya çıktığı için adölesan gebelerin çoğunluğunda 
klamidya enfeksiyonu saptanmıştır. Sonuç: Cinsel eğitimin etkili olabilmesi için, eğitime ergenlik dönemin-
den önce başlanmalıdır. Eğitimde anahtar rolü oynayacak kişiler ebeveynler, öğretmenler, aile üyeleri, sağlık 
profesyonelleri olabilir. Çünkü çocukluk döneminin her evresinde karşılanmamış cinsel eğitim ihtiyacı, yanlış 
cinsel yönelimlere ya da çeşitli cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Cinsel Eğitim, Ergenlerde Cinsellik
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LOHUSALARIN POSTPARTUM DÖNEM YAKINMALARININ BELİRLENMESİ

Resmiye ÖZDİLEK, Anahit COŞKUN, Nafiye DUTUCU
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kocaeli / Türkiye

resmiyeozdilek@gmail.com
ID:406 K:57

Öz: Giriş:  Postpartum erken dönemde belirlenen yakınmalar, tekrar hastaneye yatma ya da mevcut sorunun 
daha önemli hale gelmesini önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Amaç: Bu araştırma lohusaların 
postpartum dönemdeki yakınmalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Ya-
pılan bu araştırmanın evrenini 02.01.2016 ile 31.03.2017 tarihleri arasında Kocaeli’de bir aile sağlığı mer-
kezine başvuran postpartum 1-7 gün arasındaki lohusalar oluşturmuştur. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 
lohusalar örneklemi (n:200) oluşturmuştur. Yöntem: Veriler,  araştırmacılar tarafından literatür bilgisine da-
yanarak hazırlanan 22 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20 
istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, 
Ki-kare testleri kullanılmıştır. Bu araştırma için Kocaeli Üniversitesi Etik kurulundan yazılı izin (KOU KAEK 
2015/308) alınmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan lohusaların yaş ortalamaları 26.82 yıl(sd:5.12), 
ortalama postpartum 3,41. gününde, %44.5’i lise mezunu, %51’nin ekonomik durumunu orta olarak tanımla-
dığı belirlenmiştir. Evlilik yılı ortalaması 4.94(sd:4.12), eşlerin yaş ortalaması 28.78(sd:5.47), gebelik sayısı 
2.01(sd:1.12)’dir. Katılımcıların %80.5’inin çekirdek aile yapısına sahip olduğu, %77’sinin herhangi bir işte 
çalışmadığı saptanmıştır. Kadınların %45.5’inin (n:91) epizyolu normal doğum, %18.5’inin (n:37) epizyosuz 
normal doğum, %36’sının (n:72) sezaryen doğum gerçekleştirdiği, %93.5’inin bebeğini emzirdiği saptanmıştır. 
Lohusaların %11.’inin (n:22) taburculuk öncesi hastanede sağlık sorunu yaşadığı belirlenmiştir. Yaşanan sağlık 
sorunları olarak; 16 kişi hipertansiyon,2 kişi aşırı kanama,4 kişi meme iltihaplanması yaşadığı belirlenmiştir. 
Lohusalara bebek bakımı konusunda yardımcı olan bireylerin %40’ınının (n:80) eş, %32.5’inin (n:65) anne, 
%41’inin (n:82) kayınvalide olduğu saptanmıştır. Annelerin postpartum fiziksel yakınmaları, %49.5(n:99) 
sırt ağrısı, %32.5 (n:65) perineal ağrı, %29(n:58) sezaryen bölgesinde ağrı, %25(n:50) meme ucunda çatlak, 
%17(n:34) baş ağrısı, %16.5(n:33) konstipasyon, %15.5(n:31) göğüs ağrısı, %14.5(n:29) ayaklarda ödem-
şişlik, %7(n:14) memelerde kızarıklık, %6.5(n:13) içe çökük meme ucu, %4.5 (n:9) idrar yolu enfeksiyonu 
olarak belirlenmiştir. Lohusaların postpartum psikososyal yakınmaları, %70(n:140) yorgunluk, %63(n:126) 
uykusuzluk, %20.5(n:41) annelik rolünü yerine getirememe endişesi, %16(n:32) yenidoğanın bakımında ye-
tersiz hissetme, %9.5 (n:19) aile yakınlarının desteğinde eksiklik, %8.5(n:17) yalnız kalma isteği,%6.5 (n:13) 
ağlama hissi, %5 (n:10) olumsuz beden imajı olarak belirlenmiştir. Doğum sonu hastanede herhangi bir sağ-
lık sorunu yaşayan lohusalarda; konstipasyon (p:,001;x2:15.04), sırt ağrısı (p:,001;x2:13.43), ayaklarda ödem 
(p:,001;x2:31,97),meme ucunda çatlak (p:,01;x2:5.51), idrar yolu enfeksiyonu (p:,01;x2:10.76) fiziksel yakın-
malarının, sağlık sorunu yaşamadan taburcu olan lohusalardan anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Sonuç: Sosyo-demografik değişkenler ile yakınmalar arasında anlamlılık yoktur. Ebe ve hemşirelerin postpar-
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tum dönemde olası yakınmaları taburculuk öncesi ve postpartum ziyaretler ile takip etmeleri ve bakımda ele 
alması önemlidir.  

Anahtar Kelimeler :  Postpartum Yakınmalar, Postpartum Dönem, Lohusalık Yakınmaları,  Ebelik / Hemşire-
lik Bakımı
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE 
HEMŞİRELİĞİ DERSİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

Özcan ÖZENÇ, Sibel ERGÜN, Gülşah SUNAY
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir / Türkiye

ozenc@balikesir.edu.tr
ID:404 K:359

Öz: Giriş: Birey, aile, grup ve toplumun sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişim ve değişimlere duyarlı 
olabilecek, bunları verdiği hizmete yansıtabilecek, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik ba-
kımı gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için 
gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirebilecek, aynı zamanda sağ-
lık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirebilecek; hemşirelik eğitimi, yönetimi 
ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundura-
bilecek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyecek nitelikte profesyonel hemşire yetiştirmektir. Günümüzde 
kaliteli ya da nitelikli sayıda hemşire yetiştirilmesi eskiye oranla daha fazla önem kazanmıştır. Çünkü sağlık 
kurumları daha verimli çalışmak, daha kaliteli hizmet vermek, hedeflerini ve projelerini gerçekleştirmek için 
daha nitelikli, çeşitli bilgi ve becerileri olan, başarı düzeyi yüksek, daha donanımlı hemşirelerle çalışmak 
istemektedirler. Hemşireler özellikle son 30 yıldır uluslararası ve ulusal belgelerde, sağlık sistemindeki so-
runların çözümünde kilit personel olarak tanımlanmaktadır. Dolaysıyla burada hemşirelik okullarına önemli 
görevler düşmektedir. Bu okullarda eğitim alan hemşire adayların istenilen ya da aranılan nitelik ve özellikleri 
taşıyan, başarı düzeyi yüksek hemşireler yetiştirmekle yükümlüdürler. (Kaynar 2006). Ülkemizde hemşire-
lik eğitiminde temel sorunlardan biriside öğrencinin teorik bilgiyi uygulamaya yeterince aktaramamasıdır. 
Kadın sağlığı hemşireliği, kadının doğurganlığı ile ilgili olarak üreme organları, gebeliğin oluşumu, doğum 
öncesi, doğum ve doğum sonu dönemlerin fizyolojisi ve sağlık bakımı, kadın hayatının dönemlerine göre sağ-
lık gereksinimleri ile ilgili konuları temel alır. Bir kadın doğum hemşiresi kadını; birey olarak, çevresi ile 
bir bütün olarak, kadının sahip olduğu sosyoekonomik ve kültürel özellikleri ile beraber, iyi bir ilişki içinde, 
güven vererek, bilgilendirerek, destek olarak ve danışmanlık yaparak ele almalıdır. Annenin fizyolojik ve 
psikolojik sağlığının korunması ve yükseltilmesinde doğum hemşiresinin rolü geniş ölçüde sağlık eğitimini, 
destek ve danışmanlık hizmetlerini kapsar(Coşkun 2008). Amaç: Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 
doğum ve kadın sağlığı hemşireliği dersi, lisans öğrencileri için haftada 6 saat 12 saat uygulamayı, içeren bir 
derstir. Bu dersin amacı, müfredatımızda yer alan konularla ilgili hemşirelik bakımları için gerekli becerileri 
öğrencilere kazandırmak ve uygun hemşirelik girişimlerini öğretmektir. Sağlık Yüksekokulunda Doğum Ka-
dın Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği dersi almış öğrencilerin bu alanla ilgili uygulamalar ve uygulamalara 
ilişkin görüş ve düşüncelerini saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın kap-
samını Balıkesir Sağlık Yüksekokulu 2015-2016  Eğitim öğretim yılı Güz döneminde kadın doğum dersi almış 
olan 4/B sınıfı öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın yapılabilmesi için Yüksekokul Müdürlüğünden  izin 
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alınmıştır. İzin  evrak tarih ve sayısı 05/12/2016-28075 ‘dir. Bu  dersi almış çalışmaya katılmayı kabul eden 
101 öğrenciye soru formu uygulanmıştır. Öğrencilerin demografik bilgileri, alanla ilgili uygulamalar, doğum 
eylemi- doğumhane ile ilgili düşüncelerini içeren soru formu araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Veriler 
SPPS 16.0 paket programında değerlendirilmiş olup yüzdelik ve ki kare analizi yapılmıştır. Bulgular: Öğren-
cilerin %100’ü hemşirelik bölümünde okumakta olup %41.6’sı 20 ,%36.6’sı 21 yaşındadır. Çalışmaya katı-
lanların %70.8’i kız, % 29.2 erkektir. Uygulamaya çıkmadan önce, öğrencilerin %’35.6’sı heyecanlı; %21.8‘i 
rahat; %17,8‘i stresli olduklarını ifade etmişlerdir. Doğumhaneyi gördüklerinde %29.7’i şaşkınlık yaşadığını, 
%40.6’sıortamı stresli bulduğunu belirtmişlerdir. Klinik uygulamada %91.1 doğum eylemini gördüğünü gru-
bun %43,6’si sezaryeni riskli bir operasyon olarak değerlendirmektedir. Öğrencilerin %89,2’si vajinal doğumu 
tercih edebileceklerini; bunların %65,9’u doğal ve sağlıklı bulduklarını belirtmişlerdir. Uygulamalarda % 61.0 
si klinik hemşireden, %23.7’si öğretim elemanından, % 11.1’i sorumlu hemşireden yardım aldığını belirtmiş-
lerdir. Öğrencilerin%71.3’ü teori ile uygulamanın aynı olmadığını %75.2’si doğum stajının verimli olmadığını 
bununda öğrenci sayısından kaynakladığını belirtmişlerdir. Sonuç: Çalışmadan elde edilen veriler değerlen-
dirildiğinde, klinik ortamların sayısının yetersiz olduğu, öğrenci sayısının fazla olması uygulama yapılan or-
tamlarda öğrencilerin eğitimleri için uygun bir ortam haline getirilmesi, öğrenci sayının zorunlu artışı dikkate 
alarak, klinik ortamlardaki öğretim yöntemlerin yeniden gözden geçirilmesi, öğrencilerin klinik ortamda ya-
şadıkları güçlükleri paylaşabilmeleri ve düzenli olarak klinik değerlendirme toplantıları yapılması önerilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Doğum Dersi, Klinik Uygulama
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MENAPOZ DÖNEMİ: PSİKOSOSYAL SORUNLARI TANILAMA ve HEMŞİRELİK

Nevin ONAN, Nezihe KARA
Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı,  

Karabük / Türkiye
nevingonce@gmail.com

ID:402 K:362

Öz: Giriş: Kadınlar dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısını oluşturmaktadırlar. Kadınlar yaşamları boyun-
ca bazı dönemlerden geçmektedir. Bebeklikle başlayıp yaşlılık dönemiyle sonlanan bu dönemlerde bireyler 
bedensel, sosyal ve ruhsal açıdan yaşadıkları değişimler çerçevesinde çeşitli sorunlarla karşılaşabilmekte ve 
sağlıklı olma durumu bozulabilmektedir. Bu dönemlerden biri olan menapoz kadın hayatının 1/3’lük kısmını 
oluşturmaktadır. Kadınlar bu dönemde oldukça büyük bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.  Amaç: Bu çalışma, 
kadınların menapoz döneminde yaşayabilecekleri psikososyal sorunları incelemek, gelişebilecek sorunların 
zamanında saptanabilmesi ve uygun müdahalelerin yapılabilmesinde bilgi sağlamak amacıyla gerçekleştiril-
miştir. Kapsam: Menapoz döneminde yaşam kalitesini etkileyen psikososyal sorunlar ve nedenleri, sorunlara 
yaklaşımlar, bu konuda hemşirelerin bakım müdahaleleri gibi konuları kapsamaktadır. Sınırlıklar: Konu ile 
ilgili yapılmış çalışmalar ve literatür ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışma literatür inceleme yöntemi kullanıla-
rak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Bulgular: Hormonların 
ve beden imgesinin belirgin değişiklik gösterdiği dönemlerden biri olan menapoz dönemi; adet görülmenin 
ve doğurganlığın bitmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu dönem bazı bireylerde olumlu düşünceler oluştursa 
da bazı bireylerde kadınlığın ve cinselliğin sona ermesi olarak algılanmaktadır. Bazı bireyler artık toplumda 
daha saygın bir yerde olacağını ya da her açıdan dinlenme dönemine geçtikleri düşüncesinde olsa da yaşanı-
lan sosyo-kültürel çevre gereği bazı bireyler menopoza girdiklerinde yaşlandıklarını, değersizleştiklerini ve 
çirkinleştiklerini düşünebilmektedir. Aniden yaşlandıklarını hissetmek kadınlarda anksiyete, depresyon gibi 
psikolojik sorunları beraberinde getirmektedir. Ayrıca hormonlar sinir sistemiyle birlikte hayata yön veren sis-
temlerden biridir. Menapoz döneminde değişen hormon seviyelerinin neden olduğu başta östrojen seviyesinin 
azalmasıyla birlikte ortaya çıkan vajinal kuruluk ve beraberinde gelen temel sorun ağrı nedeniyle cinsel işlev 
bozuklukları gibi sorunlara da neden olmaktadır. Bu da bireyde bir uzvunu yitirdiği hissine sebep olmaktadır. 
Bu gibi sorunlar nedeniyle birey menapozun fizyolojik olarak sağlıklı bir yaşamın temeli olduğunun bilincine 
varamamaktadır. Menopoza giren kadınların ortalama yaş aralığı 45-54 yaşları arasıdır ve bu yaş aralığında 
aslında büyük destek bekledikleri yakınlarının da kendi hayatlarını idame ettirmek için kendi düzenlerini kur-
dukları, çocuklarının bireysel yaşama isteği ya da evliliği gibi dönemlere denk gelmektedir. Eşinin bu dönemi 
yeteri kadar anlayamaması, çocuklarının ondan ayrılması bireyin kendini değersiz hissetmesine sebep olurken 
diğer yandan kendi ile ilgili şayet çalışan bir bireyse emekliliği ya da doğurganlığının bitmesiyle beraber 
psikolojik sorunlara sebep olmaktadır. Aslında menapoz dönemine özel psikiyatrik bir hastalık bulunmazken 
bireyin psikolojik yatkınlığıyla birlikte hormonal değişimler sebebiyle depresyona yatkınlığın arttığı savunul-
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maktadır. Psikodinamik açıdan menapoz dönemi, kadınlığın ve üretkenliğin kaybı olarak ele alınmış ve bu dö-
nemde izlenen depresyon gibi psikiyatrik durumlar açıklanmaya çalışılmıştır. Bu dönemde kişinin yakınmaları 
sistematik olarak değerlendirilmeli, hangi semptomun daha önde olduğu ve bu döneme özgü olup olmadığı 
belirlenmelidir. Aynı zamanda kadının bu dönemi nasıl algıladığı, stresle başetme becerileri ve geçmiş yaşam 
deneyimleri ile birlikte eş ve yakınları ile ilişkileri de değerlendirilmelidir. Psikolojik olarak etkilenen kadınlar 
sorunlar henüz ciddi boyutlarda değilse, kendilerine yardım edebilirler. Menapozla birlikte gelen bazı semp-
tomlar olsa da bedenen dinç olan bireyler kendilerine yeni uğraşı yolları bulabilirler. Hobi edinebilirler. Spor 
yapabilirler. Sosyal bir varlık olarak girilen yeni sosyal çevreler ve yanında eğlenebildikleri insanlarla olmak 
sosyal destek imkanı sağlaması sebebiyle psikolojik olarak kişiyi daha rahat hissettirebilmektedir. Sonuç: 
Literatür incelemesi sonucunda, menapoz döneminde kadınlarda hem psikolojik, hem fizyolojik hem de çev-
resel etkilenmeler sonucunda bazı psikososyal sorunlar ortaya çıkabildiği ve kadınların yaşam kalitelerinin bu 
sorunlar doğrultusunda etkilendiği görülmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda hemşireler kadınları bu dönemde 
bütüncül olarak değerlendirebilmeli, hem bireyin hem de ailesinin bu döneme verdiği tepkileri tanıyabilmeli 
ve uygun bir yolla ele alabilmeli, eğitim ve danışmanlık yapabilmelidirler. Gerektiğinde psikiyatrik destek 
almaları konusunda yönlendirebilmelidirler. Ayrıca bu konuda hemşirelik bakımına katkı sağlayacak araştır-
maların yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Menapoz, Psikososyal Sorunlar, Hemşirelik
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE FARKINDALIĞI

Çağrı ÇÖVENER ÖZÇELİK, Eda AKTAŞ, Narin KIRAN, Yasemin ATAR
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul/Türkiye
edanisan@gmail.com

ID:401 K:335

Öz: Giriş: Obezite vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan,  fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açabilen 
metabolik bozukluktur. Alınan enerjiden daha az enerji harcanması obezitenin en önemli nedenidir. Obezite, 
başta kalp-damar hastalıkları ve hormonal sistem olmak üzere vücudun sistemlerini etkileyerek çeşitli sorun-
lara ve hatta ölümlere neden olabilen bir sağlık problemidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyada görülen 
en riskli 10 hastalıktan biridir. Gelişmiş ülkelerdeki sağlık harcamalarının %2-8’inden, hatta bazı ülkelerde 
%15’inden sorumlu olan obezite artık günümüzde estetik bir problem olmanın dışında önemli bir hastalık ola-
rak ele alınmaktadır. Çocukluk çağı obezitesi uluslararası bir sorundur.  Ulusal Sağlık ve Beslenme araştırması 
dünyada 12,5 milyon ergen ve çocuğun obez olduğunu öngörmektedir. Ülkemizde okul çağındaki çocuklarda 
obezite sıklığını araştıran geniş tabanlı çalışmalar olmasa da bölgesel yapılan çalışmalarda obezite prevalansı 
%9-27 seviyelerinde olduğu belirtilmektedir. Genetik yatkınlığı olan çocuklarda, obezitenin çevresel faktörler-
le ortaya çıktığı bilinmektedir. Çocuğun beslenmesinin, bebeklik dönemindeki beslenme alışkanlığıyla şekil-
lendiği, anne babanın beslenme alışkanlıklarının ve aile çevresinin obeziteye neden olabileceği çeşitli araştır-
malarda bulunmuştur. Öte yandan obezite ve fazla kilolu olmak hareketsiz yaşam biçimi ve fiziksel aktivitenin 
azlığı ile çok yakından ilişkilidir. Obez yetişkinlerin çoğunda obezitenin çocukluğa dayandığı bilinmektedir. 
Okul çocuklarında fazla kilolu olanların %42-63’ünün ileri yaşlarda da fazla kilolu olduğu gösterilmiştir. Bu 
nedenle çocukluk ve ergenlik döneminde obeziteye karşı korunma ve tedavinin önemi giderek artmaktadır. 
Çocuklar yetişkin döneme ulaşıncaya kadar zamanlarının en büyük kısmını okullarda geçirirler. Okullar, pek 
çok öğrenciye ulaşılabildiği için sağlık hizmetlerini, stratejilerini tanıtmak ve obeziteye karşı sağlıklı davra-
nışlar geliştirmek adına en uygun yerlerdir. Bu bilgiler ışığında çocukların obezite hakkında bilgilendirilme-
si ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının çocukluk çağında kazandırılması son derece önemlidir. Amaç: 
Araştırma, ilkokul 4.sınıf öğrencilerinde, obezite farkındalığı oluşturmak amacıyla planlanmıştır. Kapsam: 
Araştırmanın evrenini İstanbul ili Pendik ilçesindeki bir ilkokula kayıtlı olan ve devam eden toplam 216 erkek, 
195 kız olmak üzere toplam 411 4.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Örneklemini ise evrenden ulaşılabilen 176 
erkek, 169 kız olmak üzere toplam 345 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma Şubat-Nisan 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Sınırlıklar: Araştırma zaman ve maddi sınırlılıklar nedeniyle tek bir ilkokulun 4.Sınıf 
öğrencilerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sırasında 30 öğrenciye devamsızlık nedeniyle ulaşılamamış, 30 
öğrenci ise çalışmadan ayrılmışlardır. Yöntem: Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından literatür 
bilgisi doğrultusunda hazırlanan “Çocuğu Tanıtıcı Bilgi Formu(ÇTBF)” ve 2011 yılında Allen tarafından ge-
liştirilen, 2014 yılında ise Kafkas ve Özen tarafından Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılan “Obezite 
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Farkındalık Ölçeği” (OFÖ) kullanılmıştır. Öğrencilere veri toplama araçları uyguladıktan sonra yaklaşık 30 
dk süren “obezite farkındalığı” ile ilgili bir eğitim sunumu yapılmıştır. Sunumdan 1 hafta ve 1 ay sonra OFÖ 
tekrar uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel açıdan değerlendirilmesinde, bilgisayar ortamında bir istatistik pa-
ket programı kullanılmıştır. Sürekli değişkenlerin Normal Dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi 
ile ölçülmüş, istatistiksel değerlendirilmelerde normal dağılım göstermeyen sürekli değişkenlerin ilişkili ikili 
grup ortalamalarının karşılaştırılmasında Wilcoxon testi kullanılmıştır. Bu araştırma için Marmara Üniversi-
tesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu’ndan Sayı: 88 Tarih: 07.11.2016 onay alınmıştır. Etik kurul onayı 
alındıktan sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Sayı: 59090411-44.E.516137 Tarih: 13.01.2017 ya-
zılı izin alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %49 (n=169)’u kız, %51(n=176)’i ise erkektir.  
Öğrencilerin “obezite nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde %77,1’i aşırı şişmanlık, %13,3’ü di-
yabet, %5,2’si böbrek hastalığı, %4,3’ü dolaşım bozukluğu cevabını verdiği görülmektedir. Araştırmaya katı-
lan öğrencilerin %60,6’sının günde 0-1 saat, %29,3’ü günde 2-4 saat, %4,3’ünün günde 4-6 saat, %5,8’inin de 
günde 6-8 saat arası televizyon, bilgisayar, tablet gibi cihazları kullandıkları görülmüştür. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin “televizyon, bilgisayar vb kullanırken yiyecek/içecek tüketiyor musunuz?” sorusuna %42,6’sının 
evet, %57,4’ünün hayır cevabını verdiği görülmektedir. 4. Sınıf öğrencilerinin eğitim öncesi OFÖ puan ortala-
maları 55,46±9,84 iken eğitimden bir hafta sonra uygulanan son test’de 60,12±8,04 ve bir ay sonra uygulanan 
son test’de ise 60,87±7,60 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin OFÖ puan ortalamalarının karşılaştırıldığı ön 
test-son test1(p=0,0001), ön test-son test2(p=0,0001) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görül-
mektedir. Sonuç: Obezite, başta kalp-damar hastalıkları ve hormonal sistem olmak üzere vücudun sistemlerini 
etkileyerek çeşitli sorunlara ve hatta ölümlere neden olabilen ciddi bir sağlık problemidir. Çocukluk döne-
minde kazanılan sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının yetişkin hayatı doğrudan etkileyeceği düşünüldüğünde 
okullarda öğrencilere verilecek obezite farkındalığı eğitimi son derece önem kazanmaktadır. Sonuç olarak; 
İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin obezite hakkında farkındalıklarının olduğu ancak verilen “obezite farkındalık 
eğitimi” sonrası farkındalıklarının daha da arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Sağlık eğitimi, Okul çocuğu, Farkındalık
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KORUNMA ALTINDA OLAN VE PARÇALANMIŞ AİLEDE YAŞAYAN ÇOCUKLARDA  
SOSYAL BECERİLER

Selvinaz SAÇAN, Serap ÖZTÜRK, Özlem DEMİRÖZ AKSOY
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Aydın / Türkiye
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(Bu çalışma Bilim Kurulu Tarafından Eğitim Alanında Sözel Birinci Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Bilgiye ulaşmanın hızlandığı ve kolaylaştığı günümüzde iş yaşamında tek başına iyi bir akademik 
ve mesleki niteliğe sahip olmak yeterli görülmemekte, sosyal becerileri gelişmiş bireylere tercih edilmekte-
dir.  Sosyal beceri; duygulara yönelik beceriler, ilişkiye başlatma ve sürdürme becerileri, grupla çalışabilme 
becerilerinin yanında çağımızın en büyük hastalığı stresle başa çıkma ve saldırgan davranışları kontrol edebil-
me becerilerini de kapsamaktadır. Normal şartlarda bireyler sosyal becerileri başta ebeveynleri olmak üzere 
en yakın çevrelerinden model alarak öğrenirler. Fakat doğal afetler, savaş, göç gibi bazı nedenlerden dolayı 
bazen çocuklar ebeveynlerinden ayrılmak zorunda kalabilmekte, gelişimleri ve sosyal beceri kazanımları bu 
durumdan etkilenebilmektedir. Amaç: Hem toplumsal yaşamda hem de iş yaşamında başarılı olabilmeleri, 
barış dolu, huzurlu ve barış dolu bir ortamda yaşamaları sosyal becerileri gelişmiş bireylerin varlığı ile doğru 
orantılı olacaktır. Bu çalışma ile korunma altında olan ve parçalanmış ailede yaşayan çocukların sosyal bece-
rilerine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada alan yazında korunma altında olan ve parçalanmış 
ailede yaşayan çocukların sosyal becerileri ile ilgili çalışmalar incelenmiş, alan yazın bilgileri ışığında mevcut 
durum ortaya konularak öneriler geliştirilmiştir. Bulgular: 5395 sayılı “Çocuk Koruma Kanunu” kapsamında 
haklarında bakım, barınma, sağlık ve eğitim tedbirleri alınan çocukların yaşamlarına bakıldığında her çocuğun 
korunma altına alınma nedeninin birbirinden farklı ve kendisine özel olduğu anlaşılmaktadır. Bir çocuğun 
ebeveynlerinin vefat etmiş olması korunma altına alınma nedeniyken bir diğer çocuğun ebeveynlerinin çocu-
ğun bakımını üstenecek yeterlilikte olmaması korunma altına alınma nedeni olabilmektedir. Çocuğun ihmal-
istismar, ensest mağduru olması, ebeveynleri tarafından terkedilmesi gibi daha birçok neden korunma altına 
alınma gerekçeleri arasındadır. Korunma altına alınmış olan her bir çocuğun farklı bir hikayeye sahip olması 
gibi çocukların bu durumdan etkilenme düzeyleri ve gelişimsel süreçleri de birbirinden farklıdır. Korunma 
altına alınan çocuklarla yapılan çalışmalarda, çocukların sahip oldukları sosyal becerilerin çocuğun yaş, cin-
siyet, bakıldığı kuruluşun türü, aldığı hizmet modeli ve çocuğun geliş nedenine göre değişiklik göstermek-
le birlikte genel olarak kişisel, kişilerarası ve göreve ilişkin davranışlarda desteklenmeye ihtiyaç duydukları 
gözlenmiştir. Ebeveynleri tarafından terkedilmiş ve uzun süre korunma altında olan ergen çocukların sosyal 
becerileri değerlendirildiğinde; genel olarak çocukların dinleme ve yönergeye uyma becerisinin geliştiği ancak 
yaşıtlarıyla ve yetişkinlerle iletişimi başlatma, konuşmayı sürdürme, soru sorma, kendini tanıtma, yardım iste-
me, yönerge verme, özür dileme ve ikna etme becerilerinde sözel yönlendirme ve desteğe ihtiyaç duydukları 
gözlenmektedir. Çocukların grupla bir işi yürütme alanındaki becerilerine bakıldığında ise; çoğunlukla grupta 
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iş bölümüne uyma, sorumluluğunu yerine getirme, başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma alanlarında da 
yine sözel desteğe ihtiyaç duydukları görülmektedir. Duygulara yönelik beceriler alanında başkalarının duy-
gularını anladıkları ancak duygularını ifade etmekte, karşı tarafın kızgınlığıyla başa çıkmada zorlandıkları, 
üzüntülerini ve öfkelerini ağlayarak dışarı yansıttıkları, bazen kavga ortamlarından uzak durmayı bazen de 
kavgayı başlatmayı tercih ettikleri, hakkını korumaya yönelik olarak da sözel desteğe ihtiyaç duydukları an-
laşılmıştır. Korunma altındaki birçok çocuğun paylaşma ve başkalarına yardım etme ile ilgili becerilere sahip 
oldukları ancak plan yapma ve problem çözme alanlarında desteğe ihtiyaçları olduğu anlaşılmıştır. Boşanma 
bir olay değil, uzun zaman alan bir süreçtir. Boşanmadan sonraki ilk iki ila dört yıl arası ve özellikle ilk iki yıl 
gerginliklerin yaşandığı özel bir zamandır. Bu yıllarda çocuklar daha asi, negatif, agresif, depresif veya kızgın 
olabilmektedirler. Çocuklar, boşanma olayından sonra ebeveynlerinden birini görme imkanını (ki bu genellikle 
babadır) kaybetmeleri ve bu duygu ile baş etmelerinin yanı sıra gelirin azalması ile alışkın olduğu yaşam stan-
dardının bir anda düşmesiyle de baş etmek zorunda kalmaktadırlar. Bunun yanında bireyler yakınlarını kronik 
bir hastalık sonucu uzun soluklu bir tedavi sonrası kaybedebildiği gibi trafik kazası, doğal afet, zehirlenme, 
kalp krizi vb. nedenler sonucu aniden de kaybedebilmektedir.  Çocuklar genelde olaylar karşısında tepkilerini 
ebeveynlerini model alarak onlar gibi gösterirler. Eğer ebeveynler kontrolünü kaybedip ağlar, kızar, bağırır 
ise çocuk da o şekilde tepki gösterir ya da ebeveynlerini üzmemek için kendi duygularını içe atıp, kendilerini 
rahatlıkla ifade edemezler. Sonuç: Çocuğun rol modeli olan yetişkinlerin sosyal beceri ve iletişim yeterliliğine 
sahip olması, sevgi ve ilgiyle yaklaşımı ve bu sevgi ve ilginin sürekli olması çocuğun sosyal gelişimini olumlu 
etkileyecektir. Bu bakımdan ebeveynlerin ve/veya çocuğundan bakımından sorumlu kişi/personel ile okullarda 
öğretmenlerin rolü oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Beceri, Parçalanmış Aile, Korunmaya Muhtaç Çocuk
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YAŞAMBOYU ÖĞRENME SÜRECİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİ VE 
ÖĞRETMENİN ROLÜ

Selvinaz SAÇAN, Murat KORKMAZ
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Aydın / Türkiye

skuzucu@gmail.com
ID:399 K:101

Öz: Giriş: Yaşam boyu öğrenme; insanın hayatı boyunca bilgi, beceri edinmesi ve edindiği bu bilgi ve be-
cerilerini yaşamına yansıtması olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda öğrenmenin eğitim düzeyi, zaman 
ve sosyoekonomik düzeyle sınırlandırılmadığı, her yerde, her yaşta öğrenmenin olabileceğini ifade eden bir 
kavramdır. Ters yüz edilmiş sınıf uygulaması ise, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak hazırla-
nan ders içeriklerinin öğrenciler tarafından istenilen yer ve zamanda kullanılmasını ve öğrendikleri bilgilerin 
pekiştirilmesini sağlamaktadır. Amaç: Bilginin önem kazandığı günümüzde, bireylerin meydana gelen gelişim 
ve değişimleri takip edebilmeleri yaşam boyu öğrenme becerileri ile mümkündür. Öğretmenlerin öğrenme ile 
ilgili bilgi ve inançları; öğrencileri ile etkileşimlerini, ders işleme yöntemlerini, müfredatın hazırlanmasını 
etkilemektedir. Eğitimde öğrencilerin kazanması hedeflenen değişimler gerçekleşirse eğitim amacına ulaşır. 
Tüm bu eğitim sürecinde de öğretmen kilit rol oynamaktadır. Bu çalışma ile ters yüz edilmiş sınıf uygula-
masının yaşam boyu öğrenmede etkisi ile öğretmen rolüne dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bulgular: İlk Kez 
1800’lü yıllarda Grundtvig tarafından kullanılan yaşam boyu öğrenme kavramı o yıllarda pek yaygınlaşma-
mıştır. 1960 yılında UNESCO tarafından düzenlenen bir konferansta yeniden ifade edilmiş ancak 1970’li yıl-
larda ekonomik sorunlar nedeniyle Avrupa’da geri planda kalmış ve 1990’lı yıllarda Avrupa Birliği tarafından 
yeniden önemli hale gelmiştir. 1996 yılında ise “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yılı” olarak kabul edilmiştir. 
Yaşam boyu öğrenmeyi farklı kılan özellikleri; yapılandırılmamış, arz ve talebi dikkate alan öğrenme fırsatları 
sunması, öğreneni merkeze alması, öğrenme motivasyonunun gönüllü ve öz güdülenmeye dayalı olmasıdır. 
Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında; bireyin yaşı, öğrenme şekli, motivasyonu, teknolojiyi kul-
lanma becerisi, öğrenme ortamı, içinde yaşadığı toplumun kültürel yapısı ve rol model aldığı öğretmenleri yer 
almaktadır.  Ters yüz edilmiş sınıf kavramı da ilk olarak 2000’li yıllarda literatüre girmiş, 2007 yılında Berg-
mann ve Sams tarafından kullanılarak popüler olmuştur. Öğretmeni değil öğrenciyi merkeze alan bir modeldir.  
Geleneksel öğretmen merkezli sınıflarda, öğretmen ders saati boyunca dersini anlatmakta ve öğrencilere evde 
yapmaları için ödev vermektedir. Ters yüz edilmiş sınıf uygulamalarında ise öğretmen ders öncesinde dersin 
sunumunu içeren video hazırlar ve öğrencilerden hazırlanmış videoları izlemesini ister. Daha sonra ders saatin-
de sınıfta öğretmen rehber olarak öğrencilerle etkileşim ve işbirliği içinde öğrencilerin aktif katılımı ile dersi 
işler. Ters yüz edilmiş sınıflarda hem öğrenciler hem de öğretmenler çeşitli teknolojik araçları kullanmak duru-
munda kalırlar. Öğrenciler ders saatini daha çok öğretmeni dinleyerek değil, bireysel olarak veya akranlarıyla 
etkileşim halinde problem çözerek geçirirler. Ters yüz edilmiş sınıflarda öğretmenin rolü, öğrencileri motive 
etmek, rehber olmak ve geri bildirimde bulunmaktır. Yapılan çalışmalarda ters yüz edilmiş sınıfta işbirlikçi bir 
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yapıya sahip öğrenmenin akademik performansı arttırdığı ve öğrencilerin kendi hızında öğrenmelerini sağla-
yarak öğrenmeyi öğrenci için keyifli bir şekle getirdiği belirtilmiştir. Günümüz digital çağında bilgi ve iletişim 
teknolojilerini etkili kullanma becerisine sahip olmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Aynı zamanda ya-
şayarak öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri, bireylere öğrenme fırsatları sunması ile yaşam boyu 
öğrenmenin temel kavramlarından biri olan esnekliği zaman ve mekânsal açıdan sağlaması bakımından son 
derece önemli ve gereklidir. Ters yüz edilmiş sınıf uygulamasında bilgi ve iletişim teknolojileri oldukça etkili 
bir şekilde kullanılmaktadır. Dünyada ters yüz edilmiş sınıf uygulamaları hızla yayılırken, ülkemizde konu ile 
ilgili yeterli farkındalık olmadığı görülmektedir. Günümüzde her alanda yaşanan hızlı gelişmeler, her alan-
da bilginin çoğalmasına, bilgilerin hızla eskimesine ve geçerliliğini kaybetmesine neden olmaktadır.  Günün 
koşullarına dolayısıyla değişeme ve ilerlemeye uyum sağlama noktasında yaşam boyu öğrenmeye duyulan 
ihtiyaç daha da önem kazanmaktadır. Öğrenilen bilgilerin kısa süre içinde eskimesi ve değişmesi, öğrenmenin 
sadece okul ortamında gerçekleşmemesinden dolayı, çocuklara erken yaşlardan itibaren yaşam boyu öğrenme 
becerilerinin kazandırılması önemlidir. Bu konuda da öğretmenlere büyük görev düşmektedir. Sonuç: Öğret-
men adaylarının eğitim hayatları boyunca, yaşam boyu öğrenme becerileri ile teknopedagojik yeterliliklerinin 
geliştirilmesine yönelik programların uygulanmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Öğretmen aday-
larının atama sürecinde hatta mezun olmadan önce teknopedagojik yeterliliklerinin ölçülmesi ve yetersizliği 
olanların eksikliklerini kapatacakları ek eğitim programlarının planlanmasının yararlı olacağı düşünülmekte-
dir.  Bunun yanında mesleğini icra eden öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerini sağlayacak konulara hizmet 
içi eğitim programlarında yer verilmesi yararlı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, Ters Yüz Edilmiş Sınıf, Öğretmen, Teknoloji
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“ÖLÜM EĞİTİMİ”: PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR İÇİN ÇOCUKLARIN ÖLÜM ALGILARI, 
KAYIP VE YAS

Zerrin MACİT, Cem TÜMLÜ
Porsuk İlkokulu, Eskişehir / Türkiye

zerrinbm@gmail.com
ID:398 K:353

Öz: Giriş: Hemen hemen her toplumda ölüm, korku duyulan, düşünülmemeye çalışılan ve dillendirmekten 
dahi çekinilen bir olgudur. Bunun yanında ölüm, sadece yetişkinlerin değil çocukların da merak ettiği bir 
konu olduğu da ortadadır. Çocuklar, aile üyelerinden biri, akran ve öğretmen kaybıyla yüzleşebilmekte ve ya 
hayvan ve böcek ölümleriyle karşılaşabilmektedir. Yapılan çalışmalar kayıp ve ölüm tecrübesi sonrasında okul 
personelinin destek sunmasının çocukların ölüm korkusu ve travma puanlarında azalmaya yol açtığı, algılanan 
destek puanında artış olduğunu göstermektedir. Ne var ki okul personelinin ölüm, kayıp ve yas konularında 
çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini bilememeleri, çocukların normalleşme sürecini de sekteye uğratabi-
lir. Ölüm, kayıp ve yas gibi durumlarla karşılaşıldığında okul ortamında psikolojik danışmanlar lider rolünü 
üstenmekte ve öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin gelişiminde önemli katkı sağlamaktadırlar. Ancak tıpkı 
ebeveynler ve öğretmenlerde olduğu gibi psikolojik danışmanlar da ölüm ve yasla ilgili konuları tartışmaktan 
rahatsız olabilmektedirler. Araştırmalar okul psikolojik danışmanlığı lisans programlarında ölüm ve ölmeyle 
ilgili eğitimlerin gerekliliğine rağmen çok az programda yer aldığını söylemektedir. Nitekim Türkiye’de ki 
psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarında da bu eğitim eksikliği göze çarpmaktadır. Amaç: 
Yapılan bu araştırmada öncelikle psikolojik danışmanların çocukların ölüm algıları, kayıp ve yas konularında 
yeterliklerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın diğer amacı ise, psikolojik danışmanlara verilen 
“ölüm eğitimi” öncesi ve sonrasında danışmanların çocukların ölüm algıları, kayıp ve yas konularındaki dü-
şüncelerinin karşılaştırmalı olarak derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Bu araştırmada veriler 
iki grup halinde toplanmıştır. İlk olarak Eskişehir Tepebaşı ilçesindeki okulöncesi, ilkokul ve ortaokullarda 
çalışan mevcut 85 psikolojik danışmandan 75 kişinin gönüllü olarak katıldığı anket çalışmasıdır. İkinci grup-
ta ise “ölüm eğitimi” öncesinde ve sonrasında aynı katılımcılar içinden oluşan 14 psikolojik danışman yer 
almaktadır. Sınırlıklar: Araştırma Tepebaşı bölgesindeki temel eğitim kurumlarında çalışan PDR çalışanları 
ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışmada veriler anket, odak grup görüşmeleri ve bireysel görüşmeler aracılığıyla 
toplanmıştır. 75 okul psikolojik danışmanına 10 Mayıs 2016 tarihinde 6 saat süren “ölüm eğitimi” verilmiş, 
eğitime başlamadan önce katılan psikolojik danışmanların çocukların ölüm algıları, kayıp ve yas konularındaki 
yeterliklerini tarayan anket formu kullanılmıştır. Ayrıca eğitim öncesinde 14 psikolojik danışmanla odak grup 
görüşmeleri yapılmış ve eğitimden 8 ay sonra bu 14 kişiyle bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular: 
Eğitime katılan okul psikolojik danışmanlarının çoğu kadın olup bunlardan 55 tanesi daha önce konu ile ilgili 
hiç eğitim almadıklarını ifade etmişlerdir. Eğitim öncesinde uygulanan tarama anketinin sonucunda Psikolojik 
danışmanların çocukların ölüm algıları, kayıp ve yas konularındaki bilgilerinin yetersiz olduğu ve bu konularla 
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karşılaşmaktan kaygı duydukları tespit edilmiştir. 14 danışmanla yapılan odak grup görüşmeleri ve bireysel 
görüşmeler sonrasında içerik analizi yapılmış, ölüm eğitiminin etkisi dört tema etrafında değerlendirilmiştir. 
Bu temalar “Mesleki yetersizlik”, “Çocuklara dair inançlar”, “Kişisel duygular” ve “Okulda ölüm eğitimi”’dir. 
Her bir temaya ait psikolojik danışmanların kullandıkları örnek cümlelere yer verilmiştir. Sonuç: Yapılan ça-
lışma sonucunda psikolojik danışmanların çocukların ölüm algıları, kayıp ve yas konularında bilgi eksiklikle-
rinin olduğu, kişisel kaygılarının ve duygularının bu olaylar karşısında etkili olduğu ve çocuklara ölüm, kayıp 
ve yas gibi konularda okul ortamında eğitim verilmesinin gerekli ancak bazı zorluklarla karşılaşılabileceği bu-
lunmuştur. Ayrıca psikolojik danışmanlara verilen ölüm eğitimlerinin, onların mesleki yeterliklerini arttırdığı, 
kaygılarını azalttığı ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ölüm Eğitimi, Psikolojik Danışman, Kayıp ve Yas
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GEBELİKTE PSİKOSOSYAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nurten KIRCAN, Abdülhalim ENSARİ, Damla BÜYÜKÜNLÜ, İbrahim Halil EROĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,  

Muğla / Türkiye
nkircan@mu.edu.tr

ID:397 K:344

Öz: Giriş: Gebelik ve doğum fizyolojik bir olay olmakla beraber kadın vücudu için önemli bir yük ve stres 
oluşturur. Gebelik ve annelik kavramları algılanandan daha karmaşık bir durumdur. bekleme zamanı olarak 
nitelendirilen gebelik, günümüzde ebeveynler için uyum sağlamayı gerektiren stresli bir yaşam olayı ya da 
krizi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca gebelik vücut görüntüsünde, sosyal ilişkilerde ve aile üyelerinin rolle-
rinde değişiklik oluşturduğu için toplum sağlığı açıcından önemli bir konudur.  Gebelikte yaşanan psikososyal 
sorunların annenin ruh sağlığını olumsuz etkilemesi sonucunda hem anne hem de fetüs/yenidoğan sağlığı 
dolayısıyla da aile ve toplum sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Amaç: Araştırma Aile Sağlığı Merkezi’ne ka-
yıtlı gebelerin psikososyal sağlığını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmış ve yürütülmüştür. 
Kapsam: Muğla İli, Fethiye İlçesinde bulunan 1 No’lu, 3 No’lu ve 6 No’lu  Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı 
gebelerin tamamı evreni oluşturmuş, örneklem ise Ekim/2016-Şubat/2017 tarihlerinde ulaşılabilen ve araş-
tırmaya katılmayı kabul eden, gönüllü 180 gebe bireyden oluşmuştur. Yöntem:  Literatürden yararlanılarak 
hazırlanan anket formu; 16 sosyo-demografik ve gebelerin psikososyal sağlığını değerlendirilmesi ile ilgili 39 
olmak üzere toplam 55 sorudan oluşmuştur. Anket formunun anlaşılabilirliği açısından örneklem dışında kalan 
10 gebeye birebir görüşme yöntemiyle ön uygulama yapılmış, anlaşılmayan ifade bulunmamıştır. Anket formu 
Ekim/2016-Şubat/2017 tarihinde birebir görüşülerek gebelere uygulanmıştır. Bir anketin cevaplama süresi 
ortalama 5 dakika sürmüştür. Araştırma sonucu elde edilen veriler spss 16.0 paket programında kodlanmış, 
frekans ve yüzde değerlendirmesi yapılmıştır. Bu araştırma için Muğla Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden  
Sayı:48883244-799 Tarih:05.09.2016 kurum izni alınmıştır. Bulgular: Gebelerin %47,8’i 14-27 gebelik haf-
tasında, %42.8’i 25-29 yaş aralığında, %32.2’si 3-5 yıllık evli, %40.6’sı ilkokul mezunu, %70.0’ı ev hanımı, 
%48.9’unun ekonomik durumu orta düzeyde, %86.1’i çekirdek aile, 595.6’sının kronik herhangi bir hastalığı 
yok, %93.3’ü hastalığına bağlı sürekli ilaç kullanmamış, %34.4’ü ilk gebeliği, %32.8’inin 1 (bir) doğumu var, 
%85.0’ının abortus, %96.1’inin kürtaj, %90,6’sının ölü doğum öyküsü yok. 180 gebenin 2’sinin engelli ço-
cuğu olduğu belirlendi. Gebelerin %7.8’i (14 gebe) herhangi bir sorunla karşılaştıklarında yardım alabileceği 
kimsenin olmadığını, %82.2’si ise herhangi bir sorunla karşılaştıklarında aile büyüklerinden yardım aldıkları 
belirlendi. Gebelerin %60.0’ı herhangi bir sorunla karşılaştığında sorun çözmede eşi/yakınlarından yardım 
istediklerini, %23.9’u yardım aramadığını sorunu kendisinin çözdüğü tespit edildi. Gebelerin, %72.2’si gebeli-
ğin planlı/isteyerek bir gebelik olduğunu, %77.8’i gebe olduğunu öğrendiğindeki mutluluk düzeyinin çok fazla 
olduğunu, %73.3’ü ise gebeliğe ilişkin şu andaki mutluluk düzeyini çok fazla olduğu belirlenmiştir. Gebelerin 
%53.3’ü orta düzeyde gebelikte sorun ve sıkıntı yaşadığını, %48.9’u gebeliğe yönelik endişe ve şiddet düze-
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yini orta düzeyde olduğunu,  %19.4’ünün ise gebelik/anne olmaya yönelik korku/panik düzeyinin çok fazla 
olduğu belirlenmiştir. Gebelerin çoğunluğu, gebeliklerinde çok fazla rahat ve güvende olduklarını, %72.2’si 
eşlerinin her yönden çok fazla destek olduğu belirlendi. Gebelerin büyük çoğunluğu, sorunla başetmede si-
gara, alkol kullanmamakla birlikte 8 gebe çok fazla kullandığını, %20.0’si gebelik nedeniyle iş yaşamının 
orta düzeyde olumsuz değiştiğini, %10.6’sı sosyal yaşamının çok fazla olumsuz etkileneceğine inandıklarını 
belirtmiştir. Gebelerin büyük çoğunluğu, gebelik öncesi/şu anda tedavi gerektirecek psikolojik sorunun az 
olduğunu, yaklaşık yarısı gebelikte vücutta oluşan değişikliklerin orta düzeyde stres/kaygı yarattığını belirt-
miştir. Gebelerin çoğunluğunun eşleri, gebelikle ilgili yaşadıkları mutluluk düzeyinin ve gösterdikleri ilginin, 
değerin çok fazla olduğu belirlenmiştir. Gebelerin çoğunlukla eşlerinden korkmadıkları belirlenirken, %13.3’ü 
çok fazla korktuğunu, %13.9’u şiddet gördüğünü, %23.9’unun yakın akraba ile görüşmeyi kısıtladığı, eşin 
alkol-kumar-sigara alışkanlığının olduğunu belirtirken, %15.6’sı eşin ailesi ile ilişkilerinin hiç iyi olmadığını 
belirtmişlerdir. Gebelerin yaklaşık yarısında eşlerinin iyi bir baba olacağına yönelik kaygılarının olduğu ve 
eşlerinin iş kaybına yönelik endişelerinin olduğu tespit edildi.  Gebelerin büyük çoğunluğunda, kendi aileleri 
tarafından sevildiği, her konuda destek oldukları ve ilişkilerinin iyi olduğu tespit edildi. Gebelerin çoğu evlilik 
ilişkilerinde mutlu hissettiği, bebeğin doğumuyla evlilik ilişkilerinin daha iyi olacağını, yaklaşık yarısı anne 
olmaya yönelik endişe/streslerinin olduğunu, çocuğuna iyi bir bakım verebilme kaygısı ve iyi bir gelecek 
sağlama kaygısı yaşadığını, her şeyin kötü gideceği düşüncesinin olduğunu, nedenini bilemediği mutsuzluk 
hissinin olduğunu belirtmişlerdir.   Sonuç: Araştırma sonucunda, az da olsa 18 yaşından önce gebeliklerin 
olduğu belirlenirken, gebelerin çoğunlukla herhangi bir sorunla karşılaştığında eşi ve yakınlarıyla sorunlarını 
çözdüğü, gebeliklerin istenen ve planlı olduğu, gebeliğine yönelik endişe ve stres yaşamadığı, gebelikte vücu-
dunda oluşan değişikliklerden stres ve kaygı yaşamadığı, gebelerin çoğunun iş yaşamında olumsuz değişiklik 
olacağına ilişkin endişelerinin olmadığı, gebeliğin sosyal yaşamlarını olumsuz etkilemediği, gebelerin kendi 
ailesi ile olan ilişkilerinin genellikle iyi olduğu, evlilik ilişkilerinde çok mutlu hissettiği, anne olmaya yönelik 
endişe yaşamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Gebe, Psikososyal Sağlık
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UMBİLİKAL KORD BAKIMINDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR

Aylin ÇAKŞAK
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve  

Hastalıkları Hemşireliği A.D., Çankırı / Türkiye
aylinpekyigit@hotmail.com

ID:396 K:358

Öz: Giriş: Göbek kordonu, intrauterin dönemde bebek ve plasentayı birbirine bağlayan kan damarları ve 
bağ dokusundan oluşan bir yapıdır. Göbek bağı doğumda kesilerek bebeği anneden hem fizyolojik hem de 
sembolik olarak ayırır. Kesilen göbek bağının enfeksiyonuna omfalit denir. Umblikal kord florası enfeksiyon-
lara yatkındır ve enfeksiyonların vücuda girişi için bir kapı özelliği taşır. Yenidoğanda en önemli morbidite 
ve mortalite nedeni ise enfeksiyonlardır. Omfalit, neonatal sepsise ve mortaliteye neden olabilir. Bu nedenle 
bakımları büyük önem taşımaktadır. Umblikal kord bakımına ilişkin literatürde farklı uygulamalar yer al-
maktadır. Bunlardan en sık kullanılanları; alkol, pavidon iyodür, klorheksidin, üçlü boya, salisilik şeker tozu, 
zeytinyağı, anne sütü ve doğal kurutma yöntemleridir. Göbek güdüğü bakımında kullanılan tüm antiseptiklerin 
avantajı ve dezavantajı çalışmalarda belirlenmiştir. Fakat omfalit oranını da azalttığı klinik bir gerçektir. Yapı-
lan çalışmalardaki umbilikal kordun düşme hızında, bakteri üremesinde, omfalit gelişme riskinde ve kullanılan 
yöntemlerin yan etkilerinde ortaya çıkan farklılıklar gösterilebilir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelişmiş 
ülkelerde kuru bakım, bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde ise özel-
likle klorheksidin olmak üzere diğer bakımlar önerilmektedir. Amaç: Bu çalışmadaki amaç, umblikal kord 
bakımında kullanılan kanıta dayalı uygulamaları literatür doğrultusunda incelemektir. Kapsam: Yapılan bu 
araştırmada umbilikal kord bakımı ile ilgili özellikle deneysel çalışmalar yer almaktadır. Bu deneysel çalışma-
lar da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasından seçilmiştir. Yöntem: Bu çalışma 05.07.2017-20.07.2017 
tarihleri arasında PubMed, Scholar Google, Cochrane Library aracılığıyla “umblikal kord”, “umblikal kord 
bakımı”, “omfalit”, “umbilical cord”, “care of the umbilicus”, “omphalitis” gibi anahtar kelimeleri ile tarama 
yapılarak yürütülmüştür. Bulgular: Alkol; %70’lik alkol göbek bakımında öncelerden beri önerilmekte olup 
son zamanlarda göbeğin kurumasında ve enfeksiyonların önlenmesinde çok da etkili olmadığı görülmüştür. 
Özellikle e.coli kolonizasyonunu azaltmada kuru bakıma göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. Göbek düşme 
süresi kuru bakıma göre iki gün daha uzundur. Pavidon İyodür; Geniş spektrumlu antibiyotik özelliğinden 
dolayı göbek bakımında etkili bir yöntemdir. Fakat yenidoğanda kullanımı troid toksitite etkisinden dolayı 
kontroendike olduğu görüşleri de vardır. Göbek kordonu düşme süresi, anne sütü, kuru bakım ve klorheksidine 
göre daha uzundur. Suriye’de pavidon iyodürün kord enfeksiyonlarını kuru bakıma göre azalttığı belirlenmiş-
tir. Klorheksidin; Omfalite bağlı enfeksiyonları %27-%56, kord enfeksiyonuna bağlı ölümü %23 oranında 
azaltmaktadır. Yenidoğan ölüm hızının binde 30’dan fazla olduğu ülkelerde rutinde önerilmektedir. Üçlü Boya 
(Brillant Green, Crystal violet ve proflavine hemisulfate); Alkolle karşılaştırıldığı bir çalışmada göbek bağı 3 
gün daha geç düşmüştür. Her iki uygulamada da enfeksiyon kontrolü sağlanmıştır. Alkolle kıyaslandığı bir di-
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ğer çalışmada da kolonizasyon açısından dezavantajlı olduğu belirlenmiştir. Salisilik Şeker tozu; Alkol, doğal 
kurutma ve salisilik şeker tozunun karşılaştırıldığı bir çalışmada salisilik şeker tozu göbeğin düşme zamanı ve 
kolonizasyon görülme hızı açısından avantajlıdır. Pretermler üzerinde güvenilir olduğu belirlenmiştir. Zeytin 
Yağı; İçeriğindeki kimyasallar nedeniyle iyi bir antibiyotiktir. Türkiye’de göbek güdüğüne yapılan kuru ba-
kımla zeytinyağlı bakımı karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Anne Sütü; Uygun, güvenli 
ve pahalı olmayan bir yöntemdir. Anne sütü, alkol ve kuru bakım ile kıyaslandığında omfalit oranı düşük ve 
göbeğin düşme süresi kısadır. Doğal Kurutma; Umbilikal kord bölgesinin topikal ajanlar kullanılmadan kuru 
ve temiz tutulmasıdır. Bunun için de göbeğe dokunmadan önce aseptik kurallara uyulmalıdır. Temiz hava ile 
teması sağlanıp bebeğe temiz kıyafet giydirilir. İtalya’da kuru bakım ile %70’lik alkollü bakım grubu karşı-
laştırıldığında kuru bakımın daha güvenli bir yöntem olduğu, alkollü bakımın göbeğin düşme süresini uzat-
tığı belirlenmiştir. Sonuç: Umbilikal kord bakımında en çok çalışılan gruplar klorheksidin ve %70’lik alkol 
olarak belirlemiştir. Gelişmiş ülkelerde antiseptik uygulamasını destekleyecek yeterli kanıtlar bulunmamak-
tadır. Gelişmiş ülkelerde göbek bakımında kuru bakım önerilmekte olup bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu 
gelişmekte olan ülkelerde ise topikal ajan olarak özellikle klorheksidin önerilmektedir. Yapılan çalışmaların 
sayısı ve sonuçları doğrultusunda antiseptiklerin etkinliği hakkında herhangi bir çıkarım yapmak yetersizdir. 
Bu çalışmaların çoğunluğu hastane ortamında ve term bebeklerde yapılmıştır. Preterm bebekleri de kapsayan 
güvenli yöntemlere de ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Umbilikal Kord, Umbilikal Kord Bakımı, Omfalit
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AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ YOLUYLA ÇOCUK YOKSULLUĞUNUN ÖNLENMESİNDE 
ÇOCUK HEMŞİRESİNİN ROLÜ

Buket GENÇ ROLLAS, Müge SEVAL
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek 

Lisans Programı, Zonguldak / Türkiye
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Öz: Giriş:2005 UNICEF Dünya Çocukları Durumu Raporu’na göre; “Dünyada milyonlarca çocuk beslenme, 
temiz su ve sanitasyon, temel sağlık hizmetleri, barınma, eğitim ve enformasyon imkanlarından ileri derecede 
yoksundur. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar,  yaşam, sağlık, beslenme, eğitim, güvenlik, onurlu yaşam, 
katılım, istismar, sömürü, ayrımcılık ve diğer olumsuzluklardan korunma haklarından da yoksun kalmaktadır. 
Çocuk yoksunluğubirçok boyutu olan bir kavram olduğu için,multisidispliner entegrasyon çalışmaları yoluyla 
çözümlenmesi gerekir.Çocuk aileden ayrı tutulamayan bir birey olduğu için çocuk yoksulluğunuaileyi odak 
noktaya koyarak ve aile yoksulluğuna çare bularak çözmek daha akılcı bir yaklaşım olacaktır. “Ailenin güç-
lendirilmesi” bu anlamda önemlidir. Bu yaklaşımda “aile merkezli bakım” felsefesi çerçevesinde çocuk hem-
şireleri aktif olarak rol oynayabilmektedir. Güçlendirme bireyin yaşamsal zorluklarla başa çıkabilme gücünü 
ifade eden ve ihtiyaç duyduğu sosyal değişim için harekete geçmeyi sağlayan bir beceri geliştirme sürecidir.
Günümüzde pek çok nedenden dolayı (göç, işsizlik, çocuk sayısının çokluğu, yasal olmayan evlilikler…) 
aileler ve beraberinde de çocukları yoksullaşmaktadır. Yoksulluğun getirisi olarak en temel ihtiyaçlarını bile 
karşılayamayan ailede çocuk değersizleşmekte ve yoksulluğun sonuçlarıyla yüz yüze bırakılmaktadır. Sağlıklı 
büyüme ve gelişmesi aksayan yoksul çocuğun suça karışması, sokakta yaşaması, eğitimini bırakarak çalış-
maya başlaması, erken yaşta evlenmesi,  ihmal ve istismara maruz kalması sık olarak karşılaşılan sorunlardır. 
Bu bağlamda çocuk yoksulluğu tüm dünyayı ilgilendiren biyolojik, psikolojik ve toplumsal bir sorundur, bir 
çocuk hakları ihlali tablosudur.Ailenin güçlendirilmesi ebeveynlerin iç gücünü keşfetmesine yardımcı olur. 
Ebeveynlerin öz güveninin desteklenmesi, problemler karşısında çözüm üretebilir hale getirilmesi ve sosyal 
değişimin gerçekleştirilmesi yoluyla aile güçlendirilebilir. Güçlenen aile çocuğa gerekli değeri verir.Çocuğun 
sağlıklı büyüme ve gelişmesi için üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirir. Tüm bu nedenlerden dolayı 
çocuk yoksulluğunun önlenmesindeailenin güçlendirilmesi çok önemlidir.Ailenin güçlenme becerisi, aile bağ-
ları, aile içi rol ve fonksiyonların netliği, ebeveynlerin kişisel gelişmişlikleri, güçlenmeye hazır ve istekli olma 
ile doğru orantılıdır. Ailenin güçlendirilmesinde hekim, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, pedagog, psikolog, 
sosyolog, iş terapisti, öğretmen, polis, hakim/savcı gibi pek çok meslek uzmanın bir arada çalışması gerekir. 
Bunun yanı sıra yoksulluktan dolayı -bozulan aile bağlarını yeniden yapılandırma, ailenin tükenmişlikten kur-
tulması, çocuklarının bakımı için gerekli sosyal desteği bulma, öz etkinliklerini geliştirme ve problem çöz-
me yeterliliklerinin artması- sürecin devamında geçirilmesi gereken aşamalardır.Amaç: Bu derlemede çocuk 
yoksulluğunun nedenleri ve sonuçları, ailenin güçlendirilmesi yolu ile çocuk yoksulluğunun önlenmesinde 
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çocuk hemşiresinin rollerinden bahsedilmiştir. Kapsam: Yapılan bu derlemenin içeriğiniçocuk yoksulluğunun 
nedenleri, çocukta yoksulluğun sonuçları, ailenin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler konusunda yapıl-
mış güncel literatür bilgileri, yapılmış araştırmalar ve ilgili sistematik derlemeler yer almıştır.Sınırlılıklar:Bu 
derleme; YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademi, PubMed, dergiler ve konuyla ilgili makaleler tarana-
rak oluşturulmuştur.Yöntem:Veri tabanlarından yapılan literatür taraması sonucu oluşturulmuştur. Bulgular: 
Konu ile ilgili yapılan tezler, birçok yayın ve makale taranmış olup UNICEF raporlarından faydalanılmıştır.
Baş ve Karataş’ın (2013) yoksulluğun 1-4 yaş grubu çocukların hastalanma sıklığı üzerine etkilerini incele-
mek amacıyla tanımlayıcı olarak yaptıkları araştırmaya göre sosyo-ekonomik düzeyi düşük mahallede yaşa-
yan çocukların, daha fazla ve daha sık hastalandıkları tespit edildiğinden, ebe/hemşirelerin özellikle sosyo-
ekonomik düzeyi düşük olan bölgelerde yaşayan çocukları belirleyerek sık takip etmeleri önerilmektedir.Ball, 
BindlerandCowen’ın (2010) belirttiği gibiaile içi etkileşimin ve diğer sosyal etkileşimlerin sağlıklı olması 
çocuğun psikolojik ve entelektüel gelişimde önem taşımaktadır. Herhangi bir bozukluğun tespit edilmesi duru-
munda ise hemşire tedavi için planlamalar yapıp, tedavinin etkinliğini değerlendirerek gerekirse aileleri ilgili 
sağlık kurumlarına yönlendirmelidir. Taşçı ve ark. belirttiği gibi çocuk ve ergenler arasında önemli bir sorun 
olan madde bağımlılığının önlenmesinde hemşirelere önemli görev ve sorumlulukları madde bağımlılığının 
zararları konusunda eğitim, olumlu çevrenin sağlanması ve riskli gruplara yönelik müdahaleleri başlatmayı 
içermelidir. Risk grubundaki yoksul çocuklar aileleriyle birlikte ele alınarak danışmanlık hizmetleri sunulmalı-
dır. Sonuç:0-18 yaş grubu çocuk ve ailesi ile en sık etkileşim içerisinde olan ekip üyeleri çocuk hemşireleridir. 
Yoksulluğun önlenmesinde çocuk hemşiresinin bakım verici, eğitici, araştırmacı ve savunucu rolünü ön plana 
çıkarması gerekmektedir. Çocuk hemşiresinin aileyi toplumsal ve yasal hizmetler konusundabilgilendirmesi, 
sosyal destek grupları ile işbirliği konusunda desteklemesi, ekip üyeleri ile işbirliği sağlayarak ailenin ve ço-
cuğun sağlık sorunlarının gidermesi, eğitimler ile tükenmişlik yaşanmasının engellenmesi,çocuğun eğitiminin 
desteklenmesinde aktif görev alması gerekmektedir. Yurt içi ve dışındaki araştırma, etkinlik ve projeleri takip 
ederek, çocuk yoksulluğuna ilişkin bilgi, beceri ve eylemleri de güncel tutmalı, politikalar içerisinde söz sahibi 
olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Yoksulluk, Aile, Güçlendirme, Hemşire
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JİNEKOLOJİK VE MEME KANSERLİ HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF 
TEDAVİ YÖNTEMLERİ KULLANIMI

Seda KURT,  Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Edirne / Türkiye
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Öz: Giriş: Tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) uygulamaları onkoloji hastalarında  palyatif ve destekleyici 
bakımın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Kanser hastaları; fiziksel ve emosyonel iyilik halini devam et-
tirmek, tedavi olmak ve/veya tedaviye destek olmak, tedavinin yan etkilerini azaltmak, bu etkilerle baş etmek, 
kanserin tekrarlamasını önlemek, konvansiyonel tedaviler yerine kullanmak amacıyla ya da son çare olarak 
TAT uygulamalarına başvurmaktadır. Kanser hastalarının TAT uygulamalarına başvurmaları nedeniyle, sağlık 
bakım profesyonellerinin ve özellikle hemşirelerin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri konusunda bil-
gi sahibi olmaları gerekmektedir. Amaç:  Bu çalışmada, jinekolojik ve meme kanserli hastalarda tamamlayıcı 
ve alternatif tedavi yöntemleri kullanımının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın Tipi, Yeri ve Zamanı: 
Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırma  Haziran 2016 - Ekim 2016 tarihleri arasında Trakya Üniver-
sitesi Balkan Onkoloji Hastanesi Ayaktan Kemoterapi ve yatan hasta kliniklerinde yürütülmüştür. Araştırma 
verilerinin toplanması yaklaşık dört ay sürmüştür. Araştırmanın Örneklemi: Referans alınan çalışmadaki 
örneklemin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri kullanım oranı %44 olarak baz alınarak, %5 yanılma 
payı ve d=0,088 tolerans değeriyle 122 kadın hastanın çalışmaya alınması gerektiği hesaplanmıştır. Ancak 
olası kayıplar göz önüne alınarak 130 kadın hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Sınırlılıklar: Hastaların çalış-
maya katılmak istememeleri araştırmanın sınırlılığıdır. Yöntem: Araştırma verileri; araştırmacılar tarafından 
literatür incelenerek hazırlanan hasta tanılama formu, tamamlayıcı ve alternatif tedavi yaklaşımları kullanı-
mına yönelik sorulardan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Kanserli hastaların sosyo-demografik verileri 
ve tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri kullanım durumları tanımlayıcı istatistikler kullanarak (sayı ve 
%) değerlendirilmiştir. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
SPSS 20,0 programı kullanılarak, p<0,05 istatistiksel anlamlılık değeri kabul edilmiştir. Araştırma için Trak-
ya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulundan 15/06/2016 tarihinde TÜBAEK 2016/115 nolu etik 
onay alınmıştır. Bulgular: Jinekolojik ve meme kanserli hastaların (n=130) yaş ortalaması 49.5±15.0 olup 
%86.2’sinin evli ve %68.5’inin okuryazar veya ilkokul mezunu olduğu bulunmuştur. Hastaların %21,5’inin 
tanısının over CA, %20’sinin endometrium CA, %12.3’ünün serviks CA, %3.1’i vulva CA (n=74 / %56,9); 
%43.1’inin ise meme CA (n=56) olduğu belirlenmiştir. Jinekolojik kanserli hastaların %32,4’ünün, meme kan-
serli hastaların %37,5’inin tıbbi tedavi yöntemlerine ek olarak TAT kullandığı bulunmuştur. Hem jinekolojik 
hem de meme CA’lı hastaların TAT kullanımına başvurma durumlarının benzer olduğu, bu hastaların TAT’ı 
tıbbi tedavi sürecinde kullandıkları saptanmıştır (p˃0,05). Hastaların TAT kullanımına en çok iyileşmek için ve 
ümit / olumlu düşünmeyi sağladığı için başvurdukları ve tedaviden henüz sonuç alamadıklarını düşündükleri 
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ve bilgi edindikleri yerlerin benzer özellikte olduğu belirlenmiştir (p˃0,05). Jinekolojik kanserli hastaların 
%20,8’inin, meme kanserli hastaların %29,6’sının TAT kullanımına doktorlarına danışarak başladıkları tespit 
edilmiştir. Jinekolojik kanserli hastaların (%20,0) TAT kullandığını, meme kanserli hastalara göre (%8,3) daha 
fazla hemşirelerle paylaştığı ancak aralarında anlamlı farkın olmadığı ve hemşire ile paylaşımın oldukça dü-
şük olduğu saptanmıştır (p=0,226). TAT uygulamalarını kullandığını ve kullanmadığını ifade eden hastaların, 
tamamlayıcı yaklaşımlardan rahatlamak için yaptıkları girişimler ayrı ayrı incelendiğinde; resim yapma ve el 
işi yapma gibi girişimleri jinekolojik kanserli hastaların (%37,5),  meme kanserli hastalara göre (%7,7) daha 
fazla kullandığı (p=0,013) ve meme kanserli hastaların (%57,7) komşuları ile daha fazla etkileşimde oldukları 
(p=0,019) bulunmuştur.  TAT uygulamalarını kullandığını ve kullanmadığını ifade eden hastaların, hastalık ta-
nısının konması ile beraberinde bitkisel ve besinsel yaklaşımları kullanım durumlarına ayrı ayrı bakıldığında; 
jinekolojik kanserli hastaların (%58,3),  meme kanserli hastalara göre (%19,2) daha fazla papatya kullandığı 
(p=0,005); ebegümeci otunu jinekolojik kanserli hastaların %16,7’sinin kullandığı ve meme kanserli hastala-
rın kullanmadığı (%0) belirlenmiştir (p=0,046).  Üzüm çekirdeği ve kabuğunu jinekolojik kanserli hastaların 
hiç kullanmadığı (%0), ancak meme kanserli hastaların %15,4’ünün kullandığı saptanmıştır (p=0,065). Ome-
ga 3’ü jinekolojik kanserli hastaların (%54,2)  meme kanserli hastalara göre (%26,9) daha fazla kullandığı 
(p=0,046); anzer balını jinekolojik kanserli hastaların (%70,8)  meme kanserli hastalara göre (%30,8) daha 
fazla kullandığı (p=0,005); havucu meme kanserli hastaların (%38,5) jinekolojk kanserli hastalardan (%12,5) 
daha fazla kullandığı (p=0,037); meyve / sebze tüketiminin meme kanserli hastalarda (%65,4 / %65,4) jine-
kolojk kanserli hastalardan (%29,2 / %25,0) daha fazla olduğu (p=0,011; p=0,005) tespit edilmiştir. Sonuç: 
Jinekolojik ve meme CA’lı hastalar TAT’ı tıbbi tedavi süreci içerisinde en çok iyileşmek için ve ümit / olumlu 
düşünmeyi sağladığı için kullanmaktadırlar. Hastaların TAT kullanımına doktorlarına danışarak başlama oranı 
ve TAT kullandığını hemşire ile paylaşım oranı oldukça düşüktür. Jinekolojik kanserli hastalar daha fazla el 
becerilerine yönelik, meme kanserli hastalar daha çok sosyalleşmeye yönelik rahatlama girişimlerini kullan-
makta; jinekolojik kanserli hastalar daha çok bitkisel otlar, omega 3 ve anzer balı, meme kanserli hastalar 
meyve / sebze kullanımı gibi bitkisel ve besinsel yaklaşımları kullanmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik Kanser, Meme Kanseri, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi
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SEZARYEN/VAJİNAL YOLLA DOĞAN 0-2 YAŞ ÇOCUKLARIN HASTALIKLARININ 
ARAŞTIRILMASI

Nurten KIRCAN, Bilal BUDAK, Ömer KİNEŞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,  

Muğla / Türkiye
nkircan@mu.edu.tr

ID:391 K:344

Öz: Giriş: Doğum sonrası ilk yıl, sağlıklı bir yaşamın temelinin atıldığı son derece önemli bir dönemdir. 
Sezaryenin çocukta bağışıklık sistemi hastalıklarından otizme kadar birçok hastalığa yol açabileceği üzerine 
araştırmalar yapılmaktadır. Sezaryenle doğan yenidoğanlarda akciğer sıvısının emilmesinde gecikmeye bağ-
lı solunum problemleri görülmektedir. Sezaryenle doğan yenidoğanlarda solunum problemleri görülme riski 
vajinal yolla doğanlara göre 5 kat daha fazladır. Yapılan araştırmalarda sezaryen yönteminin neden olduğu 
genetik yapıdaki değişimin, diyabet, kanser ve astım görülme riskini arttırdığı ortaya konmuştur. Araştırmada 
normal doğum ve sezaryen doğumla dünyaya gelen çocukların kordondan alınan kan örnekleri laboratuvar or-
tamında incelenerek her iki gruptaki çocukların eritrositlerinde belirgin farklılıkların olduğu, bu farklılığın da 
DNA’larda değişime yol açabileceği belirlenmiştir. Amaç: Araştırma, Muğla/ Fethiye İlçesi 2 Nolu Aile Sağlı-
ğı Merkezi ve Esenköy Aile Sağlığı Merkezinde, sezaryen ve ve normal vajinal yolla doğan 0-2 yaş çocukların 
hastalıklarını araştırmak için yapıldı. Kapsam: Araştırmanı evrenini Fethiye 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve 
Esenköy Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı 0-2 yaş arası 216 çocuk oluşturmuştur. Örneklem seçme yöntemine 
gidilmemiş Ekim-Aralık 2013 yılında, aile sağlığı merkezine kayıtlı evrenin tamamı örnekleme dahil edil-
miştir. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli kurum izni ve etik kurul izinleri alınmıştır.Yöntem: Verilerin 
toplanmasında literatür ve hasta kayıt formundan/dosyasından yararlanarak, araştırmacı tarafından geliştirilen 
25 soruluk bir anketi formu kullanılmıştır. Anket formu 4 bölümden oluşmakta olup birinci bölümde çocuğa 
ait öykü, ikinci bölümde anneye ait öykü, üçüncü bölümde sosyodemografik öykü ve dördüncü bölümde de 
çocukların hastalık öyküsü bulunmaktadır. Araştırma tanımlayıcı tipte kesitsel bir araştırmadır.  Verilerin de-
ğerlendirilmesi SPSS 16.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Değerlendirmede sıklık (n) ve yüzdelik 
(%) değerleri kullanılmıştır. Bu araştırma için Fethiye Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezinden Sayı:B
10.1.HSK.4.48.4.4K.773/4204 Tarih:29.08.2012 kurum izni alınmıştır. Bulgular: Örnekleme alınan 0-2 yaş 
çocukların  %48.6 kız, %51.4’ü erkek, %31.5’u 7-12 ay aralığında, %28.7’si 13-18 ay aralığında, %90.3’ünün 
doğum kilosu 2500-4600 gr, %9.7’si 2500 gr ve daha az doğum kilosu olduğu belirlendi. Araştırmaya alınan 
çocukların %75.9’unun boyu 50 cm ve üzeri, %24.1’inin 49 cm ve daha az, %88.9’unun baş çevresi 33 cm ve 
üzeri, %11.1’inin baş çevresi 32 cm ve daha az, doğuma yardım edenin %70.8’i doktor, %29.2’sinin ebe oldu-
ğu saptanmıştır. Araştırmaya alınan çocukların tamamı hastanede doğmuş, araştırma kapsamına alınan hiçbir 
çocukta doğum komplikasyonu, konjenital defekt ve genetik hastalığa rastlanmamıştır. Örnekleme alınan ço-
cukların %70.8’i sezaryen, %29.2’si normal vajinal doğum olduğu, %35.2’sinin B kan grubunda, %24.5’inin A 



181

SÖZEL BİLDİRİLER

kan grubunda olduğu saptanmıştır Örneklemdeki annelerin %77.3’ü 19-35 yaş aralığında, %2.8’i 18 yaş ve al-
tında olduğu, %65.7’sinin ilkokul mezunu olduğu, %4.6’sının okur-yazar olmadığı, %4.6’sının üniversite me-
zunu olduğu, %78.2’sinin ev hanımı/kendi tarlası (serası) olduğu, %3.2’sinin memur olduğu, %5.1’inin esnaf, 
%13.4’ünün işçi olduğu saptanmıştır. Araştırmadaki annelerin %36.6’sının toplam 2 (iki)  kez gebe kaldığı, 
%9.3’ünün toplam gebeliği dört ve üzeri olduğu görülmüştür. Araştırmada ölü doğum olmadığı saptanmıştır. 
Örneklemdeki annelerin gebelik döneminde herhangi bir hastalık geçirmediği, %99.1’inin gebelik döneminde 
sigara/alkol içmediği tespit edilmiştir. Sosyo-ekonomik durum özelliklerine bakıldığında %47.7’sinin gelirinin 
giderinden fazla olduğu belirlenmiştir. Araştırmada 19-35 yaş aralığında olan, ilkokul mezunu ve ev hanımı 
gebelerin büyük çoğunluğunun sezaryen doğum yaptığı belirlenmiştir.  Özellikle 0-6 ay arasında sezaryen 
doğum ile doğan çocukların, normal vajinal yol ile doğan çocuklara göre çoğunlukla daha çok tonsilit, 13-18 
ay arasında ise bronşit geçirdiği, 0-18 ay arasında sezaryen ile doğan çocukların normal vajinal yolla doğan 
çocuklara göre anemik olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Yapılan çalışmada annelerin sosyoekonomik durumla-
rının iyi olduğu, doğumların büyük çoğunluğunun sezaryen doğum ile yapıldığı, doğum komplikasyonu, kon-
jenital defekt ve genetik hastalığın hiç tespit edilmediği, doğumların tamamının hastanede yapıldığı, sezaryen 
doğum ile doğan çocukların normal vajinal yol ile doğan çocuklara göre daha çok tonsillit, bronşit geçirdiği ve 
daha çok anemik oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Doğum, Hastalık, Sezaryen
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BEBEK MASAJI ÜZERİNE İKİ FARKLI EĞİTİM TEKNİĞİ İLE VERİLEN ANNE EĞİTİMİN 
ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayla GÜNDOĞDU KARAKAYA, Müge SEVAL
Bülent Ecevit Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Yüksek 

Lisans Programı, Zonguldak / Türkiye
aylagndgdu@hotmail.com.tr, sevalmuge@gmail.com.tr   

ID:390 K:357

Öz:  Giriş: Ebeveynleri tarafından beslenme, uyuma, temizlik gibi temel gereksinimleri karşılanan bebeğin 
farklı yöntemler kullanılarak rahatlatılması da gereklidir. Masaj bu yöntemlerden birisi olarak yüzyıllardır be-
bek bakımını destekleyici bir işlemdir. Masaj bebeği rahatlatırken anne-bebek bağının oluşumunu kolaylaştıran 
bir süreçtir. Ülkemizde bütün anne adaylarının gebelikleri boyunca bebek bakımı ile ilgili eğitim alma olanak-
ları bulunmamaktadır. Masaj gibi teknik gerektiren konularda annelerin eğitilmesi gerekir. İyi bilgilendirilen 
ve bakım süreci konusunda desteklenen annelerin masaj yapabilme becerileri artmaktadır. Bu noktada bebek/
çocuk hemşirelerinin ebeveynlerin önünde yol gösterici olması ve bakıma katılımını desteklemesi önemlidir. 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, yenidoğan bebek annelerine verilen iki farklı yöntemle verilen- prezentasyon 
(video gösterimi) ve demonstrasyon (sergileme)- bebek masajı eğitiminin etkinliğini değerlendirmektir. Kap-
sam: Araştırmanın evrenini Kdz Ereğli Devlet Hastanesinde doğum yapmış sağlıklı bebeğe sahip 400 primipar 
anne oluşturmaktadır. Bu evrenden; bilinmeyen sıklıkla %5 olasılıkla ve %95 güven seviyesi ile belirlenen ve 
araştırmaya katılmayı kabul eden 192 yeni doğum yapmış, bebeği sağlıklı primipar anne örnekleme alınmıştır. 
Sınırlıkları: Araştırma sağlıklı bebeğe sahip, daha önce masaj eğitimi almamış, çalışmaya katılmayı kabul 
eden örneklem seçiminde belirtilen kriterlere uygun 192 primipar anne ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırma giri-
şimsel bir ön test-sontest çalışması olarak planlanmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından alan yazım 
deteği ile hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Masaj Bilgisi Değerlendirme Ön Test- Son Test Formu kullanılarak 
toplanmıştır. Araştırmanın girişimsel uygulama bölümünde kişisel bilgi formu ve ön test uygulanmış, video 
gösterimi (presentasyon) ve araştırmacı tarafından maket üzerinde masaj uygulaması(demonstrasyon) yapıl-
mıştır. Devamında annelere maket üzerinde masaj uygulaması yaptırılmış ve araştırmacı tarafından masaj 
evrelerini bilme, doğru şekilde uygulama durumu son test formuna kayıt edilmiştir. Çalışmanın istatistiksel 
analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, karşılaştırmalarda ki-kare ve ön test-son test analizlerinde 
Mc Nemar ve P anlamlılık testleri kullanılmıştır. Araştırma için gerekli Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araş-
tırmaları Etik Kurulu’ndan 29.05.2014/08-13 sayılı etik kurul izni alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya alınan 
anneler bebeğine masaj yapabilme durumu açısından değerlendirildiğinde; annelerin %41.1‘inin (n=79) be-
beğinize masaj yapabilir misiniz sorusunu evet olarak yanıtladığı görülürken,%93.8’inin (n=180) bebeğinize 
masaj yapma konusunda kendinizi yeterli hissediyor musunuz sorusunu hayır olarak yanıtladığı görülmüştür.
Ön testte, 25-35 yaş grubundaki annelerin bebeği için güvenli çevre sağlama ve masaj sonrası bebeğinin alt 
bezini değiştirme gibi anneliğe uyum ile ilişkilendirilebilecek davranışları diğer yaş gruplarındaki annelerden 
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daha yüksek oranda bildiği görülmüştür. Eğitim durumu artıkça bebek masajı evrelerini bilme oranının da 
attığı görülmüştür. Çalışan annelerin (n=62) bebek masajı evrelerini bilme düzeyi, çalışmayan (n=132) anne-
lere göre daha yüksek bulunmuştur. Eğitim öncesi ve eğitim sonrası annelerin bebek masajını bilme oranları 
karşılaştırılmış ve yapılan istatistiksel analizde son testte masaj öncesi hazırlık, masaj sırasında doğru teknikle 
masajı uygulayabilme ve masaj sonrası bebeği uygun şekilde rahatlatma oranının anlamlı olarak yükseldiği 
görülmüştür. Sonuç: Araştırma sonucunda bebek masajı eğitimi öncesi, annelerin yaş, eğitim düzeyi ve ça-
lışma durumu demografik özellikleri ile bebek masajını bilme durumları karşılaştırılmış ve 26-35 yaş grubu, 
üniversite mezunu ve çalışan annelerin bebek masajını bilme oranlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Verilen eğitim sonrası annelerin bebek masajını bilme ve uygulama düzeyinin anlamlı olarak yükseldiği be-
lirlenmiştir. Masaj bilgisini arttırmak için annelere verilen eğitimin etkin olduğu, farklı öğretim teknikleri 
kullanılarak eğitimin etkinliğinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anne, Bebek Masajı, Eğitim, Yenidoğan

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Müge SEVAL tarafından danışmanlığı yapılan Bülent Ecevit Üniver-
sitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmış/yayınlanmış  Ayla 
GÜNDOĞDU KARAKAYA’nın  “Yenidoğan Bebek Annelerine Verilen Presantasyon Ve Demonstrasyon 
Destekli Bebek Masajı Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Konu Başlıklı Yüksek Lisans Tez çalış-
masından türetilmiştir.



184

SÖZEL BİLDİRİLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TEORİLER ÜSTÜ MODELE DAYALI YAŞAM TARZI 
BİREYSEL DANIŞMANLIK GİRİŞİMİNİN POLİKİSTİK OVER SENDROMU YÖNETİMİNE 

ETKİSİ

Dilek ÖCALAN, Şenay ÜNSAL ATAN, Fatih ÇELİK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Afyonkarahisar / Türkiye

docalan@aku.edu.tr
ID:389 K:351

Öz: Giriş:Polikistik over sendromu (PKOS) menstrual düzensizlik, kronik anovulasyon ve hiperandrojenizm 
bulgularıyla  seyreden,  multifaktöriyel etyolojiye sahip klinik bir tablodur. Uzun dönemde infertilite, kalp ve 
damar hastalıkları, diyabetes mellitus, hiperlipidemi, endometriyum karsinomu gibi sağlık riskleri taşıdığı için 
PKOS, günümüzde önemli bir sağlık problemidir. Hastalığın kısa ve uzun dönemde neden olduğu sağlık so-
runları, kadınları fiziksel ve psikolojik açıdan etkilemektedir. Güncel tedavi seçenekleri ise, genellikle sempto-
matiktir. Tedavinin hedefleri; hiperandrojenizmin kontrol edilmesi, menstrual disfonksiyonun düzeltilmesi ve 
fertilitenin sağlanmasıdır. PKOS’un yönetiminde,  medikal tedavinin yanı sıra kişilere yaşam tarzı değişiklik-
leri kazandırmak için destekleyici tedaviler önerilmektedir. Destekleyici tedaviler, hastanın uyum sürecini  ko-
laylaştırarak sağlıklı yaşam biçimi davranışları benimsemesine katkı sağlamaktadır. PKOS’da birinci basamak 
tedavi  kilo kaybı, beslenmenin düzenlenmesi ve egzersizdir. Bu bağlamda PKOS tanısı alan üniversite öğren-
cilerine verilen bireysel danışmanlık girişiminin hastalığın prognozunu etkileyeceği düşünülmektedir. Amaç: 
Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde Teoriler Üstü Model’e dayalı sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite 
bireysel danışmanlık girişiminin PKOS yönetimi üzerine etkisini değerlendirmektir. Kapsam: Tarama, Tanı-
lama, Randomizasyon ve Seçim, Danışmanlık ve İzlem aşamalarından oluşan çalışmanın evrenini, 2014-2015 
eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksekokulu, Tıp Fakültesi ve Veterinerlik 
Fakültesi’ne kayıtlı 1134 kız öğrenci oluşturmuştur. Araştırma iki yıl sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma yüksek 
maliyet ve zaman gerektirdiğinden,  Afyon Kocatepe Üniversite’sinde, sağlıkla ilgili alanlarda lisans eğitimi  
gören öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Tarama aşamasında örneklem seçimine gidilmemiş, belirlenen 
tarihlerde ulaşılabilen ve gönüllü olan 854 öğrenciye “PKOS Risk Tespit Formu” uygulanmış, 274 öğrencinin 
PKOS açısından riskli olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerden 21’i çeşitli nedenlerle çalışma dışı kalmış, top-
lamda 218 riskli öğrenci tanı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Polikliniği’ne yönlendirilmiştir. Tanılama aşamasında, uzman hekim tarafından Rotterdam kriterlerine göre 76 
öğrenciye PKOS tanısı konulmuş, altı kişi  çeşitli nedenlerle araştırma dışı kalmıştır. Randomizasyon ve seçim 
aşamasında PKOS tanısı alan, katılımcı kriterlerine uygun, gönüllü 70 öğrenci randomizasyon yöntemi ile 
kontrol ve girişim grubuna ayrılmıştır. İzlemleri tamamlamayan üç kişi araştırma dışı kalmış, toplam 67 öğren-
ci ile çalışılmıştır. Girişim grubuna teori temelli bireysel danışmanlık programı uygulanmış, kontrol grubuna 
rutin izlem ve bakım verilmiştir. Çalışmada kullanılan diğer veri ölçüm araçları arasında; PKOS’lu Bireylerde 
Tanımlayıcı Anket Formu, Günlük Tüketilen Besin Miktarı ve Türü Tanımlama Formu, Uluslararası Fiziksel 
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Aktivite Anketi, Davranış Değişim Aşaması Tanılama Formu, DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Formu, Menstrual 
Siklus Takvimi, Ferrimann Gallwey (mFG) skoru yer almaktadır. Bulgular SPSS 17.0  paket programı ile 
değerlendirilmiştir. Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık  p<0.05 olarak belirlenmiştir. Verilerin anali-
zinde betimleyici istatistikler, Ki-Kare testi, McNemar testi, Friedman testi, Wilcoxon İşaretli Sıra testi, Mann 
Whitney U testi,  Korelasyon analizi, Varyans analizi teknikleri uygulanmıştır. Araştırma için, Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi’nden Sayı: 2015-84 Tarih: 15.07.2015 bilimsel etik kurul izni alınmıştır. Ayrıca Afyon 
Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Afyon Sağlık Yüksekokulu, Tıp Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi’nden ge-
rekli  kurum  izinleri alınmıştır. Bulgular:Üniversite öğrencileri arasında PKOS sıklığı %8.8’dir. PKOS tanısı 
alanların çoğunluğunun menstrual düzensizlik, hirşutizm, alopesi, akne problemi yaşadığı, yaklaşık yarısının 
preobez, yarısının normal kilolu olduğu, çoğunluğunun huzursuzluk, asabiyet, psikolojik durum değişikliği, 
endişe ve yorgunluk yaşadığı belirlenmiştir.  PKOS tanısı alan öğrencilerin yaş ortalaması 20.79±1.4’dür. Gi-
rişim grubunun ön izlem-son izlem vücut ağırlığı, BKİ, bel ölçüsü, kalça ölçüsü ve Ferriman-Gallwey (mFG) 
skoru değerleri azalma göstermiş, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0.000, p<0.001). Menstrual 
siklus ortalamasında ilk izlemlerde gruplar arasında anlamlı fark bulunmazken, son izlemde girişim grubunun 
menstrual siklus ortalamasının (32.35±6.3) kontrol grubuna (36.96±6.4) göre daha düzenli olduğu,  gruplar 
arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p=0.000, p<0.001). Girişim grubunda ön izlem değerine göre son 
izlemde hastalığa ilişkin huzursuzluk, asabiyet, psikolojik durum değişikliği, endişe ve yorgunluk algılarında 
azalma olduğu, PKOS’la baş edebilme ve kendine güven algılarında artma olduğu belirlenmiştir (p<0.05).  Bi-
reysel danışmanlık verilen girişim grubunda ön izleme göre son izlemde, anlamlı olarak sebze-meyve tüketimi 
artmış, ekmek, tahıl, baklagil tüketimi, günlük yağ tüketimi, şekerli besinler tüketimi ve alınan günlük kalori 
miktarı anlamlı olarak azalmıştır (p<0.05). Kontrol grubunun ise, beslenme alışkanlıklarında  anlamlı fark sap-
tanmamıştır (p>0.05). Girişim grubunda ön izleme göre son izlemde günlük oturma süresi azalmış, orta düzey 
fiziksel aktivite puanı,  yürüme fiziksel aktivite puanı  ve toplam fiziksel aktivite puanı anlamlı olarak  artmıştır 
(p<0.05). Davranış değişim aşamalarında iki grup arasında beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili olarak ön 
izlemde anlamlı fark saptanmazken (p>0.05), ara ve son izlemde anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Kontrol 
grubunun yaşam kalitesi ölçeği toplam puanları ve alt gruplarında  ön izlem-son izlem sonuçları arasında an-
lamlı fark bulunmazken, girişim grubunda anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: PKOS’un yönetimine 
ilişkin Teoriler Üstü Model’e dayalı verilen yaşam tarzı bireysel danışmanlık girişimi üniversite öğrencilerinin 
beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını sağlıklı yönde geliştirmiş, antropometrik ölçümleri, hastalığın 
klinik bulgularını ve hastalığın algılanma durumunu olumlu yönde etkileyerek  öğrencilerin yaşam kalitesinin 
yükselmesine neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, Teoriler Üstü Model,  Bireysel Danışmanlık, Beslenme, Fizik-
sel Aktivite, PKOS Yönetimi, Yaşam Kalitesi  
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Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN (1. Danışman) ve  Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇELİK 
(2. Danışman) tarafından danışmanlığı yapılan Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği “Sağlık Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış  Dilek ÖCALAN’ın  “Üniversite Öğ-
rencilerinde Teoriler Üstü Modele Dayalı Yaşam Tarzı Bireysel Danışmanlık Girişiminin Polikistik Over 
Sendromu Yönetimine Etkisi” Konu Başlıklı,  Doktora Tez çalışmasından türetilmiştir.
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POSTPARTUM DÖNEMDE ANNELERİN TABURCULUK ÖNCESİ YENİDOĞAN BAKIMINA 
İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE GEREKSİNİMLERİ

Hatice YILDIZ,  Bahar BOYACI
Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın / Türkiye

baharboyaci@hotmail.com
ID:387 K:192

Öz: Giriş: Doğum sonu dönemde annenin yaşadığı fizyolojik ve psikolojik değişikliklere uyum sağlama-
sı, annelik rolü, bebeğini kabullenmesi ve eve gittiğinde kendine ve bebeğine bakabilmesi için gerekli bilgi 
ve becerileri kazanması gerekir. Bu dönemde annenin ve bebeğin bakımına yönelik gereksinimlerinin belir-
lenmesi ve bu gereksinimler doğrultusunda bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi önemlidir. 
Anneler tarafından bebeklerine sunulan bakım, onların yenidoğan bakımına ilişkin bilgi ve deneyimlerine 
bağlıdır. Ebe ve hemşireler annelerin yenidoğana yönelik bilgi ve bakım becerileri gereksinimlerini değerlen-
dirip bu konuda gerekli bilgi ve desteği sağladıklarında, annenin annelik rolüne uyumlarını kolaylaştırmakta 
ve yenidoğan dönemde sık karşılaşılan sağlık sorunların azalmasına da yardımcı olmaktadırlar. Taburculuk 
öncesi annelerin yenidoğan bakımı hakkında bilgi eksikliklerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinin 
kliniklerde bu annelere danışmanlık hizmeti vermekle sorumlu olan ebe/hemşirelerin yenidoğan bakımına 
ilişkin eğitim içerik ve önceliklerini belirlemesine katkı sağlayacağı düşülmektedir. Amaç:  Bu araştırma, 
postpartum dönemdeki annelerin taburculuk öncesi yenidoğan bebeğin bakımına ilişkin bilgi düzeylerini ve 
gereksinimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırmanın evrenini 2016 yılında Söke 
Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde gerçekleşen doğumlar oluşturmuştur (N=1140). Örneklem sayısı 
evreni bilinen örneklem yöntemi ile belirlenmiş ve 288 anne örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 1 
Nisan-1 Ağustos 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Sınırlıklar: Araştırma tek bir kurumda gerçekleştirilmiş 
ve verilerin güvenilirliği görüşmecilerin verdiği bilgiler ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırmanın verileri, literatür-
den faydalanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanan,  tanıtıcı bilgiler ve yenidoğan bakımına ilişkin bilgi so-
rularını içeren anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Tanıtıcı bilgiler bölümünde 
annelerin sosyodemografik özellikleri, antenatal bakım alma, yenidoğan bakımına ilişkin eğitim alma ile ilgili 
sekiz soru yer almaktadır. Formun yenidoğan bakımı konusunda bilgi düzeyine yönelik bölümünde yenidoğan 
beslenmesi, hijyen/göbek bakımı, yenidoğan güvenliği ve tehlike işaretlerini içeren 34 soru bulunmaktadır. 
Toplam 42 sorudan oluşan anket formu için alanında uzman 10 öğretim elemanından uzman görüşü alınmıştır. 
Katılımcılara araştırma öncesi araştırmanın amacı, kimler tarafından yapıldığı, kişisel bilgilerinin saklı kala-
cağı açıklanmış ve yazılı onamları alınmıştır.  Her bir soru için doğru yanıtlara “1”, yanlış yanıtlara “0” puan 
verilmiş, puanlar toplandıktan sonra madde sayısına bölünerek 10 ile çarpılmış, toplam bilgi ve dört alt konu-
da 0-10 arasında puan elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz 
edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistik olarak sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma 
kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında (bilgi puanları) t-testi, 
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ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında tek yönlü (Oneway) Anova 
testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında fark bulunan gruplarda tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Tukey 
testi kullanılmıştır. Yenidoğan bakım bilgi düzeyi üzerine etkisi olan bağımsız değişkenler çoklu regresyon 
(bacward yöntemi)  analizi ile değerlendirilmiştir. Önemlilik düzeyi p<.05 kabul edilmiştir. Bu araştırma için 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu ve Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 
Sayı:25305691-605.01 Tarih: 31.03.2017 kurum izni alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların %55.2’si 20-30 yaş 
arası, %52,4’ü ilköğretim mezunu, %79,2’si ev hanımı, %39,6’sı primipardır. Annelerin % 76’sı bir sağlık 
kuruluşunda takip edilmiş, %21,9’u yenidoğan bakımı konusunda bir sağlık kuruluşundan eğitim almıştır. 
Katılımcıların %10,8’i yenidoğan bakımında güçlük yaşayacağını düşünmektedir. Annelerin yenidoğan bakı-
mıyla ilgili en çok banyo yaptırma ve emzirme konusunda güçlük yaşayacaklarını düşündükleri belirlenmiştir. 
Taburcu olmadan önce yenidoğan bakımıyla ilgili hangi konuda bilgi almak istedikleri sorusuna yanıt veren 
katılımcılardan hem multipar hem de primipar annelerin en çok emzirme konusunda (%36) bilgi almak istedik-
leri görülürken, ikinci sırada multipar annelerin aşılama ve izlemi (%9), primipar annelerin ise banyo yaptırma 
ve hijyen konusunda (%18,4)  bilgi istedikleri belirlenmiştir. Katılımcıların yenidoğan bakımı konusundaki 
ortalama bilgi puanları 7,17±1,80 (min-max puan:0-10) olarak bulunmuştur. Annelerin bilgi puan ortalamaları 
en düşük yenidoğan beslenmesi (6,85±2,35) en yüksek ise yenidoğanda tehlike işaretleri (8,20±2,17) alanında 
olduğu belirlenmiştir. Yenidoğan bakım bilgisi toplam puan üzerine annenin kaçıncı çocuğa sahip olduğu ve 
eğitim düzeyinin etkili olduğu (p<.05),  anne yaşı, gebelikte bir sağlık kurumunda takip olması ve yenidoğan 
bakımı konusunda eğitim alma durumunun etkili olmadığı (p>.05) bulunmuştur.  Sonuç: Bu çalışmada anne-
lerin eğitim düzeyi ve sahip oldukları çocuk sayısının yenidoğan bakımı konusunda bilgi düzeylerini etkilediği 
ve katılımcıların yenidoğan bakımı konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olduğu bulunmuştur. Ayrıca sahip 
oldukları çocuk sayısı kaç olursa olsun annelerin en çok bilgi alma ihtiyacı duyduğu konunun yenidoğan bes-
lenmesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Yenidoğan Bakımı, Bilgi Düzeyi, Postpartum Dönem
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BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞAN KADINLARIN RAHİM AĞZI KANSERİ VE PAP 
SMEAR TESTİ FARKINDALIKLARININ SAĞLIK İNANÇ MODELİ ÖLÇEĞİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

İlgün ÖZEN ÇINAR, Ebru KARA
Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü, Denizli / Türkiye

iocinar@pau.edu.tr
ID:386 K:112

Öz: Giriş: Günümüzde tüm dünyada serviks kanseri en sık görülen kanser türleri ve kanserle ilişkili ölüm ne-
denleri arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’de serviks kanseri kadınlarda en sık görülen 10 kan-
ser türü arasında 10. sırada (4.3/100.00) yer almaktadır. Literatüre göre serviks kanserleri, tarama yöntemleri 
ile erken dönemde teşhis ve tedavisi olası hastalıklar arasında gösterilmektedir. Serviks kanserinin teşhisinde 
pap-smear testi (pap test) uygulanmaktadır. Her ne kadar tarama yöntemleri serviks kanserinin neden olduğu 
ölüm oranlarının azalmasına yardımcı olsa da konuyla ilgili yapılan çalışmalar kadınların tarama yöntemlerine 
ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ya da bu yöntemleri kullanmaktan kaçındıklarını göstermektedir. 
Çalışmalarda kadınların kansere yönelik farkındalıklarının az olduğu ve tarama yöntemlerine ilişkin olumsuz 
yargı ve inançlara sahip oldukları bildirilmektedir. Amaç: Bu çalışma ile bir kamu kuruluşunda çalışan evli 
kadınların serviks kanseri ve taramalarına yönelik bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi, sağlık inanç modeli 
ölçeği ile de Pap Smear testi yaptırmaya ilişkin inançlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  Kapsam: Vergi 
Dairesi Başkanlığı’nda çalışan toplam 132 evli kadın araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Çalışma, gönüllü 
katılmayı kabul eden toplam 120 kadın ile tamamlanmıştır. Veriler Haziran-Ağustos 2017 tarihlerinde yüz 
yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.  Sınırlılıklar: Araştırma, 18 yaş üzerinde, bir kamu kurumunda çalı-
şan ve serviks kanseri öyküsü olmayan evli kadınlar ile sınırlandırılmıştır.  Yöntem: Verilerin toplanmasında, 
kadınları tanıtıcı bilgi formu ile Serviks Kanseri Pap Smear Testi Sağlık İnanç Modeli Ölçeği kullanılmıştır. 
Champion tarafından meme kanseri ve mamografi için geliştirilen ölçek, Serviks kanseri ve Pap Smear Testine 
uyarlanmıştır. Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Güvenç, Akyüz ve Açıkel tarafından 2010 yılında yapıl-
mıştır. 5’li likert tipi ölçek,  toplam 35 maddedir ve duyarlılık (3 madde), ciddiyet (7 madde), Pap Smear yarar 
ve motivasyonu (8 madde), sağlık motivasyonu (3 madde), Pap Smear engelleri (14 madde) alt boyutlarından 
oluşmaktadır. Engel algısı alt ölçeği haricindeki alt ölçekler, Pap Smear tarama davranışıyla pozitif olarak iliş-
kilidir. Verilerin analizinde SPSS 18.0 paket programı kullanılmış, sayı ve yüzde, ki-kare, t testi, ve Anova testi 
uygulanmıştır. Pamukkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 04.07.2017 
tarih ve 09 sayılı kurul toplantısı ile etik izin ve çalışmanın yürütüldüğü kurumdan araştırma izni alınmıştır. 
Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 39.5±9.02 olup, %59.2’si pap smear testini yaptırdığını, test yaptıranların 
ise %30’u ancak şikayeti olursa test için gittiğini ifade etmiştir. Kadınların %11.7’si serviks kanseri erken tanı 
yöntemleri hakkında yeterli bilgisi olduğunu belirtmiştir. Pap smear testi yaptıranlarda Rahim Ağzı Kanseri 
Sağlık Motivasyon alt boyutu puan ortalaması yaptırmayanlara göre daha yüksektir ve aradaki fark istatistiksel 
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olarak anlamlıdır (p<0.05), diğer alt boyutlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Katılımcılardan lise ve 
ön lisans mezunu eğitimlilerde yarar ve duyarlılık alt boyut puanları lisan ve lisansüstü mezunlara göre anlamlı 
olarak düşük bulunurken (p<0.01), Pap Smear engelleri puanı ise daha yüksek bulunmuştur ve istatistiksel 
olarak anlamlıdır (p ˂ 0,05). Sonuç: Çalışan ve eğitim düzeyi yüksek olan kadınların pap smear testi farkın-
dalıkları yeterli değildir. Bu kadınların pap smear testi yararlılık, duyarlılık, ciddiyet ve sağlık motivasyonu 
puan ortalamalarının yükseltilmesi, engel algısı puan ortalamasının düşürülmesi sağlanmalıdır. Kadınlar hangi 
eğitim seviyesinde olursa olsunlar tarama programlarının etkinliğinin sağlanması için kanserden korunma bi-
lincinin geliştirilmesinin etkili olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda hemşireler, servikal kanserden korun-
mayı hedefleyen eğitim programları hazırlamalı ve kamu kurumlarında çalışan kadınlara kendi ortamlarında 
bu eğitimler verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler : Serviks kanseri, Pap Smear, Sağlık İnanç Modeli 
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ZİHİNSEL ENGELLİ KADINLARDA CİNSELLİK VE CİNSEL SAĞLIK 

Fatma ASLAN, Yılda Arzu ABA
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bandırma  / Türkiye

fatma.aslan10@hotmail.com
ID:375 K:341

Öz: Giriş: Prenatal dönemde embriyonun gelişiminde, perinatal veya postnatal dönemde gelişim sürecinde; 
çeşitli nedenlerle merkezi sinir sisteminde oluşan bellek, motor, sosyal olgunluk gelişim ve fonksiyonlarında 
kalıcı olarak duraklama, gerileme sonucu yaşıtlarından dörtte bir ya da daha düşük oranda veya daha yüksek 
oranda gerilik oluşturan durum, zihinsel yetersizlik olarak tanımlanmaktadır. Zihinsel işlevlerin önemli de-
recede ortalamanın altında olması; bireylerin iletişim, öz bakım,  ev hayatı, toplumsal hayata katılım, sağlık, 
güvenlik ve iş alanlarında sınırlamalar getirmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, cinsel sağlığın 
tanımı; cinselliğe ilişkin sadece, işlevsizliğin, sakatlığın veya hastalığın yokluğu değil; fiziksel, duygusal, 
zihinsel ve sosyal yönden bütün olarak iyi olma halidir.  Bu tanım doğrultusunda düşünüldüğünde zihinsel 
engelli kadınlarda cinsel sağlık kavramı son derece hassas bir konudur. Zihinsel engelli kadınlar tıpkı diğer 
kadınlar gibi cinsel ihtiyaç ve isteklere sahiplerdir. Ancak, bu istekleri üzerine iletişim kuramamakta veya ha-
reket edememektedirler ve uygun cinsel davranışı öğrenmek için mücadele etmektedirler. Toplumda, zihinsel 
engelli kadınlar çocuksu ve aseksüel olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle engelli kadınların cinsel sağlıkları 
görmezden gelinmektedir. Cinsel eğitim, kişinin cinsiyetine ve karşı cinsiyete ilişkin bilgileri öğretmek ve ona 
cinsel dürtülerini kontrol edebilmesi için gerekli davranışları kazandırmaktır. Yardımcı ve destekleyici cinsel 
eğitim veren kurumlarda cinsellik, zihinsel engelli kadınların yaşamlarında nasıl işlev gördüğünün anlaşılması 
ve cinsel sağlıkları için kritik önem taşımaktadır. Cinsel sağlık hizmetleri, cinsel taciz, cinsel istismar, kont-
rasepsiyon, serviks kanseri taraması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, menstrüasyon ile ilgili semptomlar, 
gebelik ve ebeveynlik gibi birincil bakımla ilgili konuları içermektedir. Zihinsel engeli olan birçok kadın, 
sağlık kararlarının alınmasında aktif ve merkezi bir rol oynayabilir, ancak çoğunlukla cinsellik konularında 
aldığı kararlardan dışlanmış hissedebilmekte ve sağlık hizmetleri mensuplarının yeteneklerini küçümseyebile-
ceğini hissetmektedirler. Cinsel tedavi ve danışmanlık hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu, 
cinselliğin kişinin özel hayatının en mahrem yanını oluşturduğu dolayısıyla karar verme hakkı ve yetkisinin 
engelli kadına ait olduğudur. Amaç:  Bu çalışma zihinsel engelli kadınlarda cinsellik ve cinsel sağlığın önemi-
ni belirtmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam ve Yöntem:  Veri tabanlarında “cinsellik“ “cinsel sağlık” 
ve “zihinsel engelli kadınlar” anahtar kelimeleri İngilizce ve Türkçe taranarak, elektronik ortamdaki hakemli 
bilimsel dergilerde tam metinlerine ulaşılabilen tüm makaleler incelenerek derleme şeklinde hazırlanmıştır. 
Bulgular: Türkiye Özürlüler Araştırmasının Sonuçlarına (2002) göre, engelli nüfusun toplam nüfus içindeki 
oranı % 12.29; bu oranın %7.09’u erkek, %5.02’si kadındır. %12.29 engelli oranının; %0.48’ini zihinsel engel-
liler oluşturmaktadır. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, zihinsel engelli kadınlar, cinsel yönden aktiftir. 
Düzenli takip ve cinsel eğitimle topluma uyum mümkün olabilmektedir. Engellilere yönelik olan cinsel sağlığı 
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geliştirici eğitim ve çalışmalar toplumumuzda kısıtlı düzeydedir. Beytut, Taş ve Conk (2009)’un araştırmasında 
Zihinsel engelli olan bireylerin %75’inin profesyonel cinsel eğitim almadıkları bulunmuştur. Mandan ve ark. 
(2010), zihinsel engelli kız ergenlerin cinsel bilgi ve cinsel istismarı algılamalarına yönelik yaptıkları araştır-
mada, kız ergenlerin cinsel organları adlandırmada yetersiz bilgiye sahip olduklarını, adet, arkadaşlık, sevgili, 
evlilik konularında, gebelik, doğum ve doğum kontrolüne göre daha az bilgi sahibi olduklarını belirlemişlerdir. 
Yine aynı çalışmada istenmeyen sarılma veya öpme gibi cinsel istismar durumlarında ne yapmaları konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve kendilerini sözel olarak ifade etmede sorun yaşadıkları saptanmıştır.  So-
nuç: Zihinsel engelli kadınlar üreme ve cinsel sağlık sorunları nedeni ile önemle ele alınması gereken bir grup 
olarak kabul edilmektedir. Bu konu hakkında sağlık profesyonelleri uygun tedavi, bakım ve desteğin sağlaması 
hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda sağlık profesyonellerinin zihinsel engelli kadınların cinsel ihtiyaçla-
rının, ayrımcılık ve ihmalden uzaklaştırılarak, bireylerde özgüven oluşturulabilmesi amacıyla üreme ve cinsel 
sağlık problemlerine yönelik yeterli bilgi sahibi olmalı ve kanıta dayalı yaklaşımları kullanarak hizmetlerin 
niteliğini arttırması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Cinsel Sağlık, Zihinsel Engelli Kadınlar
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Öz: Giriş: Obezitenin dünya üzerinde üreme çağında olan kadınlar arasında yaygınlığı gittikçe artmaktadır. 
Obez kadınlarda amenore ve infertilite, normal kilolu kadınlara göre daha sık görülmektedir. Bu bireyler ay-
rıca; gebelik süresince hipertansiyon, gestasyonel diyabete ek olarak doğum süresinin uzaması gibi doğum 
komplikasyonu ile de daha sık karşılaşmaktadırlar. Annenin obez olması, annenin sağlığının yanı sıra bebek 
sağlığını da olumsuz etkilemekte olup, çocuklarda; intrauterin fetal ölüm, konjenital anomaliler, kafa travma-
sı, omuz distozisi, kalvikula kırıkları, brakiyal pleksus lezyonları ve yaşamın ilk yılı içerisinde ölüm riskinin 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Doğum sonrasında ise obez veya hafif kilolu olan anneler, normal kilolu 
olan annelere göre bebeklerini daha az emzirdikleri gözlemlenmiştir (Oddy, 2006). 1997-1998 yılları arasın-
da Türkiye’de 540 merkezde yürütülen TURDEP-I çalışmasının sonuçlarına göre obezite sıklığı kadınlarda 
%32.9 olarak saptanmıştır. 12 yıl sonra tekrarlanan çalışmada sıklık %34 oranında artarak %44’e ulaşmıştır 
(TEMD, 2014). Bu oranlar obezitenin kadınlar arasında oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaştığını göstermek-
tedir.  Anne sütü, bebeklere sağlıklı büyüme ve gelişme için ihtiyaç duydukları besin maddelerini sağlamanın 
normal yoludur. Hemen hemen tüm anneler, doğru bilgiye sahip olmaları halinde; ailelerinin, sağlık sistemi ve 
toplumun büyük oranda desteği ile başarılı bir şekilde emzirebilmektedirler (WHO 2017, http://www.who.int/
topics/breastfeeding/en/). Amerikan Pediatri Akademisi, bütün bebeklerin ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütü 
ile beslenmesini tavsiye etmektedir (Liu, 2010). Emzirme; annelere, çocuklara, ailelere ve topluluklara sayısız 
kısa ve uzun dönemli faydalarından dolayı, bebek sağlığını ve refahını sağlaması açısından oldukça büyük 
önem taşımaktadır. Emzirme davranışı; annenin yaşı, etnik kökeni, eğitim durumu, geliri, doğum sayısı ve 
şekli, çalışma durumu, gebeliği isteme durumu ve geçmişte yaşadığı emzirme deneyimi, annenin sigara içme 
durumu, bebeğin emzik kullanması, gibi pek çok faktörden etkilenmektedir (Lau, 2017; Scott 2006). Yakın 
zamanda Kayseri il merkezinde yapılan bir çalışmada bebeklerin ilk 6 yalnızca anne sütü alma oranı %60.8, 
6 aydan fazla emzirenlerin sıklığı ise %7.2 olarak tespit edilmiştir (Şahin, 2013). Bu oranlar; annelerin ilk 6 
ay boyunca yalnızca emzirme davranışının oldukça az olduğunu göstermektedir. Amaç: Bu çalışma; maternal 
obezitenin laktasyonun başlaması ve devamı üzerine olan etkisini araştıran çalışmaları incelemek ve literatüre 
katkı sağlamak amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Pubmed, Science Direct ve ilgili diğer veri tabanlarında ka-
yıtlı makalelerden; “obezite”, “maternal obezite” ve “emzirme” gibi anahtar kelimeler ile Türkçe ve İngilizce 
yapılan çalışmalar üzerinde inceleme yapılmıştır. Bu alanda yalnızca 2000-2017 yılları arasında yapılan Türk-
çe ve İngilizce çalışmalar taranmıştır.  Bulgular: Yapılan çalışmalarda; emzirmeye başlama süresi ve devam 
etmenin, annenin beden kütle indeksi (BKİ) ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hafif kilolu ve obez annelerin 
normal kilolu annelere göre doğumdan sonra bebeği ilk 6 ay boyunca emzirme ihtimali daha düşük bulun-
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muştur (Liu, 2010). Avustralyalı araştırmacılar; BKİ>26 kg/m2 olan kadınların doğumdan sonraki ilk üç ay 
boyunca emzirmeyi bırakma ihtimallerinin, daha düşük BKİ olan kadınlara göre 1.5 kat daha fazla bulmuştur 
(Rutishauser, 1992). BKİ>29 kg/m2 olan obez kadınlarda ise başarılı bir şekilde emzirmeyi devam ettirmek, 
3.65 kat daha düşük bulunmuştur (Hilson, 1997).  ABD’nde yapılan prospektif bir çalışmada ise, gebelik 
boyunca herhangi bir tıbbi sorun yaşamayan hafif kilolu veya obez kadınların, normal kilolu kadınlara göre 
emzirmeyi bırakma risklerinin her ay %11 arttığı saptanmıştır. Dolayısıyla hafif kilolu veya şişman kadınların 
başarılı emzirmeleri sağlamak için danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Kistansas, 
2010). Avusturalya’da 1800 anne ve bebek üzerinde yapılan çalışmada ise, şişman kadınların hiç emziremedik-
leri, emzirenlerin ise 2-6 ay arasında emzirmeyi bıraktıkları saptanmıştır (Daniels, 2006). Kadınların gebelik 
döneminin yanı sıra gebe kalmadan önceki vücut ağırlığının da emzirmeye olan etkisi yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir. Gebelikten önce BKİ’inde 1 birimlik artışın, annede süt yapımını 0.5-1 saat geciktirdiği belirtil-
miştir (Hilson, 2004). Farklı çalışmalarda da obez annelerin, normal kilodaki annelere göre gecikmiş laktoge-
nezden dolayı azalmış laktasyon gözlemlenmiştir. Dolayısıyla daha kısa süre emzirdikleri gösterilmiştir. Sonuç 
olarak gebelikten önce ve gebelik süresince ağırlık kontrolünün sağlanması ve emzirmenin teşvik edilmesinin 
gerekliliği ortaya konmuştur (Lepe, 2011).  Annenin gebelikten önce sahip olduğu BKİ ve gebelik dönemin-
deki vücut ağırlığının, emzirme süresine etkisinin yanı sıra süt içeriğine etkisi de gösterilmiştir. Yüksek yağlı 
diyet ile beslenerek obez hale getirilen ratların daha az miktarda süt ürettikleri, sütlerinin daha yüksek yağ 
ancak daha düşük protein ve laktoz içerdiği saptanmıştır (Rolls, 1980; Rolls, 1981; Shaw, 1997; Rolls, 1986). 
Maternal vücut ağırlığının emzirmeye olan etkisi birkaç mekanizma ile açıklanmaktadır. Bunlardan birincisi; 
laktasyonun başlaması için doğumdan sonra progesteron hormonunun çekilmesi gereklidir. Obez kadınlarda, 
adipoz dokuda depolanmış olan progesteron seviyesinin düşmesinde gecikme olmaktadır. Fazla kilodan dolayı 
yükselen progesteron düzeyi ise prolaktin salgılanmasına engel olarak laktogenez gecikmekte ve annelerin 
emzirmeye başlama süresi uzamaktadır (Hilson, 2004).  İkincisi ise, obez kadınların genelde büyük göğüs, 
büyük aerola, düz meme ucuna (meme başında çöküklük) sahip olmaları göğsün fiziksel olarak farklı yapısın-
dan dolayı bebeklerini tutmada ve emzirmede mekanik olarak zorluk çekebilmektedirler (Oddy 2006; Anstey, 
2011). Kanallar arasında biriken yağ dokusunun da, kanallarda uygun süt akışına engel olarak laktogenezisi 
dolaylı olarak etkileyebildiği belirlenmiştir (Lepe, 2011). Ayrıca; obez kadınların, normal kilolu kadınlara göre 
duygusal anlamda emzirmeye daha az eğilimlerinin, düşük öz benlik ve özgüven ile ilişkisi olduğu, bu duruma 
da postnatal depresyon ve pek çok ruhsal problemi sorunun katkıda bulunabileceği saptanmıştır. Büyük göğüs-
lü olmalarından dolayı da emzirmeden kaçınabilecekleri vurgulanmıştır (Amir, 2007). Benzer şekilde gebelik 
öncesi ve gebelik döneminde yüksek BKİ, kadınlarda postpartum depresyona zemin hazırlamakta ve bu durum 
da emzirme zamanının gecikmesine sebep olabildiği gösterilmiştir (Bliddal, 2015; Molyneaux, 2014; LaCour-
siere 2010). Sonuç: Belirtilen yıllar arasında yapılmış olan Türkçe ve İngilizce çalışmaların sonuçlarına göre; 
pek çok faktörün kadınların emzirmeye başlama süresi ve devamlılığını etkilemektedir. Bunlardan yalnızca 
birisi olan annenin hafif kilolu veya obez olması ise annenin biyolojik, anatomik, fizyolojik, hormonal ve duy-
gu durumunu değiştirerek emzirme süre ve kalitesini etkilemektedir. İncelenen çalışmalarda obez kadınların 
emzirme performanslarında azalma saptanmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde; kadınların gebe kalmadan 
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önce vücut ağırlığı denetimi sağlanmalıdır. Gebelik boyunca ise yaş, vücut ağırlığı, var ise çoğul gebelik ve 
fiziksel aktivite durumuna uyumlu şekilde kilo almalarını sağlamak için gebeler beslenme uzmanlarınca rutin 
olarak takip edilmelidir.  Ayrıca erken ve sık emzirme laktogenezi uyardığı için, özellikle obez kadınlarda 
doğumdan hemen sonra kadınların, emzirmelerine tıbbi açıdan bir engel olmadığı taktirde, emzirme hakkında 
farkındalık artırılmalı, emzirmeleri teşvik edilmeli ve gerekli destek verilmelidir. Emzirmeye yardımcı olmak 
için doğumdan sonraki ilk hafta ev ziyaretleri yapmak da bu anlamda gerekebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Beden Kütle İndeksi, Emzirme, Maternal Obezite
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Öz: Giriş: Beslenme, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için gereksinim duyu-
lan tüm besin öğelerinin bilinçli bir şekilde, yeterli ve dengeli miktarlarda alınmasıdır (Vassigh 2012; Dülger 
2015). Büyüme gelişmenin son evresi olan üniversite döneminde yeterli ve dengeli beslenen birey, hastalık-
lara karşı vücut direncini ve yeterli fizyolojik gelişimi sağlamakla birlikte, bilişsel yetilerinin ve okul per-
formansın da artmasına katkıda bulunmaktadır (Avşar ve ark. 2013). Üniversite döneminde hızlı beslenme 
alışkanlığının yaşam tarzı haline gelmesinin,  yoğun ders dönemlerinin sedanter yaşama eğilimi artırmasıyla 
birlikte fiziksel aktiviteyi azaltmasının obeziteye neden olduğu belirtilmektedir (Avşar ve ark. 2013; Wagner 
ve ark. 2012). Ciddi biyolojik, sosyal ve psikolojik etkileri olan karmaşık bir kronik bir hastalık olarak kabul 
edilen obezite, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, mortalite oranını da artırmaktadır. Dolayısıyla 
gelişen dünyanın ve genç nesilin en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak görülmektedir (Avşar 2013; 
Lai Yeung 2010). Hareketsizliğin ve dengesiz beslenmenin diyabet, kardiyovasküler, serebrovasküler ve daha 
birçok kronik hastalığa yol açacağı bilinmektedir (Vassigh 2012; Dülger 2015). Yapılan çalışmalarda obezite 
tedavisinde agresif bir egzersiz ve beslenme programı olmadan, sağlıklı beslenme ve aktivitenin alışkanlık 
haline getirilmesinin yeterli olduğu belirtilmektedir (Dülger 2015; Fallah ve ark. 2013). Amaç: Bu çalışma, 
hemşirelik bölümü yaz okulu öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, obezite ve diyabet olma risk durumlarının 
belirlenmesi amacıyla yapıldı.Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte planlanan bu çalışma 2016-2017 yaz okulu dö-
neminde bir kamu üniversitesine bağlı sağlık bilimleri fakültesinde yaz okulunda öğrenim gören ve çalışmaya 
katılmaya gönüllü 119 (%59) hemşirelik öğrencisi ile yürütüldü. Çalışma öncesi kurum yönetiminden yazılı 
izin ve ölçek izni alındı. Veriler; sosyo-demografik özelliklerin bulunduğu 24 sorudan oluşan Tanıtım Formu, 
beslenme alışkanlıklarını içeren ve literatür doğrultusunda (Memiş ve ark.2014; Dülger 2015) araştırmacılar 
tarafından hazırlanan 9 soru,  Kafkas ve Özen tarafından 2014 yılında geliştirilen Obezite Farkındalık Ölçeği 
(OFÖ) 20 soru ve 8 sorudan oluşan FINDRISC Tip 2 Diyabeti Öngörme Ölçeği Tip 2 Diyabet Risk ölçeği ile 
toplandı. Verilerin analizinde, betimleyici bilgiler için yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma değerleri, 
bağımsız değişkenlerin normallik dağılımı gösterip göstermediğini araştırmak için Kolmogorov-Smirnov Nor-
mallik testi, değişkenler arasındaki ilişkiler için Pearson korelasyon katsayısına bakıldı. Çalışmada, OFÖ genel 
iç tutarlılık Cronbach Alpha değerleri 0,96, Tip 2 Diyabet Risk Ölçeği 0,50 olarak güvenilir düzeyde olduğu 
görüldü. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 22,06±3,06 olup %57,1’i erkekti. %33,6’sı bir öğrenci evinde 
kaldığını, günde 7,08±1,48 saat uyuduğunu ve %81,5’i ailede obez bulunmadığını belirtti. %67,2’si sigara 
kullanmadığını, %87,4’ü kronik bir hastalığının olmadığını, %63,0’ü düzensiz beslendiğini, %48,7’si öğün 
atlamadığını, %49,6’sı beslenmede sevdiği yiyeceklere önem verdiğini, %37,8’i stresli durumda besin alımına 
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gittiğini, %81,5’i düzenli egzersiz yapmadığını, %49,6’sı günlük ortalama iki litrenin altında sıvı tükettiğini 
belirtti.  Çalışmaya katılan öğrencilerin BKI ortalaması 22,54±3,14 olan öğrenciler normal kilo grubundaydı. 
OFÖ toplam puan ortalamaları ise 55,08±15,40 (min=20; max=80) (orta düzey) olarak hesaplandı. FINDRISC 
anketine göre; Tip-2 diyabet açısından %68.1’inin düşük risk, %24,4’ünün hafif risk, %5,9’unun  orta risk 
grubunda, %1.7’sinin ise yüksek risk grubunda (on yıl içinde diyabet gelişme riski %33) yer aldığı saptandı.  
Ölçek toplam puanlarının normallik testine göre normal dağılım sağlamadığı görüldü (p<0.05). Ölçekler ile 
öğrencinin beslenme alışkanlığı arasındaki ilişkiler analiz edildiğinde; öğrencileri “sınav gibi stresli durum-
da besin tüketiminiz etkilenir mi”  (r=-0.254; p=0.007), “öğün atlama durumu yaşıyor musunuz” (r=-0.191; 
p=0.038) ve “beslenmede öncelikle besin tercihi” (r=-0.196; p=0.032) ifadeleri ile Tip 2 Diyabet Risk Durumu 
ölçeği arasında anlamlı, negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu, “evden uzakta beslenme alışkanlığı 
etkilenir mi” ile OFÖ arasında (r=-0.259; p=0.004) arasında anlamlı, negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki 
olduğu görüldü. Sonuç: Sonuç olarak, öğrencilerin normal kilo grubunda, yarısından fazlasının Tip-2 diya-
bet açısından düşük risk grubunda olduğu belirlendi. Buna rağmen obezite konusundaki farkındalıklarının 
orta düzeyde olduğu görüldü. Yine öğrencilerin üçte birinin sigara kullandığı, düzensiz beslendiği ve öğün 
atladığı saptandı. Bu bağlamda öğrencilerin beslenme alışkanlıkları, diyabet ve obezite ile ilgili mevcut olan 
bilgilerinin artırılması gerektiği, gerek derslerinde güncel konulara yer verilerek, gerek panel ve konferanslar 
düzenlenerek öğrencilerde farkındalık oluşturulması gerektiği kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öğrenci, Beslenme Alışkanlığı, Diyabet, Obezite, Risk Durumu



198

SÖZEL BİLDİRİLER

ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEMİN İKSİRİ: OYUN ( DERLEME )

Rabia GÖRÜCÜ, Pelin ÜLKER, Işıl Işık Andsoy
Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Karabük / Türkiye

rabiagorucu@karabuk.edu.tr
ID:372 K:350

Öz: Giriş: Hasta olmak ya da hastaneye yatmak çocukların yaşamını derinden etkileyen süreçlerdir. Çocuğun 
hastalık nedeniyle hastanede yatması gelişiminde bilişsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve psikoseksüel etkilere 
neden olabilmektedir. Özellikle ameliyat öncesi süreç, çocuğun endişe duyduğu bir dönemdir. Bu dönemde 
travmatize olan çocuk normalde yapabildiği birçok şeyi yapmakta sorunlar yaşayabilmekte, okuma becerile-
rinde, sözel iletişiminde aksaklıklar ortaya çıkabilmektedir. Hasta çocuklar öfke, kızgınlık, kaygı gibi duygular 
da yaşayabilmektedirler. Yapılan çalışmalarda hastaneye yatış sonrası çocuklarda; gece yatmaya giderken ve 
yemek yerken huysuzluk yapma, huzursuzluk, gece yatağını ıslatma, ayrılık anksiyetesi, ebeveyne aşırı bağ-
lanma, kendi başına yapabileceği işler için yardıma gereksinim duyma, yeni ortam/kişi ve eşyalardan korkma, 
huysuzluk nöbetleri, doktor/hemşire ve hastane korkusu, karanlık korkusu, kötü rüyalar görme ve ağlayarak 
uyanma, dışkılamada düzensizlik, uykusuzluk, iştahsızlık, ebeveyne karşı agresif davranışlar, cinsel organıyla 
oynamada artma, oyuncakları ile evde hastane ortamını anlatan oyunlar oynama, hayali arkadaş ile oynama 
gibi durumların görüldüğü belirlenmiştir. Çocuklara uygun ve yeterli ameliyat öncesi hazırlığın yapılmaması, 
çocuğun korku ve endişelerini arttırır, uyku sorunları, iştahsızlık, güvensizlik, girişimleri reddetme gibi sorun-
lar yaşanmasına yol açmaktadır. Bu durumda çocuğun yaşı, gelişim dönemi özellikleri, çocuk ve ebeveynin 
bireysel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ameliyat öncesi hazırlık programı ve uygulanacak destek prog-
ramlarının olması önerilmektedir. Bu destek programları çocuğun duygusal, sosyal ve fiziksel olmak üzere 
tüm gelişim alanlarına uygun tedavi ve bakım hizmetleri almasına yardımcı olmakta, aile ve hasta çocuğun 
ameliyat öncesi/sırası/sonrası anksiyete düzeyini ve ameliyat sonrası süreçte görülen komplikasyonları azalt-
makta, bakım ve tedavi sürecine katılmasını ve taburculuk sonrası evde bakımını sağlamaktadır. Amaç:        Bu 
derlemede hasta çocukların hastane yaşantısı ve ameliyat süreçlerinden etkilenme durumlarını açıklamak ve 
bu etkileri azaltmada oyunun rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmanın konusu ile ilgili 
literatür taraması yapılmıştır. Bulgular: Son yıllarda çocuk gelişimi ve hemşirelik alanlarında yapılan araştır-
malar çocukların ağrının ve  anksiyetesinin giderilmesinde farmakolojik tedavinin yanı sıra nonfarmakolojik 
yaklaşımların kullanılmasını önermektedir. Anksiyete ve ağrının giderilmesinde pozisyon değiştirme, kanguru 
bakımı, refleksoloji, masaj, müzik, dikkati başka yöne çekme, meditasyon, oyun gibi birçok nonfarmakolo-
jik yöntem kullanılabilmektedir. Oyun çocuğun dünyasıdır. Çocuk oyununun içinde hayatı taklit ve prova 
etmektedir. Bu nedenle hasta çocukların hayatında var olan hastane, hastalık, doktor, ameliyat gibi kavramlar 
da çocukların oyunları içinde mutlaka yer almalıdır. John Jopkins Hastanesi Çocuk Merkezi’nde yürütülen 
çalışmalar içinde çocuk ve gençlerin fiziksel ile sosyal gelişimlerinin sağlık sorunları nedeniyle etkilenmesini 
önlemek amacıyla oyun içerikli pek çok çalışma yer almaktadır. 2-6 yaş grubu çocuklarda yapılan deneysel 
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çalışmada; ameliyat öncesi çocuklara uygulanan oyun programının, çocuklarda ameliyat sonrası görülen dav-
ranış problemlerini azalttığı belirtilmiştir. 5-12 yaş grubu ameliyat olacak çocuklarla yapılan deneysel çalışma-
da; bekleme odasında en az 15 dakika oyun oynanması ile çocukların anksiyetelerinin azaldığı belirlenmiştir. 
Anaokullarındaki çocuklarla yapılan başka bir çalışmada; hastaneye yatmadan önce oyuncaklardan oluşan bir 
alan varlığının anksiyete ve korkuları azalttığı görülmüştür. Hastanede yatan çocukların anksiyetesini azaltma-
ya yönelik yaşına uygun terapötik oyun ve oyuncaklar önerilmektedir. Bunlar; hastane ve ameliyathane ziya-
retleri, ameliyat ve anestezi ile ilgili filmler, hikaye kitapları, bebekler, kuklalar gibi hayali oyun materyalleri, 
evcil hayvanlar, yaratıcı ve rahatlatıcı oyun malzemeleri, bloklar, dramatizasyon, hastane palyoçaları, resim 
yaptırma ve gerçek tıbbi araçlar ile oynamadır. Sonuç: Sonuç olarak oyunun cerrahi girişim geçirecek olan 
çocuğun anksiyete, korku ve endişesini azaltmada ve çocuğun olumlu hastane deneyimi yaşamasında etkili bir 
yöntem olduğu söylenebilir. Bu nedenle çocuk gelişimci ve hemşirenin de içinde olduğu sağlık profesyonel-
lerinden oluşan ekip yaklaşımının benimsenmesi, cerrahi girişim geçirecek çocuğun bakım gereksinimlerinin 
karşılanmasında oyuna yer verilmesi ve hemşirelerin çocukların gelişimsel özelliklerine göre oyun teknikleri-
ne yönelik eğitim alması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Hasta Çocuk, Ameliyat, Cerrahi, Oyun
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STOMA, GEBELİK VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Eda ŞİMŞEK ŞAHİN,  Hatice Merve ALPTEKİN
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kocaeli / Türkiye

simsekeda24@gmail.com.tr
ID:371 K:349

Öz: Giriş: Stoma, vücut atıklarının normal fizyolojisinden farklı bir yol ile uzaklaştırılması için yapılan cerra-
hi girişimdir. Stoma, hastaların yaşamlarını çok yönlü olarak etkilemekte ve değiştirmektedir. Stomaların var-
lığı fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden hastaları olumsuz etkilemektedir. Beden imajının bozulması, benlik 
saygısında azalma, stoma torbasından oluşan sızıntı ve koku nedeniyle sosyal izolasyon, depresyon, eş uyumu 
sorunları ve cinsel işlev problemleri stomalı hastaların en sık karşılaştıkları problemlerdir. Stoma hastalarının 
yaşadıkları cinsel sorunların asıl nedeni genellikle duygusal ve psikolojik bir kökene dayanmaktadır. Bazen 
de bu hastalar yıllar öncesinde oluşturulmuş “stoması olan kadınlar hamile kalamaz, stomam olduğu için beni 
kimse sevmez, stomanın sebep olduğu koku nedeniyle partnerim benden uzaklaşır, cinsel aktivite stomaya 
zarar verir vb.”  mitlerden etkilenmektedirler. Cinsel yaşamdaki sorunlar ve stomalı hastaların gebelik ile ilgili 
endişeleri ise bireylerin yaşam kalitesini, sosyal aktivitelerini, kişisel ilişkilerini, stomaya uyumlarını ve te-
daviye katılımlarını etkilemektedir. Bu yüzden hastalara verilecek olan hemşirelik bakımı ve stoma eğitimleri 
önemli yer tutmaktadır. Amaç: Reprodüktif dönemdeki stomalı kadınların sorunları ve hemşirelik bakımıyla 
ilgili bilgi sağlamaktır. Kapsam: Reprodüktif dönemdeki stomalı kadınların sorunları ve hemşirelik yaklaşım-
larını kapsamaktadır. Sınırlılıklar: Son on altı yıl içerisinde İngilizce veya Türkçe olarak yayınlanmış kitap ve 
makaleler ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışma, Pubmed, Google Akademi, Google Scholar,  EBSCO Host, 
Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi ve Trakya Üniversitesi Kütüphanesi veri tabanları aranarak yürütülmüştür. 
Bu derlemede İngilizce veya Türkçe dillerinde 2001 ile 2017 yılları arasında yayınlanmış makalelerden yarar-
lanılmıştır. Çalışma derleme olarak hazırlandığı için etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Bulgular: 
Weerakoon P. (2001) Yaptığı çalışmada stomalı bireylerin %78’inde cinsel fonksiyonlarında azalma, %34’ünde 
cinsel doyumlarında azalma olduğunu saptamıştır. Silva ve ark. (2003) yaptıları çalışmada ise ileostomili has-
taların %95’inin, kolostomili hastaların ise %81’inin cinsel sorunlar yaşadıklarını tespit etmişlerdir. Ayaz ve 
Kubilay (2008)  60 deney, 30 kontrol grubu ile yaptıkları çalışmada stoması olan 60 hastaya PLISST modeli 
ile bakım verilmiş ve PLISST modeli ile bakımın cinsel fonksiyonlarda düzelme sağladığı, bakım almayan 
grubun cinsel fonksiyonlarının bozulduğu, deney grubundaki katılımcıların cinsel doyuma ilişkin sorunları ve 
aktivite sıklığına ilişkin problemleri daha az yaşadığı belirlenmiştir (p<0,05). Reprodüktif dönemde herhangi 
bir nedenden dolayı stoma açılan kadınların aile planlaması konusunda da desteklenmesi şarttır. Çünkü plansız 
bir gebelik hem anne hem de fetüs için ek sorunlara yol açabilir. Düşük doz oral kontraseptifler barsak tarafın-
dan emilmediği için güvenli olmadığı konusunda uyarılmalı ve etkinliği yüksek başka yöntemler konusunda 
bilgilendirilmelidirler (Aksoy G, Çavdar İ. 2015). Stomalı kadınlar; gebe kalma, sağlıklı bir gebelik sürdürme 
ve vajinal doğum konularında endişe duymaktadırlar. Bu tarz endişelerin varlığına rağmen gebeliklerin oluş-
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tuğu rapor edilmiştir. Stomalı kadınların gebelikte %25’i stoma torbası ile ilgili problem yaşamaktadır. (Robb 
BW, Raffertty JF. 2003). Gebelikte tüm sistemlerde değişiklikler gözlenmektedir bu yüzden stoma etkilen-
mekte ve stoma ile ilgili ek problemler ortaya çıkmaktadır. Bunlar; stoma torbası ile ilgili problemler, bağırsak 
obstrüksiyonu, stomal prolapsus ve peristomal hernidir. Nadir olarak ise; kanama, aplikatör uygularken stoma 
girişini genişletme ve stoma retraksiyonu görülebilmektedir (Robb BW, Raffertty JF. 2003). Bu problemlere 
sıklıkla 2. ve 3. trimestırda stomanın boyutlarındaki değişiklikler yol açmaktadır. Bu sorunla baş etmek için 
sıklıkla ayna kullanılarak stoma torbasının değişimi ve izlemi yapılması önerilmeli (Robb BW, Raffertty JF. 
2003) ve sık kontrollere gitmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunulmalıdır (Aksoy G, Çavdar İ. 2015).  Robb 
BW, Raffertty JF. (2003) yaptıkları çalışmada gebelerin %10’nunda 3. trimestır sırasında stomal prolapsus 
gözlenmiştir. Prolapsusu olan gebelerin %75’inde ise cerrahi girişim gerekmeksizin sorunun çözüldüğü, bir 
kısmında ise doğum eylemi ile sorun kısmi olarak giderilmiştir. Gebelerin % 3 de ise peristomal herni saptan-
mıştır. Stomalı kadınların gebelikleri ve gebelik boyunca yaşadıkları problemler fetüsün büyüme ve gelişmesi 
konusunda da soru işareti oluşturmaktadır. Takahashi ve ark. (2007) çalışmasındaki stomalı vakalarda intrau-
terin ortamda fetüsün büyümesini takip etmiş ve gestasyonel hafta ile uygun percentilde olduğu tespit etmiştir. 
Stomalı kadınların gebelikleri vajinal ya da sezeryan doğum ile sonlanabilir. Vajinal ya da sezeryan doğum ka-
rarı obstedrik ve fetal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak verilmelidir. Gebeliklerin %94’ü terme ulaşmakta 
ve doğum eylemini indükleme gibi bir eğilim gözlenmemektedir (Robb BW, Raffertty JF. 2003). Takahashi 
ve ark. (2007) yaptıkları araştırma sonucunda gebelerin biri erken membran rüptürü nedeniyle preterm eylem 
gerçekleştirmek zorunda kalmıştır 7 gebeliğin 6’sında sezaryen doğum gerçekleşirken 1 tanesinde ise vajinal 
doğum gerçekleştirmiştir. Postpartum dönem kadının hem vücudundaki değişimlere hem de bebeğine uyumun 
olduğu yakından izlenmesi gereken bir dönemdir. Kadınların çoğunda postpartum dönemde stomaya ilişkin 
bir komplikasyon görülmemektedir. Kalıcı peristomal herni, stoma torbasına ilişkin zorluklar ve stoma yer-
inde nadiren ağrı görülebilir. Postpartum dönemde stoma boyutunda meydana gelecek olan değişiklikler için 
hazırlıklı olmaları için önceden bilgilendirilmelidirler. Hastalar hastaneye gelirken stomaları için gerekli olan 
ürünleri getirmeleri için bilgilendirilmelidir (Robb BW, Raffertty JF. 2003). Stoma hastalarına eğitim vermek 
ve desteklemek hemşirenin en önemli görevlerinden biridir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yüksek bilgi 
seviyesine sahip olan hastaların yaşam kalitesi daha yüksektir ve stoma bakımlarında daha etkin rol almakta-
dırlar (Krouse ve ark. 2009).  Sonuç: Reprodüktif çağda çeşitli nedenlerden ötürü stoma açılacak olan hasta 
her aşamada hemşirenin özel ilgi ve bakımına ihtiyaç duymaktadır. Kadınların reprodüktif çağda olması bera-
berinde gebelik isteğini ya da plansız gebelik problemini getirmektedir. Bu durum aile planlaması danışmalı-
ğını ve prekonsepsiyonel bakımı stoması olan kadınlar için oldukça önemli bir hale getirmektedir. Bu yüzden 
malzemeleri nasıl temin edeceği, stoma komplikasyonları, sorun yaşadığında ulaşabileceği kişilerin numarası, 
gebe kalmamak için kullanacağı yöntemler, stomanın gebeliğe ve fetüse etkileri, postpartum dönemdeki stoma 
ile ilgili değişimler konularında hemşireler tarafından eğitim verilerek hastalar desteklenmeli ve hastaların 
kendi bakımlarını üstlenmelerine yardımcı olunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyon, Cinsellik, Gebelik, Hemşirelik Bakımı
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ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN “KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ” 
GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

DEVELOPMENT OF “THE ATTITUDE SCALE ON WOMEN’S HEALTH” FOR TEACHER  
CANDIDATES

Fatma ÇILDIR PELİTOĞLU
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, 

Balıkesir / Türkiye
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Öz: Giriş: Sağlığın geliştirilmesi yalnız sağlık sektörünün sorumluluğunda olmayıp eğitim, politika da dahil 
pek çok alanın eşgüdümlü çalışmasını gerektiren bir süreçtir. Sağlık Eğitimi, sağlık okuryazarlığını iyileş-
tirmek için tasarlanmış bir iletişimdir ve sadece bilginin arttırılmasını değil aynı zamanda birey ve toplum 
sağlığına yardımcı yaşam becerilerinin geliştirilmesini de içerir. Öğrenmeye yönelik,  bilinçli şekilde yapı-
landırılmış fırsatları kapsar (Sağlık Bakanlığı, 2011). Sağlık eğitimi bu bağlamda bireylerin ve dolayısıyla 
toplumun değerlerini ve tutumlarını etkileyerek davranış ve becerilerin kazanılmasında rehberlik eder. Sağlık 
eğitimi, hem kadını hem de erkeği konu almasına karşın; kadınlar, sağlık alanında erkeklere göre daha fazla 
risk faktörüne maruz kalmaktadır (Koyun, Taşkın, Terzioğlu, 2011). Bu konuda eğitimcilere önemli görevler 
düşmektedir. Türkiye’de ve dünyada eğitim alanında kadına ve kadın sağlığına dair örnek çalışmalar artarak 
devam etmektedir (Hunter, 2000) (Turgul ve ark., 2002) (Özbaş, Özkan, 2010) (Gürsoy, Arslan, 2011) (Ak-
toprak, 2012) (Karaçam ve ark., 2012) (Bahar Özvarış, 2014) (Gürsoy, Arslan Özkan, 2014) (Etiler, Zengin, 
2015). Çalışmanın amacı; geleceğe yön verecek öğretmen adaylarının kadın sağlığına yönelik tutumlarını 
belirlemek amacıyla bir tutum ölçeği geliştirmeye çalışmaktır. Böylece öğretmen adaylarının kadın sağlığına 
yönelik tutumları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Sınırlamalar: Türkiye’de sağlık eğitimi alanında oldukça 
önemli çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle kadın sağlığının bedensel, ruhsal,  sosyal, vb. alanlarda pek çok 
çalışma alanı mevcuttur. Kadın sağlığı eğitimi konu alanının bu bağlamda oldukça geniş kapsamlı olması sebe-
biyle çalışma belli konular çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Ortaya konacak bulgular da ancak bu alanları kap-
sayacaktır. Kapsam: Öncelikle konu ile ilgili 65 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Maddeler, Türk 
aile yapısına ve eğitim sistemine uygun şekilde belirlenen ana temalar çerçevesinde yazılmaya çalışılmıştır. Bu 
havuzun oluşturulması sırasında öğrencilerle birebir görüşmelere, alan yazına ve uzman görüşlerine başvurul-
muştur. Türkiye’de çalışmaya konu olan kadın sağlığı eğitimine yönelik eğitim kurumlarında uygulanabilecek 
bu tarz bir ölçeğe (ULAKBİM veritabanı incelemesinde) rastlanmamıştır. Yöntem: İlk etapta öğrencilerle ve 
uzmanlarla yapılan ön çalışmalar neticesinde 47 madde ile ölçeğin deneme formu hazırlanmıştır. Üçlü Likert 
Tipinde hazırlanan bu tutum ölçeği, Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören gönüllü yaklaşık 500 öğretmen 
adayına 2017-2018 Güz Yarıyılı başında uygulanmaktadır. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakül-
tesinden 20/09/2017-E.35628 Tarih ve Sayılı kurum izni alınarak çalışma başlatılmıştır. Ölçeğin yanıtlama 
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süresi yaklaşık 20 dakika olarak belirlenmiştir. Veriler SPSS 17 paket programına yüklenerek geçerlik analizi 
yapılacak ve güvenirlik belirlenecektir. Ölçeğin geçerlik çalışmasında kapsam ve yapı geçerliliği sınanacak-
tır. Kapsam geçerliliği için uzman görüşlerine başvurulmaktadır. Yapı geçerliliğini ortaya koymak amacıyla 
açımlayıcı faktör analizinden faydalanılacaktır. Ölçeğin K=47 maddelik haline, faktör analizine uygunluğunu 
tespit etmek için öncelikle Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi ve değişkenler arasındaki 
korelasyon ilişkisini belirlemek için Bartlett testi uygulanacaktır. Yapılan bu faktör analizi sonucunda, toplam 
varyansı açıklayan faktör yada faktörler bulunacaktır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları için Likert tipi ölçeklerde 
kullanıma uygun olan Cronbach alpha katsayısı hesaplanacaktır. Ancak alfa katsayısı tek başına yeterli de-
ğildir. Buna ek olarak her bir maddenin bu katsayıya etkisi incelenecektir. Madde ayırt edicilik işlemlerinde, 
ölçeğin toplam puanlarına göre oluşturulan %27’lik alt grubun ve %27’lik üst grubun madde ortalamaları 
arasındaki fark bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılacaktır. Her bir maddenin ayırt edicilik indeksine bakıla-
cak, bu aşamada istatistiksel olarak 0.05 anlamlılık esas alınacaktır. Bu analizler neticesinde ölçeğe son şekli 
verilecektir. Bulgular ve Sonuçlar araştırma verilerinin toplanması tamamlanıp gerekli analizler yapıldıktan 
sonra paylaşılacaktır. Bir sonraki çalışmada ölçek Eğitim Fakültesinde diğer bölümlerde öğrenim görmekte 
olan öğretmen adaylarına ve farklı üniversitelerdeki öğretmen adaylarına da uygulanabilir ve ölçeğin geçerli-
liği ve güvenirliği sınanabilir.   

Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı, Sağlık Eğitimi, Tutum Ölçeği
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ERKEN YAŞ EVLİLİKLERİNİN ‘İSTİSMAR’ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülsen DEMİR, Şerife Sibel KAYA
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Aydın / Türkiye

siden_serife@hotmail.com
ID:366 K:310

Öz: Giriş: Erken yaşta evlilik bugün birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sosyal problemdir. Er-
ken yaş evlilik aynı zamanda çocuk evlilikleri olarak daha yaygın bir biçimde toplum içerisinde kullanılmak-
tadır. Çocuk evlilikleri hem kız çocuklarını hem de erkek çocuklarını kapsamakla birlikte daha çok medyada 
ve toplumsal hayatta karşımıza çıkan çocuk gelinlerdir. ‘Çocuk Gelin’ kavramının altında yatan temel sebep 
ise genel olarak henüz 18 yaşını doldurmamış ve çocuk olarak tanımlanan genç kızların evliliğinin yaygınlı-
ğıdır. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin başlıca sebepleri arasında ekonomik sebepler, sosyal 
hayatın düzenine uyum sağlama çabası, geleceği güven altına almak ve geleneksel toplum içerisinde yer alan 
kızların duygusal, cinsel ve iktisadi ihtiyaçlarının, dinsel ahlaka uygun bir biçimde tatmin edilebilmesi gibi 
kalıpların uygunluğunun sağlanması olarak nitelendirilebilir. Amaç: Bu araştırma kuşaklar öncesinden devam 
eden pratik ve ritüellerin kültürün bir parçası olmasına bağlı olarak, erken evliliklerin de bu kültür içerisinde 
yer aldığı göz önünde bulundurularak çocuk bedenlerin yaşamış olduğu travmatik durumları istismar bağla-
mında ele alıp çözüm önerileri üretilebilmek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini 
Aydın İline bağlı Efeler İlçesi Ilıcabaşı Mahallesi ve Kocagür Mahallesi ile Aydın İline bağlı İncirliova İlçesi 
Acarlar Mahallesinde yaşamakta olan yaş aralığı 13 ile 24 arası değişen 33 katılımcı oluşturmaktadır. Sınırlı-
lıklar: Konunun hukuki yaptırımlarından ve önceki kuşakların yaşamış olduğu olumsuz deneyimlerden çeki-
nerek yaşça küçük olanların birlikteliklerini gizleme eğiliminde oldukları ve yine buna bağlı olarak görüşmeyi 
reddetmeleri en büyük sınırlılıkları oluşmuştur. Kişiler ile yapılan görüşmeyi kabul edenlerin ise eşlerinden 
çekinmekte oldukları ve buna bağlı olarak doğru olmayan sözler ile kendilerini ifade ettikleri görülmüştür. 
Genel kültür yapısı içerisinde, yaşanan olayların, benzerliğinden dolayı, anlatılanların tekrarlara yol açması 
nedeniyle görüşülen 33 kişiden 21 kişinin ifadelerine çalışma içerisinde yer verilmiştir. Yöntem: Adnan Men-
deres Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında devam eden yüksek lisans tez çalış-
ması olup Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 04.11.2016 tarih ve 14381 Sayılı oluru ile ‘istismar’ 
çerçevesinde erken evlilikler araştırması ‘Amaçsal Örnekleme’ çerçevesinde derinlemesine yapılan mülakat 
yoluyla verilerin toplanmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların hepsi kadın ve 13 
ile 24 yaş aralığındadır. Katılımcılardan 7 tanesi Ilıcabaşı Mahallesinde, 4 tanesi Kocagür Mahallesinde, 10 
tanesi ise Acarlar Mahallesinde ikamet etmektedirler. Ilıcabaşı Mahallesinde ikamet etmekte olan 7 katılımcı-
dan; 3 kişi 9 yaşında, 2 kişi16 yaşında, 1kişi 22 yaşında, 1 kişi ise 24 yaşındadır. Kocagür Mahallesinde ikamet 
etmekte olan 4 katılımcıdan; 1kişi 14 yaşında, 1 kişi19 yaşında ve 2 kişi 21 yaşındadır. Acarlar Mahallesinde 
ikamet etmekte olan 10 katılımcıdan; 1 kişi 13 yaşında, 2 kişi 15 yaşında, 4 kişi 17 yaşında, 2 kişi 20 yaşında 
ve 1 kişi de 23 yaşındadır. Yapılan derinlemesine görüşmelerde kişilerin kendi kültürlerinin bir parçası olarak 
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erken yaşta evlilik gerçekleştirmekte ve erken yaş evliliğin getirmiş olduğu şiddet, ihmal ve istismarı olağan 
karşıladıkları, yaşları diğerlerine göre daha küçük olan çocukların ise evlilik kurumunu yok saydıkları ve 
gayri resmi birden çok birlikteliğe açık oldukları ve alışkanlık haline getirdikleri görülmüştür. Sonuç: Yapılan 
çalışmada çocuk evliliği yapan genç kızların yaşları itibariyle ve uyum sağlamaya çalıştıkları hayata istinaden 
aynı zamanda ihmal ve istismar mağduru da oldukları görülmüştür. Küçük yaşta evlendirilen çocuklar ilk 
olarak duygusal istismara maruz kalmakta, yaşları gereği çocuk bedenleri yüklendikleri sorumluluğu kaldıra-
mamakta ve etiketleme, bağırma, suçlama, ilgi görmeme, utandırma gibi davranışlara maruz kalmaktadırlar. 
Genel olarak bu tarz davranışlara maruz kalan çocukların kendilerini ifade etmekte zorlandıkları çokça gö-
rülmüştür. Erken yaşta evlendirilen çocuklar evlendikleri kişilerden veya evlendikleri kişilerin ailelerinden 
kaynaklı fiziksel istismara maruz kalmaktadırlar. Fiziksel istismara maruz kalan çocuklarda da bilişsel duygu 
durum bozuklukları, kalıcı hasarlar, ağır yaralanmaların meydana geldiği görülmüştür. Erken yaşta evlendiri-
len kız çocuklarının daha çok cinsel istismar mağduru oldukları, hakim kültür içerisinde normal karşılanan ve 
kendilerine kendilerinden önceki kuşakları örnek almalarıyla, yaşadıkları cinselliğin sonucunda birçok sağlık 
problemi ile karşı karşıya kaldıkları, fizyolojik özelliklerinin yetersizliğinin de durumu tetiklediği görülmüş-
tür.  Özellikle adölesan gebeliklerin oluştuğu doğum öncesi veya sonrası dönemde birçok sağlık sorunu yaşa-
dıkları öğrenilmiştir. Görüldüğü üzere erken yaşta evlendirilen çocuklar henüz kendileri çocuk olmalarından 
ve özellikle tamamlanmamış bir ergenlik dönemi üzerine, yetişkinlerden beklenen kaldıramayacakları yükler 
altında ezilmekte, duygusal, fiziksel ve cinsel anlamda karşılaştıkları olumsuz durumlar sonucu gerek psiko-
lojik gerek fizyolojik sağlık sorunları yaşayarak geleceğin sağlıksız ebeveyn adayları olmaktadırlar. Olumsuz 
şartlar altında geleceğin ebeveynleri olacak bu çocukların eğitimden yoksun olarak yetişmelerinin de etkisiy-
le, kendi sağlıklı çocuklarını yetiştirecekleri düşüncesi toplumsal tahayyülün dışında kalmaktadır. Yaşanılan 
olumsuzluklar zaman içerisinde evirilerek toplumun inşasını da olumsuz etkileyecektir. Birbiriyle bağlantılı 
ilerleyen bu süreç, erken evliliklerin bireyler üzerindeki olumsuz etkileri ve toplum içerisinde yerleşen, çözüm 
gerektiren zamanla normalleşen, gerek insan gerek toplum sağlığını olumsuz etkileyen davranış kalıplarının 
nedenleri ve sonuçları üzerinde, konunun bir insan hakları ihlali ve halk sağlığı sorunu olduğu göz önünde 
bulundurularak durulmasını gerektirmektedir. Sağlıklı toplumun oluşmasının sağlıklı bireyler ile mümkün ol-
duğu gerçeği asla gözden kaçırılmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Erken evlilik, Çocuk Gelin, Toplum Sağlığı, Toplumsal Cinsiyet, İstismar

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Gülsen DEMİR tarafından danışmanlığı yapılan Adnan Menderes Üni-
versitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Ana Bilim Dalı “Sosyal Bilimler Enstitüsü”nde çalışması de-
vam edilen Şerife Sibel KAYA’nın “Erken Yaş Evliliklerin ‘istismar’ Bağlamında Değerlendirilmesi” Konu 
Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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KADINLARIN VAJİNAL AKINTI TEDAVİSİ İÇİN KULLANDIĞI GELENEKSEL BİR YÖNTEM 
VE DÜŞÜNCELERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Zekiye TURAN, Mehtap OMAÇ SÖNMEZ, Eylem TOKER, Fatma KUTLAR
Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye

zekiyetura@sakarya.edu.tr
ID:365 K:140

Öz: Giriş: Kadın hastalıklarıyla ilgili önemli gelişmelerin yanında ülkemizde halen kadınların geleneksel 
yöntemleri kullandıkları bilinmektedir. Bitkisel tedavilerin ciddi ve ölümcül komplikasyonları olduğu vurgu-
lanmasına rağmen geleneksel yöntemler içinde en çok başvurulan yöntemlerdendir. Vajinal akıntı, enfeksiyon 
ve infertilite için bilinen, halk arasında ‘Donuz aşı’ olarak adlandırılan cyclamen bitkisinin kökü infertilite 
ve vajinal akıntı tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. Cyclamen bitkisi infertilite tedavisi için farma-
kolojik alanda da kullanılmaktadır. Ancak çok eski zamanlardan beri farklı uygulama şekilleri ile kadınların 
vajinal akıntı, enfeksiyon ve infertiliteye karşı kullandıkları bir geleneksel yöntem olmuştur. Kullanım sonrası 
farklı düzeylerde şikâyetler alınmasına karşın, olumlu sonuçları olması nedeniyle cyclamen bitkisi vajinal 
akıntı, enfeksiyon ve infertilite tedavisinde kadınlar arasında halen bilinmekte ve kullanılmaktadır. Amaç: Bu 
çalışmanın amacı cyclamen bitkisini kullanan kadınların kullanma nedenleri, sonuçları ile ilgili derinlemesine 
bilgi edinmektir. Kapsam: Araştırmada örneklem seçimi için kartopu yöntemi kullanılmıştır. İlk olgu cycla-
men bitkisini kullanarak enfeksiyon belirtileriyle hastanede yatışı bulanan kişidir. İlk olgudan yola çıkarak 
kendisine bitkinin kullanımını öneren kişiye ulaşılması hedeflenmiş ve öneride bulunan ve cyclamen bitkisini 
kullanan 15 kadın araştırmaya dâhil edilmiştir. Kendisine bitki öneren kişinin hayatta olmaması nedeniyle 
son olgu ile araştırma örneklemi seçilmiştir. Araştırmanın örneklemi kartopu yöntemiyle ulaşılan toplam 
15 kadın ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma nitel özelliktedir. Araştırmanın etik kurul onayı Sakarya 
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulundan (Sayı:71522473/050.01.04, Tarih:31.03.2016) alınmıştır 
Veriler sosyo-demografik özellikleri içeren anket formu ve derinlemesine bilgi edinmek için hazırlanmış gö-
rüşme formları kullanılmıştır. Görüşmeler bittikten sonra verilerin ham dökümleri bir araştırmacı tarafından 
yapılmış ve dökümleri yapılan ham veriler daha önceden belirlenen ve çalışma sonunda da doğrulanan tema-
lara göre üç araştırmacı tarafından sınıflandırılmıştır. Daha sonra tüm bu veriler yorumlanarak rapor haline 
getirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen kadınların yaş ortalaması 35.4±1.3’ dür. İlk evlenme yaşı 
17±0.6’ dır. Kadınların yalnızca 1 tanesi üniversite mezunudur diğerleri (%93.3) ilkokul mezunudur. Kadınla-
rın %86.7’ si çekirdek ailede ve %80’ inin geliri orta düzeydedir ve %93.3’ ü il merkezlerinde yaşamaktadır. 
Kadınların sadece 2’ si gelir getiren bir işte çalışmaktadır, %86.7’ si ev hanımıdır. Kadınların %93.3’ ü en 
az bir kez gebe kalmış ve %20’ si en az bir kez düşük yapmıştır. Derin görüşme sonuçlarına göre cyclamen 
bitkisini kullanma kararı ile ilgili görüşlerini ilk olgu (%99 gebelik şansı yok, sekonder infertil, 41 yaşında 2. 
çocuğuna gebe kalıyor)“komşumun tavsiyesi üzerine kullandım, başka çarem yoktu, gebelik istiyordum zararlı 
olmadığını düşündüm.” şeklinde ifade etmiştir. Diğer olgularda (n=11)  vajinal akıntı ve enfeksiyonun gideril-
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mesi amacıyla“tıbbi tedavilerin işe yaramadığını başka çarelerinin olmadığını ve bitkinin zararlı olmadığına 
inandıklarını” ifade etmişlerdir. Tıbbi tedavi uygulamadan cyclamen bitkisini kullanan olgular (n=4) “doktora 
gitmeye utandıklarını ve bitkinin işe yaradığını duyduklarını bu nedenle kullanmaya karar verdiklerini” ifade 
etmişlerdir. Bitki kullanımı ile ilgili olguların tamamı (n=15)“Bitkiyi soyup üçe bölüp hergün bir tanesine ip 
bağlayıp vajinaya yerleştirdim” şeklinde ifade etmişlerdir. Bir olgu hariç diğer tüm olgular bitki kullanımı 
sırasında“üşüme, titreme ve bol akıntı şikâyetlerim oldu” şeklinde şikâyetlerini ifade etmişlerdir. Araştırmaya 
dâhil edilen olguların bir tanesi hariç “bitkiyi kullandıktan sonra vajinal akıntı ve diğer şikâyetlerim geçti” 
şeklinde bitkinin işe yaradığını ifade etmiştir. Şikâyetleri geçmeyen olgu, bitki kullanımı sırasında herhangi 
bir şikâyeti olmadığını bildirmiştir. Sonuç: Geleneksel yöntemlerin kadınlar üzerinde önemli bir etkisi olduğu, 
çaresiz kalındığı durumlarda tercih edildiği görülmektedir ve geleneksel yöntemlerin işe yaradığını görmeleri 
de geleneksel yöntemlere inancı arttırmaktadır. Günümüzde alternatif tıp uygulamaları ve geleneksel yöntem-
ler tıbbi olarak kabul görmekte ve bilimsel olarak araştırılmaktadır. Kadınların eğitiminde bu uygulamaları 
kullanmaya karar vermeden önce yöntemle ilgili bir uzmana veya alternatif tıp ve geleneksel uygulamalar 
kliniklerine başvurmaları anlatılmalı, uygulamaların insan hayatını tehlikeye atacak sonuçlara neden olabi-
leceği anlatılmalıdır. Kadın sağlığı ve sıklıkla kullanılan geleneksel uygulamalar ile ilgili ileri araştırmalar 
yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vajinal Akıntı, Kadın Sağlığı, Cyclamen Bitkisi, Geleneksel Uygulamalar
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SEVGİ NEFRET İKİLEMİNDE ANNELİK  
BEBEK ANNE İLİŞKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Artvin / Türkiye

hatice_karakusx@hotmail.com
ID:364 K:337

Öz: Giriş: Sevgi gibi kuvvetli bir duygunun ürünü olan bebek, nefret gibi bir duyguyla anılabilir mi? Konuya 
ilgi duyan yazarların kaleminden çıkan düşüncelerden birisi şudur: Ninnilerde, oyunlarda ya da masallarda 
geçen bazı ifadeler sanıldığı kadar masum ya da duygusal bir içeriğe sahip değildir. Winnicot’un “Karşı Ak-
tarımda Nefret” çalışması bu düşünceyi temellendirme girişimlerinden birisidir. Yazara göre kadın, hamilelik, 
doğum ve doğum sonrasında yaşadıklarına bağlı olarak uygun bir şekilde bebeğinden nefret edemezse mazo-
şizme düşmek zorundadır. Çiftdeğerli (sevgi nefret) duygular yaşayan kadın için, bu duyguların bir şekilde 
dışa atılması gerekmektedir. Bu anlamda ninni, oyun ya da masallar, kadındaki yıkıcı düşünceleri serbest bı-
rakmaktadır.  Amaç: Ninniler annenin hayatından izler taşımaktadır. Kadınların dünyası, yaşadığı olaylar, 
çocuğa karşı beslediği duygular ninnilerin oluşumunda etkilidir. Ninnilerde dilekler kadar annenin hayal 
kırıklıkları, korkuları, yalnızlığı, özlemleri beklentileri kısacası psikoljik durumu da dile getirilmektedir. Bu 
çalışma ninniler ile ilgili olarak farklı bir bakış açısı ortaya koymayı amaçlamaktadır.  Kapsam: Bu çalışma 
Türk ninnilerinin analizinden oluşmaktadır. Sınırlılıklar: Ninni kitaplarının birçoğuna  ulaşmak imkansız 
olduğu için, çalışma birkaç ninni kitabı ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada kültür analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Ninnilere farklı bir yaklaşımı amaçlayan bu çalışmada, Türk ninnilerinin analizi yapılmıştır.  
Bulgular: Doğum öncesi ve sonrası dönemde kadın çeşitli düşüncelerin etkisine bağlı olarak depresif bir psi-
kolojiye sahip olabilir. Doğum öncesinde bebeklerinin bir uzvu eksik doğacağı endişesini taşıyabilirler. Bebe-
ği içlerinde tutamayacakları yani kendilerinin eksikli, delikli, çözülebilir, dağılabilir oldukları endişesini ya-
şayabilirler. Kadının canavar, yaratık dünyaya getirme ya da kusurlu bir bebek doğurmak gibi kaygıları var-
dır. Kadın açısından kusurlu bebek ya da yaratık bebek bir günahın bedeli gibi algılanır. Yaratık bebek bir gü-
nah çocuğudur, büyük bir yasak çiğnenmiş gibidir. Kadın gebeliği hem bir zenginleşme hem de bir sakatlan-
ma olarak hisseder; karnındaki yavru vücudunun bir parçası ama aynı zamanda kendisini sömüren bir asalak; 
kendisi ona sahip olduğu gibi o da kendisine sahiptir; yavru bütün geleceği özetlemekte ve kadın onu karnın-
da taşırken kendini evren kadar geniş hissetmektedir; ama bu zenginlik aynı zamanda onu hiçleştirmekte, ka-
dın bir hiç olduğunu sanmaktadır. Bir başka yönüyle gebelik kadın açısından erginliğin tamamlanmasıdır 
(Beauvoir 2010: 124). Kadın ana olmakla dünyaya getirenin yerini almaktadır. Bu durum, kadın açısından bir 
devrin kapanması olarak da okunabilir. Başka bir hayatın başlangıcı kendine ait bir evreye nokta koymaktan 
geçmektedir. Ayrıca annelik son kuşak olmaktan da vazgeçmektir. Şimdiye dek çocuk ve sonrasında ergen 
olarak son kuşağın temsilcisi olan kadın, annelikle birlikte bu kuşağa veda eder (Keser 2007: 40-41). Doğum 
sonrasında ise  Solmuş’a göre (2012: 21-23, Arslan vd. 2006: 72) depresyon kaygı, üzüntü, çaresizlik, takıntı-
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lı düşünme (bebeği camdan aşağı atmak ya da merdivenlerden çıkarken elinden düşürmek gibi) yetersizlik 
duygusu gibi çeşitli hallerde kadına uğramaktadır. Kadın kendine, eşine ya da bebeğine karşı sürekli bir öfke 
halindedir. Değersizlik ya da bebeğine yeterince iyi anne olamadığı düşüncesinin getirdiği suçluluk duygusu 
belirgindir. Eski günlerine dönememe ya da kadınsı kimliğini kaybetmekten yakınma sayılabilecek diğer dep-
resyon belirtileridir. Dışardan emziren anne kültürel olarak cinselliksiz Meryem gibi bir figür olarak görülür. 
Bu durumun annenin öznel yaşantısı üzerinde bir etkisi vardır. Badinter’a göre (2015: 108-109) kadını cinsel-
likten uzaklaştıran köklü değişiklikler bu etkinin en temel yansımasıdır. Emziren anne arzu duyar ama kendi-
sini seyreden baba için artık arzu nesnesi olmayabilir. Anne aşkı gözden çıkarır ve birlikte olduğu erkekle 
ilişkisini tehlikeye atar.  Abreveya’ya göre (2015: 205) bütün bu duyguların toplamı annenin aşkına gebelik-
ten itibaren eşlik eden hafif dozda bir nefret duygusu eklenmektedir. Gebelikte değişen beden ona değil fetü-
se aittir ve onun büyümesinin hizmetindedir. Sonrasında da anne kendi yaşamını çocuğun ihtiyaçlarına göre 
düzenlemelidir. Nefretin gizlenmesinin arka planında korku vardır ve bu maskelenmek zorundadır. Benzer 
şekilde İkiz de (2007: 64) hamilelik döneminde annelik öncesi tarihin canlanmasıyla birlikte aşk ve sevginin 
yanı sıra suçluluk, rekabet, nefret gibi çeşitli duygulanımların ortaya çıktığı tezini savunmaktadır. Yazara göre 
bu süreç içerdiği dürtülerle bir anlamda bilinçdışının en etkin olduğu andır. Ve bebek doğduğu andan itibaren 
varlığı ile anneden fiziksel ve psikolojik olarak devasa taleplerde bulunur ve bu da annede nefret duyguları 
uyanmasına neden olur. Winnicott (1994) ilgili makalesinde annenin bebekten nefret ettiği tezini savunmak-
tadır. Yazara göre bir annenin bebeğinden nefret etmesini yaratan gerekçeler şu şekilde sıralanabilir (Winni-
cott 1994: 355): 1.Bebek onun kendi (zihinsel) gebeliği değildir. 2. Bebek çocukluk oyunlarından biri, baba-
nın çocuğu, kardeşin çocuğu, vs. değildir. 3. Bebek sihirle üretilmemiştir. 4. Bebek hamilelikte ve doğumda 
onun vücudu için bir tehlikedir. 5. Bebek özel yaşamına bir müdahaledir, ilgileri için bir tehlikedir. 6. Az veya 
çok bir anne kendi annesinin bir bebek talep ettiğini hisseder, böylece bebeği anneyi susturmak için üretilmiş-
tir. 7. Bebek göğüs uçlarını emerken bile acıtır, ki daha önce bu etkinlik çiğnemekten oluşmaktaydı. 8. Bebek 
acımasızdır, ona çok kötü, bir ücretsiz hizmetçi, bir köle gibi davranır. 9. Onu, dışkılarıyla falan, her halükar-
da başlangıçta, kendi ile ilgili kuşkuları olsa bile sevmek zorundadır. 10. Bebek onun canını acıtmaya çalışır, 
sürekli onu ısırır, bunlar hep sevgidendir. 11. Bebek sürekli onun hakkında hayal kırıklığı duyar. 12. Heye-
canlı sevgisi göstermeliktir, istediğini elde edince onu portakal kabuğu gibi bir kenara atar. 13. Bebek başta 
mutlak hâkimiyet kurmak zorundadır, tesadüflerden korunmalı ve yaşam bebeğin hızında ilerlemeli ve bu sü-
rekli olarak annesinin işi olmalıdır. Örneğin, onu kucağında tutarken kaygılı olamaz, vs. 14. Başta bebek onun 
ne yaptığını ve onun için neler feda ettiğini bilmez. Özellikle onun nefretine izin veremez. 15. Şüphecidir, 
onun verdiği güzel yiyecekleri reddeder, kendinden şüphelenmesine neden olur, ama teyzesi ne verirse yer. 
16. Bebekle korkunç bir sabah geçirdikten sonra dışarı çıkar, ve bebek “Aman ne tatlı!” diyen bir yabancıya 
gülümser. 17. Başlangıçta gerekenleri yapmazsa sonsuza kadar bunun bedelini ona ödeteceğini bilir. 18. An-
neyi heyecanlandırır ama sinirlerini de bozar – onu yememelidir veya onunla seks için değiştirmemelidir. Ya-
zarın makalesinde ayrıntısına yer verdiği nefret duygusu yıkıcı bir özelliğe sahip değildir. Aksine nesneyi ve 
ilişkiyi muhafaza etmek için hissedilen bir duygudur.  Aşk gibi yoğun duygular insanın maskesini, gardını 
düşürür ve bütün darbelere açık kılar. Nefret hissi ayrılma fikrini insan ruhunda olgunlaştırır. Ayrılık duygusu 
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bir gerçeklik olarak algılanır ve dehşet duygusu hemen ortaya çıkar. Nefret diye algılanan duygu kendini ko-
ruma refleksidir aslında. Nefret bu anlamda yok sayılma duygusuyla başa çıkmak için koyulan mesafenin 
adıdır sadece. Sonuç: Hamilelik ve sonrası kadın açısından yeni bir devrin başlangıcı gibidir. Erginlik döne-
mini tamamlayan kadın kendini dünyaya getirenin yerini alarak rol değişimi yaşamaktadır. Öte yandan son 
kuşak olmaktan da bir vazgeçiştir. Bu dönem aynı zamanda kadının kendiyle olan mahrem karşılaşmasının da 
yaşandığı ender zamanlardandır. Endişe, çatışma, korku ve kaygıların zihni en çok bulandırdığı bir dönemdir. 
Bu duyguları tetikleyen birkaç neden bulunmaktadır. İlk olarak gebelikle birlikte değişen beden ona değil fe-
tüse aittir ve onun hizmetindedir. Bu adanmışlık duygusunun getirdiği aşırı duygular ile zihnindeki pek çok 
düşünce kadını zorlamaktadır.  Bebeğin doğumuyla birlikte fiziksel ve psikolojik taleplerle boğuşan kadında 
nefret duygularının uyanması olasıdır. Bu makalenin de çıkış noktasını oluşturan Winnicott’un Karşı Akta-
rımda Nefret makalesinde dile getirilen bütün argümanlar yıkıcı bir nefretin anlatımı değildir. Bu duygu ka-
dın açısından bir tür bir savunma mekanizmasıdır. Kadın açısından ilişkiyi muhafaza etmek için hissedilen 
bir duygudur. Nefret diye algılanan duygu kendini koruma refleksidir aslında. Bastırılan bir duygu olan nefret 
çoğu kez zıttı olan sevgi ile telafi edilme yoluna gidilir. Kadın belki de bir çocuğun hayattaki en yakını olmak 
gerçeğinin verdiği sorumluluk duygusundan ürkmektedir. Anne olmak adanmak demektir. Her daim vazgeç-
mek, başkası için var olmak demektir. Ayrıca kadın açısından annelik öncesi tarihin canlanması söz konusu-
dur. Kadın her açıdan bir rol değişimine uğramaktadır. Değişen bedeni yeni bir göreve hizmet edecektir. Ka-
dınlık annelik ikileminde annelik ağır basmakta, zihni bu yeni role adapte olma mücadelesi vermektedir. Öte 
yandan hamilelik deneyimi kadına yaşam ve ölüm kavramlarını hatırlatır. Kadın korkuyu ve de ölümü belki 
de hiç bu kadar yakın hissetmemiştir. Winnicott ilgili çalışmasında annenin hiçbir şey yapmaksızın bebeğin-
den nefret etmesini tolere edebilmelidir tezini savunmaktadır. Yazara göre çocuğu tarafından canı yakılan 
anne uygun bir şekilde nefret edemezse mazoşizme düşmek zorundadır. Anne bebeğinden nefret edebilmeli 
ama bunu ona söz ya da davranışla boca etmemeye de tahammül edebilmelidir. Çiftdeğerli duyguların (sevgi 
ve nefret) ilişki içinde bir yer bulabilmesinde anne bebeğin imdadına tekerlemeler, ninniler, masal ve oyunlar 
yetişir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Winnicott, Sevgi, Nefret, Ninni, Annesel Aşk, Birincil Annelik Tasası

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd.Doç.Dr. Hatice Karakuş Öztürk tarafından yazılan “Ninnilere Gizlenen 
Duygular Sevgi Nefret İkileminde Annelik” konu başlıklı makale çalışmasından türetilmiştir. 
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FİZİKSEL ENGELLİ ERGENLERDE AKRAN İLİŞKİLERİNİN  
YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ

Tuba ÇÖMEZ, Sevim BUZLU
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul / Türkiye

tuba-comez@hotmail.com
ID:363 K:340

Öz: Giriş: Ergenlik; fiziksel, cinsel ve psikososyal değişikliklerle karakterize bir dönemdir. Bu dönemde 
meydana gelen fiziksel değişiklikler, ergenin ilgisinin büyük bir kısmını beden imajına yöneltir. Beden imajı 
ise, ergenlerde sosyal ilişkileri büyük ölçüde belirleyen bir faktördür. Engelli ergenlerde olumsuz beden imajı 
algısı, sosyal ilişki ve becerilerin yeterince gelişememesine ve sonucunda ise, akranları tarafından reddedilme-
ye, yakın ve doyumlu kişilerarası ilişkiler yaşayamamalarına neden olabilmektedir. Amaç: Araştırma, fiziksel 
engelli ergenler ile benzer bireysel özelliklere sahip sağlıklı ergenlerin akran ilişkileri ve bunun yaşam doyum-
ları üzerine etkisini belirlemek amacıyla karşılaştırmalı, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak gerçekleştirildi. 
Kapsam: Araştırmanın örneklemini, çalışmaya alınma kriterlerine uyan 337 ergen (araştırma grubu n:152, 
karşılaştırma grubu n:185) oluşturdu. Sınırlılıklar: Araştırma rehabilitasyon merkezi ya da spor merkezine 
giden fiziksel engelli ergenler ile sınırlıdır. Gereç-Yöntem: Araştırmanın verileri, fiziksel engelli ve sağlıklı 
ergenler için oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, Akran İlişkileri Ölçeği (AİÖ) ve Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam 
Doyumu Ölçeği (ÇYDÖ) ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (or-
talama, standart sapma, medyan, frekans, oran, minimum, maksimum) Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis 
test, Spearman’s Korelasyon analizi ve Lineer Regresyon analizi kullanıldı. Araştırmanın gerçekleştirilebil-
mesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlü-
ğü, Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) ve İstanbul Valiliği İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kurum izni, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 
83045809/865 sayılı etik kurul onayı alındı.”  Bulgular: Araştırmaya katılan ergenlerin bireysel ve ailesel 
özellikleri ile engelliliğe ilişkin görüşleri dikkate alındığında grupların benzer olduğu görülmektedir. Araştır-
ma ve karşılaştırma gruplarının, akran ilişkileri ölçeği ve çok boyutlu öğrenci yaşam doyumu ölçeği toplam 
puanı arasında anlamlı fark olduğu, araştırma grubunun akran ilişkileri ölçeği toplam puanının, karşılaştırma 
grubuna göre anlamlı düzeyde düşük (p=0,001) ve yaşam doyumu ölçeği toplam puanının, karşılaştırma gru-
buna göre anlamlı düzeyde yüksek (p=0,023) olduğu saptandı. Ölçeklerin alt boyutlarının karşılaştırılmasında 
akran ilişkileri ölçeğinin “güven ve özdeşim”, “kendini açma” ve “sadakat” alt boyut puanları fiziksel engelli 
ergenlerde daha düşük, yaşam doyumu ölçeğinin “okul” alt boyut puanı daha yüksek bulundu. Sonuç: Sonuç 
olarak, fiziksel engelli ergenlerin, engeli olmayan ergenlere göre akran ilişkilerinin daha düşük, yaşam doyum-
larının daha yüksek olduğu bulundu. Regresyon analizi sonucunda, ergenlerde akran ilişkilerinde arkadaş alt 
boyutunun, yaşam doyumunda bağlılık alt boyutunun pozitif yönlü katkı yaptığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Engelli Ergen, Akran İlişkisi, Yaşam Doyumu
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDAKİ AYRILIK KAYGISINDA OYUN TERAPİNİN KULLANIMI

Öznur YILMAZ, Aysel TOPAN
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,  Zonguldak / Türkiye 
oznur5294@gmail.com

ID:361 K:334

Öz: Giriş: Oyun döneminden sonra gelen okul öncesi dönem ; çocukların biraz daha sosyalleşip grup ve sem-
bolik oyunları ortak gerçekleştirdikleri dönem özelliği göstermektedir. Okul öncesi dönem çocuklarının sos-
yalleşmesine bağlı olarak yaş grubunun da getirdiği genel sorunlar içerisinde ayrılık kaygısı da önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu süreçte çocukların aileden ilk kez uzun zaman uzakta olması çocuk dünyasında bambaşka bir 
anlam ifade etmeye başlamaktadır. Okul öncesi dönemde yeni bir ortama giriş yeni bir başlangıç anaokullarına 
kayıtlarla çocuklarda bu süreci arttırmaktadır. Okul öncesi dönem problemleri arasında sayılan ayrılık kaygısı 
da hem aile hem de çocuk için ayrı bir dönem ifade etmeye başlamaktadır. Bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde 
atlatılması içinde çocuğun en sevdiği uğraş olan oyunun bu sürece dahil edilmesi etkili olacağı düşünülmekte 
ve oyun terapi seansları gerçekleştirilmeye başlanmaktadır. Seanslar oyun terapi sertifikası almış kişilerce bu 
tarz problem yaşayan çocuklara uygulanmaktadır. Amaç: Bu derleme okul öncesi çocuklarda oyun terapinin 
ayrılık kaygısı üzerine etkisi konusunda okul öncesi kurumlarda ve kliniklerde farkındalık yaratmak   amacıyla 
yapılan çalışmalar incelenmiş olup, literatür doğrultusunda bulgulara yer verilmiştir. Bulgular doğrultusunda 
ise sonuçlar belirtilmiştir. Kapsam: Yapılan bu derlemenin içeriğini okul öncesi çocuklarda uygulanan oyun 
terapi ile ilgili makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri içermektedir. Sınırlıklar: Bu derleme ; dergiler , 
YÖK Ulusal Tez Merkezi , Google akademi , pubmed ve konuyla ilgili yazılardan taranarak oluşturulmuştur.  
Yöntem:  Konu ile ilgili literatür taramalarını içermektedir. Bulgular: Okul öncesi dönem çocuklarıyla ilgili 
ve o dönem çocuklarının farklı problemleriyle ilgili ulusal tez merkezinde 7 adet yüksek lisans tezi ve 2 adet 
doktora tezi mevcuttur. Yine konuyla ilgili ayrılık kaygısının çocuklarda etkisini gösteren 4 adet tez bulunmak-
tadır. Okul öncesi dönem çocuklarında yaşanan ayrılık kaygısı çocukları ve ailelerini olumsuz yönde etkilediği 
gözlenmektedir. Gençer ve Aksoy (2016) anne çocuk etkileşiminde farklı bir yaklaşım olan oyun terapinin 
etkilerini araştırmış olup yapılan çalışmalarda hem ebeveyn bağlanmasını ele almış olup hem de okul öncesi 
çocuklarda okula uyum süreci ve akran ilişkilerinde etkili olacağını söylemektedir. Koçkaya ve Siyez (2017)  
okul öncesi çocuklardaki çekingen davranış üzerine yaptığı tek denekli çalışmada okul öncesi çocukta çekin-
genliğin anlamlı düzeyde azaldığını belirtmektedir. Yine bu çalışmada çocuğun okula uyum sağlamasında ve 
akran ilişkilerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu şekilde yapılan birçok çalışmada oyun terapinin 
okul öncesi çocuklarda yaşanan sorunların azaltılmasında ve giderilmesinde etkisi olduğunu göstermektedir. 
Okul öncesi dönem çocuğuna uygulanan oyun terapisi sonrasında ebeveynden ve öğretmenden alınan de-
ğerlendirmeler sonucunda ,  çekingenlik davranışı olan çocuklarda , utangaç çocuklarda  , dikkat eksikliği 
hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda , duygusal sorunlarında , kaygı problemlerinde , travma sonrası stres 
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belirtilerini azaltmada ve çocukların akran ilişkilerinde yaşadıkları problemlerin ortadan kalkmasında etkili 
olduğu saptanmıştır. Yine çalışmalarda oyun terapisinin okul öncesi çocuklarda sosyal , duygusal ve davranış 
becerilerini arttırdığı sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışmaların oyun terapinin okula uyumda etkili olduğu 
sonuçları çıkmakta olup çocuklarda uyumla beraber ayrılık kaygısının da azalacağı düşünülmektedir. Sonuç: 
Literatür incelemesi sonucunda, okul öncesi dönemde yaşanan ayrılık kaygısının çocuk ve aileyi olumsuz yön-
de etkileyebileceği görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda; okul öncesi dönemde uygulanan oyun terapinin 
çocuğun yaşadığı ayrılık kaygısını  azaltmada ve  okula uyum sağlamasında  etkili olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi Çocuklar, Ayrılık Kaygısı, Oyun, Oyun Terapi  
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STALKİNG  
SİNEMA FİLMLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Artvin / Türkiye

hatice_karakusx@hotmail.com
ID:360 K:337

Öz: Giriş: Tehdit, şantaj, takip, özel hayat ihlali gibi davranışların toplamı olan stalkingi şiddet kavramından 
bağımsız düşünemeyiz. Stalking eylemlerine zemin hazırlayan sebepler ile şiddetin farklı  türlerini  harekete  
geçiren  etkenlerin  kesişmesi  (boşanma,  ayrılık, obsesiflik, takıntılı kişilik vb.)  bu ilişkiyi kurmayı zorunlu 
kılmaktadır. Israrlı takibe maruz kalan mağdurlar şiddetin farklı türleri olan fiziksel, duygusal, psikolojik, söz-
lü ya da cinsel şiddetin de kurbanları olabilmektedir. Kadınların ya da erkeklerin var olan ya da olmayan bir 
ilişkiye gösterdiği reaksiyonlar şiddet içerikli stalking eylemlerinin fitilini ateşlemektedir. Yaşanan ve hikayesi 
olan bir ilişki olabileceği gibi hiç yaşanmamış hatta taraflardan birisinin haberi dahi olmadığı olaylar üzerin-
den ilerleyen ısrarlı takipler gerçekleşmektedir. Bu olaylarda hikayenin bir ucunda bulunan  tarafın  saplantılı  
düşünceleri  tehlikeli  girişimlere  kadar gidebilmektedir.   Takip,   taciz,   tehdit,   yaralama  hatta  sonuçlanan  
olaylar saplantılı isteklerin olası sonuçları arasında yer almaktadır. Amaç: Bu çalışma, Türkçeye ısrarlı takip 
olarak çevirilen, özel hayat ihlali üzerinden ilerleyen ve  birçok  ülkede  son  yıllarda  suç  kapsamında  değer-
lendirilmeye  başlanan  stalking kavramını, üç sinema filmi üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kapsam: 
Çalışmada, şiddetin farklı bir yönü olan ısrarlı takibi (stalking) konu edinen üç sinema filmine yer verilmiştir.  
Sınırlılıklar: Stalking konusunda yapılan çalışmaların birçoğu erkeklerden çok kadınların stalking mağduru  
olduğunu  göstermektedir.  Bu  çalışmada  sayıları  az  olmakla  birlikte  erkek mağdurların hikayelerine yer 
verilmiştir. Israrlı takip mağduru erkeklerle ilgili yapılan filmlerin sayıca azlığı, çalışmayı üç sinema filmi ile 
sınırlandırmayı gerektirmiştir. Yöntem: Çalışmada, şiddetin farklı bir yönü olan ısrarlı takibi (stalking) konu 
edinen üç sinema filmine yer verilmiştir. Filmlerin gerek konusu gerekse filmlerde geçen diyaloglar, nitel ana-
liz yöntemlerinden birisi olan içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın nitel veri toplama sürecinde, amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden birisi olan  tipik  durum  örneklemesi    kullanılmıştır.  Bulgular: Arzulanana 
ulaşma isteği, insan için her türlü yöntemi kullanma kolaylığına da kapı aralamaktadır. Bahsi geçen filmlerin 
neredeyse tamamında arzu nesnesine duyulan saplantı nedeniyle farklı yöntemleri kullanan kadın karakterle-
rin hikâyeleri anlatılmaktadır. Arzu nesnesine  duyulan  bu  kontrolsüz  isteğin  nedenleri  neler  olabilir?  İlk  
olarak kadının  yaşadığı  ya  da  yaşadığını  zannettiği  duyguları    sevmesi  bir  etken  olarak düşünülebilir. 
Bu duygunun kadının yaşam amacı haline gelmesi de söz konusudur. Ve  bu  duygu  hali  sürekli  hayal  kurma  
üzerine  temellenmektedir.  Kurduğu  hayaller sadece aşk ve sevgi üzerine değildir. Kadının kendi kusurlarını, 
eksiklerini kapatma amacı da taşımaktadır. Çünkü kusursuz bir ilişkide bu ilişkinin mimarı olan kadının da 
kusursuz olması beklenmektedir. İkinci olarak kadının yaşadığını düşündüğü aşk ile kendi varoluşunu yeniden 
ürettiği varsayılabilir. Filmlerin tümünde de görüldüğü üzere  sevilmediğini  bildiği  halde,  var olmayan  bir  
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ilişkide  ısrarcı  olmaları  kendi varoluşlarına  yönelik  bir  girişim  olarak  düşünülebilir.  Konuyu  biraz    daha 
detaylandıracak olursak, kadın için bu tür durumları kabullenmeme/kabullenememe durumu  söz  konusudur.  
Yakın  çevresi  ve  aşık  olduğu  erkek tarafından  zihnindeki hikayenin aslında var olmadığı ima edilmesine 
rağmen, kadın için bu kabullenilesi bir durum  değildir.  Hayalindeki  ilişkide  kahramanlaştırdığı  erkeği  yok  
saymak  kendini yok saymak olarak algılanıyor olabilir.  Hayalindeki erkek üzerinden bir kadın ideali yara-
tıldığı varsayıldığında, kadın için o erkeğin yerine başka bir erkek koymak  kendi varlığını  tehlikeye atmak  
anlamına  gelecektir.  Bu  nedenle  filmlerin  neredeyse tamamında  sadece  tek  bir  erkeğe  odaklanan,  diğer  
erkekleri  görmeyen,  kadın karakterler bulunmaktadır. Kadınların  yaşadığı  bu  saplantı  her  ne  kadar  aşk  
olarak  isimlendirilse  de  istediğini yaşayamamanın    getirdiği  bir  duygu  patlaması  olarak  değerlendirebili-
riz.  Kişisel  bir sorunun  bir  sevgi  ya  da  aşk  sorunu  olarak  beyni  kurcalamasıdır  bir  nevi.  Ayrıca kadınlar  
için  tek  taraflı  yaşanan  bir  aşk  ya  da  saplantı  gerçeklik  algısı  ile çarpıtılmaktadır. Bu algı yanılgısı hak, 
öfke ve kadere verilen anlamların oluşturduğu hikayelere yön vermektedir. Şöyle ki bahsi geçen filmlerde de 
görüldüğü üzere erkek üzerinde  hak  iddia  eden  (sen  benimsin),  yine  aynı  erkeğe  tarifsiz  bir  öfke  duyan 
(bunun  bedelini  ödeyeceksin)  ve  somut  bir  karşılığı  olmayan  ilişkiye  kader  etiketi vermek  suretiyle  
(birlikte  olmalıyız,  birbirimiz  için  yaratıldık)  fantezi  ve  gerçeklik arasında  sıkışan  kadınlar  bulunmak-
tadır.  Stalking (ısrarlı takip) konusunda öne çıkan duygulardan birisi de kadınların kontrol etme isteğidir. 
Bu istek uzaklaşmayı engellemek, problem çıkmasının önüne geçmek veya ilişkiye süreklilik kazandırmak 
için kullanılan bir mekanizmadır denilebilir. Bir başka ifadeyle tek taraflı ilerleyen bir ilişkide sürekliliğin 
tıkanmasına karşı alınan bir önlemdir.  Kontrol  duygusunu  yaratan  bir  diğer  neden  ise  kadının  yaşadığını 
düşündüğü  ilişkideki  belirsizliklerdir. Erkeğin  uzaklaşması  ya  da  olumsuz  mesajlar vermeye  başlaması  
ile  oluşan  karamsar  tabloda  isteklerinin  bir  kez  daha  üzerinden gitme  gayreti  olarak  da  yorumlanabilir.  
Yine  mükemmel  olarak  hayal  edilen  erkeğe, başka  kadınların  ilgi  duyacağı  yönündeki  düşüncelerin  
de  kadındaki  bu  kontrol isteğini tetiklediğini söyleyebiliriz. Kadın  yaşadığı  panik  sonrasında kendi içinde 
bir matem yaşar. Ortada ölü bir ilişki vardır ve tüm çabası bu matemi yönetmektir.  Bu  çaba zaman  zaman  
zorlamaya  da  kayabilmektedir.    Kontrolün kendinden  bir  şekilde  çıkacağı  düşüncesi,  zorlamaya  dayalı  
girişimlerin  de  önünü açacaktır.  Bir başka  deyişle  kadın  için  hissettiklerinin  verdiği  acının  aşırılıklar  ile 
dindirilmesidir.  Korku ve  kontrol duygusunu kadının yalnız  kalma  korkusundan  bağımsız  düşünemeyiz.  
Kadın  için  saplantı  duyduğu erkekle arasına mesafeler girdiği an yalnızlık korkusu baş gösterir. Kadın ilk 
etapta bu korkuyu   hafifletmek, sonrasında  ise  ortadan  kaldırmak  isteyecektir.  Bu  istek nihayetinde takip 
etme, telefonla arama, günlük planlarını bilmek isteme gibi klasik stalking  eylemlerine  zemin  hazırlamakta-
dır.  Sonuç: Duygusal  yetersizlik,  egemenlik kurma arzusu, öfke ya da terk edilmenin yarattığı tahrik, bağlılık 
bozukluğu, duygusal gel gitler, kontrol sağlama ihtiyacı, yalnızlık, hayranlık, fantezi ve gerçeklik algısının 
net  olmaması,  sahiplik  duygusundaki  aşırılıklar, kadının  yaşadığı  ya  da  yaşadığını  zannettiği  duyguları    
sevmesi  ve  bu  duygunun kadının  yaşam  amacı  haline  gelmesi, reddedilme  ile  başa  çıkamama ısrarlı 
takip olaylarının sebepleri olarak düşünülebilir. Kadın bu saplantılı düşünceler ile kendi kusurlarını kapattığı, 
hayalindeki bir erkekle aile ortamını düşlediği ve kendini hayali karaktere adapta etmeye çalıştığı, yaşadığını 
düşündüğü aşk ile  kendi varoluşunu yeniden  ürettiği, hayalindeki erkek üzerinden bir kadın ideali yarattığı  
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bir kurgu söz konusudur. Ortaya çıkan algı yanılsaması hak, öfke ve kadere verilen anlamların oluşturduğu 
hikayelere yön  vermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Stalking, Israrlı Takip, Sosyal Taciz, Şiddet, Kadın, Erkek

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd.Doç.Dr. Hatice Karakuş Öztürk tarafından yazılan “Bir Sosyal Taciz Türü 
Olarak Israrlı Takip-Stalking -Sinema Filmleri Üzerinden Bir Değerlendirme” konu başlıklı makale 
çalışmasından türetilmiştir. 
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ÇOCUKLARDA İNVAZİV İŞLEMLER SIRASINDA DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKME 
TEKNİKLERİNİN KULLANIMI 

Ayşegül ÖZDEMİR, Meltem KÜRTÜNCÜ 

Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Zonguldak / Türkiye

aysegulozdmr1134@gmail.com
ID:359 K:317

Öz: Giriş: Ağrılı tıbbi işlemler çocukların en büyük ağrı, korku ve anksiyete kaynaklarından biridir. Bu korku-
lar çocuk ve ailesinin kan alma, damar yolu açma, sütur atma gibi ağrılı işlemlere karşı isteksiz olmasına 
sebep olmakta ve çocuğun tedavi ve bakımını olumsuz etkilemektedir. Özellikle uzun süre hastanede teda-
vi görmek durumunda kalan çocuklara tanı ve tedavi sürecinde çok sayıda ağrılı girişim uygulanmaktadır. 
Çocuğun yaşadığı ağrı ve korku çocuğun tanı, tedavi sürecini olumsuz etkilediği gibi beslenmesini, ailesi ile 
olan ilişkisini, davranışlarını ve hastaneye olan bakış açısını da olumsuz etkileyebilmektedir. Çocuktaki bu 
stres ve anksiyeteyi önlemek için çocuğa, yapılan işlemin neden yapıldığı, ne kadar süreceği, işlem sırasında 
ve sonrasında neler hissedebileceği açıklanmalıdır. Çocuklarda oluşan ağrı, korku ve anksiyeteyi azaltmaya 
yönelik farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemleri içeren pek çok yaklaşım vardır. Ağrı, korku ve anksiyete 
yönetiminde bu yaklaşımların kullanımı ile ilgili araştırmalar son yıllarda önem kazanmıştır. Bu yaklaşımlardan 
en sık kullanılanı nonfarmakolojik yöntemlerden biri olan dikkati başka yöne çekme tekniğidir. Dikkati başka 
yöne çekme tekniği, dikkati ağrılı uyarandan başka yöne odaklayarak, ağrıya olan toleransı artırmakta ve 
çocuklardaki ağrılı işlemlerde güçlü bir ağrı, anksiyete ve korku yönetim aracı olarak kullanılmaktadır. Amaç: 
Bu derlemede, çocuklarda invaziv işlemler sırasında dikkati başka yöne çekme tekniklerinin kullanımından 
bahsedilmiştir. Kapsam: Yapılan bu derlemenin içeriğini; çocuklarda anksiyete, korku ve ağrı yönetimi ko-
nusunda yapılmış randomize çalışmalar, meta-analiz ve sistematik derlemeler ile güncel literatür bilgileri 
oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Bu derleme; YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademi, PubMed, dergiler ve 
konuyla ilgili makaleler taranarak oluşturulmuştur. Yöntem: Veri tabanlarından yapılan literatür taraması 
sonucu oluşturulmuştur. Bulgular: Çocuklarda anksiyete, korku ve ağrı yönetimiyle ilgili YÖK Ulusal Tez 
Merkezi’nde 2 adet tıpta uzmanlık tezi, 3 adet doktora tezi ve 7 adet yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Konuyla 
ilgili sayısız yayın ve makale taranmış olup, genel itibariyle ağrılı / invaziv işlemler sırasında uygulanan dik-
kati başka yöne çekme tekniklerinin çocuk hastalar ve aileleri üzerinde olumlu etkiler yaptığı gözlenmiştir. 
Gupta ve arkadaşları (2006) yaptıkları randomize kontrollü çalışmada, 6-12 yaş arası 75 çocuğu 25 kişilik 3 
gruba ayırmış ve birinci gruptaki çocuklara rutin damar yolu açma işlemi uygulamış, ikinci gruptaki çocuklara 
damar yolu açma esnasında elindeki lastik topu sıkıp gevşetmesi istenmiş, üçüncü gruptaki çocuklara damar 
yolu açma işlemi sırasında balon şişirmesi istenmiştir. Araştırma sonucunda balon şişiren ve lastik topu sıkıp 
gevşeten çocukların ağrı düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük olduğu, en düşük ağrı düzey-
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lerinin balon şişiren grupta olduğu görülmüştür.   İnal ve Kelleci (2012) 6-12 yaş grubu çocuklarla yaptığı 
randomize kontrollü çalışmada, kan alma işlemi sırasında uyguladıkları dikkati başka yöne çekme kartlarının, 
prosedürel ağrıyı ve anksiyeteyi azaltmada etkili olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca hem görsel hem de işitsel 
uyaranların birlikte kullanımının dikkati başka yöne çekmede daha etkili olacağını vurgulamışlardır. Bahadır 
ve Kürtüncü (2016) cerrahi girişim uygulanacak 6-12 yaş arası 60 çocuğu, 30 müzik terapi 30 kontrol grubu 
olmak üzere 2 gruba ayırdıkları randomize kontrollü çalışmada müzik terapi uygulanan grubun postoperatif 
ağrı, preoperatif anksiyete ve korku skorlarının anlamlı olarak düşük olduğunu, bunun yanı sıra ebeveyn mem-
nuniyetinin kontrol grubuna göre müzik terapi uygulanan grupta daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Ayyıldız ve Göksu (2017) çocuklarda venöz kan alımı sırasında oluşabilecek ağrının azaltılmasında sanal 
gerçeklik gözlüğünün etkisini belirlemek için 40 deney 40 kontrol grubu olmak üzere 80 çocuğu incelemiş, 
yapılan çalışma sonucunda deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı derecede farklılık olduğunu, deney 
grubunun ağrı skorlarının daha düşük olduğunu gözlemlemişlerdir. Bu araştırma sonuçlarından hareketle ağrılı 
prosedürler sırasında dikkati başka yöne çekme tekniklerinin etkin bir şekilde kullanılabileceği söylenebilir. 
Sonuç: Kan alma, damar yolu açma gibi invaziv işlemler sırasında uygulanan dikkati başka yöne çekme 
tekniklerinin çocuklarda oluşan anksiyete, korku ve ağrıyı azaltmasının yanında tedavi ve bakıma olan uyumu 
artırarak kısa ve uzun dönem sonuçları olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Anksiyete, Korku, Dikkati Başka Yöne Çekme, İnvaziv İşlemler
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ADOLESANLARDA OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE PSİKOSOSYAL VE DAVRANIŞSAL 
BELİRLEYİCİLER: TRANSTEORETİK MODEL PERSPEKTİF

Seda CANGÖL SÖGÜT,   Semra ERDOĞAN
Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi,  Çanakkale Sağlık Yüksekokulu,   Ebelik Bölümü,  

Çanakkale / Türkiye
e-mail:sdcngl@hotmail.com

ID:356 K:328

Öz: Giriş: Fazla kilo ve obezite, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek artan, 21. yüzyılın en ciddi 
halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 300 milyonu kadın olmak üzere, 
500 milyondan fazla insanın obeziteden etkilendiğini ve küresel ölümlere neden olan risk faktörleri arasında 
beşinci sırada yer aldığını ve 2020 yılında en büyük ölüm nedeni olacağını belirtmiştir.  Adolesan obezitesi 
yaygın sağlık problemleri için güçlü risk faktörüdür. Obezite oluşumuna aşırı ve yanlış beslenme, fiziksel 
aktivite yetersizliği, çevresel, biyokimyasal, genetik, sosyo-kültürel ve psikolojik olmak üzere pek çok faktör 
birbiri ile ilişkili olarak katkıda bulunmaktadır. Epidemiyolojik veriler adolesanlarda % 10-20’sinde obezite 
ve psikososyal sorunların önemli olduğunu göstermektedir. Kilolu ve obez çocukların yetişkin dönemde de 
obez ve genç yaşta diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, iskemik kalp hastalığı ve kanser gibi kronik sağlık so-
runlarına yakalanma olasılığı artmaktadır. Adolesanlarda obezite önleme programları için erken tanı ve çoklu 
davranış girişimleri giderek önem kazanmaktadır. Transteoretik Model’in (TTM) davranış değişim aşamaları 
en uygun girişimleri sağlar. Amaç: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipte tasarlanan bu çalışmanın amacı, Transte--
oretik Model çerçevesinde adolesanların beslenme davranışı değişim aşamalarını belirleyerek her aşamaya 
özgü demografik, davranışsal ve psikososyal belirleyicileri öngörmek, böylece adolesanları bir sonraki deği-
şim aşamasına hazırlayan girişimler için yol göstermektir.  Kapsam: Araştırmanın örneklemini, 2014 eğitim 
öğretim yılında, Uşak ilindeki beş ortaokulun 5. sınıf öğrencileri(N=2993) arasından, tabakalı rastgele örnek-
leme yöntemi ile seçilen 530 adolesan ve ebeveynleri oluşturdu. Adolesanların  beslenme, egzersiz ve stres 
ile başetme davranışları ailelerin sosyodemografik özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle 
örneklem tabakaları; devlet, imam hatip ve özel ortaokul olmak üzere üç farklı okuldan  oluşturulmuştur. 
Araştırma evreninden olasılıklı örnekleme yöntemlerinden “Tabakalı Rastgele Örnekleme”yöntemi ile seçilen 
530 öğrenci alınmıştır. Tabakalardan öğrencilerin seçimi için, basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma 8 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Araştırma 5 ortaokulda öğrenim gören öğrenciler ile sınırlandırıl-
mıştır. Veriler öz bildirime dayalı olarak toplandığından, sosyal arzu edilirlik hatalarına açıktır. Adolesanlar 
gerçek davranışlarından çok istedikleri durum hakkında bilgi vermiş olabilirler. Yöntem: Veriler “Beslenme 
Değişim Aşamaları Ölçeği” , “Aile Soru Formu”, “Adolesan Beslenme Bilgi Ölçeği”, “Beslenme Davranış 
Ölçeği” , “Çocuk Beslenme Öz-Yeterlik Ölçeği”, “Egzersiz Davranışları Ölçeği”, “Stres Yönetimi Ölçeği”, 
“Çocuk-Ergen Sosyal Destek Ölçeği”, “Psikososyal ve Davranış Sorunları Kontrol Listesi-17” kullanılarak ve 
Beden Kütle İndeksi değerleri hesaplanarak elde edildi.  Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistiksel testler, 
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bağımsız örneklem t testi, ANOVA (varyans) analizi,  Pearson korelasyon testi ve çok değişkenli Multinomi-
nal Lojistik Regresyon analizi kullanıldı.Bulguların istatistiksel analizleri için SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) for Windows 17,0 programı kullanıldı. Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistiksel testler, 
bağımsız örneklem t testi, ANOVA (varyans) analizi,  Pearson korelasyon testi ve çok değişkenli Multinominal 
Lojistik Regresyon analizi kullanıldı. Uşak Üniversitesi Etik  Kurulu’ndan izin alınmıştır (Sayı: 54749836-050-
01-03/11 Tarih:27/02/2014).Çalışmanın sürdürüleceği okullarda uygulama yapılabilmesi için Uşak İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nden  ve okul yönetimlerinden Sayı: 29425508/ 42 / 746264 Tarih:19/02/2014 kurum izni 
alındı. Veri toplamadan önce ailelerden yazılı onam  alınmıştır. Bulgular: Adolesanların beslenme davranış 
değişimlerinde, Düşünme aşamasında babanın eğitim düzeyi ve annenin BKİ; Hazırlık aşamasında; annenin 
BKİ, çocuğun beslenme bilgisi ve öz-yeterlik algısı; Hareket aşamasında çocuğun BKİ, beslenme bilgi düzeyi 
ve stres yönetimi; Sürdürme aşamasında ise cinsiyet, çocuğun BKİ, beslenme bilgi düzeyi, beslenme davranış-
ları, öz-yeterlik algısı, stres yönetimi ve sosyal destek algısı belirleyicisi oldu. (p<0,05).Sonuç: Adolesanlarda 
obeziteyi önleyecek girişimler beslenme davranış değişimi aşamalarına göre yapılırsa;Bir sonraki aşamada 
etkili olan demografik, davranışsal ve psikososyal faktörler öngörülebilir. Öngörülen faktörlere göre yapılan 
girişimler davranış değişimi için adolesanları ve ailelerini cesaretlendirebilir. Bu çalışmanın sonuçları değişim 
aşamalarına temelli girişimlerin geliştirilmesini sağlayabilir ve girişimin etkinliğini arttırabilir. 

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Beslenme Davranışları, Transteoretik Model, Değişim Aşamaları, Beslenme 
Bilgisi, Öz-yeterlik, Egzersiz Davranışları

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Semra ERDOĞAN tarafından danışmanlığı yapılan Istanbul Üniversite-
si Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi , Halk Sağlığı Hemşireliği, “Sağlık Bilimleri Enstitüsü”nde 
yapılmış SEDA CANGÖL SÖGÜT’ün “Erken Adolesanlarda Obeziteyi Önleyen Belirleyicilerin Tran-
steoretik Model’in Davranış Değişim Aşamaları’na Göre İncelenmesi” Konu Başlıklı, Doktora Tez çalış-
masından türetilmiştir. 
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HİPOTİROİDİZMLİ GEBE KADINLARIN İMMÜN SİSTEMLERİNİN PERİFER KAN LÖKOSİT 
FORMÜLÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatma ÇOLAKOĞLU, Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Fatma KILIÇ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

Karaman /  Türkiye
fcolakoglu@kmu.edu.tr

ID:356 K:328

Öz: Giriş: Memelilerde türün devamlılığı sağlıklı bir gebelikle mümkündür. Annenin immün sistem hücrele-
rinin embriyoya karşı olumsuz tepki göstermemesi için perifer kanda, endometriyumda ve plasenta dokusunda 
bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Gebelik süresince endokrin ve immün sistemde meydana gelen deği-
şimler gebeliğin devamı, anne ve bebeğin sağlığı açısından önemli bir yer tutmaktadır. Nöroendokrin sistem 
ile immün sistem hormonlar ve immünmodülatör moleküller aracılığıyla karmaşık etkileşimler içerisindedir. 
Tiroid hormonları ve immün sistem konuları karmaşık olmakla birlikte bunların arasındaki etkileşim daha 
da karmaşıktır. Elde edilen verileri yorumlamak sıklıkla zor ve hatta çelişkili bile olabilmektedir. İmmün sis-
tem aktivitelerinin düzenlenmesinde tiroid hormonlarının etkili olduğu yapılan çalışmalar sonucunda ortaya 
konulmuştur. Gebeliğin ise tiroid bezi ve tiroid fonksiyonları üzerinde derin bir etkiye sahip olduğu, gebelik 
süresince immün sistem üzerinde birtakım değişimler meydana getirdiği de bilinmektedir. Tiroid hastalıklarını 
tedavi etmenin anne ve fetüsün sağlığı ile doğmamış bebeğin gelecekteki zekası üzerine olan etkileri hakkında 
da önemli veriler sağlamaktadır. Amaç: Gebeliğin farklı dönemlerindeki hipotroidizmli gebe kadınların peri-
fer kan lökosit sayılarında meydana gelen değişiklikleri ortaya koyarak immün sistemin durumu hakkında bilgi 
edinebilmek amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Kapsam: Bu çalışmada kullanılan kan örnekleri Karaman 
Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümüne gelen hastalar arasından seçilerek alınmıştır. Ça-
lışmada 25-30 yaş aralığında 10 sağlıklı gebe olmayan (normal kontrol grubu), 10 sağlıklı gebe (gebe kontrol 
grubu) ve gebeliğin 3 farklı dönemindeki  (birinci, ikinci ve üçüncü trimester, n=10) 30 hipotroidizmli gebe 
kadından heparinli tüplere yaklaşık 2 ml periferal kan örneği alınmıştır. Yöntem: Bu grupların her birinden 
alınan her bir kan örneğinden 2 adet froti çekilmiştir. Bu frotiler uygun tespit solüsyonunda tespit edildik-
ten sonra klasik May Grünwald-Giemsa boyama yöntemi ile boyanmış ve ışık mikroskobunda incelenmiştir. 
Frotilerdeki her bir lökosit tipinin oranını yüzde (%) olarak ifade edebilmek için kan frotilerinin her birinden 
100 adet lökosit hücresi sayılmış ve lökosit formülleri çıkarılmıştır. İstatistiksel analiz olarak DUNCAN testi 
(SPSS, 21.0)  uygulanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Ol-
mayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 30.03.2016 tarih ve 2016/110 sayılı kararı ile onay alınmıştır. 
Bulgular: Perifer kan lökosit oranlarının istatistiki değerlendirmesinde en düşük lenfosit ve en yüksek nötrofil 
oranlarının tüm gebe gruplarında olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışma sonucunda gebelik boyunca sağlıklı ve 
hipotroidli gebelerin periferal kan lökosit formüllerinde önemli değişikliklerin olduğu kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hipotiroidizm, Gebe, Lökosit Formülü    
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ÇOCUKLARDA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ve ERKEN TANILAMADA  
HEMŞİRENİN ROLÜ

Diler AYDIN, Zübeyde Ezgi ÖZGEN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bandırma / Türkiye

eozgen@bandirma.edu.tr
ID:355 K:329

Öz: Giriş: Otizm spektrum bozukluğu (OSB), belirtileri daha erken çocukluk döneminden itibaren ortaya 
çıkan, etkilerini ömür boyu sürdüren, aynı zamanda bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim kurma becerilerini 
olumsuz yönde etkileyen, sınırlı ilgi ve tekrarlanan davranışlara neden olan nöro-gelişimsel bir bozukluktur 
olarak tanımlanmaktadır. Otizm terimi, ilk olarak 1943 yılında çocuk psikiyatri uzmanı Leo Kanner tarafından 
tanımlanmıştır. Otizm Spektrum Bozukluğunun, günümüzde en sık rastlanan gelişimsel bozukluklar arasında 
yer almaktadır. Literatürde Amerika Birleşik Devletleri’nde her 68 çocuktan 1’inin doğumda otizm ile tanı-
landığı ve yaklaşık olarak dünya nüfusunun %1’inde otizm olduğu; erkek çocuklarda kız çocuklardan 4.5 kat 
daha fazla belirtilmektedir. Otizm, 189 kız çocuktan birinde görülürken bu oran erkek çocuklarda 42 erkek 
çocuktan 1’inde görülmektedir. Ülkemizde OSB’nin yaygınlık oranlarına ilişkin bir çalışma bulunmamak ile 
birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2014) verilerine göre zorunlu eğitim çağındaki OSB tanısı alan çocuk 
sayısının 16.837 olduğu belirtilmektedir. Otizm nedeni henüz tam olarak belirlenememiş bir bozukluk olup 
birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluştuğu düşünülmektedir. Otizmli çocuklarda, merkezi sinir sisteminde 
bir anormallik olduğu ve beyinde hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal ileticilerde eksiklik ya da fazlalık 
olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra genetik, çevresel nedenler de otizmde önemli bir faktördür. Otizme 
neden olan gen yapısı tam olarak bilinmemekle birlikte, tek yumurta ikizlerinde birinin otizm tanısı aldığında 
diğerinin de alma olasılığının yüksek olması durumu otizmde genetiğin rolünü doğrulamaktadır. Literatürde 
otizmli bir çocuğun yakın ya da uzak akrabalarında zayıf planlama becerisi, otizm ya da benzeri psikiyatrik 
bozukluklarla karşılaşma oranı yüksek olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca viral enfeksiyonlar, metabolik den-
gesizlikler ve kimyasal maddelere maruz kalma gibi çevresel faktörlerin otizmi etkileyebilmektedir. Otizm 
birden çok etkenin bir araya gelmesiyle meydana gelen oldukça karmaşık bir bozukluk olup, otizm her ırktan, 
kültürden, toplumdan ve coğrafyadan çocukta benzer düzeyde görüldüğü belirtilmektedir. Son yıllarda dünya-
da ve ülkemizde Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda artış gözlenmesi erken tanılama sürecinin öne-
mini vurgulamaktadır. OSB’li her çocuğun birbirinden farklı özelliklere sahip olması nedeniyle uygun tedavi 
yaklaşımının seçilmesi, beklentilerin şekillenmesi, özelliklerin doğru anlaşılması ve bu özelliklere yönelik 
yöntemlerin geliştirilmesi için tanılama büyük önem taşımaktadır. Amaç: Bu yazıda Çocuk sağlığı ve hasta-
lıkları hemşiresinin Otizm Spektrum Bozukluğunu erken tanılamadaki rollerini ve önemini değerlendirmek 
amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmada alana katkı  sağlayan araştırmalardan yararlanılarak derleme şeklinde 
planlanmıştır. Bulgular: Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşiresinin ana hedefi; çocuk ve adolesanın ailesi ve 
toplum içinde; fiziksel, entelektüel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı olgunlaşmasını sağlama, risk altındaki 
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aile ve çocuklarını erken dönemde tanılama, sağlığı bozan çevresel durumları engelleme, sağlıktan sapmaları 
erken dönemde belirlemektir. Yaygın gelişimsel bozukluk olan otizmli çocukların erken dönemde tanılan-
masında profesyonel bir sağlık disiplini içinde yer alan çocuk hekimi, psikolog, psikiyatri uzmanı, nörolog, 
dil ve konuşma terapisti ile birlikte pediatri hemşirelerine de oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır. Pediatri 
hemşirelerinin çocukların büyüme gelişme süreçlerinin her aşamasında (okul, hastane, toplum) yer alması bu 
anahtar rollerini güçlendirmekte ve önem kazandırmaktadır. Pediatri hemşireleri, otizmin erken tanılaması 
sürecinde çocukluk dönemi büyüme gelişme aşamalarına uygun olarak, çocuğun becerilerini ve yaşa göre 
gelişimsel seviyelerine göre değerlendirebilmelidirler. Böylece, pediatri hemşireleri risk faktörleri analizi ve 
risk tanılaması yaparak otistik çocuğu erken dönemde tanılayabilmelidirler. Prenatal ve postnatal dönemlerde 
bakım veren hemşireler gelişimsel izlem araçlarını kullanarak çocuğun erken teşhisinde aktif rol almalıdırlar. 
Erken çocukluk döneminde 2 farklı düzeyde tarama yapılması gerekliliği vurgulanmaktadır. Birinci düzey 
tarama doğumdan sonra tüm çocukların gelişimlerinin OSB açısından takip edilmesini içerirken, ikinci düzey 
tarama ise gelişimsel bozukluğu olduğu şüphelenilen çocukların taramasını içermektedir. Çocuk sağlığına has-
talıkları hemşireleri çocuk sağlığı izlemi sırasında Erken Çocukluk Otizmi Kontrol Listesi (Checklist for Au-
tism in Toddlers - CHAT) ve Otizm Seviyesi Ölçeği (The Comprehensive Autism Ratings Scale - CARS) gibi 
gelişimsel izlem araçlarını kullanarak erken tanıya yardımcı olabilirler. Sonuç: Özellikle son yıllarda erken 
tanı ile önemli kazanımların elde edilmesi ve sıklığının giderek artıyor olması nedeniyle, toplumda hemşirelere 
otizm spektrum bozukluğunun erken tanılanma sürecinin başlatılmasında önemli roller düşmektedir. Doğum 
sonrası dönemden itibaren çocuk sağlığının izlenmesi ve değerlendirilmesi görevlerini üstlenen pediatri hem-
şireleri, bu sağlıklı izlem görevlerini yerine getirirken bir yandan çocukları gelişimsel bozukluklar yönünden 
değerlendirebilir, öte yandan ise ebeveynleri gelişimsel bozukluklar konusunda bilgilendirerek erken teşhis ve 
müdahale şansının yakalanmasında önemli bir rol oynayabilirler. Hemşireler otizm spektrum bozukluğunun 
erken tanılanma sürecinde bu anahtar rolü yerine getirebilmeleri için otizm spektrum bozukluğu ve erken teş-
hisine yönelik bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pediatri Hemşiresi, Otizm Spektrum Bozukluğu, Erken Tanılama
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İNTÖRN HEMŞİRELERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK   
DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI

Özlem DEMİREL BOZKURT, Ayşegül BİLGİN, Gizem KARAKAŞ, Habibe PEKŞEN
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D., İzmir / Türkiye

ozlem.bozkurt@ege.edu.tr
ID:354 K:110

 
Öz: Giriş: Bir ülkenin çağdaşlık seviyesi o ülkenin eğitim seyisine bakılarak belli olmaktadır. Lisansüstü eği-
tim bilim insanı yetiştirme ve ulusal bilim politikasının yürütülmesindeki en önemli etmenlerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Temel amacı; bilgiyi üreten, kullanan, eleştiren ve üreten bir düşünce tarzıyla problem 
çözebilecek nitelikte insan gücünü yetiştirmektir. Bu nedenle lisansüstü eğitimin planlaması ve etkin şekilde 
yürütülmesi, o ülkenin gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgilidir. Hemşirelik uygulamalarının bilimsel bir ta-
bana ve klinik kanıtlara dayalı olarak yürütülebilmesi her şeyden önce, klinik uygulayıcı hemşirelerin çağdaş 
hemşirelik anlayış ve kavramlarını benimsemesi, bilimsel yöntemler ışığında uygulamadan bilgi üretmesi ile 
mümkün olacaktır. Hemşireliğin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonelleşmesinde kaliteli eğitim önemli 
bir yere sahiptir. Lisansüstü eğitim, öğrenme ve araştırma potansiyeli bulunan kişilerin, sadece kendi istekleri 
doğrultusunda, dâhil oldukları bir süreçtir. Bu bağlamada lisansüstü eğitime yönelik olumlu tutum geliştirile-
bilmesi açısından, lisansüstü eğitime devam etmek isteme ve istememe nedenlerinin araştırılması, hemşirelik 
eğitimi süresince öğrencilerin lisansüstü eğitimin önemine yönelik farkındalıklarının arttırılması yararlı ola-
caktır. Amaç: Bu araştırma, intörn hemşirelerin lisansüstü eğitime yönelik düşünce ve tutumlarını belirle-
mek amacı ile tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Kapsam: Bu araştırmanın evrenini, 2016-2017 Eğitim-Öğretim 
yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi son sınıfta eğitimine devam eden intörn hemşireler (N=376) 
oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış, evren örnek olarak kabul edilmiştir. Evrenin tama-
mına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde fakültede bulunan, araştırmaya katılmayı gö-
nüllü olarak kabul eden ve anketleri eksizsiz dolduran 315 intörn hemşire örneklemi oluşturmuştur. Evrenin 
%81.9’una ulaşılmıştır. Sınırlıklar: Araştırma örneklemini sadece bir fakültenin son sınıf öğrencilerinin oluş-
turması nedeni ile sonuçlar tüm hemşirelik öğrencilerine genellenemez. Gereç ve Yöntem: Veri toplama aracı 
olarak; intörn hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri (9 soru) ile araştırmacılar tarafından literatür bilgisi 
doğrultusunda hazırlanan lisansüstü eğitime yönelik düşüncelerine ilişkin (8 soru) toplam 17 soruluk “Kişisel 
Bilgi Formu” (EK-I) ve 15 sorudan oluşan “Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği-LEYTÖ” (EK-II) kul-
lanılmıştır. Araştırmada öz bildirim yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizi bilgisayar ortamında 
SPSS 20.0 istatistik programında yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, aritmetik 
ortalama, sosyo-demografik özelliklerinin LEYTÖ puan ortalamalarına etkisinin incelendiği student t-testi 
ve ANOVA testi, ileri analiz için Bonferroni testi kullanılmıştır. Ortalamalar standart sapma ile birlikte veril-
miş, istatistiksel anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için Ege Üni-
versitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları (EGEBAYEK) ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
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Dekanlığı’ndan yazılı izin alınmıştır. Anket formu gönüllülük ilkesine dayanarak öğrencilere, sözlü onamları 
alınarak uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma bulgularına göre intörn hemşirelerin yaş ortalaması 22.37 ±0.91 
olup, %87.0’si kadın, %98.1’i bekar, %81.0’i Anadolu Lisesi mezunudur. İntörn hemşirelerin çoğunluğunun 
(%68.9) hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği, %49.2’sinin ilk tercihi olduğu saptanmıştır. Hemşirelik mes-
leğini en çok (%54.6) iş bulma imkanı kolay olduğu için seçtikleri belirlenmiştir. Ailesinde lisansüstü eğitim 
yapan kişi oranı %14.0 olarak saptanmıştır. İntörn hemşirelerin çoğunun (%77.4) lisansüstü eğitim yapmak 
istedikleri bulunmuştur. En çok lisansüstü eğitim yapmak istenilen anabilim dalları sırasıyla; Kadın Sağlığı 
ve Hastalıkları Hemşireliği (%20.3), Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (%18.7) ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği (%18.1) olarak belirtilmiştir. İntörn hemşirelerin %56.2’sinin anabilim dalı seçimini ilgi alanına 
göre yaptığı, lisansüstü eğitim yapmak istemeyenlerin ise nedenini en çok “sürekli eğitim almayı sevmiyorum” 
(%10.8), “erken hayata atılıp maddi kazanç sağlamak istiyorum” (%10.5) ve “maddi açıdan büyük farklılık 
getirmediğini düşünüyorum” (%3.8) şeklinde ifade ettiği belirlenmiştir. İntörn hemşirelerin lisansüstü eğitimin 
işlevine yönelik faktörün puan ortalaması 36.86±6.97, lisansüstü eğitim yapma istekliliklerine ilişkin faktörün 
puan ortalaması 22.19±5.66 olarak bulunmuştur. İntörn hemşirelerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının 
olumlu yönde olduğu, cinsiyet, mezun olunan okul türü, hemşireliği isteyerek seçme ve lisansüstü eğitim yap-
mayı isteme durumlarının tutumlarını anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır (p<0.05).  Sonuç: Çalışma sonu-
cunda, intörn hemşirelerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu bulunmuştur. Kız öğ-
rencilerin erkek öğrencilere göre daha olumlu tutum içinde oldukları belirlenmiştir. Lisansüstü eğitime yönelik 
tutumlarını cinsiyet, mezun olunan okul türü, hemşireliği isteyerek seçme ve lisansüstü eğitim yapmayı isteme 
durumları etkilemektedir. İntörn hemşirelerin maddi kazanç sağlama istekleri de göz ününde bulundurularak 
hem çalışıp hem eğitimlerine devam edebilmeleri için kurumları tarafından desteklenmelerinin önemli olduğu 
düşünülmektedir. Mesleki gelişim açısından çalışma ve ders saatlerinin kurumlar tarafından ayarlanabilmesi 
lisansüstü eğitime devam eden hemşire sayısının artmasında katkı sağlayacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Lisansüstü Eğitim, Tutum, Düşünce
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GEBELİKTE ŞİDDET VE HEMŞİRELİK

 Aybüke BERBER, Havva KAÇAN SOFTA
Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kastamonu / Türkiye

hsofta@kastamonu.edu.tr
ID:353 K:326

Öz: Giriş: Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neden olduğu başlıca olgulardan biri kadına yönelik 
şiddettir. Kadına yönelik şiddettin bir çeşidi de gebelikte görülmektedir. Literatürde gebelikte şiddet görülme 
sıklığında artış olduğu belirtilmektedir. Gebelikte şiddetin önlenmesi de hemşirelere önemli roller düşmekte-
dir. Hemşireler  şiddete maruz kalma yönünden gebelik boyunca takip etmeli, gebe kadınların eşlerene gebelik 
süreci konusunda eğitimler vermelidir. Giriş: Kadınlar iş yaşamlarında, toplumsal yaşamlarında ve aile ya-
şamlarında şiddete maruz kalmaktadır (Şahin ve ark., 2017). Kadına yönelik aile içi şiddet, Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından kadın sağlığına verdiği ciddi zararlar nedeniyle öncelikli sağlık sorunu olarak kabul edilmiştir.  
Kadına yönelik şiddet aile içinde fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet biçiminde görülebileceği gibi 
silahlı çatışma durumlarında sistematik tecavüz, cinsel kölelik, gebeliğe zorlama, gözaltında taciz ve tecavüz, 
kadınların siyasal yaşama katılmalarının önlenmesi, töre cinayetleri, kızlık zarı muayenesi, zorla evlendirme, 
kadın intiharları, işyeri‐sokakta cinsel taciz, kız gebeliklerin sonlandırılması, kız çocukların ihmali biçiminde 
de görülebilir (Şimşek, 2011:119-126). Amaç: Bu çalışma, kadınlara yönelik şiddetin yaşandığı alan olan gebe-
likte şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları ruhsal durumlara dikkati çekmek ve literatür ışığında öneriler 
getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam: Kadınların eşi tarafından maruz kaldıkları şiddet türleri, fiziksel, 
cinsel, duygusal ve ekonomik şiddettir.(Kaçan ve ark., 2017;Şahin ve ark., 2017:203-210). Gebelik, kadının 
yaşamında en riskli dönemlerden biridir ve bu dönemde gebe kadına uygulanacak şiddet bu riski daha da artır-
maktadır.(Şen ve ark.,2012:22-32;Güler,2010:72-77). Gebelikte biyopsikolojik stresleri, eşlerin sorunlarla başa 
çıkabilmelerini güçleştirebilir. Gebelikte bebeğin istenme tablosu kadının ruh sağlığını etkileyebilir. Sıklıkla 
gebelikte depresyon, anksiyete görülebilir. Gebelikte uygulanan şiddet, kadında erken doğum, düşük, plasenta-
nın erken ayrılması, doğum öncesi kanama ve erken membran rüptürü gibi pek çok soruna yol açarken bebekte 
de düşük doğum ağırlığı, kemik kırıkları ve yumuşak doku hasarları, akciğer ya da dalak rüptürü ve fetal asfiksi 
gibi yaşama şansını azaltabilecek sorunlara neden olmaktadır(Güler,2010:72-77). Gebelikte şiddeti etkileyen 
faktörler ise sosyal, ekonomik, kültürel, biyolojik ve çevresel faktörlerdir (Valladares  ve ark., 2002:700-705). 
Birçok kadın, ilişkilerindeki fiziksel şiddetin ilk kez gebelik döneminde başladığını ya da var olan şiddetin bu 
dönemde arttığını belirtmektedir. Gebe kadın hem fiziksel, hem de duygusal olarak hassas bir dönemdedir. Bu 
nedenle kadına gebeliğinde şiddet uygulamak daha kolaydır ve kadın için ise daha büyük bir tehdit ve aşağı-
lanma aracıdır. Gebelikte şiddet tüm sosyal sınıflardaki kadınlarda görülmekle birlikte risk grubunu özellikle 
genç, bekar ya da boşanmış, eğitimsiz, alkol ve uyuşturucu kullanan sosyoekonomik düzeyi düşük, sosyal 
desteği zayıf, yetersiz doğum öncesi bakım alanlar oluşturmuştur(Şen ve ark., 2012). Sağkal ve arkadaşlarının 
çalışmalarında, gebenin ve eşinin ilkokul mezunu olması, ekonomik durumun orta düzeyde olması, gebeliğin 
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istenmemesi ve ailenin destek olmaması şiddetle en çok ilişkili faktörler olarak belirlenmiştir. Aynı çalışmada 
gebelerin %8,3’ü cinsel şiddete maruz kaldıkları belirtilmiş en az sıklıkla yaşanan cinsel şiddet olduğu ancak 
gebelik döneminde bile cinsel şiddetin yaşanmasının kaçınılmaz olduğu belirtilmiştir. Daha önce şiddet dene-
yimi olan gebe kadınlar, doğum öncesi bakım almamakta ve gebelikleri süresince yetersiz kilo almaktadırlar. 
Yine bu kadınlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen ve planlanmamış gebelikler, vajinal ve servikal 
enfeksiyonlar, idrar yolları enfeksiyonları ve gebelikte kanama daha fazla görülmektedir (Yanıkkerem, 2007: 
32-47). Sınırlılıklar: Gebelikte yaşanan şiddet ve kadın üzerinde yarattığı ruhsal belirtiler açısından ele alın-
ması, literatürde taranan kaynaklardan yararlanılmış olması ile derleme sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışmada ulusal 
ve uluslararası dergilerde basılmış makalelerden ve kitaplardan yararlanılmıştır Bulgular: Kadınların gebelik 
döneminde genellikle duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığı ve bütün şiddet türlerinin birbiriyle bağlantılı 
olduğu bildirilmiştir(Kapan ve Yanıkkerem, 2016:432). Dünyada her dört kadından biri gebeliğinde fiziksel ya 
da cinsel olarak genellikle eşi tarafından istismar edilmektedir. Türkiye’de gebeliği boyunca fiziksel şiddete 
uğrama sıklığı %9.7 olarak bulunmuştur(Tezcan  ve ark., 2009: 71-82). Ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda, 
gebelikte fiziksel şiddete uğrama sıklığının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu belirtilmiştir(Ayrancı ve 
ark.,2002:75-87). Gebelik döneminde fiziksel şiddetin kadın sağlığı üzerine etkileri düşük yapma riskinde ar-
tış, hamilelik ve doğum sonrası depresyon düzeyinde artış, madde kullanımı, yetersiz kilo alma, anne sütünde 
azalma ve bunlara ek olarak anne ölümüne neden olmaktadır (Giray ve ark.2005;Yanıkkerem, 2007:32-47). 
Gebelikte yaşanan şiddet konusunda sağlık personeli yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Baysan ve 
Karadağlı’nın (2006) hemşire ve ebeler ile yaptıkları çalışmalarında, hemşire ve ebelerin % 32.5’inin kadına 
yönelik şiddet belirtilerini tanılamada, % 31.2’sinin duygusal belirtileri tanılamada ve %50.0’sinin fiziksel 
belirtileri tanılamada kendilerinin yetersiz oldukları belirlenmiştir. Şen ve arkadaşlarının sağlık profesyonel-
lerinin gebelikte şiddet konusunda yaptıkları çalışma sonucunda, Sağlık profesyonellerinin tamamı gebelikte 
şiddeti bir sağlık sorunu olarak tanımlamakta ve % 66,7’si şiddet belirtilerini tanılamada kendilerini yeter-
li görmektedirler. Aynı çalışmada, sağlık profesyonellerinin gebelikteki şiddeti tanılamada problemler yaşa-
dıkları ve şiddeti sağlık problemi olarak görmelerine rağmen şiddet olgularına yeterli ölçüde müdahale ede-
medikleri saptanmıştır. Sağkal ve arkadaşlarının çalışmalarında, gebelerin %10,9’unun fiziksel, %52,6’sının 
duygusal, %31,7’sinin ekonomik ve %8,3’ünün cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Gebelikte 
şiddetin önlenmesinde sağlık profesyonellerinin tamamının ve özellikle hastalarla daha uzun süre birlikte olan 
hemşirelerin gebelikte şiddeti bir sağlık sorunu olarak görmeleri, Şiddete uğrayan gebelerin bulgularının ta-
nılanması, kayıtlara geçirilmesi ve bildirilmesi gereken yerler konusunda eğitimler verilmelidir.(Şen ve arka-
daşları, 2012). Sağlık profesyonelleri tarafından yapılan girişimler, şiddetin kadının ve ailesinin üzerindeki 
kısa ya da uzun süreli etkilerini azaltılmasında oldukça önemlidir(Karaçam ve ark., 2006;Giray ve ark.2005; 
Atay, 2005; Sağkal ve ark., 2014, 381-390). Sonuç: Gebe kadınlar yapılan derleme sonucunda duygusal, fi-
ziksel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kaldıkları, gebelikte şiddet önemli ve artış gösteren bir kadın sağlığı 
sorunu olduğunu, şiddetin önlenmesi için sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin şiddet belirti ve bulgularını 
tanıması ve gerekli eşlere eğitim verilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Şiddet, Hemşirelik
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JİNEKOLOJİK MUANEYE GELEN KADINLARIN ANKSİYETE DÜZEYLERİ

Havva KAÇAN SOFTA, Aybüke BERBER
Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kastamonu / Türkiye

hsofta@kastamonu.edu.tr
ID:352 K:322

Öz: Giriş: Kadınların hayatları boyunca karşılaşabilecekleri sorunların giderilmesinde jinekolojik muaneye 
gereksinim duyulması kaçınılmazdır. Dolayısıyla kadınların çoğu, bütün yaşamı boyunca örtmesi, saklaması, 
gizlemesi, koruması gereken genital organlarının muayenesi sırasında hafif anksiyete ve utanma hissinden 
muayene olmaktan kaçınmaya kadar değişen reaksiyonlarla sonuçlanmış travmatize etki yaşarlar Olumsuz 
deneyimler kadınların jinekolojik muayeneye gelmelerine engel olmakta da bu da kadınların tedavi sürecin-
de gecikmelere neden olmaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak kadın sağlığının yükseltilmesinde çok etkili 
olan hemşireler kadınların yaşayacağı anksiyeteyi en aza indirebilir, anksiyeteyi artırabilecek durumları bi-
lerek hemşirelik girişimlerini planlayabilir.Amaç: Jinekolojik muaneye gelen kadınların anksiyete düzeyleri-
ni belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Sınırlılıklar: Kadın Dogum polikliniğine  Jinekolojik 
muaneye amacıyla gelen toplam 250 hasta ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırmanın evrenini Kastamonu Devlet 
Hastasının Kadın-Doğum polikliniklerine jinekolojik muayene amacıyla gelen kadınlar oluşturmuştur. Araş-
tırmaya katılmayı kabul eden 250 kadın ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında kadınları 
tanımlayıcı ve jinekolojik muayeneye yönelik ile sorular ile Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanılmıştır. 
Araştırmanın yapılabilmesi için Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünden 26616204-399/302 sayı 
numarası ile, Kastamonu İli Kamu Hastaneleri Birliği genel Sekreterliğinden 91379769/044 sayı numarası 
ile yazılı izin alınmıştır. Anket ve ölçek kadınlara araştırmacı tarafından uygulanmış, sözlü onamları alın-
mıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sıklık yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Çalış-
mamızda etik kurul izni bulunmamaktadır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların,  %37,6’sı 26-33 yaş 
grubunda, %88’ı evli, %51,6’sı ilkokul mezunu, %23,2’sinin üç ve üstü çocuğa sahip, %70’nın ev hanımı, 
%55,6’sı kontrol amaçlı muaneye gelmekte, %83,6 ‘sının sağlık personelinin güler yüzlü olmasını, %70,8’i 
sağlık personelinin anlayışlı olmasını, %65,6’sı ise sağlık personelinin mahremiyete önem vermesini iste-
mektedir. 50 ve üstü yaş aralığındaki (X=40,69), dul olan (X=51,5), Okur yazar olan (X=38,11), memur 
olanların (X=36,28),  çocuk sayısı 3 ve daha fazla olan kadınların (X=36,16) anksiyete puan ortalamaları en 
yüksek bulunmuştur(p>0,05). Jinekolojik muayeneye gelen kadınların %81,2’sinin hafif düzeyde, %17,2’ü 
orta düzeyde  %1,6’ü ciddi düzeyde anksiyeteye sahiptir. Kadınların Anksiyete Puan Ortalaması 34,512 ± 
10,372 hafif düzeyde anksiyete bulunmuştur. Sonuç: Jinekolojik muaneye gelen kadınlardan özellikle ank-
siyete puan ortalaması yüksek olanlara (50 ve üstü yaş aralığındaki, dul olan, çocuk sayısı 3 ve daha fazla, 
okur yazar ve memur olan gibi) ve şikayeti olduğu için gelen kadınlara hemşireler daha anlayış, mahremiye-
te önem vererek yaklaşmalı ve anksiyete duygusunu en aza indirecek hemşirelik girişimleri standart olarak 
uygulanmalı, kadınların jinekolojik muaneye düzenli gelmeleri sağlanmalı ve kadın sağlığı yükseltilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik Muayene,  Kadın, Anksiyete
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MÜZİK TERAPİNİN EMBRİYO TRANSFERİ UYGULANAN İNFERTİL KADINLARIN 
ANKSİYETE DÜZEYLERİNE VE GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ: RANDOMİZE 
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(Bu çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sağlık Alanında Sözel Birinci Seçilmiştir)

Öz: Giriş: İnfertilite, reproduktif çağda olan çiftlerin herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın, 
en az bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2014). 
Tüm infertil çiftlerin %30-40’ında erkek, %40-50’sinde kadın faktörü tespit edilir. %20-25 çiftte hem erkek 
hem de kadına ait patolojiler birlikte gözlenir. %15 çiftte ise tüm tanısal tetkikler sonucunda infertilite nedeni 
tanımlanamamaktadır. Psikolojik stres hem erkek hem de kadınlarda idiyopatik infertilite nedeni olarak göste-
rilmektedir. Psikolojik stres, kadının üreme performansını merkezi sinir sistemi, endokrin ve immün sistemi 
etkileyerek azaltabilir. Stresin yüksek olduğu sikluslarda gebelik oranlarında azalma olabilmektedir. Kadında-
ki stres düzeyinin yüksek olması fertilize oosit sayısının azalmasına neden olabilmektedir. Yapılan çoğu araş-
tırmaya göre infertilite tanısı almış bireylerde, psikolojik açıdan en büyük güçlüğün anksiyete, tedavi başarısız 
çiftlerde ise depresyon olduğu saptanmıştır. Müziğin kendine özgü dili, yapısı ve anlatım öğeleriyle insanın 
duygu ve düşüncelerine seslendiği söylenebilir ve en eski tedavi yöntemlerinden biri olup, çeşitli kültürler-
de hastaları tedavi etmek amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde terapötik olarak palyatif bakımda, 
yoğun bakımda, cerrahi operasyonlarda, psikiyatri, onkoloji, kadın doğum, infertilite ve pediatri ünitelerinde, 
koroner bakımda, radyasyon/kemoterapi tedavisinde, mekanik ventilatördeki hastalarda, tıbbi prosedürlerin 
uygulandığı durumlarda, rahatsızlık, ağrı ve anksiyete gibi semptomatik tedavilerde, vücut direncini ve ya-
şam kalitesini arttırmada, ruhsal iyileşmede kullanılmaktadır. Amaç ve Kapsam: İnfertilite tedavisi sürecinde 
hemşirelik bakımının amacı bireylerin infertilitenin etkileriyle baş etmelerine yardımcı olmak ve iyilik düzey-
lerini arttırmak için kanıta dayalı bakım sunmaktır. Hemşirelerin bu amaca ulaşabilmeleri için hangi girişim-
lerin en uygun olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda literatürde IVF-ET başarısını arttırmaya ve 
anksiyeteyi azaltmaya katkı sağlayan TAT ile ilgili çalışmaların sayısında son yıllarda önemli bir artış olduğu, 
ancak infertilite tedavisinde müzik terapi kullanımına yönelik çalışmaların yok denecek kadar az olduğu görül-
mektedir. Bu çalışmada IVF-ET uygulanan infertil kadınlarda müzik terapinin anksiyete düzeyine ve gebelik 
sonuçlarına etkisini belirlemek ve hemşireler için kanıt oluşturmak amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilecek 
sonuçların hemşirelik uygulamalarına rehberlik edeceği ve bu güncel sorunun çözümüne katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  Yöntem: Araştırma, randomize kontrollü olarak planlanmış ve uygulanmıştır.  Araştırma 
verileri, İstanbul ili VKV Amerikan Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi’nde Nisan 2015-Nisan 2016 tarihleri arasın-
da toplanmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan infertil kadınlar müzik terapi ve standart tedavi 
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gruplarına randomizasyon yapılmıştır. Müzik terapi grubuna embriyo transferi öncesi ve sonrası müzik terapi, 
standart terapi grubuna ise rutin izlem ve tedavi protokolleri uygulanmıştır. Çalışma verileri, “Tanıtıcı Bilgi 
Formu” ve “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri” ile toplanmıştır. Erken tedavi başarısı, luteal günün başından 
yedi-on gün sonra serum beta insan koryonik gonadotropin (β-hCG) seviyeleri ile belirlenmiştir. Analiz için 
tanımlayıcı istatistikler, ki-kare testi, Fisher’s exact testi ve bağımsız örnek t-testi kullanılmıştır. Bulgular: 
Embriyo transferi sonrası her iki grubunda durumluk anksiyete puan ortalamasının azaldığı, sürekli anksiye-
te puan ortalamasının ise müzik terapi grubu lehine azalmakla beraber istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın 
olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Klinik gebelik oranları incelendiğinde müzik (% 48.3) ve standart (% 46.4) 
tedavi grupları arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Sonuç: İki seans uygulanan müzik terapi, durum ve 
sürekli kaygı düzeyini düşürmüş ve klinik gebelik oranlarını arttırmıştır. Ancak anlamlı fark bulunamamıştır. 
Bu nedenle, müzik terapinin klinik sonuçlar üzerinde etkili olup olmadığını değerlendirmek amacıyla daha 
büyük örneklem grubu ve daha fazla müzik terapi seansı gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, İn Vitro Fertilizasyon, Müzik Terapi, Anksiyete, Hemşirelik
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BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET: GAZETE 
HABERLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
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Öz: Giriş: Şiddet bir halk sağlığı sorunudur. Şiddet tarihsel ve evrensel bir olgu olmakla beraber birçok di-
siplinin araştırma konusu olmaktadır. Çocuklara yönelik şiddet oldukça yaygındır ve çocukların kendilerini 
şiddete karşı yeterince koruyamamaları nedeniyle de çocuklara yönelik şiddetin araştırılması ayrıca önemlidir. 
Dünya Sağlık Örgütü, çocuklara yönelik şiddeti ‘‘çocuk istismarı ve çocuklara kötü muamele, sorumluluk, gü-
ven veya güç ilişkileri bağlamında, çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısından fiili veya potansi-
yel zararla sonuçlanan her türlü fiziksel veya duygusal kötü muameleyi, cinsel istismarı, ihmali veya ihmalkâr 
davranışı, ticari veya başka amaçlı sömürüyü kapsar’’ şeklinde tanımlamıştır. Çocuk sağlığı açısından büyük 
travmalara yol açan aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olan şiddetin araştırılması ve çözüm önerilerinin su-
nulması bu olgunun etkilerini mininize etmeye yardımcı olabilir. Amaç:  Bu çalışmanın amacı çocuklara yöne-
lik şiddetin (fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik) gazete haberleri üzerinden ortaya çıkarılmasıdır. Kapsam:  
Bu çalışmanın kapsamını tirajı yüksek üç ulusal gazetenin çocuklara yönelik şiddet haberleri oluşturmaktadır. 
Sınırlıklar: Araştırmanın sınırlılıkları resmi verilere ulaşma sorunu ve haberlerde duplikasyona düşme kay-
gısıdır. Yöntem:  Araştırmacılar tarafından tirajı yüksek üç ulusal gazetenin güncel haber sayfalarına erişim 
sağlanarak arama motorlarına dayak, şiddet, çocuğun fiziksel istismarı, çocuğun cinsel istismarı gibi anahtar 
kelimeler girilerek haberlere erişim sağlanmıştır. Elde edilen haberlerin oldukça fazla olmasından ötürü araş-
tırma 2015, 2016 ve 2017 yılları ile sınırlandırılmıştır. Haberlerin içerik analizi yapılmıştır. Duplikasyonu ön-
lemek için araştırmacıların elde ettiği haberler karşılaştırılmıştır ve duplike haberler çıkarılmıştır. Yine anahtar 
kelimeler girilerek elde edilen haberlerden bazılarının çocuklara yönelik şiddet ile ilgisi olmadığı görülmüş 
ve bu haberler elenmiştir. Yapılan bu işlemler sonucunda 256 haberin analize uygun olduğu görülmüştür. Elde 
edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  23.0 paket programı ile analiz edilmiş ve 
tanımlayıcı tipteki istatistikler elde edilmiştir. Tanımlayıcı tipteki istatistikler var olan durumun bir fotoğrafını 
çekmeye yöneliktir. Bulgular: Araştırma sonucunda 256 şiddet vakası tespit edilmiştir. Şiddete maruz kalan 
çocukların 186’sı (%72.7) kız, 70’i (%27.3) erkektir. Çocukların yaş ortalaması 11,64 ve standart sapması 
4.37’dir. Çocukların karşılaştıkları şiddet türü sırasıyla; cinsel istismar 180 (%70.3), fiziksel şiddet 59 (23.1), 
tecavüz 12 (%4.7), cinsel taciz 5 (%1.9) vakadır. Çocukların en çok cinsel istismar ve fiziksel şiddete maruz 
kaldığı görülmektedir. Şiddete maruz kalan çocukların 8’inin (%3.1) zihinsel engelli olduğu görülmüştür. Şid-
det vakalarının en çok görüldüğü iller ise sırasıyla; Diyarbakır 31 (% 12,10) , Bolu 24 (%9.37), İstanbul 22 (% 
8,53), Zonguldak 16 (%6.25), Kayseri 16 (%6.25), Adana 15 (%5.85), İzmir 14 (5, 46), Antalya 13 (%5.27) 
olduğu tespit edilmiştir. Şiddetin en çok 110 (%42,7)  vaka ile fiziksel mekânın dışında bir yerde meydana 
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geldiği görülmektedir. Sonrasında ise şiddetin sırasıyla evde 85 (%33.20), okulda 43 (%16,80), yetiştirme 
yurdunda 5 (%1.95), kreşte 5 (%1,95), oyun parkında 4 (%1,56) ve okul servisinde 4 (%1.56) ortaya çıktığı 
görülmektedir. Şiddeti uygulayanların 229’u (%89,5) erkektir. Şiddet uygulayanların yaş ortalaması 36,07 ve 
standart sapması ise 16,46’dır.  Şiddeti uygulayanların öz anne-baba 25 (%9,77), akraba 26 (%10.16), üvey 
anne-baba 8 (%3.13), öğretmen 42 (%16,41), arkadaş 29 (%11.33),  bakıcı 6 (%2.34), servis şoförü 6 (%2.34) 
ve diğer kişilerden 114 (%44,53) oluştuğu tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere yakın çevrenin kümülatif topla-
mı, şiddet eylemlerini gerçekleştirenlerin çocukların yakın çevresi olduğunu göstermektedir. Şiddet eylemi 
sonucunda şiddet mağduru çocukların durumuna bakıldığında, fiziksel ve ruhsal sağlıklarının bozulduğu 199 
(%77.7), şiddete bağlı ölüm vakalarının ortaya çıktığı 20 (%7.8), bazı çocukların devlet koruması altına alın-
dığı 19 (%7,4), hastanede tedavi edildiği 12 (%4.7), istem dışı gebelik vakalarının 3 (%1.2) olduğu ayrıca bazı 
çocukların ise şiddet eylemi sonucunda intihar ettiği 3 (%1.2) görülmüştür. Şiddet eylemini gerçekleştiren ki-
şilere yönelik yapılan hukuki işlemlere bakıldığında 177’sinin (%45,7) yargıya intikal ettiği, 96’sının (%36.7) 
hapis cezasına çarptırıldığı, 40’ının (%15,6) tutuklandığı, 1’inin (0.4) arandığı, 1’inin (%0.4) beraat ettiği, 
1’ine (%0.4) idari soruşturma açıldığı ve 2’sine (%0.8) de para cezası kesildiği görülmüştür. Sonuç: Çocukla-
ra yönelik şiddet, çocukların yaşamı ve sağlıklı bir şekilde gelişimine ciddi zararlar vermektedir. Şiddetin en 
çok kız çocuklarına yönelik gerçekleşmesi nedeniyle, kız çocuklarını korumaya yönelik tedbirlerin öncelikli 
olarak alınması, zihinsel engelli çocuklara yönelik şiddetin varlığı nedeniyle, özel gereksinimi olan çocukların 
korunması gerekmektedir. Çocuklara yönelik şiddet edimlerinin çoğunluğu çocukların yakınındaki kişiler-
den ve erkeklerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, bu çevrenin bilinçlendirilmesi ve bu kişilerden kaynaklı 
şiddet eylemlerini engelleyecek yasal tedbirlerin alınması gerekir. Fiziksel, ruhsal ve toplumsal açıdan ciddi 
sorunlara neden olan cinsel istismar vakalarının diğer şiddet türlerine göre daha fazla görülmesi nedeniyle bu 
hususa ayrıca önem verilmelidir. Şiddet vakalarının diğer illere oranla bazı illerde daha fazla görüldüğü tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla bu illerin sosyolojik olarak araştırılması, şiddet vakalarının engellenmesine yönelik 
bilgiler sağlayabilir.  Toplum ruh sağlığının bir göstergesi olan şiddet sonucunda, çocukların fiziksel ve ruhsal 
sağlıkları bozulmakta ve ölümler meydana gelmektedir. Sonuç olarak çocuğa yönelik şiddetin kapsamlı olarak 
araştırılması ve şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Halk Sağlığı, Sağlık, İstismar, Dayak, Çocuğa Fiziksel Şiddet, Çocuğun Cinsel 
İstismarı
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OBEZİTE, KADINLARIN KORUYUCU SAĞLIK UYGULAMALARINA KATILIMLARINDA BİR 
ENGEL Mİ?

Resmiye ÖZDİLEK, Anahit COŞKUN, Nafiye DUTUCU
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kocaeli / Türkiye

resmiyeozdilek@gmail.com
ID:349 K:57

Öz: Giriş: Obezite, tüm dünyada giderek artan oranı nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul 
edilmektedir. Pek çok sağlık riski ile ilişkilendirilen obezite, kadınlarda kanser oluşumunda önemli bir risk 
oluşturmaktadır. Kadının kanser ve jinekolojik sorunlar açısından koruyucu sağlık uygulamalarını içeren ma-
mografi, Pap-smear, jinekolojik muayene, kolorektal kanser taraması için gaitada gizli kan bakılması gibi 
uygulamaları yaptırması erken tanı ve tedavi başarısı açısından önemlidir. Ancak ne yazık ki obesite varlığı, 
kadının kaygı, korku yaşaması ve kiloları nedeniyle eleştiri alabilirim düşüncesi ile koruyucu sağlık hizmeti 
almada önemli bir engel oluşturmaktadır.  Literatürde Beden Kitle İndeksi (BKI) ile bazı sağlık uygulamala-
rını yaptırma sıklığı arasında negatif ilişki bildiren çalışmalar mevcuttur. Kadınların koruyucu sağlık uygula-
malarına katılımları; sosyo-ekonomik, kültürel, sağlık güvencesi, ırk, öğrenim durumu gibi değişkenlerden 
etkilenmekle birlikte obezitenin başlı başına bir engel olduğunu ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Kadın 
sağlığı alanında çalışan hemşire/ebeler, tüm kadınların sağlık bakım hizmetlerine eşit biçimde ulaşabilmesini 
sağlayacak, kanser tarama oranını ve bakım hizmet kalitesini artırabilecek potansiyele sahip önemli bir sağlık 
disiplin üyesidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için hemşire/ebelerin obezite açısından yüksek riskli grupları tanı-
layabilmesi ve sağlık bakım sisteminde karşılaşılabilecekleri güçlükleri öngörmesi gerekmektedir.  Amaç: Bu 
araştırma, obezitenin kadınların koruyucu sağlık uygulamalarına katılımları ile ilişkisinin incelenmesi ama-
cıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Kocaeli’de bir Aile Sağlığı Merkezine 
kayıtlı 18 yaş üzeri kadınlar oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğünün hesaplaması için yapılan power analizde 
%90 güven aralığında örneklem büyüklüğü bir grup için 94 (n:94) olarak belirlenmiştir. Araştırmanın ör-
neklemini Beden Kitle İndeksi (BKİ) ≥30 olan 94 kadın ile BKİ ≤30 olan 94 kadın oluşturmuştur. Araştırma 
örneklem tamamlanana kadar 3 ay sürdürülmüştür. Yöntem: Veriler,  araştırmacılar tarafından literatür bil-
gisine dayanarak hazırlanan 20 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler 
SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı 
istatistikler, Varyans analizi (ANOVA), Ki-kare testleri kullanılmıştır. Bu araştırma için Kocaeli Üniversitesi 
Etik kurulundan yazılı izin (KOU KAEK 2016/11) alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamalarının 
42,06 (sd:10,55)  olduğu,  %33’ünün ilkokul mezunu olduğu, %64,9’unun gelir-gider durumlarını birbirine 
eşit olarak bildirdiği belirlenmiştir. Obez kadınların beden kitle indeksi (BKI) ortalaması 34,51, normal kilolu 
kadınların BKI ortalaması 25,05 olarak belirlenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan obez kadınlar (BKI ≥30) ile 
normal kilolu kadınlar (BKI ≤30) arasında yaş, öğrenim durumu ve ekonomik durum değişkenleri açısından is-
tatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Koruyucu sağlık uygulamalarından Pap-smear testi yaptırma 



234

SÖZEL BİLDİRİLER

oranı  (p:,03: x2:4,40), mamografi yaptırma oranı (p:,04: x2:4,07) obez kadınlarda normal kilolu kadınlara göre 
anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Normal kilolu kadınların, koruyucu sağlık uygulamalarından Pap-smear 
testi, mamografi, kemik yoğunluğu analizi, klinik meme muayenesi, meme ultrasonu uygulamalarının her 
birini gerek görmediği için yaptırmama oranı obez kadınlardan daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlıdır 
(p‹,05). Sosyo-demografik değişkenler ile koruyucu sağlık uygulamalarına katılım arasında istatistiksel olarak 
anlamlılık belirlenmemiştir.Sonuç: Çalışma bulgularına göre, beden kitle indeksi değişkeninin koruyucu sağ-
lık uygulamalarına katılım durumu üzerine etkili olduğu söylenebilir. Beden kitle indeksi normal aralıkta olan 
kadınların koruyucu sağlık uygulamalarına obez kadınlara oranla daha az yaptırıyor olması dikkate değer bir 
bulgudur. Aynı şekilde koruyucu sağlık uygulamalarına katılmama nedeni olarak, bahsi geçen testleri gerekli 
görmeme normal kilolu kadınlarda obez kadınlardan daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler : Koruyucu Sağlık Uygulamaları, Kadın Sağlığı, Obezite 
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YAŞAM BOYU VAJİNİSMUS: DSM-5’TE CİNSEL ORGANLARDA-PELVİSTE AĞRI / İÇE 
GİRME BOZUKLUĞU LEHİNE İHMAL EDİLMESİ

Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Aydın / Türkiye

cennet.ozturk@adu.edu.tr
ID:348 K:325

Öz: Giriş: DSM-IV-TR’de vajinismus bir cinsel işlev bozukluğu olarak sınıflandırılmış ve cinsel ağrı bozuk-
lukları alt kategorisine dahil edilmiştir. Tanı kriteri “vajinanın dış üçte birindeki kaslarda koitusu engelleyecek 
bir biçimde, yineleyici bir biçimde ya da sürekli olarak istem dışı spazmın” olmasıdır (Amerikan Psikiyatri 
Birliği, 2000). Vajinismus için belirlenen diğer DSM-IV-TR kriterleri ve alt tipleri, tüm cinsel işlev bozuk-
lukları içinde geçerlidir (örn., yaşam boyu / edinsel, yaygın / durumsal). Bu açıdan vajinismus için tek ayı-
rıcı tanı, cinsel birleşmeye engel olan vajinal kasılma ölçütüdür. Vajinismus yaygınlık oranlarının toplumda 
%0.4-%6.6 (Christensen ve ark., 2011:121-132; Peixoto ve Nobre, 2015:169-80), kliniğe başvuran cinsel işlev 
bozukluklarında %4.2-%42 arasında değiştiği bildirilmektedir (Frenken ve Van Tol, 1987:143-55; O’Sullivan, 
1979:824-6). Türkiye’de vajinismus yaygınlığının %41-%75.9 arasında değişen oranlarda olduğu ve tüm cin-
sel işlev bozuklukları arasında ilk sırada yer aldığı görülmektedir (Dogan, 2009:184-92; Yıldırım ve ark., 
2011:24-30). Bin dokuz yüz doksan’ların ortalarından başlayarak, vajinismusun disparoniden ayırt edilmesi 
konusunda süregiden bir tartışma vardır (Reissing, Binik ve Khalifé, 1999:261-274). Tanı ayrımı üzerinde 
tartışmalar devam ediyor olmasına rağmen, DSM-5’te önemli bir değişiklik yapıldı (American Psychiatric 
Association, 2013). Daha önce cinsel ağrı bozukluklarının alt kategorilerinde bu güne kadar ayrı tanılar ola-
rak yer alan vajinismus ve disparoni Cinsel Organlarda-Pelviste Ağrı / İçe Girme Bozukluğu (Genito-Pelvic 
Pain / Penetration Disorder (GPPPD)) tanısı içine dahil edildi. Bu hem klinisyenler ve hem de araştırmacı-
lar arasında geniş bir şüpheyle karşılandı. Amaç: Bu derlemede alanyazındaki güncel tartışmaların gözden 
geçirilmesi ve yaşam boyu vajinismusun DSM-5’teki ihmalinin incelenmesi amaçlanmaktadır.  Kapsam: 
Derlemenin kapsamını konu ile ilgili yayınlanan tüm çalışmalar oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Derleme ula-
şılabilen kaynaklarla sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu derleme güncel alanyazın bilgileri incelenerek hazırlan-
mıştır. Bulgular: Yaklaşık 150 yıldır vajinal kas spazmı vajinismus için belirleyici tanı kriteri olmuştur. Binik 
(2010:278-291) vajinismusun temelde psikiyatri dışı klinisyenlere dayanan tek DSM-IV-TR tanısı olduğunu, 
ruh sağlığı uzmanlarının bir jinekoloğun katılımı olmadan gerçekten bir tanı güvenilirliği çalışması yapama-
dıklarını ve fiziksel muayenenin tanısal gerekliliğinin vajinismus tanımının benzersiz bir başka yönünü ortaya 
koyduğunu belirtmiştir.  Vajinismus ile ilgili bu ve diğer sınıflandırma sorunları 3 başlık altında incelenmiştir: 
1) Kas spazmı vajinismusu karakterize eder mi? Elektromiyografi (EMG) çalışmaları vajinismusa özgü bir 
vajinal kas spazm mekanizmasını güçlü bir şekilde desteklememektedir (Engman, Lindehammar ve Wijma, 
2004:281-294). 2) Vajinismus “farklı bir hastalık” mıdır? Vajinismus genellikle, “ya hep ya hiç” fenomeni 
olarak düşünülmüş ve kategorik olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmalarda kısmi ve total vajinismus arasındaki 
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farkın güvenilirliğini doğrulamak için önemli ampirik veriler sağlanamamaktadır. (Engman, Wijma ve Wij-
ma, 2008:413-428). 3) Kas dışı temelli olan belirtiler vajinismusu disparoniden farklı olarak teşhis edebilir 
mi? Vajinismus tanısı alan kadınların çoğunda jinekolojik muayenede vulvar ağrı görülmektedir. Vajinismus, 
ağrı ölçümleri kullanılarak, vulvar vestibulit sendromundan (VVS) güvenilir şekilde ayırt edilememektedir 
(Binik, 2010:278-291). Vajinismus ve VVS gruplarındaki kadınlar arasında genel anksiyete, ağrı korkusu ve 
ağrıyı felaketleştirmede önemli ölçüde kayda değer örtüşmeler olduğu görülmektedir (Lahaie, Binik, Amsel 
ve Khalifé, 2008). GPPPD’nin çok boyutlu tanısı, DSM-IV-TR’deki orijinal kategorik sınıflandırmadan çok 
bilimsel araştırma ve klinik uygulama sonuçları ile açıkça daha uyumlu görünmektedir. Ancak GPPPD, hiç 
cinsel ilişki yaşamayan (yaşam boyu vajinismus) kadınlardaki cinsel güçlüklerin karmaşıklığını yakalamayı 
başaramamıştır (Reissing ve ark., 2014:1209-1213).  Yaşam boyu vajinismus tanısının artık DSM-5 temelin-
de yapılmadığının açıkça görülmesi gerekmektedir. Yaşam boyu vajinismusu olan kadınlar DSM-5’de tanı 
boşluğu içine düşmüştür. Araştırma bulguları vajinismus ve disparoninin belirgin örtüşmesine işaret etmesine 
rağmen, son birkaç yıl içinde, etiyoloji, klinik tablo ve tedavi açısından potansiyel farklılıklar olduğunu dü-
şündüren kanıtlar ortaya çıkmıştır. Yaşam boyu vajinismusu olan kadınların önemli bir kısmı, özellikle Kuzey 
Amerika ve Avrupa dışındaki ülkelerdeki, cinsel ilişki yaşamasını engelleyen ağrı veya ağrı korkusu dışındaki 
nedenleri gösterecektir (Dogan, 2009:184-92). Ağrıyla ilgili olmayan nedenler DSM-5’teki tanısal boyutlarla 
yeteri kadar yakalanamamıştır. Yaşam boyu vajinismusu olan kadınlardaki; ağrı korkusu, ağrıyı felaketleştiren 
bilişler, zarardan kaçınma, tiksinme ve bulaşma korkusu vajinismus ve disparoni arasındaki potansiyel fark-
ların içyüzünü anlamamızı sağlamaktadır (Borg, de Jong ve Weijmar Schultz, 2010:2149-2157). Yaşam boyu 
vajinismustaki daha iyi tedavi sonucu, diğer tedavi yaklaşımlarından çok daha fazla kaçınma davranışı ve 
korkuda azalma ile ilişkilidir (ter Kuile, Melles, de Groot, Tuijnman-Raasveld ve van Lankveld, 2013:1127-
1136). Pelvik taban kas aktivitesi üzerine yapılan son araştırmalar, penetrasyon tiksintisinin veya potansiyel 
penetrasyon-kaygı ilişkisinin altında yatan fizyolojik süreçleri aydınlatabilir. Sonuç: GPPPD cinsel aktivite 
ile yaşanan ağrı tanısı için ampirik temelli ve klinik açıdan yararlı bir gelişmedir. Bununla birlikte, hiç cinsel 
ilişki yaşamayan kadınlarda klinik yarar göstermekte yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, yaşam boyu vajinismus 
semptomatolojisini doğru bir şekilde yakalamamaktadır ve Batılı olmayan ülkelerde vajinismusun daha yaygın 
oranları gözlendiği için dikkat çekici bir yanlılık taşımaktadır (Michetti ve ark., 2013:28-30). En kaygı verici 
şey, GPPPD şemsiye tanısının araştırmalar üzerindeki engelleyici etkisidir. Bu nedenle tanı tartışmalarının 
araştırmalarla devam etmesi ve kültürlerarası çalışmaların yapılması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler:  Vajinismus, Disparoni, Cinsel Ağrı, Yaşam Boyu Vajinismus, DSM-5
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TERAPÖTİK OYUNUN HASTANEDE YATAN ÇOCUK ÜZERİNE ETKİSİ                                                         
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Öz: Giriş: Oyun, çocuğun hiç kimseden öğrenemeyeceği konular üzerine kendi deneyimleri sayesinde tec-
rübeler edindiği psikolojik, fizyolojik, sosyal içerikli bir olgudur. Çocuğun gelişimi için yadsınamayacak ka-
dar önemli olan oyun, çocuğun hastaneye yatmasıyla kesintiye uğrayabilir ve bu da çocuğun tüm gelişimini 
olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp aynı zamanda çocukta öfke, kızgınlık, kontrol kaybı, anksiyete vb. duy-
gular gelişmesine neden olur. Çocuklarda hastane ve hastalık ile ilgili deneyimlerin getirdiği stresi azaltmak 
amacıyla “tedavi edici oyun” ya da “terapötik oyun” kavramı ortaya çıkmıştır. Terapötik oyun; hastalık ve 
hastanede yatmanın yol açtığı travmayı azaltmak, ev ve hastane arasında bir bağlantı oluşturmak,  çocuğun 
tedavi ya da işlemlere ilişkin duygularını ve yanlış anlamalarını değerlendirmek,  çocuğun olumlu baş etme 
yöntemleri geliştirmesi için kullanılan bir oyun tekniğidir (3,8,13-15). Amaç: Bu çalışmanın amacı terapötik 
oyunun hastanede yatan çocuk üzerine etkisini literatür ışığında incelemektir. Yöntem: Bu derleme, “Pubmed, 
EBSCO , Science Direct ve Google Akademik” veri tabanları aracılığıyla konu ile ilgili yerli ve yabancı lite-
ratür taranarak hazırlanmıştır. Bulgular: Hemşireler, hastanede yatan çocuklar için oyunu bir bakım stratejisi 
olarak günlük rutin uygulamalarda, çocuğu ameliyata hazırlarken ve çocuğu invaziv, ağrılı tedavi girişimlerine 
hazırlarken olmak üzere üç alanda kullanabilirler. Hemşire hastanede yatan çocuğun yaşadığı deneyimlere 
bağlı olarak gelişen anksiyeteyi azaltmaya çalışabilmeli ve çocuğu sonraki tedavi işlemleri sırasında oluşabi-
lecek anksiyeteye karşı hazırlayabilmelidir (7). Bu amaçla kullanılabilecek en uygun araçlardan biri terapötik 
oyundur. Terapötik oyun, psikolojik tedavi yöntemlerinden biri olan oyun terapisinden farklıdır. Oyun terapisi 
uzman bir psikiyatrist tarafından uygulanır. Terapötik oyun ise hemşireye çocuğun hissettikleri, korkuları, ihti-
yaçları hakkında fikir verir (9). Çocuğun hastanedeki kısıtlılıkları nedeniyle yaşadığı fiziksel ve sosyal izolas-
yon oyun aracılığıyla azaltılabilir (1). Çocuklarla oynanan bir oyunun “terapötik oyun” olarak nitelenebilmesi 
için; çocuğun duygularını dile getirmesi için yüreklendirmesi (örneğin bebeklerle oynarken deneyimlerin yeni-
den canlandırılması), çocukların hastane deneyimleriyle ilgili eğitim sağlaması ve fizyolojik yarar sağlamaya 
yönelik bir oyun olması (örneğin akciğer fonksiyonlarının iyileştirilmesi için balon şişirmek) özelliklerinden 
en az birisini içermesi gerekir (2). Hastanede yatan çocuklarda terapötik oyunun etkisini inceleyen çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır: Bu konuda yapılan literatür taramasında ameliyat öncesi terapötik oyunla ameliyata 
hazırlanan çocukların ameliyat öncesi anksiyetelerinde ve ameliyat sonrası ağrı düzeylerinde belirgin azalma 
olduğu saptanmıştır. Kuğuoğlu ve Tanır (2006)’ın yaptıkları bir çalışmada, çocukların hastaneye kabulünde 
ve cerrahi işlem öncesi terapötik oyun kullanıldığı grupta, çocukların müdahale sırasında daha az anksiyete 
yaşadıkları ve daha çok işbirliği içerisinde oldukları; cerrahiyi takiben de mesaneyi boşaltma zamanının kısa 
ve stres düzeyinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.(6) 1998 yılında Zahr tarafından yapılmış bir çalışmada, 
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ameliyat öncesi terapötik oyun ile eğitim almış okul öncesi dönem çocuklarında ortalama kan basıncının ve 
kalp atış hızının daha yavaş olduğu, ameliyat sonrasında çocuklarda anksiteyle ilişkili davranışların daha az 
olduğu belirtilmiştir. 2013 yılında yapılmış randomize kontrollü bir çalışmada ise korktikosteroid  tedavisi 
gören oyun aktivitelerine katılmış 53 çocuktan 7-11 yaş aralığında olan çocukların steroid kullanımında ciddi 
düşüş görülmüştür (8). Chang ve Dai (4) karaciğer nakli olan okul çocuğuna hemşirelik bakımını verirken, te-
rapötik oyunu çocuğun öz bakım protokollerine uyumunu değerlendirmek için kullanmıştır. Sonuç olarak oyu-
nun; hemşirelik bakımında iletişimi artırmakta ve tedavi protokollerine uyumu geliştirmede etkili olduğunu 
bulmuştur. Ayrıca bu çalışmanın, yoğun bakımda yatan çocuğun yaşadığı ayrılık anksiyetesi üzerinde de etkili 
olduğu görülmüştür. Bu çalışmaların sonuçlarına paralel olarak hastanede tedavi gören çocuklarda terapötik 
oyunu kullanan hemşireler çocukların fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal gereksinimlerini desteklemekle 
kalmayıp aynı zamanda onların içinde bulundukları koşullar ile ilgili anlayabilecekleri bilgi ve açıklamalarda 
da bulunurlar. Terapötik oyunun, çocuğun yaşamının o dönemine kadar karşılaşmadığı bir takım olumsuz ko-
şullar ya da olaylar karşısında yüksek anksiyete düzeyinin düşürülmesinde de etkili olduğu belirlenmiştir (3) 
Sonuç: Çocuk sağlığı alanında günümüz bilim ve teknolojisiyle birlikte büyük gelişmeler sağlanmasına karşın 
hasta çocukların tedavi ve bakım süreçleri travmatik, acı ve endişe verici olmaya devam etmektedir. Kronik 
bir hastalık sebebiyle uzun süre hastanede yatan ya da akut bir olay sonucu hastaneye başvuran çocuklar ve ai-
lelerinde meydana gelen stresi azaltmak için, profesyonel bakım gerekmektedir. Hemşireler, çocuk üzerindeki 
bu etkiyi azaltmak ve çocuğu hem psikolojik hem fizyolojik yönden desteklemek için bakımlarına terapötik 
oyunu dahil etmelidirler. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hemşire, Bakım, Terapötik Oyun
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Öz: Giriş: Yenidoğan ve süt çocuğunun girişimsel işlemlerden kaynaklanan ağrısının göz ardı edilmesi, iyi 
yönetilmemesi ve sağlık çalışanlarının bu konuda yeterli donanıma sahip olmaması çocukların gelişimleri, ile-
tişimleri ve tedavileri üzerine olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Kliniklerde kolayca uygulanabilen ve maliyeti 
olmayan girişimsel ağrıyı azaltıcı non-farmakolojik yöntemlerin kullanılması oldukça önemli ve gereklidir. 
Bu yöntemlerin etkin uygulanması hem tedaviye uyumu artıracak hem de ebeveyn, sağlık çalışanı ve çocuğun 
stresini azaltacaktır. Amaç: Bu derleme Yenidoğan ve süt çocuğunun girişimsel işlemlerden kaynaklı ağrısının 
non-farmakolojik yönetimi hakkında bilgi vermek ve literatüre katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır. Yöntem: 
Çalışma, derleme tipindedir. Çalışmada kullanılan araştırma yöntemleri betimleme ve belgesel analiz yönte-
midir. Gelişme: Ağrı; vücudun herhangi bir yerinden başlayan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan, 
kişinin geçmişteki yaşantıları ile ilgili, sensoryal, emosyonel, hoş olmayan bir deneyimdir. Ağrı oluşumu ile 
ilgili Melzack ve Wall tarafından geliştirilen “kapı kontrol” teorisine göre spinal kordonun dorsal boynuzları 
sadece pasif ileten değil aynı zamanda iletileri değiştirebilen aktif bölgelerden oluşur. Bireyler arası ağrı algısı 
farklıdır hatta aynı birey zamanla ağrıyı farklı düzeyde hissedilebilir Ağrı sağlık durumunu direk etkileyen 
kontrol edilmediğinde hayatın bütün alanlarında olumsuz sonuçlar doğuran bir sorundur. Subjektiftir ve en 
iyi yaşayan tanımlar. Emosyonel, kognitif ve davranışsal kompenentleri de vardır. Ağrı algısının özellikle ye-
nidoğanda gelişmemiş ve ağrı deneyimi için belleklerinin olmadığı görüşü uzun süre kabul görse de bilimsel 
çalışmalar fetüste dahi kortikal ağrı algısının olduğunu, ağrının nereden kaynaklandığını ayırt edebildiğini 
kanıtlamıştır Kan alma, enjeksiyon, aşı gibi girişimsel işlemler çocukların en büyük ağrı kaynaklarından bi-
ridir. Tüm çocuklara doğumdan itibaren bir dizi girişimsel ağrılı işlem uygulanmaktadır. Çocukların en sık 
yaşadıkları iyatrojenik ağrının intramüsküler (IM) aşı uygulamalarından kaynaklanması nedeniyle son yıllarda 
IM aşı ağrısını azaltmaya yönelik araştırmalar artmıştır. Kümülatif yenidoğan ağrı stresi okul çağında spontan 
beyin aktivitelerinde değişikliklere neden olabilir. Bunun nedeni girişimsel ağrının neonatal beyin gelişimine 
etki etmesidir. Girişimsel işlem ağrıları sadece çocuklarda değil aynı zamanda ebeveyn ve sağlık personelinde 
de anksiyete kaynağıdır. İşlemlerden kaynaklanan ağrılar eğer iyi yönetilmezse yenidoğan ve süt çocuklarında 
beyin gelişimine, büyümeye, aile çocuk iletişimine, dış dünyaya uyumu ve davranışları negatif yönde etki ede-
rek bütün hayatları üzerine olumsuz sonuçlar oluşturur. Ağrının yarattığı travma çocuklarda başta iğne fobisi 
olmak üzere, aşı uygulamalarında aksaklık, tedaviye uyumda yetersizlik sebebi olabilir ve bu durumlar önlene-
bilir birçok hastalıkta salgınlara neden olarak çocukları savunmasız bırakabilir. Özellikle beyin gelişimin hızlı 
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olduğu süt çocukluğu döneminde ağrının gelişimsel ve emosyonel etkilerini gidermek için girişimsel işlem 
ağrıları iyi yönetilmelidir. Yenidoğan ve süt çocuklarında girişimsel işlemlerden kaynaklı ağrı ve anksiyeteyi 
azaltmaya yönelik farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemleri kapsayan pek çok yaklaşım vardır. Farma-
kolojik yöntemlerin deneyimli personel tarafından uygulanma zorunluluğu, komplikasyon riski ve maliyeti 
nedeniyle kullanımını nerdeyse imkansızdır. Ayrıca yenidoğan ve süt çocuklarında analjezik ve sedatif etkili 
ilaçlara duyarlılık söz konusudur ve bunların gelişmekte olan beyne nörotoksik etkileri gösterilmiştir. Hem 
ağrı hem de bunu gidermek için kullanılan analjezikler nedeniyle sinir hücreleri zarar görmektedir. İyi yöne-
tilmeyen ağrılar yenidoğanda kalp hızı ve kan basıncında artış, otonomik tonusta farklılık, arteriyal oksijen 
saturasyonunda düşme ve cilt kan akımında azalma gibi akut etkilerin yanı sıra ağrı duyarlılığında değişiklik-
ler gibi uzun dönem etkiler bırakmaktadır. Bu sebeplerle ağrı en aza indirilmeli ve olabildiğince az miktarda 
analjezik kullanılmalıdır. Klinisyenlerin İlaçların farmakokinetik etkileri kadar ilaç dışı tedavi modellerini de 
bilinmesi oldukça önemlidir. Sükroz, kıvırarak tutmak, anne kucağı, kanguru bakımı, emzik vermek, taktil 
uyarı, emzirme, kundaklama kullanılan non-farmakolojik yöntemlerdendir. Tek bir yöntem yerine farklı etki 
mekanizmasıyla etki eden birden çok yöntemin kombine edilerek kullanıldığı multimodal yaklaşım girişimsel 
ağrı yönetiminde daha etkili sonuçlar elde etmek için yakın zamanda kullanılmaya başlanmıştır. Dikkat da-
ğıtma ilaçsız ağrı azaltıcı yöntemlerin en önemlilerindendir. Ancak yaşın ve kullanılacak aracın standardize 
olmaması ve maliyet gibi nedenler birinci basamak hizmetlerde kullanımını sınırlamaktadır. Anne göğsünü 
emmenin ise cilt teması, emme ve sütün tadından oluşan üç ayrı bileşenin dikkat dağıtıcı etkisiyle aşı sırasında 
ağrıyı azalttığı gösterilmiştir. Her geçen gün daha çok benimsenen bir yöntemdir. Fiziksel yöntemler dokuya 
masaj, dokunma ya da ovuşturulma sonucu kapı kontrol teorisinde açıklanan şekilde ağrı iletisi azaltır. Bili-
nen en klasik örnek akupunkturdur. Ciddi bir eğitim gerektiren akupunkturun en önemli dezavantajı iğnelerin 
korkuya neden olmasıdır. Enjeksiyon bölgesine manüel basınç uygulanmanın IM aşı ve immünglobilin ya-
pılan erişkinlerde ağrı algısını azalttığı gösterilmiştir. Akut romatizmal ateş korunması için benzatil penisilin 
uygulanan çocuk ve ergenlerde enjeksiyon öncesi manuel bası uygulamanın IM enjeksiyon ağrısını azalttığı 
bildirilmiştir. Sonuç:  Son yıllarda, ağrılı işlemlerde ağrı yönetimine yönelik non-farmakolojik yöntemlerin 
kullanımı ile ilgili araştırmalar artmıştır. Ağrı yönetiminde optimal yöntemlerin bulunması için daha fazla ça-
lışmalar yapılması ve bakımı üstelenen sağlık çalışanlarının bu konuda daha duyarlı olması bebeklerin beyin 
ve davranışsal gelişimine faydalı olacaktır.  Bu makale yenidoğan ve süt çocuğunda ağrı,  girişimsel işlem 
ağrıları ve bunun yönetiminin önemini vurgulamak için yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Süt Çocuğu, Girişimsel Ağrı, Ağrı Yönetimi
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Öz: Giriş: İnfertilite durumu kadınların aile içi şiddet görmelerine neden olabilmektedir. Şiddet gören infertil 
kadınlar, şiddete çoğunlukla eşleri tarafından maruz kaldıkları gibi eşinin ailesi tarafından da şiddet görebil-
mektedir. Çocuk sahibi olamama durumu infertil kadınların aile içi şiddete maruz kalmasına ve beraberinde 
cinsel hayatlarının olumsuz yönde etkilenmesine neden olarak cinsel fonksiyon bozukluğu sorunu yaşamaları-
na neden olabilmektedir. Amaç: Bu araştırmada infertil kadınlarda maruz kalınan şiddetin cinsel fonksiyonlar 
üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Kesitsel tipte bu araştırma 01 Şubat 2016 - 03 Nisan 
2017 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yardımcı Üreme Teknik-
leri Merkezi’nde yürütülmüştür. İnfertil Kadınlarda Maruz Kalınan Şiddeti Belirleme Ölçeği ile Kadın Cinsel 
Fonksiyon Sorgulama İndeksi arasında 0.25’lik bir korelasyon öngörerek %5 yanılma payı ve %95 power 
değeriyle n=202 infertil kadının çalışmaya alınması gerektiği hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin toplan-
ması 15 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Araştırmanın, araştırma için belirlenen zaman aralığından uzun sürmesi 
ve konusu nedeniyle infertil kadınların çalışmaya katılmak istememeleri araştırmanın sınırlılığıdır. Yöntem: 
Çalışmada araştırmacılar tarafından literatür incelenerek hazırlanan 27 sorudan oluşan bir anket formu, İnfer-
til Kadının Maruz Kaldığı Şiddeti Belirleme Ölçeği/ Infertile Women’s Exposure to Violence Determination 
Scale (IWEVDS) ve Kadın Cinsel Fonksiyon Sorgulama İndeksi/ Index of Female Sexual Function (IFSF) 
kullanılarak veriler toplanmıştır. IWEVDS ölçeği 5’li likert tipinde 31 sorudan oluşmakta ve “aile içi şiddet, 
sosyal baskı, cezalandırma, geleneksel uygulamalara maruziyet ve dışlanma” olmak üzere 5 alt boyuttan oluş-
maktadır. IWEVDS ölçeğinin toplam puanı yükseldikçe şiddete maruziyet durumuda artmaktadır. IFSF ölçeği 
9 sorudan oluşmakta ve “cinsel ilişki sıklığı/libido, cinsel doyum ve cinsel ilişkide rahatsızlık” olmak üzere 
üç alt boyuttan oluşmaktadır. IFSF ölçeği’nin toplam puanının 30 ve 30’un altında olması cinsel fonksiyon 
bozukluğu açısından riskli kabul edilmektedir. Çalışmada verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiklerin yanı 
sıra IFSF >30 ve ≤30 olanlar ile IWEVDS toplam ve alt boyut puanlarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney 
U testi; IFSF toplam ve alt boyut puanları ile IWEVDS toplam ve alt boyut puanları arasındaki ilişkilerin 
incelenmesinde Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır. IWEVDS Cronbach’s Alpha kat sayısı 0,87, 
IFSF ölçeğinin 0,82 bulunmuştur. Verilerin analizinde SPSS 20,0 programı kullanılarak, p<0,05 istatistiksel 
anlamlılık değeri kabul edilmiştir. Araştırma için Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulun-
dan 13/01/2016 tarihinde TÜBAEK 2016/07 nolu etik onay alınmıştır. Etik onay sonrası araştırma verileri-
nin toplanabilmesi için Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliğinden kurum 
izni alınmıştır. Bulgular: İnfertil kadınların (n=202) yaş ortalaması 30,5±4,7 olup ilk evlilik yaş ortalaması-
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nın 24,1±4,9 olduğu ve %76,2’sinin tanışarak evlendiği belirlenmiştir. Kadınların %79,7’sinin primer, %20
,3’ünün sekonder infertil olduğu bulunmuştur. İnfertilite sebebi olarak %43,6’sının infertilite nedeninin belli 
olmadığını, %23,3’ünün sperm sayı azlığı ve kalite yetersizliği, %20,8’inin erken over yetmezliği, %8,4’ünün 
çeşitli hastalıklar, %4’ünün de azospermi nedeniyle infertilite problemi yaşadığı tespit edilmiştir. İnfertilitenin 
%55,9 oranı ile kadınlarda en fazla üzüntüye neden olduğu, %31,7’sinin evliliğini etkilemediğini düşündüğü, 
%58,4’ünün eşinin ve  %57,4’ünün eşinin ailesinin çocuğun olmamasını anlayışla karşıladığını ifade ettiği 
saptanmıştır. İnfertil kadınların IFSF  toplam puan ortalaması 34,9±6,4 olup %17,8’inde (IFSF ≤ 30 değeri baz 
alınarak) cinsel fonksiyon bozukluğu olduğu belirlenmiştir. IWEVDS toplam puan ortalamasının 40,5±9,9 ol-
duğu bulunmuştur. Cinsel fonksiyon bozukluğu olan kadınların (n=36), IWEVDS  toplam puanı (47,8 ± 14,7) 
ve olmayan (n=166) kadınların  (38,9 ± 7,7) puanından anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,001).  
IWEVDS alt boyutları olan “aile içi şiddet (p=0,001), sosyal baskı (p<0,001), cezalandırma (p=0,010), gele-
neksel uygulamalara maruziyet (p=0,002) ve dışlanma (p<0,001)” alt boyutlarının da cinsel fonksiyon bozuk-
luğu olanlarda anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. IFSF  toplam puan ortalaması  ve “cinsel ilişkide 
rahatsızlık, cinsel doyum” alt boyutları ile IWEVDS toplam puan ortalaması  ve “aile içi şiddet, sosyal baskı, 
cezalandırma, geleneksel uygulamalara maruziyet ve dışlanma” alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı 
ilişki belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç: Bu araştırma da aile içi şiddet, sosyal baskı, cezalandırma, geleneksel 
uygulamalara maruziyet ve dışlanma gibi şiddetin çeşitli türlerine maruz kalan infertil kadınların daha fazla 
cinsel fonksiyon bozukluğu yaşadığı, cinsel ilişkide rahatsızlık ve cinsel doyum azlığı semptomlarını daha 
yoğun yaşadıkları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Kadın, Şiddet, Cinsel Fonksiyon Bozukluğu
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FOTOĞRAF-FİLM DİLİYLE SAĞLIK, EĞİTİM VE İLETİŞİMDE YENİ ÖĞRENME 
YÖNTEMLERİ

Erkan ÇİÇEK
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, İstanbul / Türkiye

fesiherkan@gmail.com
ID:343 K:320

Öz: Giriş: İnsanlar günlük yaşamda ve hayatın her alanında kendi varlığını devam ettirmek için sözlü ya da 
sözsüz iletişim sürecine ihtiyaç duymaktadır. İletişim; istenen neticelere ulaşmak ve davranışları etkilemek 
gayesiyle insanlar arasında sözlü ya da sözlü olmayan diğer vasıtalarla anlayış yaratmadır (Demirel,200: 183). 
Genel olarak iletişim; kişiler toplumlar ve kümeler arasında çizim, resim, söz, yazı el kol hareketleri vb. sim-
geler vasıtasıyla düşünce dilek ve duyguların karşılıklı iletilmesini sağlayan bir etkileşim noktasıdır. Buradan 
hareketle iletişim, insanların birbirlerini anlayabilmeleri için aralarında meydana getirdikleri bir haber alma ve 
haber verme olayıdır. İnsan ilişkilerini düzenleyen çok önemli bir süreç ve insanoğlunun hayatının vazgeçil-
mez bir katmanıdır (Bilen, 2004: 39).     Bu bağlamda, çocuk ile anne arasında sağlıklı bir eğitimin sağlanması 
için iletişim teknikleri ve yöntemlerinin amaçlı ve bilinçli bir şekilde işe koşulmasında fayda görülmektedir. 
Eğitimde yeni öğrenme yöntemlerinin ebeveynler tarafından ortaya konulması örnek olarak çocuklarına ak-
tarması için rol model kişiliklerin görünür kılınarak pekiştirilmesi bir gereksinimdir. Tam bu noktada film 
sanatı aracılığıyla anlatılan kişiliklerin iyi ve örnek taraflarının ebeveynler tarafından çocuklarına izletilmesi 
ve kazandırılması bir görevdir. Buradan hareketle sinema sanatı; teknolojik gelişmelerin durdurulamaz ölçü-
de hızlandığı 21. yüzyılın en önemli sanatlarından biri olarak eğitim amaçlı kullanılabileceği gerçeği ortaya 
çıkmıştır. Sinema sanatının en önemli taşıyıcısı durağan görüntü fotoğraf ve  hareketli görüntü video için “in-
san algısına meydan okuyan ve onu eğiten görüntüler bütünüdür.” Denilmektedir (Kılıç, 1994:104). Pek çok 
yönden video; çağdaş yaratıcı ve kültürel ifade adına bilim ve teknoloji sarmalını araştırarak bu yolda kararlı 
adımları atanları simgelemektedir. Tüm bu gerçeklerin taşıyıcılığında yürütülen bu çalışmada, Kolberg’in ah-
lak anlayışı aşamaları anlamsal açıdan Patch Adams sinema filmi içerisinde tespit edilen film fotoğraf kareleri 
üzerinde yorumlanmıştır. Anne çocuk ilişkisi, eğitimi ve sağlığını yeni öğrenme modeli olarak formüle eden 
bu çalışmada, Kohlberg’in ahlaki gelişim evreleri tanıtılmıştır. Patch Adams sinema filmi kare kare izlenilmiş 
ve 6 tane evreye göre film içerisinde kare alınarak, kareler üzerinde iletişim, eğitim ve ahlak açısından sağlıklı 
ve örnek birey nasıl olur sorusunun cevabına yorum ve analizler yapılmıştır.  Amaç: Bu araştırmanın ge-
nel amacı; Sağlık, eğitim ve iletişim açısından “Kolberg’in Ahlak Anlayışı Aşamaları, anlamsal açıdan Patch 
Adams sinema filmi içerisinde tespit edilen örnek fotoğraf film kareleri üzerinde yorumlamaktır. Patch Adams 
Filmi karakterlerinin film boyunca değişim ve dönüşümlerinin eğitim açısından katkılarının ortaya çıkarılması 
ve çözümlenmesi de önemli amaçlardandır. Kapsam ve Sınırlılık: Araştırmada, Kohlber’in Ahlak Anlayışı 
Aşamaları çerçevesinde seçilen film karelerinin, eğitim, sağlık iletişim ve ahlak açısından içeriksel ve an-
lamsal analizleri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada söylem analizi ve içerik çözümlemesi yöntemlerine 
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başvurulmuştur. Patch Adams filminde kullanılan İletişim tarzı ve eğitim metotları ahlaki gelişim çerçevesinde 
yorumlanarak yazı sonuçlandırılmıştır.       Sonuç: Fotoğraf karelerine dayanan çözümlemelerde de görüldüğü 
gibi iletişim aracılığı ile sağlık, ahlak ve eğitimin birbirini tamamladığını ve aynı yola hizmet ettiğini söyle-
yebiliriz. İnsan ilerleme kaydeden bir varlıktır. İlerledikçe gelişecek, gelişiminin sonucunda kendini tamam-
layacaktır. Bu serüven bazen bilinçsizce seyir edecek, bazen de bilinçli şekilde yolculuğunu sürdürecektir. 
Bilinçli olsun veya olmasın her insanın aşamaları vardır ve bu aşamalar bazıları tarafından belli bir şekle ya da 
formüle sokulmuştur. Böylece Eğitimciler için eğitim hayatında kesin sonuç almanın dışında süreçte mutlu bir 
yol izlemekte bir başarıdır. Hayatımızda sonuç odaklı düşünmek ve çalışmakla birlikte asıl amaç süreç odaklı 
sonuçlar üretmektir. Kalıcılık, mutluluk ve davranışa dönük edinimlerimizi süreç odaklı olarak elde edersek 
başarılı ve mutlu olmamız yerli yerine oturur. Özellikle zamana yayılmış eğitimin davranış haline gelmesi bu 
şekilde sağlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Sağlık, Eğitim, İletişim
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İNFERTİL KADINLARIN YAŞADIKLARI PSİKOSOSYAL SORUNLAR VE İNFERTİLİTEDEN 
ETKİLENME DURUMLARI

Semra KOCATAŞ, Nuriye ERBAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas / Türkiye

skocatas@cumhuriyet.edu.tr
ID:342 K:297

Öz: Giriş: İnfertilite, bireyde çeşitli psikolojik ve sosyal etkilenimlere yol açan ciddi bir stres faktörü ve ya-
şam krizi olarak ifade edilmektedir. Çocuk sahibi olamama her iki cinsi duygusal olarak etkilese de kadınların 
daha fazla stres ve baskı hissettikleri, anksiyete ve depresyon oranlarının daha yüksek olduğu bilinmektedir. 
Toplumumuzda, birçok bölgede çocuğun olmamasının kadına ait bir sorun olduğuna, çocuğun cinsiyetinin 
bile kadına bağlı olduğuna inanılmaktadır. Üremedeki yetersizlik sıklıkla sosyal bir damgalanma (etkilenme, 
stigma, küçük düşme) yaratır ve utanç verici bir durum olarak algılanır. İnfertilite, özellikle kadını biyolojik, 
psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkileyen çok boyutlu bir sağlık sorunudur. İnfertilite ile kadının etkin 
baş edebilmesi ve tedavi sürecinin başarılı olmasında sağlık bakımının temel insan gücünü oluşturan hemşi-
relerin rolü büyüktür. Özellikle infertilite ünitesinde çalışan hemşirelerin; “infertilite” tanısı almanın kadınlar 
üzerindeki psikososyal etkilerini ve damgalanma durumlarını dikkate alarak bakım vermeleri, etkili bir destek 
ve danışmanlığın da temelini oluşturacaktır.  Amaç: Bu araştırma; infertil kadınların yaşadıkları psikososyal 
sorunları ve infertiliteden etkilenme durumlarını belirlemek amacı ile planlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve 
niteliksel olarak yapılandırılan araştırmanın evrenini; Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama 
ve Araştırma Hastanesinin Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’ne 15.11.2016-15.05.2017 tarihleri arasında 
başvuran, evli, primer infertilite tanısı alarak tedaviye başlamış, sadece erkek kaynaklı infertilite tanısı alma-
mış, tanılanmış psikiyatrik bir sorunu olmayan kadınlar oluşturmuştur. Tanımlayıcı araştırmanın örneklemine 
202 infertil kadın alınmıştır. Veriler; kadınların sosyodemografik özelliklerini belirlemeye yönelik anket for-
mu, Akyüz ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen İnfertilite Etkilenme Ölçeği, Şahin ve Durak (1995) 
tarafından geliştirilen Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ) ve Eker ve Arkar (1995) tarafından ge-
liştirilen Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılarak ve tedavi merkezinde uygun 
bir odada kadınlarla yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Çalışma için Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinden 
kurum izni, Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan etik kurul ona-
yı (2016-03/01), kadınlardan yazılı ve sözel onam alınmıştır. Elde edilen veriler sayı, yüzdelik dağılım, t testi, 
varyans analizi ve korelasyon analizi yapılarak değerlendirilmiştir.  Bulgular: Araştırmada yer alan kadınların 
yaş ortalaması 30.71±5.65, %44.6’sı ortaöğretim mezunu, %76.2’si ev hanımı, %88.1’i sosyal güvenceye, 
%71.3’ü çekirdek aile yapısına sahip olup %17.3’ü sigara içmekte, %60.9’unun geliri giderine denk, %66.8’i 
şehirde yaşamakta, %79.7’si 3 yıl ve üzeri süredir evli, %45.5’inin eşi ortaöğretim mezunu ve %85.6’sının eşi 
çalışmaktadır. İnfertilite ile ilgili özelliklere bakıldığında; %49.5’inin kendisinden kaynaklı infertilite sorunu 
yaşadığı ve %37.0’sinin infertilite nedeninin ovulasyon düzensizlikleri olduğu, %69.3’ünün tanı -%82.2’sinin 
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ise tedavi süresinin 2 yıl ve altı olduğu, %93.1’inin tedavi kararını eşi ile birlikte aldığı ve %10.4’ünün infer-
tilite sorununu eşi dışında hiç kimseyle paylaşmadığı ortaya çıkmıştır. Kadınların İnfertilite Etkilenme Ölçeği 
puan ortalamalarının bazı sosyodemografik ve infertilite özellikleri ile dağılımı incelendiğinde; aile tipi, gelir 
durumu, eşinin çalışma durumu ve eşinin eğitim düzeyi, yaşanılan yer, infertilite sorununu paylaşma durumu, 
infertilite tanı ve tedavi süresi ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). SBÇTÖ alt ölçek-
lerinin bazı sosyodemografik ve infertilite özellikleri ile dağılımı incelendiğinde, gelir durumu ve “kendine 
güvenli yaklaşım” alt ölçek puanı arasında; eğitim durumu, kronik hastalık durumu, aile tipi, evlenme yaşı, 
şimdiye kadar uygulanan infertilite tedavisi ve “iyimser yaklaşım” alt ölçek puanı arasında; gelir durumu, 
sosyal güvence, infertilite nedeni, tedavi süresi ve “sosyal destek arama yaklaşımı” alt ölçek puanı arasında; 
eğitim durumu, aile tipi, gelir durumu, evlilik süresi, eşinin yaşı ve eğitimi, şuan uygulanan tedavi ve “çaresiz 
yaklaşım” alt ölçek puanı arasında; eğitim durumu, evlenme yaşı, eşinin yaşı ve eğitimi, tanı süresi ve şuan 
uygulanan tedavi ve “boyun eğici yaklaşım” alt ölçek puanı arasında arasındaki fark istatistiksel olarak an-
lamlıdır (p<0.05). Eğitim durumu, gelir durumu, çalışma durumu, sigara içme durumu, eşinin eğitim durumu, 
tedavi kararını alma durumu ve ÇBASDÖ puanı arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kadınların 
İnfertilite Etkilenme Ölçeği puan ortalaması 38.20±9.66, ÇBASDÖ toplam puan ortalaması 65.45±15.83’dür. 
Kadınların İnfertilite Etkilenme Ölçeği ve SBÇTÖ’nün kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, sosyal 
destek arama yaklaşımı alt ölçek puanları arasında negatif; çaresiz ve boyun eğici yaklaşım alt ölçek puanları 
arasında anlamlı pozitif bir korelasyon olduğu; İnfertilite Etkilenme Ölçeği ve ÇBASDÖ ve aile, arkadaş ve 
özel bir insan (eş) alt ölçek puanları arasında anlamlı negatif bir korelasyon olduğu; SBÇTÖ kendine güvenli 
yaklaşım alt ölçeği ile ÇBASDÖ ve aile alt ölçeği arasında anlamlı pozitif;  SBÇTÖ iyimser yaklaşım ve 
ÇBASDÖ aile alt ölçeği arasında anlamlı pozitif;  SBÇTÖ sosyal destek arama yaklaşımı ve ÇBASDÖ aile 
alt ölçeği arasında anlamlı pozitif korelasyon olduğu; SBÇTÖ çaresiz yaklaşım ve ÇBASDÖ aile alt ölçeği 
arasında ise anlamlı negatif korelasyon olduğu belirlenmiştir. Tartışma ve Sonuç: İnfertilitenin kadınları psi-
kososyal yönden etkilediği, özellikle stresle etkin baş edemeyen ve sosyal destekleri yetersiz olan kadınların 
bu süreçten daha fazla etkilendikleri saptanmıştır. Sonuçlar doğrultusunda; infertilite tanı ve tedavi sürecindeki 
kadınların infertiliteden olumsuz olarak etkilenmelerini azaltmaya, sosyal desteklerini artırmaya ve stresle et-
kin baş etme stratejileri geliştirmelerine yönelik sağlık çalışanları özellikle de hemşireler tarafından eğitim ve 
danışmanlık hizmetlerinin sağlanması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İnfertilite ve Kadın, Damgalanma, İnfertilite ve Hemşirelik.
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ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN ENGELLİLİĞE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME

Zehra SEVİM
Siirt Üniversitesi, Eruh Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Siirt / Türkiye

zehrasevim@gmail.com
ID:336 K:315

Öz: Giriş: Toplumun sosyal bir gerçekliği olan engelli bireyler, tarih boyunca çeşitli tecrübeler yaşamışlardır. 
Günümüzde ise engellilik olgusu çeşitli sahalarda tartışılır olmuştur. Önceleri tıbbi alanda kendine yer edinen 
engellilik olgusu, zamanla bireyin sosyal bir varlık olması gerçeğinden hareketle sosyal bilimler için de önemli 
bir kavram haline gelmiştir. Tüm toplumlar için giderek gündemde yerini hissettiren engelli bireylere karşı 
bakış açıları da zamanla çeşitlenmiştir. Engellilere yönelik çeşitli bakış açılarının belirlenmesi oluşturulacak 
sosyal politikalara zemin hazırlaması ve toplumsal rehabilitasyonun sağlaması amacına hizmet etmesi nede-
niyle önemli görülmektedir. Bu sebeple bu çalışmada da bireyin birincil sosyalleşme yeri olan  ve insan hayatı-
nın merkezi konumundaki ailenin, engelliliğe bakış açısı önemli görülmektedir. Çünkü bireyin yaşamına algı, 
tutum ve davranışlarıyla yön veren birincil unsur ailedir. Sonuç olarak zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin 
engelliliğe bakış açısını belirlemenin hem alandaki yapılmış çalışmalara önemli katkı sağlayacağı, hem de 
yapılacak olan yeni çalışmalara yol gösterici bir işlevde bulunulacağı düşünülmektedir. Amaç: Bu araştırma 
zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin engelliliğe bakış açılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kap-
sam: Bu araştırmanın evrenini zihinsel engelli çocuğa sahip aileler oluşturmaktadır. Örneklemini ise çocuğu 
Sakarya Şehit Ali Borinli İlköğretim Okulu ve İş Okulu’ nda özel eğitim alan, rastgele yöntemle seçilen 10 aile 
oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Araştırma Sakarya Şehit Ali Borinli İlköğretim Okulu ve İş Okulu velilerinin 
görüşleriyle sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi 5’ er kişilik 
iki sohbet grubu oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmesinin yanı sıra gözlem tekniği de araş-
tırmaya katkı sağlayan bir diğer teknik olarak değerlendirilmektedir. Katılımcılara 12 açık uçlu soru yöneltil-
miş, veriler katılımcıların bilgisi dahilinde kayda alınmış ve katılımcıların söylemlerinden doğrudan alıntılar 
yapılarak engelliliğe bakış açıları betimsel olarak değerlendirilmiştir. Bu araştırma için Sakarya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ nden (Sayı:B.08.4.MEM.054.29.00-160.02.11.02/8278 Tarih:19.04.2011) kurum izni alınmıştır. 
Bulgular: Aileyi temsilen anne ya da babadan birinin düşüncelerine yer verilen çalışmada 7 anne, 3 baba odak 
grup görüşmelerine dâhil olmuştur. Görüşmeye dâhil olan aile üyelerinin medeni haline bakıldığında çoğun-
luğunun evli olduğu görülürken, üç ailede babaların evi terk etmesi suretiyle parçalanmış bir görünüm mev-
cuttur. Katılımcıların çoğunluğunun 35-45 yaş aralığında ve ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Ailelerin 
çoğunluğunun toplam aylık gelirlerinin 750-1000 TL civarında olduğu görülürken, ortalama çocuk sayılarının 
2-3 olduğu belirlenmiştir. Araştırma verilerine göre ailelerin engellileri tanımlarken “muhtaç olan”, “kısıtlı ve 
sınırlı işler yapabilen”, “kontrol altında tutulması gereken bireyler” olarak nitelendirdiği görülmüştür. Aileler 
engelli bir çocuğa sahip olmanın yaşattığı duygular  daha çok “sabır”, “üzüntü” ve “kaygı” olarak ifade edil-
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miştir. Aileler engelli çocuğun gelişim ve değişim süreci ile ilgili olarak, sürecin “yavaş” işlediğini, büyüme 
ile birlikte sorunların ve kaygıların arttığını dile getirmiştir. Engelli bireyin yapamadığı bir eylem karşısında 
aileler “yardım edici” tutum sergilediklerini belirtmiştir. Aileler zihinsel engelli bireylerin kendilerine “bağım-
lı” olduğunu ve bu nedenle “aşırı koruyucu” şekilde davrandıklarını dile getirmişlerdir. Aileler çocuklarının 
özel eğitim almaya başladıktan sonra kendini ifade etme becerilerinin arttığını, iletişim ve uyum becerilerinin 
de geliştiğini dile getirmiştir. Ayrıca okuldaki sosyal etkinlikler de sosyalleşme sürecini hızlandıran önemli 
unsurlar olarak dile getirilmiştir.  Zihinsel engelli bir çocuğa sahip olmanın aile hayatını çeşitli yönlerden 
etkilediği belirlenmiştir. Toplumun zihinsel engelli bireye olan olumsuz tepkileri, kardeşlerin zihinsel engelli 
bireylerden utanmaları, arkadaş ve akrabaların zihinsel engelli çocuğa sahip aileden uzaklaşmaları, bir baba-
nın deyimiyle aile üyelerinin toplum içinde kendini “ezik” hissetmesi, zihinsel engelli çocuğa sahip olmanın 
aile hayatına sosyolojik etkileri olarak değerlendirilebilir. Ailelerin üzüntülü, stresli, kaygılı, umutsuz oluşu 
ve zaman zaman tükenmişlik hissi yaşadığını belirtmesi, ailenin durumdan psikolojik olarak etkilendiğini gös-
terirken, zihinsel engelli çocuğun tedavi masrafları, sağlık kontrolleri, alınan ilaçlar ailenin ekonomik açıdan 
etkilendiğini gösteren önemli unsurlar olarak ön plana çıkmıştır. Ailelerin ifadelerinden hareketle toplumda 
engellilik bilincinin henüz yerleşmediği ve bu durumun engelli birey ve ailesinin yaşamını zorlaştırdığı dile 
getirilmiştir. Ayrıca engelli bireylerin geleceği konusunda ailelerin kaygılı ve üzüntülü olduğu belirlenmiştir. 
Sonuç: Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre ifade etmek gerekirse; zihinsel engelli çocuğa sahip aile-
lerin bu durumu açıklarken olguya yaklaşımlarının karamsar bir tablo çizdiği rahatlıkla söylenebilir. Ailelerin 
zihinsel engelli çocuğa yaklaşımlarında duygusallık ön plandadır. Aslında akademik, sosyal ya da özbakım 
becerilerinin gelişimi konusunda engelli bireylerin yol kat edebilmeleri için bağımsız yaşam becerileri ka-
zanması gerekirken, ailelerin duygusal davranarak aşırı korumacı tavırlar sergilediği görülmüştür. Birincil 
sosyalleşme yeri aile kurumu olmasına rağmen zihinsel engelli bireylerin özel eğitim kurumlarında daha fazla 
sosyalleştikleri dile getirilmiştir. O halde özel eğitim sürecinin engelli bireyler için önemi yadsınmamalıdır. 
Toplumsal yapı içinde birçok engelle karşılaşan zihinsel engelli bireyler için en büyük engelin ise “toplumsal 
bilinçsizlik” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Zihinsel Engellilik, Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Aile
 

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Ali Rıza ABAY tarafından danışmanlığı yapılan Sakarya Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, “Sosyal Bilimler Enstitüsü” nde yapılmış Zehra SEVİM’ in 
“Aileler ve Özel Eğitimcilerin Zihinsel Özürlülüğe Bakışı (Sakarya Şehit Ali Borinli İlköğretim Okulu ve İş 
Okulu Örneği)” Konu Başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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MENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARA UYGULANAN AROMATERAPİNİN UYKU VE 
YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Meryem GÜRLER, Aynur KIZILIRMAK, Mürüvvet BAŞER
Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kırşehir / Türkiye 

meryemhem40@gmail.com
ID:335 K:301

Öz: Giriş: Kadın yaşamı çocukluk, ergenlik, cinsel olgunluk, menopoz ve yaşlılık olmak üzere beş dönemden 
oluşur. Her dönemin kendine göre özellikleri olması ile birlikte, menopoz dönemi kadın yaşamındaki etkileri 
ile önemli dönemlerden birini oluşturmaktadır. Dünya genelinde menopoz yaş ortalaması 45-55 arasında de-
ğişmekle birlikte ortalama 51 yaştır. Ülkemizde ise ortalama menopoz yaşı 47-49‟dur. Son yıllarda gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi, teknolojideki ilerlemeler ve sosyal 
yapıdaki değişimler sonucunda doğuştan beklenen yaşam süresi uzamıştır. Türkiye İstatistik Yıllığı (TUİK) 
2013-2014 verilerine göre beklenen yaşam süresi 78‟dir. Bu durumda kadınların yaşam sürelerinin 15-20 
yılını menopozal dönemle diğer 15-20 yılını ise bu dönemin oluşturduğu etkilerle baş etmekle geçirmekte-
dir. Menopoz semptomları arasında en sık rastlanan ve rahatsız eden semptomlar vazomotor değişiklikler 
ile uykusuzluk ve yorgunluktur. Uyku, sağlıklı yaşamın en önemli fizyolojik gereksinimlerinden biridir. Bu 
nedenle uyku bireyin yaşam kalitesini ve iyilik durumunu etkileyen, sağlığın önemli bir değişkeni olarak gö-
rülmektedir. Menopozal dönemdeki kadınlarda uyku güçlüğü prevalansı araştırma yapılan popülasyonunun 
özelliklerine göre değişmekle beraber dünyada %12- 70 arasında, ülkemizde ise bu oran %14-79 arasında 
yer almaktadır. Sağlıklı menopozal kadınlarda; sıcak basması şiddetine göre değişiklik gösteren uykusuzluk, 
gece uyuyamama ve uyku bölünmeleri şeklindedir. Yaş ilerledikçe postmenopozal dönemki kadınlar uyku dal-
gasında yavaşlama, azalma ve daha uzun süre uyanık kalma sorunu yaşamaktadırlar. Menopozal dönemdeki 
kadınların %40-60’sı gece uyanma sorunu yaşadığı bildirilmektedir. Uyku bozuklukları kadınlarda gündüz 
uykulu olmayı, konsantrasyon ve duygu durum bozukluklarına sebep olarak yaşam kalitesini düşürmektedir. 
Geçmişte, kadınlar vazomotorsemptomlar ve uykusuzluk gibi sık görülen menopoz semptomları hafifletmek 
için Hormon Replasman Tedavisi (HRT) kullanımına teşvik edilmiştir. Ancak günümüzde kombine hormon 
tedavisinin çeşitli sağlık sorunlarına sebep olması kaygıların oluşmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle meno-
pozal yakınmaları azaltmak için günümüzde değişik yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda en çok 
üzerinde durulan yaklaşımlar ise tamamlayıcı ve bütünleşik terapilerdir. Aromaterapide bu tamamlayıcı terapi-
lerden birisidir. Yapılan çalışmalarda aromaterapinin menopoz semptomları üzerinde azaltıcı etkisinin olduğu 
gösterilmektedir. Yine yapılan çalışmalarda aromaterapinin ilk uykuya geçmede, derin uykuyu ve süresini 
artırmada, beyindeki uyanıklığı azaltmada ve  uyku kalitesini artırmada etkiliği olduğu  görülmüştür. Hemşi-
relere menopozal dönemde menopozal yakınmaları ve özellikle de uyku sorunları yaşayan kadınları tanımada, 
uygun destek, eğitim, danışmanlık ve bakım vermede ve yaşanan sorun ile ilgili çözümsel yeni yaklaşımlar ge-
liştirilmesinde ve dolayısıyla yaşam kalitelerinin artırılmasında büyük sorumluluk düşmektedir. Bu bağlamda 
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menopozal dönemde uygulanan aromaterapi kadın sağlığı konusunda daha detaylı çalışmaların yapılmasında 
bir yol gösterici olacaktır. Amaç: Çalışma menopozal dönemdeki kadınlara uygulanan aromaterapinin uyku 
ve yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma ön test ve son test düzende, 
kontrol gruplu deneysel bir çalışma olarak yapılmıştır. Çalışmanın evreni Türkiye’nin orta bölgesindeki bir 
ilin Aile Sağlığı Merkez( ASM)’ine kayıtlı 45-59 yaş grubu 1471 kadın oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem 
hesabına gidilmemiş olup çalışma sonunda post powera bakılmıştır.  Çalışma müdahale  grubunda 27, kont-
rol grubunda 30 kadın ile tamamlanmıştır. Çalışmaya alınacak kadınlar kartopu yöntemi ile belirlenmiştir. 
Çalışmada veriler; Birey Tanıtım Formu, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Menopoza Özgü Yaşam 
Kalitesi Ölçeği (MÖYKÖ) kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesinden 
etik kurul, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından  kurum izni  ve bireylerden yazılı bilgilendirilmiş 
gönüllü onam alınmıştır. Müdahale grubundaki kadınlara esansiyel yağ (citrus limon ve lavandulaangustifolia) 
ile buhar inhalasyonu, kontrol grubundaki kadınlara esansiyel yağ olmadan buhar inhalasyonu 5 dakika süre 
ile 30 gün boyunca uygulanmıştır. Her iki gruba ilk görüşmede ve son görüşmede PUKİ VE MÖYKÖ yüz 
yüze görüşme tekniği ile doldurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde Shapiro-Wilk, ki-kare, MC pearson, 
Mann-Whitney U ve Wilcoxon t testi ve Pearson korelesyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Müdahale gru-
bunun aromaterapi öncesi PUKİ toplam puanı 14.85±1.23, kontrol grubunun uygulama öncesi PUKİ toplam 
puanı 15.20±0.92 bulunmuştur. Aromaterapi sonrası müdahale grubunun PUKİ toplam puanı 9.74±2.12 iken 
, kontrol grubunun PUKİ toplam puanı 14.60±1.10 olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur  (p<0.001). Müdahale grubunun aromaterapi öncesi MÖYKÖ toplam puanı 152.25±18.8, kontrol 
grubunun uygulama öncesi MÖYKÖ toplam puanı 149.93±14.18 bulunmuştur. Aromaterapi sonrası müdahale 
grubunun MÖYKÖ toplam puanı 142.62±16.98, kontrol grubunun MÖYKÖ toplam puanı 150.03±14.01 olup 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.001). Sonuç: Çalışmanın sonucunda, 
menopozal dönemdeki kadınlara uygulanan aromaterapinin uyku kalitesini ve yaşam kalitesini artırdığı sap-
tanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Uyku Kalitesi, Yaşam kalitesi, Aromaterapi, Lavanta Yağı, Limon Yağı

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç Dr. Aynur KIZILIRMAK ve Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER tarafından danış-
manlığı yapılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Hem-
şirelik Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış Meryem GÜRLER’in “Menopozal Dö-
nemdeki Kadınlara Uygulanan Aromaterapinin Uyku Ve Yaşam Kalitesine Etkisi” Konu Başlıklı, Yüksek 
Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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RUHSAL YÖNDEN RİSK ALTINDA OLAN KADINLARIN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ İLE 
YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nihan ALTAN SARIKAYA, Sevcan ÖZ, Selda ÖZTÜRK
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 

Edirne / Türkiye
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Öz: Giriş: Kadınların toplumlarda çeşitli rolleri bulunmakta ve bu rollerin başında anne olmak ve sağlıklı 
nesiller yetiştirmek gelmektedir. Toplumsal yönden sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi için kadınların fiziksel 
ve ruhsal yönden sağlıklı olmaları son derece önemlidir. Yaşamda karşılaşılan bazı stresörler kadınların ruh-
sal sağlıklarını olumsuz etkilediği gibi yapılan çalışmalarda, psikiyatrik bozuklukların birçoğunun kadınlarda 
daha fazla görüldüğünü belirtilmektedir. Kendini toparlama gücü; yaşanan olumsuz yaşam olayları karşısında 
sorunlarla baş edebilme, kısa sürede toparlanabilme ve uyum sağlama gücü olarak tanımlanmaktadır (Murphy, 
1987:84-105, Masten ve ark., 1990:236-256, Benard, 1991:44-48). Kısacası kendini toparlama gücüne sahip 
bireyler yaşamda karşılaştıkları stresli durumları fark edip yönetebilen ve çözüm önerileri getirebilen fizik-
sel ve ruhsal yönden sağlıklı bireylerdir. Yaşamda meydana gelen çeşitli engellenmeler, zorlanmalar ya da 
olumsuz değişimler bireylerin kendini toparlama güçlerini etkileyerek, zamanla yaşamdan aldıkları doyumu 
da azaltacağı düşünülmektedir. Amaç: Çalışma ruhsal yönden risk altında olan kadınların kendini toparlama 
gücü ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Tanımlayıcı ve 
ilişki arayıcı özellikte olan bu çalışma Temmuz-Ağustos 2017 tarihleri arasında, internet üzerinden ‘Online 
Anket Sistemi’ kullanılarak, sosyal paylaşım sitelerinde (facebook, twiter) uygulanmıştır. Araştırmanın örnek-
lemini araştırmaya katılmayı kabul eden ve ‘Risk Faktörlerini Belirleme Listesinden’ en az birini işaretleyen, 
ruhsal yönden risk altında olan 317 kadın oluşturmuştur. Sınırlılıklar: Araştırmanın yalnızca sosyal paylaşım 
sitelerinde uygulanmış olması araştırmanın sınırlılığı olarak değerlendirilebilir. Yöntem: Veriler, araştırmacı 
tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Terzi (2015) tarafından geçerlilik güvenirli-
ği yapılan Kendini Toparlama Gücü Ölçeği (KTGÖ), Dağlı ve Baysal (2016) tarafından geçerlilik güvenirliği 
yapılan Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) ve bireylerde kendini toparlama gücünün incelenebilmesi için Terzi 
(2015) tarafından oluşturulmuş Risk Faktörlerini Belirleme Listesi ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri, yüz-
delik dağılımlar, ortalamalar, standart sapma, One Way ANOVA testi, Pearson Korelasyon testi ve Regresyon 
analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21 istatistik programı ile analiz edilmiş, 
KTGÖ için Cronbach’s Alpha kat sayısı 0.93, YDÖ için Cronbach’s Alpha kat sayısı 0.85 olarak bulunmuştur. 
Bu çalışmanın uygulanabilmesi için Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’ndan Sayı:TÜTF-
BAEK2017174 Tarih:26.07.2017 yazılı izin alındıktan sonra, online anket sistemi üzerinden çalışmaya katılan 
kadınlardan gönüllü olup olmadıkları sorusuna ‘evet’ yanıtını verenler araştırmaya dahil edilmiştir. Bulgular: 
Araştırmaya katılan kadınların %55,8’inin 26-40 yaş aralığında olduğu, %47,6’sının evli, %57,7’sinin üni-
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versite mezunu, %48,6’sının memur, %81,4’ünün orta gelir seviyesine sahip olduğu, %61,5’inin şehirde ve 
%43,2’sinin Marmara bölgesinde yaşadığı saptanmıştır. Çalışmaya katılan kadınların %54,6’sı kişilerarası iliş-
kilerinden, %54,9’u yaşamındaki yakın kişilerin desteğinden memnun olduğunu ve % 46,4’ü günlük yaşantı-
sında çoğunlukla mutlu biri olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların kendini toparlama gücü ile yaşam doyumları 
arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışmada kendini toparlama gücü, yaşam 
doyumunu anlamlı bir şekilde yordayıp, kendini toparlama gücüne ilişkin toplam varyansın % 24,8’ini açıkla-
maktadır. Kişilerarası ilişkilerinden ve kendine yakın kişilerin desteğinden memnun olan, günlük yaşantısında 
çoğunlukla mutlu olan bireylerin, kendini toparlama gücü puan ortalamaları ve yaşam doyum puan ortalama-
ları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Çalışma, kendini toparlama gücü ölçeğinden alınan puanlar 
yükseldikçe yaşam doyumu ölçeğinden alınan puanlarında yükseldiğini ortaya koymuş ve kendini toparlama 
gücünün yaşam doyumu açısından önemli bir yordayıcı olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda kişilerarası iliş-
kilerinden, kendine yakın kişilerin desteğinden memnun olan ve günlük yaşantısında çoğunlukla mutlu olan 
kadınların kendini toparlama gücü ve yaşam doyum puanlarının diğer bireylere göre anlamlı olarak yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kendini Toparlama Gücü, Yaşam Doyumu
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TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞININ KADINLARDA YARATTIĞI   
PSİKOLOJİK ŞİDDET VE ÜREME SAĞLIĞINA ETKİSİNE TEORİK BAKIŞ

Hülya ÇAKIR, Hatice BAŞ
Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Yozgat / Türkiye

hulya.cakir@bozok.edu.tr
ID:332 K:312

Öz: Giriş: Kişilerin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikler “cinsi-
yet” olarak tanımlanmaktadır. Bu özelliklerin yanı sıra toplum içerisinde kadın ve erkeğe yüklenen roller ise 
“Toplumsal Cinsiyet” kavramının oluşmasına neden olmuştur (Vefikuluçay vd., 2007: 35). Toplumsal cinsiyet 
kavramı sosyo-psikolojik ve kültürel olanı vurgulamak ve biyolojik olandan ayırmak için kullanılmaktadır 
(Başak, 2010: 29). Toplumsal cinsiyet hiyerarşisi; kadın ve erkeğin toplumsal hiyerarşideki farklı konumlarını 
yansıtan, toplumsal değer atfedilmiş kaynaklar, güç, prestij ve kişisel özgürlük gibi ödüllerin eşitsiz dağılımını 
anlatmak için kullanılan bir kavrama karşılık gelmektedir (Kottak, 2008:443). Cinsiyet ayrımcılığı, daha çok 
iş ve eğitim gibi alanlarda ortaya çıkmaktadır. Kızların daha az okutulmaları veya belli okullara sadece erkek-
lerin ya da sadece kızların alınması bu ayrımcılığın örneklerindendir (Yaşın-Dökmen, 2009:118). Kadınların 
yaşadığı ayrımcılığın en belirgin göstergelerinden biri olan şiddet bireyler arası kültürel, ekonomik ve sosyal 
değişimler göstermekle birlikte, genellikle toplumsal kuralları belirleyen erkek egemen ideolojinin de etkisiy-
le, erkeğin kadın üzerinde hakimiyet sağlamak amacıyla kadına uyguladığı çeşitli şiddet davranışları şeklinde 
karşımıza çıkmakta, bir otoriteyi kanıtlama ve egemenlik ilişkisinin sürdürülme aracı olarak kullanılmaktadır 
(Aksakal ve Atasayar, 2011:2). Kadınlar ilişkilerinde flörtlerinden, evliliklerinde eşlerinden, iş hayatında yö-
neticilerinden vb. çeşitli şekilde şiddete maruz kalabilmektedir. Toplumsal hayatta, aile içinde ve iş yerinde 
kadınların fiziksel şiddet, cinsel taciz vb. olumsuzluklarla karşılaşmaları aslında şiddetin türü ne olursa olsun 
psikolojik şiddete de maruz bırakmaktadır. Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet gibi somut izler bırakmadığı için 
kanıtlanması oldukça güçtür. Kadına yönelik şiddetin kadın morbiditesini ve mortalitesini etkileyen önemli 
sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Kadınların çeşitli şekillerde maruz kaldıkları şiddet sonucu olumsuz yönde 
etkilenen vücut yapılarının başında üreme sistemleri gelmektedir (PAHO, 2003). Maruz kalınan koşullar bi-
reylerde stres düzeyinin artmasına yol açmakta ve vücudun strese karşı verdiği cevabın sonucunda çok fazla 
serbest radikal olarak adlandırılan maddeler üretilmektedir. Meydana gelen serbest radikaller, enzim aktivitesi-
ni ve yapısal proteinlerin fonksiyonunu engelleyerek organizmada protein hasarına sebebiyet verebilmektedir. 
Vücutta işlev gören hormonların büyük bir kısmının lipit ve protein yapıda olduğu göz önünde bulundurulursa 
oluşan serbest radikallerin hormonlar üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılabilir. Hormon seviyelerindeki değişik-
ler de diğer organ sistemleri gibi direkt olarak üreme sistemi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir (Guyton ve 
Hall, 2007). Amaç: Bu çalışmada doğrudan gözlemlenemeyen ve etkilerinin ortaya çıkması çok daha uzun 
süre gerektiren ve kadınların önemli sağlık sorunları yaşamasına sebebiyet veren psikolojik şiddete maruz kal-
malarının üreme sağlıklarında yarattığı olumsuz etkiler üzerinde durmak amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma 
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literatür çalışması olduğu için kurum veya etik kurul izni alınması gerekmemiştir. Literatür çalışması sonu-
cunda elde edilen bilgiler ve konu ile ilgili daha önce yapılmış bazı araştırma verilerinden yararlanılarak konu 
başlığı teorik çerçevede değerlendirilmiştir. Kapsam: Ataerkil toplum yapısından kaynaklanan asimetrik güç 
ilişkisi dolayısıyla şiddete en çok kadınların maruz kalması ve “şiddet mağduru” olması sebebiyle çalışmanın 
kapsamı kadınlarla sınırlı tutulmuştur. Sonuç: Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı dolayısıyla toplumda kadınların 
sağlıklı yaşama, ihmal ve istismardan korunma, eğitim ve üretime katılma yani çalışma hakkı başta olmak 
üzere temel insani hakları dahi ihlal edilebilmektedir. Kadınların eğitim hakkının ihlal edilmesi; erkeklere göre 
eğitim düzeylerinin daha düşük olmasına dolayısıyla profesyonel ve teknik eğitimden de yoksun kalmasına 
neden olmakta ve çalışma hayatında yer almalarının önünde engel teşkil etmektedir. Ayrıca iş yaşamına gir-
meye çalışan kadınların, çoğu hukuki yaptırımlardan uzak, aile veya eşin karşı çıkması, işe alınmada cinsiyet 
ayrımcılığı ve iş yerinde cinsel taciz vb. konuları da içeren pek çok engelle karşılaşabilmektedir. Şiddet kadın-
ların hayatına korku ve güvensizliği sokmakta, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. 
Kadına yönelik şiddet sadece kadına fiziksel ve ruhsal anlamda zarar vermekle de kalmayıp aynı zamanda 
sosyal açıdan kendilerini geliştirmelerini engellemesi dolayısıyla da kadınlara ve topluma zarar veren önemli 
bir sosyal problemdir. Şiddetin her türlüsü yarattıkları olumsuzluklarla bireylerin yanı sıra toplumun sağlığını 
da olumsuz etkilemektedir. Kadına ve erkeğe, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve şiddet konusunda 
bilinçlendirici eğitimlerin aktif olarak verilmesi, bu eğitimlere katılımlarının sağlanması öncelikli hedef olarak 
belirlenmelidir. Ayrıca kadına yönelik şiddete dikkat çekici kampanyaların etkin ve sonuç verecek şekilde sür-
dürülmesi, kadının şiddet sonrasında kurumlara başvurmasının daha kolay hale getirilmesi, kurumların yüksek 
güvenlikli alanlar haline getirilerek kadınların can güvenliklerinin sağlanmasıyla kadının korunması ve şiddet 
uygulayana caydırıcı önlemler alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Psikolojik Şiddet, Kadın 
Üreme Sağlığı
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KANSER HASTALARININ KAYGILARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN (ASSESSMENT OF 
SURVIVOR CONCERNS) TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Pınar SERÇEKUŞ, Okan VARDAR, Hatice BAŞKALE
Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Denizli / Türkiye

okan192192@outlook.com
ID:331 K:139

Öz: Giriş: Kanser, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir sağlık sorunudur. Litera-
türde kanser tanısı alan hastaların yaşam deneyimlerine yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda 
kanser hastalarının hastalık sürecinde çeşitli zorluklar yaşadıkları ve sağlık personeli tarafından desteklenme 
ihtiyaçlarının olduğu gösterilmiştir. Yaşanan zorlukların yanı sıra kanser hastalarının tedavinin üstesinden ge-
lememe ya da hastalığın tekrar etmesine yönelik endişeler yaşadığı da bilinmektedir. Bu anlamda hastaların 
yaşadıkları endişenin değerlendirilmesini sağlayan, kısa sürede uygulanabilen, pratik bir ölçüm aracına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Ülkemizde kanser hastalarının endişelerinin değerlendirilmesine yönelik bir ölçme aracına rast-
lanamamıştır. Geçerlik ve güvenirliğinin yapılması planlanan Kanser Hastalarının Kaygılarını Değerlendirme 
Ölçeği, Gotay ve Pagano tarafından 2007 yılında, kanser hastalarında, kanserin tekrarlamasına ve genel sağlığa 
yönelik korkuyu değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek, “hiç” ve “çok fazla” olarak değerlendirilen 
4 lü likert tipi bir ölçek olup, çok kısa sürede uygulanabilmektedir. Amaç: Bu araştırma, kanser tanısı almış 
ve kemoterapi tedavisi görmekte olan bireylerde; Kanser Hastalarının Kaygılarını Değerlendirme Ölçeğini 
Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmış metodolojik bir çalışmadır. 
Kapsam: Araştırmanın örneklemini Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Fahri Gökşin Onkoloji Birimi 
Kemoterapi Ünitesine kemoterapi tedavisi almaya gelen, en az ilköğretim mezunu, 18 yaş üstü ve kanser tanısı 
almış, araştırmaya katılmayı kabul eden 150 hasta oluşturmaktadır. Yöntem: Veri toplamak amacıyla Tanıtıcı 
Bilgi Formu, 20 maddeden oluşan 4’lü likert Sürekli Kaygı Ölçeği ve toplam 5 maddeden ve 2 alt ölçekten 
oluşan 4’lü likert Kanser Hastalarının Kaygılarını Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya 150 kişi 
dahil edilmiştir. Katılımcılardan 40 tanesi ile 4 hafta sonra bir kez daha görüşülmüş ve bu kişilere “tekrar test” 
amacıyla Kanser Hastalarının Kaygılarını Değerlendirme Ölçeği bir kez daha uygulanmıştır. Araştırmadan 
elde edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Araştırmanın istatis-
tiği açıklayıcı faktör analizi, güvenirlik analizi, test tekrar test analizi, korelasyon analizi ve paired samples t 
testi kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca paralel form güvenirliği için Sürekli Kaygı Ölçeği ile Kanser Hastalarının 
Kaygılarını Değerlendirme Ölçeği toplam puan ortalamaları arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Çalışmanın 
yapılabilmesi için kurumlardan yazılı izinler, katılımcılardan sözlü ve yazılı onam alınmıştır. Ayrıca Pamukka-
le Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 31.05.2016 tarih ve 11 sayılı kurum 
izni alınmıştır.  Bulgular: Katılımcıların çoğunluğu 41-57 yaş aralığında, bayan, evli, ilköğretim mezunu olup, 
herhangi bir işte çalışmamaktadır. Hastalar meslek grubu bazında ele alındığında çoğunluğun emekli olduğu 
ve yine önemli bir kısmının ekonomik durumlarını gelir gidere denk şeklinde ifade ettikleri bulunmuştur. Ka-
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tılımcıların %37,3’ü meme, %23,3’ü akciğer %18’i kolon, %15,3’ü diğer ve %6’sı jinekolojik kanser tanısı 
almıştır. Kanser Hastalarının Kaygılarını Değerlendirme Ölçeğinin yapı geçerliğini ve faktör analizine uygun-
luğunu ölçmek için Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına 
göre faktör yüklerinin ve açıklanan varyansın yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. KMO katsayısı 0,73 ve 
Bartlett testi sonucu X2 =197,763, p=0,000 bulunmuştur. Ölçeğin cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.77’dir. 
Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre iç tutarlılık katsayısının oldukça güvenilir olduğu, ölçeğin her bir madde-
sinin ölçeği temsil ettiği, madde-toplam puan korelasyonu doğrultusunda ölçeğin her bir maddesinin kullanı-
labilir güvenilirlikte olduğu bulunmuştur. 4 hafta sonra 40 hasta üzerinde yapılan uygulamada, test tekrar test 
korelasyon katsayısı r=0.70 ve p=0,000 bulunarak pozitif yönde anlamlı bir istatistik elde edilmiştir. Sonuç: 
Kanser Hastalarının Kaygılarını Değerlendirme Ölçeğinin Türk kanser hastaları üzerinde kullanılabileceği ve 
geçerli-güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kanser, Kaygı, Ölçek, Geçerlik ve Güvenirlik
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DOĞUM SONU DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

Saliha YURTÇİÇEK, Nezihe BEJİ, Meltem MECDİ KAYDIRAK
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları  

Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye
salihayurtcicek@gmail.com

ID:326 K:299

Öz: Giriş: Kadınlar erkeklere kıyasla iki kat daha fazla duy gudurum bozuklukları yaşar. Çocuk doğurma 
yaş larında bu hastalıkların insidansı en yüksek seviyeye ula şır. Doğum sonrası dönem kadının psikiyatrik 
ha alıklara en fazla yakalanma riski taşıdığı dönemdir. Özellikle lohusalığın ilk bir haftası, fizyolojik ve psi-
kolojik yönden bir geçiş dönemidir. Sistemlerdeki hızlı değişimler ve hormonlarını ani değişiminin yanı sıra 
annenin içinde bulunduğu fiziksel problemler, bebek ve ebeveynin yeni dönemdeki değişimlere uyum sağla-
yamaması bir takım ruhsal sorunlara yol açabilmektedir. Postpartum duygu durum bozuklukları, nispeten iyi 
özellikteki postpartum hüzünden psikiyatrik bir acil durum olan postpartum psikoza kadar geniş bir yelpazeyi 
kapsar. Son yıllarda, psikiyatrik uygulamalarda tanı kriterlerinin özgün şekilde geliştirilmeleri, dünya da ya-
pılan çalışmalarda mizaç bozukluklarının kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha sık görülmesi ve başlangıç 
pikinin doğurganlık yıllarına denk geldiğinin gösterilmesi, uluslararası sağlık gündeminde kadınla ilgili ko-
nuların öne çıkarak önem kazanmaları ile postpartum psikiyatrik tabloya gösterilen ilgi giderek artmaktadır. 
Peripartum dönemde kadınların %80’inden fazlasında mizaç dalgalanmaları görülebilmektedir. Çalışmalar 
primiparların bebek bakım becerilerinin multiparlardan daha az olduğunu ve primiparların daha fazla kor-
ku yaşadıklarını göstermektedir. Zorlukların yanında, birçok kadın, “lohusalık hüznü” (baby blues) ,  ank-
siyete ve depresyon gibi psikolojik değişiklikleri içeren geçici durumlar yaşar. Hastaları Önleme ve Kontrol 
Merkezi’nin (CDC) yaptığı incelemeye göre kadınlar %8-%19 oranında sık postpartum depresyon semptom-
larını yaşadığını belirtmiştir. Bir sistematik derlemede özellikle yüksek gelirli ülkelerde major depresif bozuk-
lukların prevelansı gebelik boyunca %3.1 - %4.9 ve postpartum ilk 3 ay içinde %4 - %7 olarak belirtilmiştir. 
Anteatal ve postnatal depresyon prevelansı düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre daha 
yüksektir. Bebek sağlığı ve refahını arttırmak için program ve araştırmalar sağlayan bir Kuzey Amerikan orga-
nizasyonu, kadınların postpartum dönemde en az bir kez  depresyon, post-travmatik stres bozukluğu açısından 
taranmasını ve semptomları olanların değerlendirilmesini ve tedavi edilmesini  önerir. Doğum sonu dönemde; 
ağlama hali, irritabilite, hafıza bozuklukları, konsantrasyon eksikliği, çaresizlik hissi, konfuzyon, bebeğe karsı 
ilgi eksikliği, üzgünlük hali, anksiyete, eşe karsı düşmanca tutumlar, yorgunluk, huzursuzluk ve gerginlik, 
depresyon üzüntü, ilgi ya da istek kaybı, suçlu hissetme ya da düşük öz-değer, bozulmuş uyku ya da iştah, yor-
gunluk hissi ve düşük konsantrasyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik, hezeyanlar, halüsinasyonlar ve an-
nede kendisine ya da bebeğine zarar verme düşünceleri gibi duygusal bozukluk belirtileri görülebilir. Eğitim, 
sosyal destek, çevresel değişiklikler, hospitalizasyon, psikoterapi, antipsikotikler, elektrokonvülzif terapi gibi 
yöntemler tedavide kullanılabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde kadınların %97’si prenatal bakım hizmetlerinden 
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yararlanırken, ülkemizde bu oran %67.5’tir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada kadınların sadece %35’inin 
postpartum bakım hizmetlerinden yararlandığını belirtmektedir. Postpartum bakım hizmetleri içinde daha çok 
anne ve bebek ölümleri ile ilgili hastalık nedenleri ve bunların kontrol altına alınmasına öncelik verilmekte-
dir. Türkiye’de doğum yapan anneler genellikle 24 saat sonra hastaneden taburcu edilmektedir. İlk 24 saatte 
acil olarak gelişebilecek bazı komplikasyonları önlemek için bu süre yeterli olarak görülebilir. Ancak doğum 
sonu dönemde annenin yeni durumuna uyum sağlamasına destek için bu süre yetersizdir. Doğumdan sonraki 
ilk günde, sağlık personeli ile yoğun etkileşim içinde olan annenin postpartum döneme uyum yapabilmesinde 
ailenin yanı sıra, sağlık çalışanlarından, özellikle hemşirelerden aldığı bakımın önemi büyüktür. Perinatoloji 
hemşirelerinin erken müdahaleleri başlatabilmek ve psikiyatrik ya da mental sağlık profesyonellerine sevki 
gerçekleştirebilmek için postpartum dönemde psikolojik ya da anksiyete bozukluklarını önceden belirleyip 
tanımlamayabilmesi gerekir. Amaç: Bu çalışma kadınlarda doğum sonu duygusal bozuklukları incelenmek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu çalışmada postpartum dönemde görülen duygusal bozuk-
luklar ve bu bozuklulların sıklık, belirti, tedavi ve hemşirelik yaklaşımı gibi kapsamaktadır. Sınırlılıklar: 
Çalışma, son otuz yıl içinde konu ile ilgili uygun görülen kaynaklarla sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu çalışma 
literatür taranarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Etik kurul 
izni alınmamıştır.  Bulgular: Bu çalışma  literatür taranarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve ku-
rum izni gerektirmemektedir. Sonuç: Çoğu kadın postpartum depresyonu anne ya da bir kadın olarak ve sosyal 
açıdan kabul edilebilir bulmadığı için ailelerinden ve çevrelerinden saklarlar. Bu hastalığın tedavi edilmesi çok 
önemlidir çünkü bu durum intihar gibi vahim sonuçlar verebilir. En azından bir sağlık uzmanına danışılması 
bilgilendirme ve eğitim ile gerekli desteğin ya da tedavinin alınmasında büyük fayda vardır. 

Anahtar Kelimeler: Postpartum, Hüzün, Depresyon, Anksiyete
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GEBELİKTE GÖRÜLEN JİNEKOLOJİK KANSERLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Saliha YURTÇİÇEK, Ergül ASLAN, Meltem MECDİ KAYDIRAK
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları  
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Öz: Giriş: Jinekolojik kanserler üreme çağında yaygın olarak görülür. Gebeliğin kanserle komplike olması 
önemli bir sorundur. Gebelikte tanısı konulan kanser, gebe ve ailesi için derin etki yaratan dramatik bir olaydır. 
Gebelikte kanser görülme sıklığı %0.02-0.1 arasında değişmektedir.  Bu insidansın doğurganlık yaşındaki ar-
tışla birlikte artması beklenmektedir. Gebelikle ilişkili kanser tanımı genel olarak “gebelik sırasında ya da do-
ğumdan sonra 1 yıl sonrasına kadar tanının konulması” olarak ifade edilmektedir. Tüm kanserlerin %1’i, jine-
kolojik kanserlerin %3’ü gebelik döneminde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca gebelikte görülen maternal ölümlerin 
%5’i kanser tanısı konulan hastalar arasında meydana gelmektedir. Gebelikte meme kanseri,  hematolojik ve 
gastrointestinal maligniteler sık olarak görülür.  Gebelikte en sık karşılaşılan jinekolojik kanserler ise sırasıyla 
serviks kanseri ve over kanseridir. Danimarkada 1977–2006 yılları  arasında gebelikte kanser tanısı konulmuş 
2426 kadın ile yapılan bir çalışmada en sık görülen üç kanser türü melanom, rahim ağzı ve meme kanseri 
olarak belirlenmiştir. Ülkemizde 2000-2015 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı’nda yapılan benzer bir çalışmada ise (n: 32)  2000-2015 yılları gebelik sırasında kanser 
tanısı alan 32 hasta ile yapılan çalışmada en sık karşılaşılan kanserler; meme kanseri (%34,4), hematolojik ma-
ligniteler (%15,6) ve gastrointestinal maligniteler (%15,6) olarak saptanmıştır. Gebelik sırasında görülen anor-
mal Papsmear çok daha yaygın bir durumdur ve konservatif olarak yönetilebilmektedir. İntraepitelyal evrede 
kesin tedavi postpartuma kadar ertelenebilir. İnvaziv kanser tedavisi fetüsün gestasyonel yaşına bağlıdır. Gebe-
liğin sonlandırılması istenmediğinde, radyasyoterapi ve kemoterapi kullanımı abortus ve fetal malformasyon 
riskine yol açabilir. Bu risk ilk trimesterde daha fazladır ve tercih edilen kemoterapötik ajanların kullanımına 
göre değişir. İkinci veya üçüncü trimesterde fetal malformasyon veya abortus riskinde artışa dair çok az kanıt 
bulunmaktadır.  Birinci trimesterde kanser teşhisi konulan gebelerde, çoklu kemoterapi veya radyoterapi sonu-
cu konjenital malformasyon riski çok yüksek olduğu için gebelik sonlandırma önerilebilir. Gebelik ilerledikçe 
malformasyon riski azalır ve gebelik sonlandırmaya ilişkin kesin öneri yoktur. Seçilmiş olgularda, tümörün 
büyümesini yakından izlerken, fetal olgunluğa ulaşılana kadar tedavinin ertelenmesi düşünülebilir. Kanser 
tedavisinde son yıllarda kaydedilen ilerleme, tedavi şansını artırmıştır.  Tedavi uygun görüldüğünde modifi-
kasyonlarla veya erteleyerek gecikme ile gebelik riske atılmamalıdır. Bununla birlikte, tedavide değişiklik ya-
pılamayan tedavi protokollerinde teratojenik kanser tedavisi sonucu fetüsün hasar görmesi önlenmeye çalışıl-
malıdır. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedavi bazı özellikler gösterse de gebelikte jinekolojik kanserlerin 
tedavi seçenekleridir. Cerrahi müdahale gebeliğin her trimesterinde güvenle uygulanabilir. Tedavide, anne için 
uygulanan tedavinin yararlarının fetüsün potansiyel riskinden daha fazla olup olmadığı değerlendirilmelidir. 
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Kullanılan anestezik ajanların genel anlamda fetüs için güvenilir olduğu bilinmektedir. Farklı tanı ve terapötik 
yöntemlerin yararları ve riskleri hem anne hem de fetüs için dikkatle dengelenmelidir. Tedavi zamanlamasının 
yanlış yapılması ve bunların sonucunda tanıda yaşanan gecikmeler tedavinin çoğunlukla postpartum döneme 
bırakılmasına neden olarak hem maternal hem de neonatal sonuçları negatif yönde etkileyebilmektedir. Kan-
serli gebe hastalar, maternal ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine erişimi olan multidisipliner bir ortamda 
tedavi edilmelidir. İyatrojenik prematüreitin önlenmesi, tedavi stratejisinin önemli bir parçası gibi görünmek-
tedir. Gebelik sırasında tanı koyulan kanser hastalarının çoğunda emosyonel stres gözlenir. Gebe kadında kan-
ser tanısı ile birlikte, gebeliğin devamı, kanser tedavisinin fetüs üzerine etkileri, gelecekte gebe kalamayacağı, 
çocuğunu büyütemeyeceği ile ilgili kaygılar ve ölüm korkusu yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu hastaların hem 
gebelikle hem de kanserle ilgili sorunları olacaktır. Bu dönemde anne, fetüs ve aile, sağlık ekibinin kapsamlı 
tedavi ve bakımına gereksinim duyarlar.Ekip içi iletişim sağlayan ve ekip içerisinde önemli role sahip olan 
hemşireler hastaların bütünsel değerlendirilmesinden sorumludur.  Bakım verici rolünün yanında eğitim ve 
danışmanlıkta etkin rol alırlar. Jinekolojik kanserli hastalarda bireysel yaklaşım önemli olup, hemşirenin fer-
tilitenin korunması ve cinselliğin devamının sağlanmasında da etkin danışmanlık vermelidir. Özetle; hemşire 
sağlığın geliştirilmesi ve korunması, tanı, tedavi ve rahabilitasyon aşamalarında çok yönlü bakım sağlayan 
sağlık profestonelidir.  Amaç: Bu çalışma gebelikte görülen jinekolojik kanserleri incelemek ve hemşirenin rol 
ve sorumluluklarını tartışmak amacıyla yazılmıştır. Kapsam: Yapılan bu çalışma gebelik, kanseri ve hemşire 
gebelik ve kanser anahtar kelimelerini içeren tarama ile elde edilen İngilizce ve Türkçe kaynakları kapsamak-
tadır. Sınırlılıklar: Çalışma, İngilizce ve Türkçe kaynaklarla sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu çalışma literatür 
taranarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Etik kurul ve kurum 
izni alınmamıştır. Bulgular: Bu çalışma literatür taranarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve ku-
rum izni gerektirmemektedir. Sonuç: Gebelik döneminde jinekolojik tümörlerin insidansı son yıllarda önemli 
bir yükseliş göstermiştir. Kanserli gebe hastalar, maternal ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine erişimi olan 
multidisipliner bir ortamda tedavi edilmelidir. Anne ya da fetüs için prognozu etkilemeden tedavinin uygun 
zamanlaması önem taşımaktadır. Bu hastaların üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında ve bu konuda deneyimli 
sağlık ekibi tarafından takip edilmesi önerilir.  

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Kanser, Hemşire
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POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARIN ENERJİ VE BESİN ÖĞESİ ALIMLARI İLE 
ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru MELEKOĞLU, Emine AKAL YILDIZ
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,   Ankara / Türkiye

ebru.melekoglu@hacettepe.edu.tr
ID:323 K:308

Öz: Giriş: Polikistik over sendromu (PKOS), oligo-ovulasyon veya anovulasyon, hiperandrojenizm ve çok 
sayıda ovaryan kistlerle karakterize, sık görülen endokrin bir bozukluktur. Bu belirtiler ve bulgular, bireylerde 
zaman içinde değişebildiği gibi, bireyler arasında da oldukça farklı olabilir. Etiyoloji kesin olarak bilinme-
mekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkmış sık görülen kompleks bir hastalık 
olarak değerlendirilebilir. Sendromun patofizyolojisinde gonadotropin dinamiğinde değişiklikler, steroidoge-
nez defektleri, insülin salınım ve etki bozuklukları beraberinde genetik faktörler ön plana çıkmaktadır. PKOS; 
hiperandrojenizm, hiperinsülinemi ve glikoz intoleransı ile seyredebildiği gibi infertilite, tip 2 diyabet, kardi-
yovasküler hastalık ve endometriyum kanseri gibi uzun dönem sağlık sorunlarına da neden olabilir. PKOS’lu 
kadınlarda özellikle santral obezite sık görülür ve obezitenin PKOS semptomlarını daha da kötüleştirdiği bi-
linmektedir.  Buna karşılık PKOS’un obeziteye yol açtığını düşündüren kanıtlar da vardır. Hiperinsülinemi 
gibi metabolik faktörler postprandiyal termojenezi ve bazal metabolik hızı azaltır ve bu değişimler PKOS’lu 
kadınlarda ağırlık artışına yol açabilmektedir. Özellikle de obez PKOS’lu hastalarda, metabolik sendrom ge-
lişme riski daha da artmaktadır. Bu nedenle bel çevresi ölçümü, metabolik sendromu öngörebilmek açısından 
oldukça duyarlıdır ve 80 cm sınır değer olarak kabul edilmektedir. Metabolik sendrom kapsamında, hastalarda 
özellikle, insülin direnci ve hiperinsülinemi, diabetes mellitus, obezite, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık 
ve hiperandrojenizm görülme riskinde artış olabilmektedir. PKOS’da; düşük glisemik indeks, düşük glisemik 
yük, yüksek protein, düşük karbonhidrat veya modifiye yağ asidi diyetlerini içeren optimal diyet makro besin 
bileşimine odaklanan alternatif diyet yaklaşımları olumlu hormonal veya metabolik etkileri olduğu veya uzun 
süreli ağırlık kaybı sağlanması ve sürdürülmesinde daha etkili olduğu öne sürülmektedir. PKOS’lu kadınların 
tedavisinde diyet ve yaşam tarzı değişikliği öncelikli olarak görülse de diyet kompozisyonuna yönelik literatür 
sınırlıdır. Son yıllarda PKOS’da vücut ağırlığı kaybının klinik yararları vurgulanmış olsa da henüz PKOS için 
optimal diyet kompozisyonu hakkında bir görüş birliği yoktur. Amaç: PKOS olan ve olmayan kadınların gün-
lük enerji ve besin ögesi alımlarının değerlendirilmesi, beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının ve bazı 
antropometrik ölçümlerinin belirlenerek karşılaştırılması ve PKOS ile ilişkilendirilmesidir. Yöntem: Çalışma, 
1 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Mersin ilinde Silifke Devlet Hastanesi’ne başvuran18 yaş üzeri 
premenopozal 65 PKOS tanısı almış ve benzer özelliklerde 65 sağlıklı kadın olmak üzere toplam 130 birey 
üzerinde yapılmıştır. Bireylerin genel ve antropometrik özelliklerini, 3 günlük besin tüketim ve fiziksel akti-
vite kaydını sorgulamak üzere hazırlanan soru kağıtları araştırmacı tarafından gönüllü katılımcılara yüz yüze 
görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Veriler SPSS 21.0 paket programında, yüzdelik, ortalama, t testi, Mann-
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Whitney U, Kruskal-Wallis varyans analizi, korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmanın uygulanabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Girişimsel 
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (Sayı: B.30.2.HAC.0.05.07.00/84 Tarih: 23.01.2013) izinleri alın-
mıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda beden kütle indeksi (BKİ) değerlendirildiğinde PKOS’lu ve kontrol 
grubundaki kadınlar arasında BKİ’ye göre dağılım farklı olup, PKOS’lu kadınların çoğunluğunun hafif şişman 
veya obez, kontrol grubundaki kadınların ise çoğunluğun zayıf ya da normal olduğu bulunmuştur (p˂0.05). 
Bel çevresi ölçümleri ve bel/kalça oranlarına göre değerlendirildiğinde PKOS’lu kadınların kontrol grubu 
kadınlara göre şişmanlığa bağlı kronik hastalıklar açısından daha yüksek risk taşıdığı bulunmuştur (p˂0.001). 
Bireylerin enerji ve besin öğesi tüketimleri değerlendirildiğinde günlük enerji alımları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p=0.14).  Makro besin ögeleri değerlendirildiğinde; total yağ ve doymuş 
yağdan sağlanan enerji yüzdeleri ve bireylerin diyetlerinde tükettikleri doymuş yağ asidi miktarları PKOS’lu 
kadınlarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p˂0.05). CHO’dan sağlanan enerji 
yüzdesi ile posa alım miktarları ise kontrol grubunda daha yüksek bulunmuştur (p˂0.05). Sonuç: PKOS’da 
obezite, hiperandrojenizm, hiperinsülineminin yanı sıra infertilite, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık ve 
endometriyum kanseri gibi uzun dönem sağlık sorunlarının önlenmesinde vücut ağırlığı yönetimi, yeterli ve 
dengeli beslenme, doğru besin seçimi ve egzersiz alışkanlığının kazandırılması yönünden bilinçlendirilmesi 
önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, Beslenme Alışkanlıkları, Antropometrik Ölçüm, Obezite

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Emine AKAL YILDIZ tarafından danışmanlığı yapılan Hacettepe Üni-
versitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış Ebru MELEKOĞLU’nun “Polikistik Over 
Sendromu Olan Kadınların Diyet Glisemik İndeksi ve Yükü ile Obezite Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” 
Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.  
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GAZETELERDE BULUNAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNİN İNCELENMESİ

Semra KARACA, Gül ÜNSAL BARLAS, Esen ÖNGÜN, Yüksel CAN ÖZ, Gülçin KORKMAZ
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

karacasc@gmail.com
ID:322 K:285

Öz: Giriş: Tüm dünyada ve Türkiye’de önemli sosyal sorunlardan biri olan kadına yönelik şiddet, cinsiyet 
ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlalidir. Kavram olarak ise, kadının kişiliği ve varlığına yönelik fiziksel 
ve duygusal güç kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Kadınlar ülke, etnik köken, sınıf, din, ekonomik ve/veya 
sosyal statü gözetmeksizin, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmaktadır (Giden, 2012:12). Şiddet 
türü toplumdan topluma farklılık gösterse de aile içinde ve dışında kadına yönelik şiddetin coğrafi sınır, ekono-
mik gelişmişlik, öğretim düzeyine bakılmaksızın bütün toplumlarda son derece yaygın olduğu bilinmektedir. 
Medyaya yansıyan şiddet haberleri farklı şekillerde ifade bulmaktadır. Ağırlıkla fiziksel şiddet vakaları olmak 
üzere, şiddetin sorunlu bir anlatı ile medyada yer alması, gündelik yaşamda sıklıkla deneyimlenen fakat med-
yada yer vermeye değer görülmeyen “sıradan şiddet” olaylarının önemsizleştirilmesi ve kamu vicdanında yer 
bulmaması gibi sorunlar medyadaki şiddet haberlerine dair temel sorunlardandır (Bahar, 2010:182). İletişim 
teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucunda kitle iletişim araçlarının çok yaygın olarak tüketilmesi, toplumları 
etkisi altına alması, kitle iletişim araçlarının bireylerin yaşamları üzerindeki önemini giderek daha fazla arttır-
maktadır. Kitle iletişim araçları ile medyayı takip eden bireyler, bu araçlar vasıtasıyla sunulan haberlerdeki dil 
ve üsluptan etkilenmekte ve bilgi, kanaat, tutum, duygu ve davranışlarında değişimler oluşabilmektedir (Gö-
kulu ve Hosta, 2013:1847; Arslan, 2006:4). Kazalar, ölüm haberleri, kavgalar, tartışmalar, aşklar, iktidar mü-
cadeleleri, geçim derdi vb... konulu haberler, insanlara içinde yaşadığı gerçekliğin değerlerini, değerleri tehdit 
edenleri, normal ve anormal olan arasındaki ayrımı, kabul edilebilir olan ve kabul edilemez olanlar arasındaki 
ayrımı, sınırları ve gücün mücadele tarzlarını göstermektedir (İnci, 2013: 288). Gazetelerin gerçekliği şekil-
lendirmede önemli bir role ve güce sahip olduğu göz önüne alındığında, kadına yönelik şiddet haberlerinin 
sunumu ve üslubunun toplum üzerinde bu haberleri kanıksama ve normalleştirme eğiliminin kadına yönelik 
şiddetin artmasında çok önemli bir yere sahip olduğu düşünülebilir. Amaç: Bu araştırma gazetelerde yayım-
lanan kadına yönelik şiddet haberlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Araştırmada, 01.01.2013 ile 
31.12.2016 tarihleri arasında yayınlanan, tirajı 100.000’in üzerinde olan ve arşivlerine internet aracılığıyla ula-
şılabilen 10 gazete incelendi. Bu gazetelerde yer alan kadın şiddeti haberleri ‘kadına şiddet’, ‘kadın cinayeti’, 
‘namus ve töre cinayeti’, ‘eş şiddeti’, ‘kadın kurban’ anahtar kelimeleri kullanılarak tarandı. Bu araştırmanın 
örneklemini Türkiye’de meydana gelen 478 kadına yönelik şiddet haberi oluşturdu. Sınırlılıklar: Araştırma-
nın sınırlılıkları, internet üzerinden sınırlı sayıda gazeteye ulaşılabilmesi ve 100.000’in üzerinde gazete sayısı-
nın yetersiz olmasıdır. Yöntem: Araştırma retrospekif olarak yapıldı. Bu araştırma için taramalar, 4 – 10 Ocak 
2017 tarihleri arasında internet aracılığıyla yapıldı. 01.01.2013 ile 31.12.2016 tarihleri arasında yayımlanan 
haftalık tirajı 100.000’in üzerinde olan 14 gazete Google arama motoru ile incelendi. Bu gazetelerden arşiv-
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lerine internet aracılığı ile ulaşılabilen ve erişimi ücretsiz olan 10 gazetede ( Hürriyet, Posta, Sabah, Sözcü, 
Habertürk, Milliyet, Takvim, Türkiye, Vatan, Star); “kadına şiddet, kadın cinayeti, namus ve töre cinayeti, eş 
şiddeti, kadın kurban” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapıldı. Yapılan tarama sonucunda 949 gazete 
haberinden 770 kadına yönelik şiddet haberi çalışmanın evrenini oluşturdu. İncelenen 770 haberden 179’u ka-
dına yönelik şiddet ile ilişkili olmaması, 143’ünün aynı haber olması, 121 haberde şiddeti uygulayan ve şiddet 
mağduru kadın ile ilgili sosyodemografik verilere yer verilmemiş olması ve 18 haberin incelenen tarihlerden 
önce gerçekleşmiş olması nedeni ile çıkartıldı ve 478 kadına yönelik şiddet haberi örneklemi oluşturdu. Haber-
lerde yer alan verileri toplamak için araştırmacılar tarafından veri çekme formu oluşturuldu. Veriler tanımlayı-
cı istatistiksel analizler ile değerlendirildi. Bu araştırma için Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ 
nden 21.06.2016 tarih ve 49 protokol no’ lu etik kurul onayı alındı.  Bulgular: Yayımlanan haberlerde yer alan 
şiddet uygulanan 478 kadının yaş ortalaması 29.36±14.8 (min=12, max=92) olup, %56,3’ü evlidir. Kadınların 
%49,8’inin eşleri tarafından şiddete uğradıkları, %88,5’inin fiziksel şiddete maruz kaldıkları, en fazla haberin 
%25,9 oranında Marmara Bölgesi’nde ve en çok haberin % 42,1 oranında 2016 yılında yayımlandığı, 2013-
1016 yılları arasında şiddet sonucunda kadınların %62,6 (n=299)’sının hayatını kaybetmiş olduğu belirlen-
miştir.  Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre; kadınlar en çok fiziksel şiddete maruz kalmakta, en çok eşleri 
tarafından şiddet görmekte ve büyük çoğunluğunun hayatını kaybettiği görülmektedir. Her toplumda her türlü 
ayrımcılığa karşın erkek ve kadın ilişkisi insanlığın devamı için gereklidir ve şiddetin önlenmesi açısından 
medya önemli bir sorumluluk taşımaktadır. Bu bağlamda kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkı sağlaya-
bilecek en yaygın ve güçlü iletişim araçlarından biri olan medyanın, kadın haklarına, insan onuruna duyarlı 
haberler yapabilmelerinin ve medyada yer alan haberlerin bu sorumluluk açısından denetlenmesi önerilebilir.   

Anahtar Kelimeler: Kadına Şiddet, Gazete, Haber
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ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL İSTİSMARI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Gülçin KORKMAZ
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

gulcin.korkmaz@marmara.edu.tr
ID:321 K:285

Öz: Giriş: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çocuk İstismarı Önleme Komitesi tarafından, bir çocuğun, tam olarak 
anlamadığı, yeterli bilgi ya da gelişim düzeyine sahip olmadığı için rıza veremeyeceği veya kanunlara, top-
lumun sosyal tabularına uymayan herhangi bir cinsel aktivite içerisinde yer alması olarak tanımlanan çocuk 
cinsel istismarı,  fiziksel, duygusal, sosyal ve hukuki boyutları olan ve çocuk üzerinde yıkıcı etkilere yol açan, 
kapsamlı ve karmaşık bir sorundur (Polat, 2015:60). Cinsel ihmal ise, iki yaşından sonra cinsel kimliğine 
uygun davranmaya başlayan çocuğun, gelişim dönemine ve cinsiyetine uygun giydirilmesi, uygun oyuncak 
seçimi gibi tutum ve davranışların sağlanmaması, çocukların cinsel sömürüden korunmaması ve cinsel sömü-
rüye göz yumulması olarak tanımlanır (Acehan ve ark, 2013:598). Amaç: Bu derlemenin amacı, çocuk cin-
sel istismarını, sıklık ve yaygınlığı, beraberinde getirdiği sorunları ilgili literatür doğrultusunda ele almak ve 
önleme stratejilerini tartışmaktır. Yöntem:  “Çocuk Cinsel İstismarı, çocuk cinsel ihmali, önleme stratejileri” 
anahtar kelimeleri kullanarak literatür taraması yapılmıştır. Cinsel istismara uğrayan çocuklarda, depresyon, 
uyku bozuklukları, ağlama nöbetleri, travma sonrası stres bozukluğu, davranış problemleri, akademik başarıda 
azalma, yetişkinlikte intihar eğilimi, madde kullanımı, psikosomatik belirtiler, yeme bozuklukları, zedelenmiş 
cinsellik, anksiyete bozuklukları, kendini sorumlu tutma, damgalanma gibi etkilerinin olduğu bildirilmiştir 
(Eroğul ve Hasırcı, 2013:720; Gürhan, 2015:32). İstismarın neden olduğu utanç, suçluluk gibi tepkilerden 
dolayı olguların çoğu gizli tutulsa da çocuğa yönelik cinsel istismarın ülkemizde ve dünyada artış gösterdiği 
bilinmekte ve bu soruna yönelik önleme stratejilerinin önemi artmaktadır. Dünyada önleme stratejileri, genel 
adalet sistemi iyileştirmeleri, çoğu okul temelli olan; aileler, öğretmenler, gençlik hizmet çalışanları ve müda-
hale edebilecek konumda olabilecek diğer insanların da işbirliğini öngören eğitim programları, sosyal yardım 
programlarını, medya ve internet aracılığıyla yürütülen önleyici stratejileri kapsamaktadır. Genel olarak ülke-
mizde önleme stratejilerinin, üreme sağlığı, yakın ilişkiler, sağlıklı ve sağlıksız ilişkiler ile şiddet içeren iliş-
kilerden korunma yöntemleri, karar verme ve hayır deme becerisi, duygusal, fiziksel ve cinsel istismar/ihmal, 
toplumsal cinsiyet ve cinsellikle ilgili yanlış inanışları, iyi ve kötü dokunma ile ilgili eğitim konularını ele alan 
okul temelli farkındalık çalışmalarıyla, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
hastaneler bünyesinde her il için ayrı olmak üzere, kurumlar bünyesinde kurulması planlanan, adalet sistemi 
içerisinde defalarca ve çoğu zaman uzman olmayan kişiler tarafından adli işlemlerden geçirilirken örselen-
mesine ve hatta ikinci bir travma yaşamasına sebep olan uygulamaların ortadan kaldırmasını, çocuğun üstün 
yararını hedef alarak kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanması amacıyla kurulmaya başlanan Çocuk İzlem 
Merkezleri (ÇİM) ve bu merkezlerin kurulması ve işleyişinin sağlanması, ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 
oluşturulan “Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu”, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
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Fonu) işbirliği ile geliştirilip, Avrupa Birliği’nin mali ve UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmüş olan “Önce 
Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi”, kapsamında üniversiteler 
bünyesinde kurulmaya başlanan “Çocuk Koruma Merkezleri”  tarafından yürütülen faaliyetlerle sınırlı olduğu 
görülmektedir. Sonuç ve Öneriler: Çocuk cinsel istismarını önleme stratejileri, bilişsel gelişimdeki farklılıkla-
rı gidermek için öğrencilerin eğitim düzeylerine göre farklılaşan ve aktif ebeveyn katılımını içeren okul temelli 
programlara yönelik desteğin artırılması, bedensel ya da zihinsel engeli olan, yaşı küçük, ailesinde davranış 
bozuklukları olan, madde kullanımı olan, yetersiz sosyal desteği olan, suç oranının yüksek olduğu bölgelerde 
yaşayan risk grubundaki çocuklar için izleme, önleme ve güçlendirme programlarının planlanması, çocuk ko-
ruma komitelerinin kurulması için daha fazla kaynak ayrılması, medyanın doğru kullanımıyla multi-disipliner 
programların ve eğitim kampanyalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi, Lanzarote Sözleşmesi (Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüsüne Karşı Korunmasına İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi) gibi çocukların cinsel sömürü ve istismara karşı korunması konusunda diğer 
uluslararası metinlerle uyumlu ve kapsamlı ortak bir hukuki çerçeve oluşturmak ve uygulamaya geçirilmesini 
sağlamak,  alanında uzman, deneyimli kişilerden oluşan, çocuğun gizlilik hakkını koruyan Çocuk Hat’larının 
kurulmasını kapsamaktadır. Bu önleme stratejilerinin yanı sıra istismarı uygulayanın rehabilite edilmesi ya da 
riskli grupta olan bireylerin tespit edilmesi, tekrarlayan durumların altında yatan nedenlere yönelik önleyici 
tedavilerin geliştirilmesi, risk grubundaki bu kişilere yönelik güvenli hatlar aracılığıyla geliştirilen önleyici 
projelerin başlatılması henüz yeni bir strateji olsa da çocuk cinsel istismarını ve tekrarlanmasını önlemede 
anahtar bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Cinsel İstismarı, Çocuk Cinsel İhmali, Önleme Stratejileri
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KADININ HAYATINDA HAMİLELİK: NİTEL BİR ÇALIŞMA 

Müge KUNT, Arzu AKAR-GENÇER, Aysel TÜFEKÇİ AKCAN 
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / Türkiye

mugekunt149@gmail.com
ID:320 K:154

Öz. Giriş: Kadın için gelişimsel bir durum olarak tanımlanabilecek hamilelik dönemi önemli biyolojik deği-
şikliklerin yaşandığı fizyolojik bir süreç olduğu kadar karmaşık sosyolojik ve psikolojik bir süreçtir. Kadının 
annelik rolüne uyum süreci büyük ölçüde hamilelik döneminde gerçekleştir (Mermer, Bilge, Yücel & Çeber, 
2010). Kadın bu süreçte, eşiyle, çevresiyle, iş yaşamıyla etkileşim halindedir. Kadının hormonları, bebeğin 
istenen ya da istenmeyen bir bebek oluşu, hamile kalma sürecinde yaşadıkları, bebeğin ailedeki kaçıncı çocuk 
olduğu, sosyoekonomik durum da hamile kadının psikolojisini etkileyen etmenler arasındadır. Bu araştırma-
nın temel problemi, hamilelerin, hamilelik süreciyle ilgili neler düşündükleri, neler hissettikleri, bebeklerine 
dair algıları ve hamileliğin kadınlık rollerindeki etkisini nasıl algıladıklarını incelemektir. Hamilelik sürecinde 
fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik birçok değişiklik yaşayan kadınların bu süreçte neler hissettiği, deneyim-
leri ve neden çocuk sahibi olmak istedikleri, hamilelik döneminin kadınların hayatında nasıl bir yere sahip 
olduğunu anlayabilmek açısından önemli bulunmuştur. Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadının hayatında hami-
lelik döneminin kadınlar açısından nasıl algılandığını incelemektir. Yöntem: Bu çalışma, temel nitel araştırma 
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların deneyimlerini belli bir olay ya da süreçte nasıl yaşadıklarını 
açıklayan araştırmalarda en sık kullanılan nitel araştırma türü “temel ve yorumlayıcı” çalışmadır (Merriam, 
2013). Çalışma grubu: Bu araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yönteminden ölçüt örnekleme ve 
kartopu örnekleme teknikleri ile belirlenen 15 hamile kadın oluşturmuştur. Nitel çalışmalarda her bir durum 
amaçlı olarak seçilmektedir. Amaçlı örnekleme yönteminin ölçüt örnekleme tekniği önceden bazı ölçütlerin 
belirlenmesi ve bu ölçütleri kapsayan durumları çalışmayı kapsamaktadır. Kartopu örnekleme tekniği ise daha 
çok bilgi edinebilmek için insanlara başka kiminle görüşülebileceğini sorarak örneklemi belirlemeyi amaç-
lamaktadır (Patton, 2014). Verilerin Toplanması: Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme soruları 
ile toplanmıştır. Verilerin Analizi: Araştırma verilerinin analizi içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiş-
tir. Verilerin analizinin gerçekleştirilmesinden önce verilerin dökümü, analiz öncesi hazırlıklar ve daha sonra 
tümevarım yoluyla analiz edilmesi basamakları izlenmiştir (Creswell, 2013; Glesne, 2013; Merriam, 2013). 
Bulgular ve sonuç: Kadının hayatında hamilelik döneminin kadınlar açısından nasıl algılandığını inceleme 
amacıyla yapılan bu çalışmada hamilelik sürecinin başından itibaren kadınların hayatını doğrudan etkilediği 
görülmüştür. Çalışmaya katılan 15 kadının hamilelikle ilgili algıları 3 tema altında incelenmiştir. Bu temalar; 
hamilelik süreci, hamileliğin kadının hayatında yarattığı değişiklikler ve hamilelik sürecinde annelik algısıdır. 
Hamileliğin kadının hayatında yarattığı değişiklikler ile ilgili katılımcıların görüşleri; duygusal değişiklikler, 
fiziksel değişiklikler ve çevresel faktörler şeklinde kategorilere ayrılarak yorumlanmıştır. Hamilelik, katılımcı-
ların çoğunda artan sorumluluk hissi yaratmıştır. Önemli olan diğer duygusal değişiklikler ise duygusal olma, 
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sürekli ağlama hissi, kendini beğenmeme ve fedakârlık olarak belirlenmiştir. Katılımcıların hamilelik sürecin-
de annelik algıları ile ilgili görüşleri; bebeğe karşı algı, geleneksel algı ile farklı inanç ve hisler olmak üzere 
3 kategoriye ayrılmıştır. Çalışmaya katılan kadınlar bebeklerini korumaları gerektiğini, bebeklerine özlem ve 
aşırı sevgi hissi duyduklarını söylemişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Hamilelik, Kadın, Bebek Algısı
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ÇALIŞAN ANNE OLMAK: ZORLANMIŞ ANNE SENDROMU

Sevcan ÖZ, Nihan ALTAN SARIKAYA
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 

Anabilim Dalı, Edirne / Türkiye
svcnoz_78@hotmail.com

ID:319 K:304

Öz: Giriş: Son yıllarda ekonomik ya da sosyal nedenlerden dolayı dünyadaki kadın istihdam oranlarının art-
tığı gözlenirken, ev işleri, aile içerisindeki rollerin büyük bir kısmının hala kadınlar tarafından yürütülmekte 
olduğu ayrıca çocukların bakımı her ne kadar ebeveynler tarafından paylaşılsa da bu sorumluluğun çoğunun 
yine kadınlar üzerine olduğu belirtilmektedir (Buzzanell et al., 2017:195-220). TUİK “İstatistiklerle Kadın, 
2016” verilerine göre; Türkiye nüfusunun % 49,8’ini kadın nüfusunun oluşturduğunu, 2015 yılında Hane-
halkı İşgücü araştırmasına göre, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustaki istihdam oranının kadınlarda 
%27,5 olduğunu ve 2016 yılındaki Aile Yapısı araştırmasına göre ise, yemek pişirme, bulaşık yıkama, çamaşır 
yıkama, ev temizliği ve ütü yapmak gibi sürekliliği olan ev işlerinin büyük çoğunluğunun kadınlar tarafından 
yapıldığı belirtilmiştir (TUİK 2016). Bir toplumun düşünce şemasının anlaşılmasında atasözleri ve deyimler 
önemli bir yer tutmaktadır. ‘Evi ev eden kadındır’, ‘Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz’, ‘Ağlarsa 
anam ağlar, başkası yalan ağlar’ gibi Türk atasözleri ve deyimlerden de anlaşılacağı üzere kadın olmanın, anne 
olmanın aile ve çocuk için önemi büyüktür (Batur, 2011:577-584). Toplumsal ideolojiler anneleri, aile ve ço-
cukların bakımına kendi isteklerinden daha fazla öncelik vermeye zorlamaktadır (Sasaki et all., 2010:71-79).  
Günümüzde çalışan kadınlar daha bağımsız olarak görünseler de, toplum tarafından beklenen mükemmel bir 
anne, iyi bir eş ideolojilerini karşılamak için büyük bir stres altındadırlar. Çalışan kadınların aile içersindeki 
ve iş yaşamındaki dengeyi sağlayabilmeleri sırasında yaşadıkları bu stres ‘zorlanmış anne sendromu’ diğer 
bir adıyla ‘süper anne sendromu” olarak’  olarak tanımlanmaktadır. Amaç: Bu derlemenin amacı, çalışan 
annelerde ortaya çıkabilecek zorlanmış anne sendromunun erken dönemde fark edilmesi ve gerekli önlem-
lerin alınmasını sağlamaktır. Yöntem: Bu derleme çalışan anne olmanın zorluklarını içeren güncel literatür 
bilgileri taranarak hazırlanmıştır. Bulgular: Her şeye yetişmeye çalışan ve özellikle A tipi kişilik yapısındaki 
(mükemmeliyetçi, sabırsız, hırslı) çalışan annelerde, zamanla tükenmişlikle birlikte yaşadıkları iç çatışmalar 
fiziksel ve psikolojik bir takım sorunlar ortaya çıkarmakta ve yaşam kalitelerinin düşmesine neden olmaktadır. 
Son yıllarda üzerinde durulması gereken önemli konulardan bir olan zorlanmış anne sendromuyla ilgili olarak 
Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada zorlanmış anne sendromu yaşayan annelerin diğer 
annelere göre daha fazla depresif oldukları saptanmıştır. Çalışan annelerde iş hayatı, kariyer planı, günlük ev 
yaşamındaki sorumlulukları gibi birçok nedenlerden dolayı bıkkınlık hissi, tükenmiş hali, işlere başlamakta is-
teksizlik, dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk, dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, dinlendirmeyen uyku, baş ağrısı, 
kaygı gibi belirtiler ortaya çıkarken, eşi ve çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenemediği, ihmal ettiği gibi düşünce-
ler de suçluluk duygusunun yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durumun uzun süre devam etmesinin vücutta 
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gerginliğin artmasına, kilo kaybına, depresyona, anksiyeteye, panik atak nöbetlerine, cinsel istekte azalmaya, 
gastro-intestinal sistem ve kas-iskelet sisteminde ağrıların oluşmasına neden olabilmektedir. Sonuç: Bir top-
lumun en küçük yapı taşının aile olduğu düşünüldüğünde, aile içerisinde kadının yeri ve önemi büyüktür. Bu 
nedenle kadınların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunmasının hem aile için, hem de toplum için son derece 
önemli olduğu unutulmamalıdır. Çalışan annelerde zamanla ortaya çıkabilecek zorlanmış anne sendromunun 
erken dönemde fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için kadınlara, ailelere, topluma yönelik eğitimle-
rin gerçekleştirilmesi ve zorlanmış anne sendromu yaşayan kadınların, kendilerine zaman ayırmaları, egzersiz 
yapmaları, beslenme alışkanlıklarını düzenlemeleri, strese karşı gevşeme ve nefes alma tekniklerini uygulama-
ları aynı zamanda bir uzman desteği almaları konusunda da bilgilendirilmeleri önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Anne, Çalışan Anne, Kadın, Süper Anne, Zorlanmış Anne
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE TEMEL GÖSTERGELER İLE KADININ 
DURUMU: DERLEME ÇALIŞMASI
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Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Nöroloji Yoğun Bakım Servisi,  
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ID:316 K:260

Öz: Giriş: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde temel göstergeler ile kadının durumunun tanımlan-
ması ülkenin toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunabilecektir. Kadınların hangi alanlarda daha sıklıkla 
ayrımcılığa uğradıklarının tespit edilmesi önemlidir. KKTC’de kadınların mevcut durumuna için çalışmaların 
yapılması kadınları, kamusal hayatta ekonomik, sosyal, kültürel ve politik alanlarda aktif ve etkili olabilmeleri 
için güçlendirecektir. Amaç: Bu çalışma, KKTC’de temel göstergelerle kadının durumu hakkında bilgi vermek 
ve ilgili literatüre katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem: Çalışma, derleme tipindedir. Çalışmada 
kullanılan araştırma yöntemleri betimleme ve belgesel analiz yöntemidir. Gelişme: Toplumsal cinsiyete da-
yalı ayrımcılıklar kadınlar ve erkekleri farklı yönlerde şekillendirmektedir. Ekonomik ve sosyal yaşamın tüm 
alanlarında sıklıkla erkeğe kadından daha fazla değer veren bir eşitsizlik modeli süregelmektedir. Bu eşitsizlik 
modeli özellikle çalışma/fırsat eşitliği, kararlara katılım, seçme özgürlüğü, sağlık hizmetlerinden faydalanma, 
eşit işe eşit ücret, eğitim ve meslek seçiminde daha ön planda olabilmektedir. Çalışmada, elde edilen bilgiler 
ışığında KKTC’deki kadının durumu, bu alanlar göz önünde bulundurularak açıklanacaktır. KKTC’nin 2011 
nüfus sayımı sonuçlarına göre, nüfusun %47,4’ünü kadın nüfus oluşturmaktadır. Kadınlarda doğuşta beklenen 
yaşam süresi 76,7 yıldır. Okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 2,7 kat daha fazla olarak sap-
tanmıştır. Kadınların 2015 yılı için ortalama evlenme yaşı 29,4, erkeklerin ise 32,4 olarak belirlenmiştir. Ekim 
2016’da KKTC’de istihdam edilenlerin, %36,2’sini (42 897 kişi) kadınlar, %63,8’ini (75 490 kişi) ise erkekler 
oluşturmaktadır. İstihdam edilen kadınların %89,0’ı hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Kadınların %86,3’ü 
ücretli ve maaşlı, %1,8’i yevmiyeli, %3,3’ü işveren, %6,9’u kendi hesabına, %1,7’si de ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışmaktadır. İstihdam edilen erkeklerin ise %72,4’ü hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Erkeklerin 
%78,0’ı ücretli ve maaşlı, % 4,4’ü yevmiyeli, % 5,6’sı işveren, %11,6’sı kendi hesabına ve %0,4’ü ücretsiz 
aile işçisi olarak çalışmaktadır. Ekim 2016 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, istihdam edilen erkek-
lerin %23,7’sini ilkokul, %31,0’ını lise ve dengi okul, %22,7’sini fakülte veya yüksekokul, %2,6’sını master/
doktora, %14,4’ünü orta veya dengi okul, %3,4’ünü ise ilköğretim mezunları oluşturmaktadır. İstihdam edilen 
kadınların ise %31,8’ini lise ve dengi okul, %39,0’ını fakülte veya yüksekokul, %4,3’ünü Master/doktora, 
%13,0’ını ilkokul, %7,6’sını orta veya dengi okul, %2,7’sini ise ilköğretim mezunları oluşturmaktadır. İşsizlik 
oranı, KKTC genelinde erkeklerde %5,5, kadınlarda ise %7,9 olarak hesaplanmıştır. 2011-2015 yılları arasın-
da devlet sektöründe çalışan personelin %45,2’si kadın olduğu tespit edilmiştir. Kadınların 2015 yılı için yıllık 
ortalama iş gelirleri erkeklerinkinden 0.8 kat daha azdır. KKTC’de 2013 yılında yapılan genel seçimlerde seçi-
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len 50 milletvekilinin 4’ü kadındır. 2015 yılında Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik yapılarak siyasi partilerin 
seçimlerde kadın milletvekili sayısı olarak en az %30 oranında aday gösterme zorunluluğu kabul edilmiştir. 
Faaliyetteki hiçbir siyasi partinin genel başkanı ve genel sekreterliği görevinde kadınlar yer almamaktadır. 
Yargı alanında kadınların durumuna baktığımızda ise toplam yargıç sayısının %65’i kadın yargıçlardan oluş-
maktadır. K.K.T.C’ de bulunan sendikalarının yürütme kurullarında erkek sayısı fazladır. Ülkede bulunan 45 
sendika başkanının sadece 3’ü kadındır. 2007 yılında KKTC’nde kadına yönelik şiddet hakkında yapılan bir 
çalışmada hayatları boyunca en az bir kez psikolojik istismara uğrayan kadın oranı %86,3, fiziksel istismara 
uğrama %64,4, cinsel istismara maruz kalma %29,6 olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda her 3 kadından birinin 
fiziksel şiddet gördüğü saptanmıştır. Kadınlara yönelik bir diğer önemli sorunun uzun yıllardır ülkede devam 
eden kadın ticaretidir. KKTC’de 2016 yılında gece kulüpleri ve publarda 334 tane kadının konsomatris adı ile 
çalıştırılmakta olduğu bildirilmiştir. Kadının ekonomik ve sosyal göstergelerinin yanı sıra üreme sağlığıyla 
ilgili sorunları yaşama olasılıklarını erkeklere göre karşılaştırdığımızda; anemi kadınlarda erkeklerindekinden 
4.6 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir. KKTC’de hepatit B taşıyıcılığı yaygın görülen cinsel yolla bulaşan 
hastalık olmakla birlikle kadınlar ve erkeklerin karşılaşma sıklıklarına ilişkin istatistiksel bilgilere ulaşıla-
mamıştır. KKTC bir devlet olarak tanınmamış ülke olmasına karşın, KKTC Anayasasına göre, usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar yasa hükmünde olduğundan, söz konusu sözleşmeler KKTC’de 
yürürlükte olan hukuki mevzuatın parçasıdır. Bu sözleşmeler arasında toplumsal cinsiyet çerçevesinde kadın-
lara karşı ayrımcılığın önlenmesi açısından öncelikle ele alınması gereken Kadına Karşı Tüm Ayrımcılıkların 
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)’dir. CEDAW 1996 yılında KKTC meclisi tarafından onaylanmıştır. Kuzey 
Kıbrıs’ta Aile Yasası gibi tadil edilerek kadınlara haklar kazandıran yasaların dışında henüz kadınlara karşı 
ayrımcılığın önlenmesi için yasalarca ayrımcılığın tanımı veya kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek için özel 
yasalar yapılmamıştır. Sonuç: KKTC’nin kadına yönelik yapılan ayrımcılığın ortaya konulduğu güncel çalış-
malar literatürde sınırlıdır. Belgelere dayalı elde edilen bilgilere göre KKTC’deki kadınların erkeklere oranla 
eğitim, işsizlik oranı, siyasete katılma oranı, yöneticilik bakımından belirgin farklılıklarının olduğu söylenebi-
lir. Ayrıca uzun yıllardan beridir devam eden insan ticaretine yönelik henüz devlet tarafından somut önlemler 
alınmamıştır. Devletin uygulamakla yükümlü olduğu Kadına Karşı Tüm Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesinin 
bir devlet politikası haline getirmesi gerektiği düşünülmektedir. Kadına karşı yapılan ayrımcılığın ve ayırım-
cılığın sebepleri konusunda bilimsel araştırmaların yapılması, bunlar çerçevesinde yasaların hazırlanması ve 
hazırlanan yasaların uygulanmasının sağlanması konusunda çalışmaların yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Kuzey Kıbrıs
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GEBELİKTE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK VERİLEN 
DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ 

Meltem MECDİ KAYDIRAK, Nevin HOTUN ŞAHİN
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları  

Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye
meltemecdi@gmail.com

ID:315 K:299

Öz: Giriş: Diş ve diş eti hastalıkları ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunları arasındadır. Ancak 
hayatı doğrudan tehdit etmediği için gereken önem verilmemektedir. Gebeliğin ağız ve diş sağlığını olumsuz 
etkilediği kabul edilmektedir. Periodontal hastalıklar, kadınların genel sağlığını olumsuz etkilediği gibi fetal 
sağlığı da olumsuz etkilemektedir. Diş ve diş etlerinde sorunu olan gebeler ağız bakımına gereken özeni gös-
termezlerse, gebelik sürecindeki hormonal değişime bağlı olarak diş eti sorunları daha da artacaktır. Fakat, 
gebeler gebelik sürecinde yapılan diş tedavisinin gebeliği olumsuz etkilediğini inandıkları için genellikle teda-
vilerini ertelemektedirler. Pek çok kadın kötü ağız hijyeninin gebelikteki olumsuz etkilerini bilmemektedir. Bu 
yüzden, ağız ve diş sağlığının geliştirilmesi ve korunması prenatal bakımın önemli bir parçasıdır. Hemşireler, 
gebelerin ağız sağlığı konusunda sağlıklı yaşam davranışlarının kazanılması ve sürdürülmesinde, eğitici, ko-
ordinatör ve danışmanlık gibi önemli rol ve sorumlulukları vardır. Bu nedenle, gebelerin ağız ve diş sağlığını 
değerlendirmek amacıyla tarama formları oluşturulmalı ve ilk prenatal ziyarette kadının ağız sağlığı değer-
lendirilmedir. Hemşireler tarama formları sırasında gebeye kısa bir eğitim planlamalıdır. Eğitim başlıkları; 
gebelikte beslenme önerileri, ağız ve diş bakımı önerileri, ağız ve diş sağlığını geliştirme ve koruma önerileri 
şeklindedir. Toplum sağlığında hemşireler her yaş grubundaki kadınlara kolaylıkla ulaşabilecekleri için gebeli-
ğin erken dönemlerinde ya da gebelik öncesinde oluşturulan kontrol listesiyle birçok kadının taranmasını sağ-
layabilir.  Sağlık Bakanlığı Doğum Öncesi Bakım Yönetimi Rehberi’ne göre gebenin ilk izleminden üçüncü 
izlemine kadar hemşirenin ağız, diş sağlığı konusuna danışmanlık ve bilgilendirme yapmasını önermektedir. 
Hemşirelerin gebelikte ağız ve diş sağlığını geliştirmek amacıyla verdikleri danışmanlığı dört ana başlıkta top-
layabiliriz. Bunlar; tarama, ağız ve diş bakımı, besleneme ve doğum sonrası dönemdir. Tarama: gebeliğin ağız 
ve diş sağlığını değerlendirme, eğitim / öneriler ve diş hekimine sevki kapsar. Ağız ve diş bakımı: dişlerin ve 
diş etlerinin bakımı ve temizlenmesi, diş sağlığını olumsuz etkileyen gebelik süreci değişimleri (hormonal de-
ğişimler vb. ) ve şikayetleri (bulantı, kusma vb.) ile baş etmeyi içerir. Besleneme: Gebelikte yeterli ve dengeli 
beslenme annenin olduğu kadar doğacak bebeğin de diş sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Bu başlıkta bes-
lenme önerileri yer almaktadır. Doğum sonrası dönem: postpartum dönemde periodontal sorunlarının önemli 
ölçüde azalır. Bu başlık, kadının ağız ve diş sağlığını geliştirmeye yönelik yapması gerekne uygulamalar ve 
yenidoğanın ağız hijyenini içermektedir. Amaç: Gebelikte kötü ağız ve diş sağlığının olumsuz fetal ve ma-
ternal sonuçları literatürdeki birçok çalışma ile belirlenmiştir. Hem ülkemizde hem de dünyada hemşirelerin 
gebelerin ağız ve diş sağlığını geliştirmeye yönelik danışmanlık vermesi desteklenmektedir. Bu derleme gebe-
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likte ağız ve diş sağlığı eğitim ve danışmanlığın önemine dikkat çekmek için yazılmıştır. Kapsam: Derleme 
tüm gebeleri kapsamaktadır. Sınırlılık yoktur. Yöntem: Bu derleme literatür ve alan araştırması yapılarak der-
leme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Bulgular: Bu yazı literatür ve alan 
araştırması yapılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Sonuç: 
Hemşireler toplum sağlığının iyileştirilmesinde büyük bir sorumluluğa sahiptir. Gebeliğin erken dönemlerinde 
ya da gebelik öncesinde, oluşturulan kontrol listesiyle kadınlar taranmalı ve yetersiz ağız hijyeninin olumsuz 
maternal ve fetal sonuçları konusunda bilgilendirmelidir. Unutmamalı ki, kadınların gebelikte ağız sağlığının 
önemi konusundaki farkındalıkları arttıkça, ağız sağlığını geliştirmeye yönelik danışmanlığı kendileri talep 
edeceklerdir. Genel sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, ağız ve diş sağlığında da tedaviden çok korunmaya yö-
nelik hizmetlerin ön planda olması, toplumun genel ağız, diş sağlığı düzeyinin iyileştirilmesi ve ortaya çıkan 
sorunların erken dönemde saptanması açısından önemlidir. Ülkemizde koruyucu diş sağlığı hizmetleri gelişti-
rilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Periodontal Hastalıklar, Ağız Sağlığı, Diş Bakımı, Hemşire 
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MENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARIN ÜRİNER İNKONTİNANSTAN ETKİLENME VE BAŞ 
ETME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TANIMLAYICI VE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Semra KOCATAŞ, Gülbahar DEMİREL, Nuriye ERBAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas / Türkiye

skocatas@cumhuriyet.edu.tr
ID:314 K:297

Öz: Giriş: Menstruasyonun bitişi olarak kabul edilen menopoz; kadınların yaşamlarının üçte birini geçirdik-
leri ve menopoz sonrası östrojen eksikliği nedeniyle birtakım hormonal, fizyolojik ve psikolojik değişiklikler 
yaşadıkları bir dönemdir. Bu dönemde kadınlar sıcak basmaları, gece terlemeleri, uyku sorunları, depresyon, 
vajinal atrofi, cinsel ilgide azalma ve istemsiz idrar kaçırma (üriner inkontinans) gibi birçok sorunla karşı 
karşıya kalmaktadır. Gebelik, doğum sayısı, zor doğum öyküsü, obezite gibi faktörlerin yanısıra özellikle 
menopoz döneminde kadınlarda üriner inkontinans riski artmakta ve kadınların cinsel, fiziksel, mesleki, ailevi 
ve sosyal yaşamlarını etkilemektedir. Literatürde kadınların yaklaşık dörtte üçünün üriner inkontinansla baş 
etmede zorlanmasına rağmen; bu durumu yaşlılığın normal bir parçası olarak düşündükleri, bir hastalık olarak 
görmedikleri ya da tedaviden korktukları, utandıkları için genellikle tedavi arayışına girmedikleri ve inkonti-
nansla kendi kendilerine baş etmeye çalıştıkları belirtilmektedir. Amaç: Bu çalışma; menopozal dönemdeki 
kadınların üriner inkontinanstan etkilenme ve baş etme durumları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacı ile 
planlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve niteliksel olarak iki aşamalı yapılandırılan araştırmanın evrenini; Cum-
huriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Polikliniğine 12.09.2016-14.10.2016 tarihleri arasında bir aylık süre boyunca menopoz izlemi için başvuran, 
en az bir yıldan beri menopozda olan ve en az altı aydır üriner inkontinans şikayeti olan kadınlar oluştur-
muştur. Tanımlayıcı araştırmanın örneklemine dahil olan 142 kadından, veri toplama aracı olarak kullanılan 
“Menopozal Dönemdeki Kadınların Sosyodemografik ve Üriner İnkontinanstan Etkilenme Özellikleri-
ne Yönelik Bilgi Formunda” yer alan “Tümüyle bakıldığında, idrar kaçırma durumunuz günlük yaşamınızı 
ne kadar etkiliyor?” sorusundan beş ve üzeri puan alan ve derinlemesine görüşmeyi kabul eden 45 kadın ise 
araştırmanın nitel örneklemine alınmıştır. Çalışma için Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinden kurum izni, 
Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan etik kurul onayı (2016-
07/01), kadınlardan yazılı ve sözel onam alınmıştır. Görüşmede veri toplama aracı olarak kadınların menopoz 
döneminde inkontinanstan etkilenme ve baş etme durumlarını belirlemeye yönelik 11 açık uçlu sorudan oluşan 
yarı yapılandırılmış “Görüşme Formu” kullanılmış, elde edilen nicel veriler sayı, yüzdelik, ki kare testi; nitel 
veriler ise içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir.  Bulgular: Araştırmanın ilk aşamasında yer alan kadın-
ların yaş ortalaması 57.28±8.17 olup, %63.7’si okuryazar ya da ilkokul mezunu, %87.3’ü evli, %90.8’i ev ha-
nımı, %77.5’i orta ekonomik düzeye ve %57.0’si kronik bir hastalığa sahiptir. Kadınların menopoza girme yaş 
ortalamalarının 47.63±4.10 olduğu, %93’ünün doğal yolla menopoza girdiği, %86.6’sının menopoz dönemine 
ilişkin herhangi bir bilgi almadıkları, %42.3’ünün menopoz dönemini olumsuz olarak algıladıkları; kadınların 
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yaklaşık yarısının yaşadıkları inkontinans sorununu kimseyle paylaşmadıkları, %78.2’sinin inkontinans nedeni 
ile doktora başvurmadıkları ve %95.8’inin günlük yaşamlarının inkontinansa bağlı olarak olumsuz etkilendiği 
belirlenmiştir. Kadınların menopoza ilişkin algıları ile eğitim durumları, medeni durumları, ekonomik durum-
ları, aile yapıları, menopoza girme şekli, menopoz yaşı, cinsel yönden aktif olma ve inkontinans sorunu ile 
baş etme durumları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. İnkontinans nedeniyle günlük yaşamlarının 
etkilenmesi ile aile yapıları arasında anlamlı bir fark olduğu; eğitim durumları, medeni durumları, ekonomik 
durumları, menopoza girme şekli, menopoz yaşı, cinsel yönden aktif olma durumları arasında ise anlamlı bir 
fark olmadığı saptanmıştır. Araştırmanın nitel kısmında yer alan kadınların “Menopoz dönemi sizin için ne an-
lam ifade ediyor?” ve “Menopoz dönemi yaşamınızı nasıl etkiliyor?” sorularına yönelik bildirdikleri görüşler 
incelendiğinde menopoza ilişkin olumlu ve olumsuz algı-etkilenme olmak üzere ortak iki ana temanın ortaya 
çıktığı belirlenmiştir. Menopoza ilişkin olumlu algı bildiren kadınların çoğu için menopoz “Bir kurtuluş (Gebe 
kalma korkusundan ve adet olmaktan kurtulma)” ve “Doğal bir süreç” olarak görülürken; menopoza ilişkin 
olumsuz algı bildiren kadınların çoğu için ise menopoz “Kayıpların yaşandığı (Kadınlığın ve doğurganlığın 
kaybı) bir dönem” ve “Sorunların yaşandığı (Üriner inkontinans, uykusuzluk, yorgunluk, sinirlilik, sıcak bas-
maları, eklem ağrıları, şişkinlik) bir dönem” olarak bildirilmektedir. Menopoz döneminde yaşadıkları üriner 
inkontinans sorununa yönelik kadınların “İdrar kaçırma durumu, genel olarak yaşamınızı nasıl etkiliyor?” 
sorusuna verdikleri cevapların analizinde “Bedensel (Islaklığa bağlı irritasyon, sık çamaşır değiştirme ve tuva-
lete gitmeye bağlı rahatsızlık hissi) olarak etkilenme”, “Ruhsal (İdrar kaçırma korkusu, utanma, huzursuzluk) 
olarak etkilenme”, “Sosyal (Sosyal izolasyon) olarak etkilenme” ve “Günlük işlerinde (Ev işlerinde aksama) 
etkilenme” ana temaları ortaya çıkmıştır. “İdrarınızı kaçırdığınız zaman ne/neler hissediyorsunuz?” sorusuna 
ilişkin kadınların görüşleri incelendiğinde; “Rahatsızlık hissetme”, “Utanç hissetme”, “Suçluluk hissetme” 
ve “Kirli-pis hissetme” temaları saptanmıştır. Kadınların “İdrarınızı kaçırdığınız zaman, bu durumla nasıl baş 
ediyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşleri incelendiğinde; “İdrar kaçırma durumu ile kendi kendine baş etme” 
ana tema; ev içerisinde “Sık çamaşır değiştirme”, “Genital bölge temizliğine dikkat etme”; ev dışında ise 
“Ped/ bez kullanma” ve “Sosyal aktivitelerini kısa tutma-sınırlama” alt temalar olarak belirlenmiştir. Tartışma 
ve Sonuç: Menopozal dönemdeki kadınların bu döneme ilişkin hem olumlu hem de olumsuz algılara sahip 
oldukları; menopoz döneminde birtakım sorunlar yaşadıkları ve bu sorunlardan biri olan üriner inkontinans-
tan yaşamlarının birçok yönden olumsuz olarak etkilendiği saptanmıştır. Çoğu kadının inkontinans nedeniyle 
utanma, suçluluk gibi hisler yaşadığı ve bu durumla kendi kendine baş etmeye çalıştığı ortaya çıkmıştır. Ge-
nelde sağlık çalışanları özelde ise hemşireler, menopozal dönemde kadınların yaşadıkları sorunların etkisini 
azaltıcı ve bu sorunlarla baş etme güçlerini artırıcı girişimlerde (sağlık eğitimi) bulunmalıdırlar.     

Anahtar Kelimeler: Kadın, Menopoz, Üriner İnkontinans
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GEBELİKTE MARUZ KALINAN İYONİZE RADYASYON

Çiğdem BİLGE, İlkay GÜNGÖR
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları  

Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye
cigdemaydinbilge@gmail.com

ID:313 K:262

Öz: Giriş: Radyasyon, parçacık veya dalgalar halinde hareket eden enerjidir. İyonize ve İyonize olmayan şek-
linde iki türü vardır. İyonize olmayan radyasyon görünür ışık, mikrodalgalar ve radyo dalgaları gibi örnekleri 
olan, daha düşük enerji seviyelerine sahiptir. İyonize radyasyon ise, DNA’ya zarar verebilir ve yeterli yüksek 
dozlarda sağlık üzerine olumsuz etkilere neden olabilir. İyonize radyasyon olan X ışınları karşılaştıkları mad-
delere elektron kaybettiren bir özelliğe sahiplerdir ve genellikle tanı amacıyla kullanılırlar. Bu ışınlar hücre 
bölünmesi ve genetik yapıda değişikliğe neden olurlar. Ayrıca en fazla hızlı bölünen hücreleri etkilerler. Bu 
nedenle iyonize radyasyona maruz kalan gelişmekte olan fetüsün ve fetüse ait dokular risk altındadır. Sağlık 
profesyonelleri, kişinin gebe ya da muhtemel gebe olması durumunda,  hastalıkları tanılamada tamamlayıcı 
tanılama sistemlerinden olan radyasyonu kullanma konusunda hep ikilemde kalmışlardır.  Buna rağmen fe-
tüsün ışın alması oldukça yaygın karşılaşılan bir durumdur.  Fakat fetüsün riskleri konusunda dikkatli olmak 
gerekir. Bu tanılama işleminden önce olası riskler aileye anlatılmalı ve annenin hayatını kurtarmak önceliği 
gösterilerek fetüsü de korumaya yönelik kararlar verilmelidir. Röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi 
(BT), manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) ve nükleer tedaviler toplumda en sık kullanılan tanı ve tedavi 
yöntemleridir. Gebe ya da muhtemel gebe olan kadınlar gebelik sürecinde bu yöntemlerden biri ile karşılaşmış 
olabilir. Bu yöntemlerin gebelik sürecinde kullanılması her ne kadar kafa karışıklığı yaratsa da bazen kulla-
nışlı olan bu gibi yöntemlerin kullanılmaması yararsız olabilir. Gebe kadının medikal tedavi ihtiyacı varsa ve 
tedaviyi risklerine rağmen kabul ediyorsa fetüs için sadece enerji miktarının dikkate alınmadığı bunun yanında 
foton miktarının da önemsendiği tanısal bir prosedür uygulanmalıdır. Eğer ışınlama uterusun dışında bir alana 
yapılacak ise fetüs saçılan radyasyondan az etkilenir. Yani fetüs, anterior pozisyonda çekilen röntgendeki rad-
yasyondan posterior pozisyonda çekilene göre daha fazla etkilenir. Fetüsün en fazla doza maruz kaldığı durum, 
hasta için çok fazla yarar sağlayan batın bilgisayarlı tomografi çekimidir. Bilgisayarlı tomografi çekiminin 
dozu gebelik haftası, fetüsün derinliği ve çekim alanının uterusa mesafesi ile ilgilidir. Gebelikte radyasyon 
kullanımında radyasyonun fetüse etkileri belirleyici ve olasılıklı olarak iki şekilde incelenir. Belirleyici etkinin 
şiddeti, klinik açıdan önemsiz olan eşik dozunun altında bulunan radyasyon dozu ile artar. Bunun yanında 
fetüs üzerinde etki göstermesi için radyasyon dozunun eşik değerine ulaşması gereklidir. Bu eşik dozundan 
sonra fetüs üzerindeki etki artmaya başlar. Olasılıklı etki ise radyasyon dozuna bağlı olarak artmaz. Eşik doz 
değerinden de etkilenmez.  Radyasyonun fetüs üzerindeki etkileri, gebeliğin haftasına, radyasyon dozuna ve 
fetal hücresel yenilenme mekanizmasına bağlıdır. Bunun yanında demografik özellikler, kronik hastalıklar 
veya genetik özellikler gibi tıbbi özgeçmiş de etkileyebilir. Birleşmiş Milletler Bilimsel Komitesi ve Ulusal 
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Radyolojik Koruma Kurulu’na göre, gebelikte maruz kalınan radyasyonun ciddi riskleri mental gerilik ve ço-
cukluk kanserini içerir. Literatüre bakıldığında ise radyasyona maruz kalma miktarına doğrudan bakan çalışma 
sayısı sınırlıdır. Chandra ve ark.’nın 2013 yılında yaptıkları çok merkezli çalışma sonucuna göre, gebelikte 
radyasyon kullanımında uygun önlemler alındığı sürece, fetüs üzerindeki riskin minimum veya hiç olmadığını 
belirtmişlerdir. Buna karşın, Aspolm ve ark.’nın yaptıkları çalışmada ise uzun uçuşlarda, radyasyona maruz 
kalan uçuş görevlileri arasında abortus riskinin arttığı ifade edilmiştir. Ayrıca gebelikte maruz kalınan iyonize 
radyasyon üzerine 40 yıl süren araştırma yapan Doll and Wakeford, 10 mGy radyasyon dozunun bile çocuk-
luk kanseri nedeni olduğunu söylemişlerdir. Radyasyonun fetüs üzerindeki etkileri; gebelik kaybı, konjenital 
malformasyonlar, nörodavranışsal anomaliler, fetal gelişme geriliği, karsinogenezis olarak sınıflandırılabilir. 
Amaç: Bu derlemenin amacı gebelik döneminde maruz kalınan radyasyonun fetüse olabilecek zararları konu-
sunda farkındalık yaratmak ve sağlık profesyonellerine bu konuda rehber olmaktır. Kapsam: Gebelik döne-
minde radyasyona maruz kalan kadınları içermektedir. Sınırlılıklar: Sınırlılık yoktur. Yöntem: Bu yazı litera-
tür ve alan araştırması yapılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. 
Bulgular: Bu yazı literatür ve alan araştırması yapılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum 
izni gerektirmemektedir. Sonuç: Teknolojinin ilerlemesi ve tanılama yöntemlerine ulaşımın kolaylığından 
mevcut durumundan habersiz gebe kadınların radyasyona maruz kalması gün geçtikçe artmaktadır. Fetüse 
radyasyonun etkileri hala tartışmalı bir konudur. Eğer bu tanılama yöntemleri gebe kadına uygulanacaksa, 
anne ve doğmamış çocuğunun refah dengesi sağlanmalı, riskleri ve yararları iyi saptanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Radyasyon, Gebelik, Fetüs 
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JİNEKOLOJİK KANSERLERDE CİNSEL DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ

Çiğdem BİLGE, Ergül ASLAN
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları  

Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye
cigdemaydinbilge@gmail.com

ID:312 K:262

Öz: Giriş: Cinsellik, duygu, düşünce ve davranışsal pek çok unsurun karşılıklı etkileşimi ile şekillenen kar-
maşık bir süreçtir. Cinsel ilişki yaşayabilmek ve bunu herhangi bir sorun yaşamadan yapabilmek kadınların 
yaşam kalitesini etkileyen önemli bir boyuttur. Cinsellikle ilgili çalışmalar son 20 yılda hızlı bir gelişme kay-
detmiştir. Fakat buna karşın kadınlarda ayıplanma, utanma, farkında olmamak, yanlış inançlar ya da imkanla-
rın sınırlı olması nedeniyle cinsel problem yaşayan kadınlar bu sorunlarına bir çözüm bulamayabilirler. Cinsel 
danışmanlık cinsellikle ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi, yanlış bilgilerin ve inançların düzeltilmesi, cinsel 
mitler hakkında bilgilendirme amacıyla danışanlara veya çiftlere yardımcı olmaktır. Cinsel danışmanlık, kadı-
nın çözümsüz gördüğü cinsel problemlerini aşmasına ve cinselliğini özgürce yaşamasına destek olur. Üreme 
organ kanserleri cinsel sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Jinekolojik kanserler cinsel yaşamda temel ola-
rak beden imajı, cinsiyet rolü, kadın kimliği ve üreme yeteneğini etkiler. Jinekolojik kanser belirtilerinden olan 
ağır kanama, halsizlik, karın ağrısı ve post koidal kanama kadının tedavi öncesi dönemde cinselliğini etkiler. 
Vajinada kısalma, vajinal elastikiyetin bozulması, vajinal lubrikasyonda azalma, pelvik sinir hasarı, klitori-
sin alınması, vajinal stenoz veya fistüller, halsizlik, ishal, uykusuzluk, infertilite ve post koidal kanama gibi 
sorunlar da tedavi sonrası cinsel yaşamda zorluklara neden olur. Onkoloji kliniklerinde kadının  cinsel  sağ-
lığının değerlendirilmesi  ve danışmanlık  hizmetleri  rutin  olarak   uygulanmamaktadır. Çoğu kadın cinsel 
fonksiyon bozuklukları ile baş etmeyi kendi kendisine öğrenmek zorunda kalmaktadır. Cinselliği ve cinsel 
birlikteliği sadece genital sistem ile sınırlamamak gerekir. Genital sistem cinselliğin çoğunu oluşturur fakat 
insan bedenini bütün olarak ele almadığından, sadece üreme ile sınırlıdır. Cinsellik sırasında genital bölgeye 
odaklanmak insan bedenindeki en büyük erojen bölge olan derinin ikinci plana atılmasını sağlar. Bu bağlamda 
danışanlar ve partnerleri bedenlerindeki erojen bölgelerini tespit etmeleri için cesaretlendirilmelidirler. Cinsel 
danışmanlık cinsellikle ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi, yanlış bilgilerin ve inançların düzeltilmesi, cin-
sel mitler hakkında bilgilendirme amacıyla danışanlara veya çiftlere yardımcı olmaktır. Cinsel danışmanlıkta 
amaç, cinsel açıdan kadının korku ve endişesini azaltmak (nefes ve gevşeme egzersizleri), kadının duygusal 
ve cinsel tepkisini artırmak, kadının eşine karşı öfkesini azaltmak, yeni duygusal ve cinsel teknikler denemek, 
eşler arasında iletişimi artırmak, cinsel ilişki sırasında dikkati dağıtan düşüncelerin dışlanmasını sağlamak ve 
kadının orgazm olma hakkındaki önyargılarını azaltmaktır. Cinsel danışmanlık verebilmek için başta kişisel 
ve çift terapileri hakkında ayrıntılı eğitim alınmalıdır. Ayrıca bu eğitimlerin dışında staj benzeri eğitim süreci 
görülmelidir. Cinsel danışman danışanı değerlendirirken bireye bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşmalı, bir kı-
sım ahlaki ve legal durumları göz ardı etmemelidir. Tedavinin sınırlarını iyi belirlemek profesyonellik ve yasal 
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açıdan gereklidir. Cinsel danışman çalıştığı ülkenin hukuk ve ahlaki sistemi dışında çalışmamalıdır. Dürüstlük, 
mahremiyet, gizlilik gibi konular ön planda tutulmalıdır. Danışanlar tarafından paylaşılan bilgiler duyarlılıkla 
dinlenmelidir. Danışan ile profesyonel bir boyutta görüşülmelidir. Çiftlere kimi zaman ev ödevleri verilebilir. 
Cinsel danışmanlık seansları, kişinin fiziksel, ruhsal ve cinsel yönden değerlendirildiği değerlendirme aşaması 
olan 1. Görüşme; üreme organ kanseri ve tedavi sonrası cinsel yaşamı etkileyen psikolojik ve sosyal durumlar 
hakkında bilgi veren 2. Görüşme; cinsel yaşamın düzenlenmesi ile ilgili özel önerilerin verildiği 3. Görüş-
me şeklinde 3 temel görüşme şeklindedir.  Danışmanlık alan kişinin durumuna göre görüşmeler artırılabilir. 
Amaç: Kanser tedavi sürecinde uygulanan tedavilerin (cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, brakiterapi) hastala-
rın cinsel işlevlerini etkilediği literatürdeki birçok çalışma ile desteklenmektedir. Bu derleme kanser tedavisi 
gören jinekolojik onkoloji hastalarında uygulanması gereken cinsel eğitim ve danışmanlığın önemine dikkat 
çekmek için yazılmıştır. Kapsam: Jinekolojik kanser tedavisi alan kadınları içermektedir. Sınırlılıklar: Sınır-
lılık yoktur. Yöntem: Bu yazı literatür ve alan araştırması yapılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul 
ve kurum izni gerektirmemektedir. Bulgular: Bu yazı literatür ve alan araştırması yapılarak derleme şeklinde 
hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Sonuç: Kanser tedavisinde uygulanan tedaviler 
cinsel sağlığı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kanser tedavisi uygulanan hastaların yaşam kalitesinin yük-
seltilmesi için cinsel danışmanlık verilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Danışmanlık, Kanser, Kadın 
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ANNELERDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE POSTPARTUM EMZİRME ÖZ-YETERLİLİK 
ARASINDAKİ İLİŞKİ

Diler AYDIN, Yılda Arzu ABA
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,  

Bandırma / Balıkesir
yaba@bandirma.edu.tr

ID:309 K:248

Öz: Giriş: Günümüzde sağlık sisteminde bireylerden kendi sağlıklarını koruma ve geliştirme uygulamalarını 
benimsemeleri, verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgilenmeleri, kendi sağlıkları ile ilgili kararlar verebil-
melerinde etkin olmaları, sorumluluk ve haklarını bilmeleri beklenmektedir. Ama tanılama süreçlerinin kar-
maşık olması, değişen teknoloji, kültürel farklılıklar, sınırlı okuryazarlık düzeyi, yaşa bağlı fiziksel ve bilişsel 
değişiklikler gibi etkenler bireylerin öz bakımlarını, öz-etkililiklerini, sunulan hizmetlerin kullanımını, sağlık 
ekibi ile iletişimi etkileyebilmektedir. Tüm bu süreçlerde sağlık bilgilerini arama ve anlama, sağlık bilgisi ve 
hizmetini sunanlar ile iletişim kurmada bireylerin sağlık okuryazarlığı önemli bir etken olarak ortaya çıkmak-
tadır. Literatürde pek çok sağlık sorununun temelinde zayıf öz yönetim ve düşük sağlık okuryazarlığının var 
olduğu, hastaların öz yönetimlerinin harekete geçirilmesinde sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. DSÖ tarafından, toplumlarda sağlık okuryazarlığı koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin 
tamamlayıcı bir parçası olarak görülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bir ülkenin yetişen genç ve sağlıklı ku-
şaklara sahip olmasında temel sağlık hizmetleri büyük bir önem taşımaktadır. Sağlıklı toplumların yetişmesi 
doğum öncesi bakımla başlamakta, bunu doğum sonrası dönem izlemektedir. Doğumdan sonraki ilk yarım 
saat içerisinde bebeğin anne ile teması ve anne sütü alması bebeğin anne ile bağını kuvvetlendirmekle birlikte 
anne sütünün salgılanmaya başlaması ve en az 6 ay süre ile devamı açısından önemlidir. Yenidoğanların sa-
dece anne sütü ile beslenmesindeki başarısı; annelerin emzirmeye yönelik düşünce ve inançlarına, bebeğin ve 
annenin sağlık durumuna, doğduktan sonraki ilk saatlerde ve günlerde beslenme durumuna, doğum öncesi ve 
sonrası eğitim almasına, annenin laktasyon dönemindeki beslenmesine bağlı olduğu kadar sağlık okuryazarlık 
düzeyi ile de yakından ilgili olduğu düşünülmektedir. Amaç: Araştırma, annelerin sağlık okuryazarlığı düzey--
lerinin postpartum emzirme davranışlarına etkisini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Kapsam: Yapılan bu 
araştırmanın evrenini Balıkesir ili Bandırma ileçesinde bulunan devlet hastanesi çocuk polikliniğine başvuran 
anneler oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu anneler arasından rasgele yöntemle seçilmiş 263 katılımcı oluştur-
maktadır. Araştırma 6 ay devam etmiştir. Yöntem: Bu araştırmada, annelerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin 
doğum sonrası emzirme davranışlarına etkisini değerlendirmek amacı ile tanımlayıcı, kesitsel olarak planlan-
mıştır. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan ve araştırmanın yürütüle-
ceği Bandırma Devlet Hastanesi’nden gerekli yazılı izinler alınmıştır. Araştırmanın örneklemini Ocak 2017 
/ Haziran 2017 tarihleri arasında Bandırma Devlet Hastanesinde çocuk polikliniklerine başvuran ve doğum 
sonrası 6 aya kadar yenidoğana sahip anneler (n=263) oluşturmuştur. Araştırma verileri görüşme tekniği kulla-
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nılarak bireylerle yüzyüze konuşarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde “Veri toplama aracı 
olarak; Tanımlayıcı Bilgi Formu”, “Postnatal Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği- Kısa form (PEÖY)” ve “Sağlık 
Okuryazarlığı Ölçeği (SOÖ)” kullanılmıştır. PEÖY ve Sağlık Okuryazarlığı ölçeklerinin kesme noktası yoktur 
ve puanın artması emzirme öz-yeterliliğinin ve sağlık okuryazarlığının yüksek olması anlamına gelmektedir. 
Araştırmamızda PEÖY ölçeği cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.92 ve Sağlık Okuryazarlığı ölçeği cron-
bach alfa güvenirlik katsayısı 0.94 olarak belirlenmiştir. Araştırmada annelerin sosyo-demografik özellikleri 
bağımsız değişken, PEÖY ve SOÖ toplam puan ortalamaları ise bağımlı değişkenleri oluşturmaktadır. Çalış-
madan elde edilen veriler SPSS 16 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
verilerin analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Korelasyon analizi, Varyans analizi (ANOVA) 
, Kruskall Wallis ve Man Whitney test teknikleri uygulanarak araştırma genişletilmiştir. Bulgular: Araştırma 
kapsamındaki bireylerin %50.2‘sinin 26-35 yaş grubunda, %35.4’ünün orta öğretim düzeyinde ve %77.9’unun 
ev hanımı olduğu belirlenmiştir. Annelerin %23.2’sinin doğuma hazırlık eğitimi aldığı, %47.5’inin daha önce 
emzirme deneyimi olmadığı ve %46.4’ünün doğumdan hemen sonra bebeklerini emzirdiği bulunmuştur. An-
nelerin Postnatal Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği toplam puan ortalaması 54.75 ±10.59 ve sağlık okuryazarlığı 
ölçeği puan ortalaması 103.64±16.25’dır. PEÖY toplam puan ortalamalarının, yaş, eğitim durumu, çalışma 
durumu, gelir durumu, gebeliğin planlı olması, emzirme deneyiminin bulunması ve doğum şekli arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmazken (p>0.05), doğuma hazırlık sınıflarına katılım arasında anlamlı 
ilişki bulunmuştur (p=0,02). Sağlık okuryazarlığı ölçeği toplam puan ortalamalarının, yaş,  çalışma durumu, 
gelir durumu, emzirme deneyiminin bulunması, doğum şekli ve doğuma hazırlık sınıflarına katılım arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmazken (p>0.05), eğitim durumu ve gebeliğin planlı olması arasında 
anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0,00). Katılımcıların Postnatal Emzirme Öz-Yeterlilik ölçeği ile sağlık okurya-
zarlığı ölçeği toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir (r=0.48,p=0.00). 
Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; annelerin postnatal emzirme öz-yeterlilik ve sağlık 
okuryazarlığı düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu ve eğitim durumunun, gebeliğin planlı olmasının ve 
doğuma hazırlık sınıflarına katılım gibi değişkenlere göre değiştiği belirlenmiştir. Annelerin sağlık okuryazar-
lığı düzeyi arttıkça postnatal emzirme öz-yeterlilik düzeyinin de arttığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Postpartum, Emzirme, Öz-Yeterlilik
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN  
PSİKOLOJİK GEREKSİNİMLERİ

Nalan GÖRDELES BEŞER, Ali Suat SEKİLİ, Büşra ARSLAN,
Canan CEYRAN, Ceren ZEYBEK, Özlem KICALI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, Niğde / Türkiye
nalanbeser@hotmail.com

ID:306 K:292

Öz: Giriş: Bir bireyin sergilediği davranışların asıl nedeni kendi ihtiyaçlarını yani gereksinimlerini karşı-
lamaktır. Bu doğrultuda. Maslow insan ihtiyaçlarını incelemiş ve “Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi” olarak 
bilinen piramidi oluşturmuştur. Söz konusu bu pramid; fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma- sevgi 
ihtiyacı, saygı ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı olmak üzere birbirinin üzerine kurulan toplam beş 
ihtiyaçtan oluşmaktadır. Öz Belirleme Kuramı’na göre ise; insanların özerklik, yeterlik ve ilişkili olma olmak 
üzere 3 temel psikolojik ihtiyacı bulunmaktadır. İlki olan özerklik ihtiyacı, bir bireyin kendi hayatındaki ak-
tiviteleri seçme, kendi davranışlarını belirleyebilme ve bağımsız olarak karar verebilme gereksinimini ifade 
etmektedir. İkinci ihtiyaç olan yeterlik ihtiyacı; bir bireyin kendi kapasitesini kullanabilmesi sonucu ortaya 
çıkan bir “yeterli olma” durumunu, üçüncü ihtiyaç ise bağlılık ihtiyacıdır ve insanların etkileşim içinde oldu-
ğu insanlara bağlı olma, aidat duygusunu ifade etmektedir. Temel psikolojik ihtiyaçlar bir bireyin yaşamının 
farklı evrelerinde farklı farklı ortaya çıkarak devam etmektedir. Ergenlik dönemi sonuna gelen ve yetişkinlik 
yıllarının başlangıcı olan üniversite yılları temel psikolojik ihtiyaçlar bakımından önemsenmesi gereken bir 
yaşam evresidir. Bu dönemde öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması onların motivasyon ve akademik başarı-
larını olumlu etkilemektedir. Öğrencilerin en fazla okul stresi, özerklik ihtiyacı, ekonomik bağımsızlık, kimlik 
karmaşası, dil problemi, kültürel şok, yabancı sosyal normlara ve değerlere alışma, eğitim sistemindeki farklı-
lıklar, yalnızlık, ev özlemi, sosyal bağların kopması gibi sorunları yasadıklarını belirtmişlerdir. Amaç: Bu ça-
lışma; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 1. sınıfa devam eden 
Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçları ve etkileyen değişkenlerin belirlenmesi 
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kapsam: Araştırmanın evrenini 147 öğrenci oluşturmaktadır. Araştır-
ma örneklemine ise araştırmaya katılmayı kabul eden147 öğrenci alınmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma özellikle 
1. Sınıf öğrencilerin psikolojik ihtiyaçları belirlemek amacıyla yapıldığı için örnekleme sadece 1. Sınıflar alın-
mıştır. Yöntem: Araştırmada veriler Bilgi Formu ve Yeni Psikolojik İhtiyaç Değerlendirme Ölçeği ile toplan-
mıştır. Verilerin analizinde; sosyo-demografik özellikler ile ölçek puanları karşılaştırılırken öncelikle normal 
dağılım testi yapılmış, gruplar parametrik varsayımlarını sağlamadığı için; Kruskal Wallis ve Mann Whitney 
U testi kullanılmıştır. Araştırma için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Etik Kurulunun 28.03.2017 tarih, 
05 sayılı toplanışının 02 nolu kararı Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nden 10.04.2017 
tarihli 23880918-299.-E.301 sayılı yazı ile izin alınmıştır. Araştırma verileri 17.04.2017-15.05.2017 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Bulgular:  Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin çoğunluğu kadın (%74,1), Hemşi-
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relik Bölümü öğrencisi (%69,4) ve 19 yaş ve daha küçüktür (%57,8). Öğrencilerin %77,6’sı Niğde ili ile ilgili 
uyum problemi yaşamadıklarını, %52,4’si arkadaşları ile iletişim problemi yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. 
Öğrencilerin psikolojik ihtiyaç ölçeği puan ortalamaları değerlendirildiğinde başarı ihtiyacı alt ölçeği puan 
ortalaması 18,43±3,28, ilişki ihtiyacı alt ölçeği puan ortalaması 17,0136± 2,85731, özerklik ihtiyacı alt ölçeği 
puan ortalaması 14,2177±3,80, başatlık alt ölçeği puan ortalaması 14,9592±2,99 olarak bulunmuştur. Psiko-
lojik İhtiyaçlar ölçeği ortancaları ile öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri karşılaştırıldığında, ilişki alt 
ölçeğinde ekonomik durumlarını “orta “olarak ifade edenlerin, arkadaşları ile iletişimlerinin “orta” düzeyde 
olduğunu ifade edenlerin, başarı alt ölçeğinden 7-12 aydır Niğde’de yaşayanların, arkadaşları ile ilişkilerinin 
çok iyi-iyi olduğunu ifade edenlerin, özerklik alt ölçeğinden hemşirelik bölümünde okuyanların, başatlık alt 
ölçeğinden erkek öğrencilerin, yaşı 20 ve üzeri olanların, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okumak-
tan az memnun olanların ortanca puanları diğerlerine daha fazla olduğu ve puan farklarının istatistiksel ola-
rak anlamlı olduğu bulunmuştur.(p<0.005). Bulgular değerlendirildiğinde; ekonomik durumları orta düzeyde 
olanların, arkadaşları ile ilişkileri orta düzeyde iyi olanların ilişki ihtiyacı, arkadaşları ile ilişkileri çok iyi-iyi 
olanların başarı ihtiyacı, hemşirelik bölümünde olanların özerklik ihtiyacı, erkek öğrencilerin ise başatlık ih-
tiyaçlarının diğer öğrencilere göre daha fazla olduğu çıkarımı yapılabilir. Sonuç: Araştırma bulgularına göre;  
üniversite ortamına giren gençlerin arkadaş ilişkilerinin, ekonomik durumun, akademik başarının, özerk olma, 
bireyselleşmenin önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle ailesinden ayrılarak yeni bir ortama üniversiteye 
gelen öğrencilerin üniversite ortamına, sosyal ortama uyum sağlamaları için öğrencilere akademik danışman-
ları ve okul yöneticileri tarafından oryantasyon programlarının düzenlenmesi, akademik başarılarının yüksek 
olması için danışmanları tarafından izlenmesi, başarısızlık durumunda başarısızlığa neden olan aktörlerin be-
lirlenerek öğrenciye destek olması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Gereksinim, Psikoloji, Başarı, İhtiyaç
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DİSFONKSİYONEL İŞEMESİ OLAN 8-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ÜROTERAPİ VE 
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

İlknur GÖKŞİN, Fügen ÖZCANARSLAN
Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Aksaray / Türkiye

ilknurgoksin@hotmail.com
ID:301 K:279

Öz: Giriş: Çocuklarda yaygın olarak görülen disfonksiyonel işeme; uygun tedavi edilmediği durumda veziko 
üreteral reflüye, böbrek yetmezliğine, üriner sistem enfeksiyonlarına, bunun yanında hastalıklarının oluştur-
duğu semptomların bir sonucu olarak suçlanma, depresyon, sosyal ilişkilerde gerileme ve benlik saygısında 
azalma, düşük özgüven ve psikolojik baskı gibi problemlere yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkilemek-
tedir. Disfonsiyonel işemede uygulanan tedavi seçenekleri arasında farmakolojik tedavi,  üroterapi (davranış 
tedavisi) ile yapılan pelvik taban kasları eğitimi, biofeedback terapisi yer almaktadır. Amaç: Bu prospektif 
klinik çalışma; üroterapinin ve hemşirelik eğitiminin disfonksiyonel işemesi olan 8-12 yaş grubu çocukların 
yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Araştırmanın evrenini, bir üniversite has-
tanesinin çocuk cerrahisi anabilim dalının ürodinami ve üroterapi birimindeki disfonksiyonel işeme tanısı 
alan 8-12 yaş grubundaki çocuklar oluşturmuştur. Örneklemi ise herhangi bir nörolojik hastalık tanısı almayan, 
bilinen veya fizik muayenede saptanmış sistemik hastalığı veya bulgusu olmayan ve araştırmaya katılmaya 
istekli olan 25 çocuk oluşturmuştur. Veriler Ekim 2010-Nisan 2011 tarihleri arasındaki toplanmıştır. Sınırlılık-
lar: Araştırma verilerinin tek bir birimden toplanması araştırmanın sınırlılığıdır. Yöntem: Bu çalışma Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Sayı: B.30.2CİC.0.H1.00/3463 Tarih: 24.09.2010 Kurum İzni alınarak gerçekleşti-
rilmiştir.  Veriler, çocuk ve aile değerlendirme formu ve Çocuklar İçin Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Ka-
litesi Ölçeği (Kid-KINDL) ile elde edilmiştir. Araştırmaya katılan çocuklar ve aileleri ile ön görüşme yapılmış 
ve veri toplama formları uygulanmıştır. Ardından çocuklar ve ailelerine davranış tedavisi ve biofeedbackten 
oluşan üroterapi eğitimi verilmiş, 6 hafta süresince haftada bir ve 10 dakika süren,  çocukların  pelvik taban 
kaslarını doğru ve etkin kullanmasını öğretmeye yönelik  olarak pelvik taban elektromiyografik biofeedback yöntemi 
ile uygulanan pelvik taban kas egzersiz eğitimi ürodinami ünitesinde verilmiştir. Davranış tedavisinde; çocuğa 
işerken pelvik tabanı rahatlatıcı en uygun pozisyon öğretilmiş ve işerken kendini rahat bırakması gerektiği, 
gevşeme için ıslık çalması, şarkı söylemesi ya da sayı sayması önerilmiştir, çocuğun işedikten 5-10 dakika 
sonra tekrar tuvalete gitmesinin yani ikili işemenin, mesanede kalan idrarın boşaltılması açısından gerekliliği, 
işeme ve dışkılama sonrasında perine temizliği anlatılmıştır. Biofeedback eğitiminde;  çocuklara, disfonksi-
yonel işeme hastalığı, işeme sırasındaki normal süreçler ve pelvik tabanın fonksiyonları yaşına uygun olarak 
anlatılmış, eksternal anal sfinkterin yanına saat 3 ve 9 hizalarına ve uyluk bölgesi üzerine yüzeyel pediatrik 
elektrotlar yerleştirilmiş, çocuklar üroflowmetri klozetine oturtulmuş, elektrotlarından ekrana ulaşan sfink-
ter elektromiyografi dalga oluşumu durağan oluncaya kadar hareket etmeden ve idrarını yapmadan kalması 
söylenmiş, elektromiyografi elektrotları ile pelvik taban kaslarının aktivitesi ekrana yansıtılmıştır. Çocuklar 
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kendisini kastığı zaman bilgisayara konan oyundaki balığın yükseldiği, gevşettiği zaman balığın yere indiği 
gösterilmiş daha sonra sadece balığı yükselt veya indir komutları verilerek pelvik taban kaslarını kullanması 
sağlanmıştır. Biofeedback yöntemi ile pelvik taban kas egzersiz eğitimi 6 hafta süresince haftada bir gün 10 
dakika olarak uygulanmıştır. Her seansta çocuklar düzenli olarak izlenmiş ve günlük yaşamlarında egzersi-
ze devam etmeleri konusunda sözlü olarak desteklenmiştir. Çocuklara evlerinde günde iki kez 10’ar dakika 
sürecek şekilde, kasma esnasında içlerinden yavaş yavaş 10’a kadar saymaları ardından birkaç saniye idrar 
ve gaitalarını tuttukları kasları kasmaları sonra tekrar gevşeyip 10 saniye sayıp tekrar kasmaları istenmiştir. 
Biofeedback tedavisinin bitiminden sonraki üç ay süresince çocuklar ile ayda bir kez telefon görüşmesi yapıl-
mış, egzersize devam edip etmedikleri, uygulama ile ilgili sorunlarının olup olmadığı sorulmuş ve egzersize 
devam etmeleri konusunda motive edilmişlerdir. Üçüncü ayın sonunda Kid-KINDL ölçeği üroterapi birimin-
de ikinci kez çocuklarla yüz yüze görüşülerek tekrarlanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için kurum izni 
ve çocukların velilerinden yazılı onam alınmıştır. Veriler, SPSS 11.5 istatistik programı ile analiz edilmiştir. 
Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde dağılımı, ki-kare, Wilcoxon İşaretli Sıralar testleri ile Spearman 
korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan çocukların %60’ nın kız ve %40’ının erkek 
olduğu, yaş ortalamasının 10.0±1.36 yıl olduğu, çocukların %68’inin 8-9 yaş grubunda olduğu belirlenmiştir. 
Çocukların %52’sinin anne yaşının 35 yaş ve üzerinde olduğu, %44’ünün annesinin ilköğretim mezunu oldu-
ğu,  %84’ünün annesinin gelir getiren bir işte çalışmadığı, %56’sının ise gelir durumunu orta olarak ifade ettiği 
saptanmıştır. Çocukların üroterapi ve hemşirelik eğitimi öncesi ve sonrasına ait toplam yaşam kalitesi puan 
ortalamasının sırasıyla 62.1±8.6 ve 79.0±9.3 olduğu, ön test ve son test puan ortalaması arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir (Z=-4.132, p=0.000). Üroterapi ve hemşirelik eğitimi önce-
si ve sonrasına ait toplam yaşam kalitesi öntest-sontest puan ortalamasının kız çocuklarında sırasıyla 63.4±8.3 
ve 79.2±9.9 olduğu, erkek çocuklarının ise sırasıyla 60.3±9.2 ve 78.6±8.8 olduğu saptanmıştır. Cinsiyete ve 
yaş gruplarına göre yaşam kalitesi ön test ve son test puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılığın olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Sonuç: Araştırmanın sonucunda, disfonksiyonel işemeli çocukla-
rın tedavisinde üroterapi ve beraberinde verilen hemşirelik eğitiminin çocuğun hastalığının düzelmesinde ve 
yaşam kalitesinin artmasında etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Disfonksiyonel İşeme, Çocuklar, Üroterapi, Yaşam Kalitesi, Hemşirelik
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İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM VE 
DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Meltem ALTINIŞIK, Belkıs KARATAŞ AKTAN
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Mağusa /KKTC

meltemaltinisik@hotmail.com
ID:298 K:284

Öz: Giriş: Bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler, sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme çevre sorunlarının 
artmasına yol açmış olup toplum yapısını da değiştirmektedir. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileşti-
rilmesi konularında gösterilen çabaların amacı bireylerin daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının 
sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan da bireyin kendisidir. Çünkü çevreye zarar veren de çevreyi koruyan ve 
geliştiren de insandır. Yaşam standartlarının giderek yükselmesi ve dünya nüfusundaki hızlı artış doğal kay-
naklar üzerindeki baskının artmasına neden olmuştur. Artan nüfusun doyurulması, giydirilmesi ve barındırıl-
ması kaynakların tüketimini arttırarak beraberinde ciddi çevre sorunlarına yol açmıştır. Çevre problemlerinin 
giderilmesi ancak tutum ve davranış değişikliği ile mümkündür. Çevreye karşı olumsuz bir tutuma sahip olan 
bir birey çevre sorunlarına karşı duyarsız kalacağı gibi çevre için sorunlar yaratmaya devam edeceğide bir 
gerçektir. İnsanın çevreye yönelik tutum ve davranışlarının olumlu olması çevre sağlığı bakımından önemlidir. 
Bu da ancak çok erken yaşlarda çevre eğitiminin etkili bir şekilde verilmesi ile mümkün olabilir. Çocuğun 
ilk çevre eğitimini aile içinde ve gözlemsel yada sosyal öğrenme yoluyla oluşacaktır. Çevre bilinci, çocukta 
oluşacak genel bir toplumsal sorumluluk bilincinin bir parçasıdır. Çevreye yönelik tutum ve davranışların 
şekilleneceği yer sosyalleşmenin aktif olduğu okuldur. Okul dönemindeki çocuk çevre bilincinin oluşmasın-
da özel bir gruptur. Amaç: Bu araştırma, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve 
davranışlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Kapsam: Araştırmanın evrenini, Gazimağusa merkezde 
bulunan yedi ilköğretim okulunun beşinci sınıfında okuyan 421 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örnekle-
me yöntemine gidilmeyip, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya katılmak gönüllülük esasına 
dayandığından, çalışmaya katılmayı kabul etmeyen  ve devamsızlık hakkını kullanıp okula gelmeyen, okul 
değişikliği yapan öğrenciler örneklemin dışında bırakılmıştır. Bu koşullar altında 421 kişilik çalışma evre-
ninden 306 öğrenci ile görüşülmüştür. Sınırlılıklar: Araştırma verilerinin toplanması zaman gerektirdiğinden 
KKTC Gazimağusa merkezde bulunan yedi ilköğretim okulunun 2015-2016 eğitim öğretim dönemindeki be-
şinci sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmaya 
katılan beşinci sınıf öğrencilerine araştırmacı tarafından geliştirilen soru formu (Sosyo-demografik özellikleri, 
çevreye yönelik tutum ve davranışlarını etkileyebilecek değişkenleri belirlemeye yönelik sorular) ve Cihat 
Yaşaroğlu’nun geliştirmiş olduğu iki ölçekten oluşan veri toplama araçları uygulanarak veriler toplanmıştır. 
Birinci ölçek 32 madde, tek faktörlü yapıya sahip “Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği”, ikinci ölçek ise toplam 21 
madde, üç faktörlü yapıya sahip “Çevreye Yönelik Sorumlu Davranış Ölçeği”dir. Veriler bilgisayar ortamında 
Kolmogrov-Smirnov (K-S) testi, t testi, (ANOVA) testi, Tukey testi ve Ki kare (Chi square) testi kullanılarak 
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analiz edilmiştir. Araştırmanın uygulanabilmesi için öncelikle KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (Sayı:1391 
Tarih:21.08.2015) yazılı izin alınmıştır. Soru formlarının etik olarak uygunluğu ise Yakın Doğu Üniversi-
tesi Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Etik Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve yazılı onay alınmıştır 
(Sayı:32-226 Tarih:17.09.2015). Öğrencilere uygulanacak olan Ölçeğin kullanılabilmesi için alınan izin formu 
(Tarih: 07.07.2015). Öğrencilere veri toplama formu uygulanmadan önce araştırmanın amacı ile ilgili açıklama 
yapılmış, araştırmaya katılımın gönüllülük esasına dayandığı belirtilerek, yazılı onamları alınmıştır. Bulgular: 
Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin %74,84’ünün 11 yaşında olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %53,27’si 
kız ve %46,73’ü erkektir. Öğrencilerin %96.41’inin çöplerden rahatsız olduğu, %66,34’ünün çevreyi temiz 
tutmak için etrafa çöp atmadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin çevreye yönelik tutum ölçeği genelinden ortala-
ma 79,41±7,43 puan almıştır. Öğrencilerin çevreye yönelik sorumlu davranış ölçeği genelinden aldıkları puan 
ortalaması 52,14±4,71’dır. Öğrencilerin genel olarak ÇYTÖ ve ÇYSDÖ’de yer alan önermelere genellikle 
olumlu yanıt verdikleri belirlenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin çevreye yönelik tutum ve davranışları ile yaş, 
cinsiyet ve ailecek çevre ile ilgili aktivitelerde bulunma durumları arasında anlamlı fark olduğu görülürken, 
gelir durumu, anne ve babanın eğitim düzeyi, anne ve babanın mesleği ve çevre ile ilgili eğitim faaliyetleri 
arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin tamamına yakınının çöplerden rahatsız 
olduğu ve yarıdan fazlasının çevre ile ilgili eğitim faaliyetlerine katıldığı, öğrencilerin önemli bir kısmının 
ailesiyle birlikte çevre ile ilgili aktivitelere katıldıkları, yarısından fazlasının bahçe temizliği yaptığı, öğrenci-
lerin cinsiyetlerine göre çevreye yönelik tutum ölçeği ve çevreye yönelik sorumlu davranış ölçeği puan orta-
lamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu, kız öğrencilerin ölçeklerden aldığı puanların 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Çevre, Hemşire, Tutum, Sorumlu Davranış

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Belkıs KARATAŞ AKTAN tarafından danışmanlığı yapılan Yakın 
Doğu Üniversitesi, “Sağlık Bilimleri Enstitüsü”, Hemşirelik Programında yapılmış Meltem ALTINIŞIK’ın  
“İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Davranışlarının Belirlenmesi” Konu 
Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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KADINLARIN SERVİKS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ VE ERKEN TANI YÖNTEMLERİNE 
İLİŞKİN BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ

Dilek KARAOĞLAN,  Belkıs KARATAŞ AKTAN 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Mağusa / KKTC

dilek.karaoglan@hotmail.com
ID:297 K:283

Öz: Giriş: Kanser Dünya’da ve Türkiye’de kardiyovaskuler hastalıklardan sonra ikinci sırada ölüm nedenidir. 
Jinekolojik kanserler meme kanserinden sonra kadınlardaki morbidite ve mortalitenin en büyük nedenlerin-
den birisidir. Jinekoloik kanserleri; serviks, endometrium, over, vulva ve vajen kanserleri oluşturmaktadır. 
Jinekolojik kanserler de diğer kanser türleri gibi mortalite ve morbiditeyi artırmalarına karşın, önlenebilir ve 
erken teşhis durumunda tedavi edilebilir hastalıklardır. Jinekolojik kanserler arasında en önemli kanserlerden 
birisi olan serviks kanseri, Dünya’da kadınlarda en sık görülen dördüncü kanserdir. Serviks kanserine erken 
dönemde tanı koyulabilmektedir. Servikal kanserin  preinvaziv bir evresinin olması, bu dönemde hastaların 
yakalanabilmesi ve etkin olarak tedavi edilebilmesi bu hastalığa özgü önemli bir özellik olup tarama ve erken 
tanıya imkan vermektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde  servikal kanser, düzenli taramaların olmaması 
nedeniyle hala büyük bir sorun olmayı sürdürmektedir. Serviks kanserinin erken dönemde tanılanması ve te-
davi edilmesi mümkün olan bir hastalık olması nedeniyle bu konuda yapılacak çalışmalar erken tanı açısından 
önemlidir. Amaç: Bu araştırma, kadınların serviks kanseri risk faktörleri ve erken tanı yöntemlerine ilişkin 
bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Araştırmanın evrenini 01.12.2015 ve 
28.02.2016 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesinin ve 
Gazimağusa’da bulunan iki özel hastanenin kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınlar oluş-
turmuştur. Araştırmanın örneklemini araştırmanın yapıldığı tarihlerde, polikliniğe başvuran ve araştırmaya 
katılmayı kabul eden 232 kadın oluşturmuştur. Sınırlılıklar: Araştırma verilerinin toplanması zaman gerek-
tirdiğinden KKTC Gazimağusa Devlet Hastanesinin ve Gazimağusa’da bulunan iki özel hastanenin kadın 
hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran evli kadınlarla sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma, tanımla-
yıcı ve kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmaya, 01 Aralık 2015-28 Şubat 2016 tarihleri arasında, araştırmacı-
nın poliklinikte bulunduğu günlerde, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve iki özel hastanenin Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Polikliniğine başvuran kadınlardan araştırmaya katılmaya gönüllü 232 kadın alınmıştır. Verilerin 
toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen soru formu kullanılmıştır. Soru formu iki bölümden oluş-
muştur. İlk bölümde kadınların sosyo-demografik özellikleri, ikinci bölümde ise kadınların serviks kanseri 
risk faktörleri ve erken tanı bilgi ve uygulamalarına ilişkin sorulara yer verilmiştir. Toplanan veriler bilgisa-
yar ortamında kolmogorov-smirnov, parametrik hipotez testleri, anova ve ki-kare testleri kullanılarak analiz 
edilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için KKTC Sağlık Bakanlığı (Sayı:3518 Tarih:14.09.2015) ve iki özel 
hastane yönetiminden (Tarih:21.11.2015) yazılı izin, soru formlarının etik olarak uygunluğu için Yakın Doğu 
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (Sayı:2015/32-223 Tarih:17.09.2015) yazılı onay alın-
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mıştır. Kadınlara veri toplama formu uygulanmadan önce araştırmanın amacı ve soru formu ile ilgili açıklama 
yapılmış, araştırmaya katılımın gönüllülük esasına dayandığı belirtilerek, yazılı onamları alınmıştır. Bulgular: 
Araştırma kapsamına alınan kadınların % 42,24’ü 41 yaş ve üzeri yaş grubunda, % 47,41’inin KKTC uyruklu, 
% 31,47’sinin üniversite mezunu olduğu ve % 53,02’sinin çalıştığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan kadın-
ların % 81,12’si kadın hastalıkları kanserleri konusunda bilgi sahibi olduğunu ifade etmiştir. Kadın kanserleri 
ile ilgili bilgi sahibi olan kadınların % 35,15’i bu bilgiyi doktordan, % 6,06’sı ise hemşireden elde ettiğini 
belirtmiştir. Kadınların; cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçirmiş olma (% 91,81), akıntılı bir hastalığı olup 
tedavi olmama (% 91,38), birden fazla cinsel partner olması (% 90,95), ailesinde rahim ağzı kanseri olması (% 
87,50), daha önce kanser öyküsü olması (% 85,78), otuz yaş ve üzeri olma (% 68,97), beş yıldan fazla süreyle 
doğum kontrol hapı kullanma (% 53,88) ve çok sayıda gebe kalmanın (% 46,12) rahim ağzı kanseri açısından 
risk faktörü olduğunu bildiği saptanmıştır. Kadınların % 75,95’i rahim ağzı kanseri erken tanı yöntemleri hak-
kında bilgi sahibi olduğunu ifade etmiştir. Kadınların % 58,62’sinin daha önce pap smear testi yaptırdığı,  pap 
smear testi yaptıran kadınların % 55,88’inin düzenli aralıklarla bu testi yaptırdıkları saptanmıştır. Araştırmaya 
katılan kadınların % 38,36’sının pap smear testi yaptırma zamanını doğru bildiği, pap smear testi yaptıran 
kadınların % 46,32’sinin doğru zamanda yaptırmaya başladığı belirlenmiştir. Kadınların % 62,07’si pap smear 
testinin hangi sıklıkla yaptırılması gerektiğini bildiği, pap smear testi yaptıran kadınların % 35,34’ünün doğru 
sıklıkta yaptırdığı saptanmıştır. Araştırmaya dahil edilen kadınların % 81,03’ünün pap smear testini kimlerin 
yaptırması gerektiğini bildiği tespit edilmiştir. Sonuç: Kadınların çoğunluğunun kadın hastalıkları kanserleri 
ile ilgili bilgi sahibi oldukları, kadınların bilgi kaynağının çok az bir kısmının hemşireler olduğu, kadınların 
çoğunluğunun rahim ağzı kanseri erken tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ve pap smear testi ile 
erken tanı sağlanabileceği, kadınların yarıdan fazlasının daha önce pap smear testi yaptırdığı, kadınların yaş 
gruplarına göre pap smear testini uygulamaya doğru zamanda başlama durumları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olduğu, kadınların gelir durumlarına göre pap smear testini yaptırmaya başlama zamanını bil-
me durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Serviks Kanseri, Risk Faktörleri, Erken Tanı, Pap Smear Testi 

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Belkıs KARATAŞ AKTAN tarafından danışmanlığı yapılan Yakın 
Doğu Üniversitesi, “Sağlık Bilimleri Enstitüsü”, Hemşirelik Programında yapılmış Dilek Karaoğlan’ın  
“Kadınların Serviks Kanseri Risk Faktörleri Ve Erken Tanı Yöntemlerine İlişkin Bilgi Ve Uygulamalarının 
Belirlenmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKÂMİL VE ŞAHİNBEY İLÇELERİ HALK EĞİTİM MERKEZLERİ EL 
BECERİ BAYAN KURSİYERLERİNDE KİLOFOBİ VE BENLİK SAYGISI İLİŞKİSİ

Rabia SOHBET, Sibel KIYMACI
Hemşire, Ankara / Türkiye 

sibel_sena2006@hotmail.com
ID:296 K:281

Öz: Giriş ve Amaç: Obezite, hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artış 
göstermekte olan bir halk sağlığı sorunu olup Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Sağlığı bozacak ölçü-
de vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanmaktadır. Obezite, fazla miktarda yüksek enerji 
alınması; alınan enerjinin yetersiz harcanması ya da her iki durumun beraber uzun süre devamı ile enerji den-
gesizliği yaşanması sonucunda görülmektedir. Obezitenin belirlenmesi, kilonun boyun metrekaresine bölün-
mesi ile elde edilmekte ve elde edilen veriye Beden Kitle İndeksi (BKİ) denmektedir. Obezite, tüm dünyada 
artarken beraberinde pek çok kronik hastalıkları da getirmektedir. Bu sorunlar; diyabet, kalp ve damar hasta-
lıkları, kanser, eklem rahatsızlıkları, solunum sıkıntısı ve psikiyatrik problemlerdir. Bu kronik hastalıkların 
yanında, yaşam kalitesini düşmesi, beden imajında bozulma, sosyal ilişkilerin bozulması gibi sorunlarında 
yaşanmasına yol açmaktadır.  Örneğin; arkadaş edinme, sosyal faaliyetlere katılma, eş edinme gibi konularda 
çekimser davranmaktadırlar. Ayrıca toplum içerisindeki diğer kişilerin obez kişilere olan tutumları olumsuz 
olabilmektedir. Vücut ağırlığı fazla olan ya da obez kişilere karşı sergilenen bu olumsuz tutum  kilofobi olarak 
nitelendirilmekte ve obez kişiler kilofobi ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır.  Fazla kiloya sıklıkla benlik 
saygının azalması eşlik etmektedir. Bu çalışmada Gaziantep ilinde kadınların kilofobi ve benlik saygısı düzey-
lerinin ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmamızın evrenini, 
Gaziantep İli Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri halk eğitim el beceri kurslarına katılan tüm kadın kursiyerler 
oluşturmaktadır. Araştırma, çalışmaya katılmaya gönüllü 600 kadın ile Eylül 2012 – Aralık 2012 tarihleri 
arasında anket formu, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği ve Kilofobi Ölçeği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla kullanılan anket formu, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği ve Ki-
lofobi Ölçeği soruları verileriyle sınırlıdır. Araştırma, Gaziantep İli Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri halk eğitim 
el beceri kurslarına katılan kadın kursiyerler ile gerçekleştirilmiş olup genellenememektedir.Anket formu, 
katılımcıların demografik özelliklerini ve beslenme alışkanlıklarını belirlemeye yönelik araştırmacı tarafından 
literatürden yararlanılarak geliştirilen 52 sorudan oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesi için NCSS (Num-
ber Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değer-
lendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, oran, minimum, 
maksimum) yanı sıra nicel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren değişkenlerin iki grup karşı-
laştırmalarında Student’s t test kullanıldı. Normal dağılım gösteren üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında 
One-way ANOVA test ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Bonferroni test kullanıldı. Normal dağılım 
göstermeyen üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında Kruskal Wallis test ve farklılığa neden olan grubun 
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tespitinde Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U test kullanıldı. Değişkenler arası ilişkilerin değerlendi-
rilmesinde Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeylerinde değerlendirildi. Bulgular: 
Araştırmaya katılan kadınların BKİ ölçüleri ortalama 25,66±5,06 kg/m2’dir. Araştırmaya katılanların yaklaşık 
üçte biri beslenme eğitimi almış ve beslenme konularıyla ilgilenmektedir. Kadınların çoğunluğu evlendikten 
sonra kilo aldığını, üçte biri kendilerinin biraz kilolu olduğunu belirtmiştir. Kadınların çoğunluğu günlük 1 – 4 
saat arasında oturarak iş yaptığını, 1 – 2 saat yürüdüğünü, 1 – 2 saat dinlendiğini ve 8 – 9 saat arasında uyu-
duğunu bildirmiştir. Araştırmaya katılan kadınların benlik saygısı puanı arttıkça kilofobi puanı azalan negatif 
yönlü zayıf ilişki istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Kadınların yaşları, BKİ 
ölçümleri, evlilik süreleri arttıkça benlik saygısının azaldığı, eğitim düzeyinin yükseldikçe benlik saygısının 
da arttığı görülmüştür. Araştırmaya katılanların yaşlarının arttıkça kilofobilerinin de arttığı, çekirdek aile ya-
pısına sahip, eğitim durumu ilkokul ve altı olan, evde yaşayan kişi sayısı 2 - 4 arasında olan ve ara öğün yiyen 
kadınların, geniş aile yapısına sahip, eğitim durumu ortaokul olan, evde yaşayan kişi sayısı 5 – 8 arası ve ara 
öğün yemeyen kadınlardan daha fazla kilofobik oldukları görülmüştür.

 Anahtar Kelimeler :  Kilofobi, Benlik Saygısı
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OBEZ EVLİ KADINLARDA BEDEN ALGISININ CİNSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Feride TAŞKIN YILMAZ, Azime KARAKOÇ KUMSAR, Gülbahtiyar DEMİREL
Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Yüksekokul, Hemşirelik Bölümü, Sivas / Türkiye

azimekkoc@hotmail.com
ID:295 K:280

Öz: Giriş: Cinsellik ile ilişkili fiziksel, emosyonel, mental ve sosyal iyilik hali olarak tanımlanan cinsel sağlık, 
tüm yaş gruplarındaki bireylerin kişisel sağlığının önemli ve pozitif bir boyutu olarak değerlendirilmektedir 
(Edwards and Coleman, 2004:189). Günümüzde kadınlarda erkeklere göre cinsel sağlıkta bozulma sıklığının 
daha fazla olduğu belirtilmektedir (Yaylali et al, 2010:221). Yaşam süreci boyunca insan cinselliğini ve cinsel 
sağlığını, kronik hastalıklar ve genitoüriner problemler gibi fizyolojik sorunlar, psikolojik bozukluklar ile sos-
yodemografik değişkenler gibi pek çok faktör etkileyebilmektedir (Pujols et al, 2010:906). Literatürde, fazla 
kilo ve obezite (Sarwer et al, 2015:504) ile olumsuz beden algısının cinsel yaşam kalitesini önemli ölçüde 
bozduğu belirtilmektedir (Yamamiya et al, 2006:421). Kadınlarda beden algısı, beden bölümlerinden memnu-
niyeti, bedenin büyüklüğü ya da ağırlığına yönelik endişeleri ile eşinin ve ya başkalarının önünde bedeninden 
hoşnut olma durumlarını içermektedir (Pujols et al, 2010:907). Özellikle batı kültüründe, kadın bedeninin 
erkeklere göre daha çok nesnelleştirilmesi (Wiederman, 2000:61), fiziksel çekiciliğe önem verilmesi, inceliğin 
vurgulaması, obez bireylerin damgalanması gibi durumlar kadınlarda ve obez bireylerde beden hoşnutsuzluğu-
na neden olabilmektedir (Schwartz and Brownell, 2004:43). Kadınlarda kilo endişesini de içeren beden algısı, 
fiziksel kondüsyon, cinsel çekicilik ve cinsel aktivite esnasında beden hakkındaki düşünceler cinsel doyumu 
etkileyebilmektedir (Pujols et al, 2010:906). Amaç: Araştırma, obez evli kadınlarda beden algısının cinsel 
yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  Kapsam: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı olarak ya-
pılan araştırmanın evrenini 01 Eylül – 30 Aralık 2016 tarihleri arasında İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ilin 
Halk Sağlığı Birimine bağlı 22 farklı Aile Sağlığı Merkezi’ne aşılama, doğum kontrol, enjeksiyon gibi neden-
lerle başvuran 18 yaş üzeri 718 evli kadın oluşturmuştur. Obeziteye neden olabilecek herhangi bir metabolik 
hastalığı olmayan, cinsel yaşamı aktif olan, sözel iletişim engeli bulunmayan, yeterli bilişsel düzeye sahip 
ve çalışmaya katılmayı kabul eden 583 kadın çalışma örneklemine alınmıştır. Araştırma 227 (%38.9) normal 
kilolu, 166 (%28.5) fazla kilolu ve 190 (%32.6) obez kadın ile gerçekleştirilmiştir. Sınırlıklar: Çalışma gru-
bunun küçük olması, örneklem seçiminde kadınların gelişimsel özelliklerinin dikkate alınmaması sonuçların 
genellemesinde güçlük yaratabilir. Ayrıca kadınların beden algısı ve cinsel yaşam kalitesi konusunda elde edi-
len bilgileri öz bildirimlerine dayalı olup veri toplama formları ile sınırlıdır.  Yöntem: Veriler birey tanılama 
formu, Beden Algısı Ölçeği ve Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın kullanılarak elde edilmiştir. Beden Algısı 
Ölçeği, Hovardaoğlu (1990) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olup 40 madde içermekte ve her 
bir madde bir organ ya da bedenin bir bölümü (kol, bacak, yüz gibi) ya da bir işlevi (cinsel faaliyet düzeyi 
gibi) ile ilgilidir. Ölçeğin toplam puanı 40 ile 200 arasında değişmekte olup, alınan puanın yüksekliği bede-
nine ilişkin doyum düzeyinin yüksekliğini göstermektedir. Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın ise, Tuğut ve 
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Gölbaşı (2010) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olup 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten 
alınabilecek puan aralığı 18-108 arasında değişmekte, alınan puanın yüksek olması cinsel yaşam kalitesinin 
iyi olduğunu göstermektedir. Çalışmadan elde edilen veriler, SPSS 23.0 paket programında yorumlanmıştır. İs-
tatistiksel değerlendirmede, ortalama, standart sapma, yüzdelik dağılım, ki kare testi, kappa tutarlılık ölçümü, 
tek yönlü ANOVA, Pearson korelasyon analizi ve aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma 
için bir üniversitenin etik kurulundan (Karar no: 2015-356) yazılı izin alınmıştır. Bulgular: Kadınların yaş 
ortalaması 35.48±8.66 (min:20, max:55) yıl olup %33.6’sı ortaöğretim mezunudur. Katılımcıların %82.2’sinin 
en az bir çocuğu bulunduğu, %70.3’ünün herhangi bir işte çalışmadığı belirlenmiştir. Kadınların %19.2’si 
hala sigara içmekte olup %17.3’ü doktor tarafından tanı konulan en az bir kronik hastalığının bulunduğunu ve 
%12.9’u menapoz döneminde olduğunu ifade etmiştir. Beden kitle indeksi sınıflamasına göre obez kadınların 
%17.4’ünün kendini fazla kilolu olarak değerlendirdiği tespit edilmiştir. Katılımcıların gerçek beden kitle in-
deksi sınıflandırması ile beden ağırlığı algısı arasında zayıf düzeyde uyumlu tutarlılık saptanmıştır (K=0.28, 
p=0.000). Obez kadınların (146.63±30.06), fazla kilolu (149.49±22.72) ve normal kilolu (156.16±20.97) ka-
dınlara göre beden algılarının daha düşük olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Benzer şekilde obez kadınların cinsel 
yaşam kalitesi puan ortalamasının (79.69±15.19), fazla kilolu (81.27±79.69) ve normal kilolu (87.78±15.81) 
kadınlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.01). Tüm gruplarda beden algısının cinsel yaşam kali-
tesi üzerine pozitif yönde etkisi olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Aynı zamanda beden algısının cinsel yaşam 
kalitesi üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu, kadınların beden algılarının tek başına cinsel yaşam kalitesine 
ilişkin toplam varyantsın yaklaşık %15’ini açıkladığı tespit edilmiştir (R=0.38, R2=0.15, F=98.464, p= 0.000). 
Sonuç: Obez evli kadınlarda bedene ilişkin doyum düzeyi ve cinsel yaşam kalitesi düşüktür. Normal kilolu, 
fazla kilolu ve obez evli kadınlarda olumlu beden algısı geliştikçe cinsel yaşam kalitesi yükselmektedir. Bu 
bağlamda sağlık profesyonellerine, özellikle fazla kilolu ve obez kadınlarda gelişebilecek ya da var olan sağlık 
sorunlarına ek olarak ortaya çıkabilecek cinsel sağlık sorunlarını belirlemesi ve uygun girişimler planlaması, 
doğru beden ağırlığı ve obezitenin önlenmesine yönelik eğitim ve danışmanlık uygulamalarını yaygınlaştırma-
sı önerilmektedir. Ayrıca beden algısının cinsel sağlığa etkisini ortaya koymak açısından daha büyük örneklem 
ile daha derinlemesine ve prospektif çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Algısı, Cinsellik, Cinsel Yaşam Kalitesi, Obezite, Kadın
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15-49 YAŞ ARALIĞINDAKİ KADINLARIN YAŞLILARA KARŞI TUTUMLARI İLE AKTİF 
YAŞLANMA GİRİŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Azime KARAKOÇ KUMSAR, Feride TAŞKIN YILMAZ, Gülbahtiyar DEMİREL
Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul / Türkiye 

azimekkoc@hotmail.com
ID:294 K:280

Öz: Giriş: Yaşlılıkla ilgili en büyük problem bu döneme karşı insanlarda yanlış algı ve ön yargıların varlı-
ğıdır. Yaşlılık, genellikle bireylerde değişimlerin ve kayıpların görüldüğü bir süreç olarak algılanmaktadır. 
Yaşlanmayla birlikte, yalnızlık, fonksiyonel yetersizlik, kronik hastalıklar ve inkontinans, yeme bozuklukları, 
demans, ilaç kullanım hataları gibi geriatrik semptomlar ile sağlık bakımına yönelik gereksinimler artmakta ve 
birçok insan yaşlı bireyi zayıf ve hasta olarak algılamaktadır. Yaşlılık ile ilgili bu yöndeki algı ve ön yargıların 
önüne Dünya Sağlık Örgütü tarafından aktif /sağlıklı yaşlanma kavramıyla çıkılmıştır. Aktif yaşlanmada amaç, 
yaşlılık döneminde tüm insanların sağlıklı yaşam beklentilerini uzatmak ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Ülke 
nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların sağlıklı olmaları, dolayısı ile sağlıklı yaşlanmaları oldukça 
önemlidir. Kadınların sağlıklı olmaları ve yaşlanmaları sadece kendileri için değil tüm toplum sağlığı açısından 
da önemlidir. Kadınların doğurganlık dönemi olan 15–49 yaş aralığında, yaşlılığa ilişkin olumlu tutum içinde 
olmaları, aktif yaşlanma girişimlerini bilmeleri ve bu girişimleri uygulamaları sağlıklı bireyler ve sağlıklı top-
lum oluşumuna katkı sağlayabilir.  Amaç: Araştırma, 15-49 yaş aralığındaki kadınların yaşlılara karşı tutumla-
rı ile aktif yaşlanma girişimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek, yaşlılara karşı tutumlarını ve aktif yaşlanma giri-
şimlerini etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan 
araştırmanın evrenini 15 Şubat – 30 Haziran 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde bulu-
nan bir ilin Halk Sağlığı Birimine bağlı 22 farklı Aile Sağlığı Merkezi’ne aşılama, doğum kontrol, enjeksiyon 
gibi nedenlerle başvuran 15-49 yaş aralığındaki 624 kadın oluşturmuştur. Üreme döneminde bulunan, sözel 
iletişim engeli bulunmayan, yeterli bilişsel düzeye sahip ve çalışmaya katılmayı kabul eden 459 kadın çalışma 
örneklemine alınmıştır.  Sınırlıklar: Araştırma sınırlı zamanda tek bir ilde birinci basamak sağlık hizmetlerin-
den yararlanan kadınlar ile yapıldığından dolayı örneklem ve zaman sınırlılığı içermektedir. Yöntem: Veriler 
kadın tanılama formu, Kogan Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği ve Aktif Yaşlanmaya Yönelik Girişim Anketi kul-
lanılarak elde edilmiştir. Kogan Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği, Nathan Kogan (1961) tarafından geliştirilmiş 
olup Erdemir ve ark. (2011) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçek, bireylerin 
yaşlılara karşı tutumlarını ölçmektedir. Tıbbi terimleri içermeyen sosyal içerikli olarak geliştirilen ölçek 6’lı 
likert tipinde olup 34 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten elde edilecek puan 34-204 arasında değişmekte ve 
alınan puanın yüksek olması yaşlılara yönelik pozitif tutumu göstermektedir. Aktif yaşlanmaya yönelik girişim 
anketi ise, doğal gıdalar tüketme, normal kiloyu koruma, düzenli egzersiz yapma, sigara kullanmama, stresten 
uzak durma, kendine özel vakit ayırma, aile ilişkilerini sıcak tutma, sosyal aktivitelere katılma, ev ve iş kaza-
larını önlemeye yönelik tedbirler alma, sağlıklı yaşlanmaya destek olduğu düşünülen bitkisel ürün kullanımı 
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gibi durumları sorgulayan 22 sorudan oluşmaktadır. Anketten elde edilecek puanlar 22-66 arasında değişmekte 
ve yüksek puan kadınların aktif yaşlanmaya yönelik girişimlerinin iyi olduğunu göstermektedir. İstatistiksel 
değerlendirmede, ortalama, standart sapma, yüzdelik dağılım, student t testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson ko--
relasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma için bir üniversitenin etik kurulundan (Karar no: 2016-01/17) yazılı 
izin alınmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 30.26±9.30 (min:15, max:49) yıl olup, %59’u evli, %7’si 
okuma yazma bilmemekte ve %78.6’sı bir iş yerinde çalışmaktadır. Kadınların %36.8’si ailesinde bakmakla 
sorumlu olduğu yaşlı bir bireyin bulunduğunu, %25.9’u karar alırken yaşlı bireylere danıştığını belirtmiştir. 
Kadınların %32.2’si bir kadının 61-65 yaş aralığında yaşlı sayılabileceğini ifade ederken, %72.5’i yaşlılığı 
yaşın ilerlemesi, %49.5’i unutkanlık, bunama ve %43.1’i hafıza, güç ve enerji kaybı olarak tanımlamıştır. 
Kadınların %53.4’ü yaşlıyı hassas bir kişi olarak değerlendirmekte ve %38.6’sı yaşlıların en fazla sevgi ve 
şefkate ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. Kadınların %71.5’i yaşlıların bakımlarının evde olması gerektiğini, 
%37.3’ü yaşlıların günlük ihtiyaçları ile evde bakım hemşiresinin ilgilenmesi gerektiğini belirtirken %55.3’ü 
sağlıklı yaşlanmanın mümkün olabileceğine inanmaktadır. Kadınların yaşlılara karşı tutumlarının pozitif tu-
tuma yakın olmakla birlikte orta düzeyde (125.58±20.88) olduğu belirlenmiştir. Kadınların aktif yaşlanmaya 
yönelik girişim puan ortalamaları ise ortalamanın üzerinde olup (51.15±8.17),  bu durum kadınların aktif yaş-
lanmaya yönelik girişimlerinin iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca kadınların yaşlılara karşı tutumları ile aktif 
yaşlanmaya yönelik girişimleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.01). 30-39 
yaş aralığında bulunan, evli, yükseköğretim mezunu, herhangi bir işte çalışmayan, kronik hastalığı olmayan, 
ailesinde bakmakla sorumlu olduğu yaşlı birey bulunmayan ve sağlıklı yaşlanmanın mümkün olabileceğine 
inanan kadınların aktif yaşlanma girişimlerinin daha iyi olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Çalışan, kronik hasta-
lığı olan, ailesinde bakmakla sorumlu olduğu yaşlı birey bulunan ve sağlıklı yaşlanmanın mümkün olabilece-
ğine inanmayan kadınların yaşlılara karşı tutumların ise diğerlerine göre daha olumsuz olduğu saptanmıştır  
(p<0.01).  Sonuç: Çalışmada üreme döneminde bulunan kadınların yaşlılara karşı tutumlarının olumlu olduğu 
ve aktif yaşlanma girişimlerini uyguladıkları, yaşlılara karşı tutumları yüksek olan kadınların aktif yaşlanmaya 
yönelik girişimlerinin de daha iyi olduğu belirlenmiştir. Güncel bir konu olmasına rağmen yeterli sayıda çalış-
manın bulunmaması bu konudaki eksikliği göstermektedir. Bu bağlamda, özellikle aktif yaşlanma konusunda 
başta kadınlar olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesi son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Tutum, Sağlıklı Yaşlanma, Aktif Yaşlanma, Kadın
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PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

İlknur GÖKŞİN, Sultan AYAZ ALKAYA
Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Aksaray/ Türkiye

ilknurgoksin@hotmail.com
ID:293 K:279

Öz: Giriş: Doğum sonu dönem, doğum eylemi sona erdikten sonra başlayan ve altı hafta süren, anne için fiz-
yolojik ve anatomik değişikliklerin olmasının yanı sıra ailede fiziksel, sosyal ve duygusal değişimlerin meyda-
na geldiği yeni rol ve sorumlulukların öğrenildiği bir süreçtir. Bu dönemde sorunların çoğu ilk günlerde ortaya 
çıkmakta ve sorunlar altı haftadan bir yıla kadar değişen sürelerde devam etmektedir. Kadınlarda doğum sonu 
dönemde görülen uykusuzluk, yorgunluk, bulantı, anksiyete ve seksüel problemler, eş ile ilişkilerde yaşanan 
sorunlar uyku durumunda bozulmaya ve yorgunluğa neden olmakta dolayısıyla da kadının yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyebilmektedir. Literatürde de, kadınlarda doğum sonu dönemdeki yaşam kalitesinin düşük veya 
orta düzeyde olduğu görülmektedir. Gebelik ve doğum sonu dönemde sağlık eğitimi, egzersiz ve gevşeme 
gibi nonfarmakolojik yöntemlerin doğum sonu dönemde görülen semptomları azalttığı ve yaşam kalitesini 
arttırdığı saptanmıştır. Bu nonfarmakolojik yöntemlerden biri olan progresif gevşeme egzersizleri (PGE) pek 
çok hastalık semptomunun kontrolü için zihinsel süreçleri ve davranışı değiştirmede yaygın olarak kullanılan 
terapötik bir yöntemdir ve hemşirelik uygulamalarında da yer almaktadır. Progresif gevşeme egzersizleri insan 
vücudundaki büyük kas gruplarının (elle başlayan, ayakla biten kas grupları) bilinçli olarak gerilmesini ve 
gevşetilmesini içermektedir. Literatürde PGE’nin farklı hasta grubunda ve farklı semptomlar üzerine etkisinin 
incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, PGE’nin doğum sonu yaşam kalitesine etkisini inceleyen çalış-
maya ulaşılamamıştır. PGE’nin, doğum sonu dönemde uygulanmasının bu dönemde yaşanabilecek fiziksel 
ve psikolojik problemlerle başedebilme gücünü ve iyilik halini arttırabileceği ayrıca iyileşme sürecini hız-
landırarak yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Amaç:  Bu araştırma; PGE’nin 
doğum sonu dönemde kadınların yaşam kalitesi düzeyine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Kapsam: 
Araştırmanın evrenini, bir üniversitenin eğitim ve araştırma hastanesi lohusa servisindeki vajinal doğum yapan 
primipar kadınlar oluşturmuştur. Müdahale grubuna 30, kontrol grubuna 30 kadın dahil edilmiştir. Araştırma 
10 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Araştırma örneklemine özel hastanede doğum yapan kadınların alınmaması ve 
araştırmanın tek hastanede yürütülmesi araştırmanın sınırlılığıdır. Yöntem: Bu çalışma Aksaray Üniversitesi, 
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu tarafından 23.09.2016 Tarih ve 2016/33 Kararı ile geçekleştirilmiştir. Veriler, 
anket formu ve Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği (DSYKÖ) ile toplanmıştır. Kadınlar müdahale ve kontrol 
grubuna kura yöntemi ile randomize edilmiştir. Müdahale grubuna progresif gevşeme egzersizleri uygulanmış-
tır. Müdahale grubuna doğum sonu ikinci ve altıncı haftanın sonunda olmak üzere iki ev ziyareti yapılmıştır. 
İlk ziyaretten sonra, kadınlardan dört hafta boyunca ve haftada üç kez progresif gevşeme egzersizlerini düzenli 
olarak uygulamaları istenmiştir. Uygulama süresince araştırmacı tarafından kadınlar ile haftada iki kez telefon 
görüşmesi yapılmış ve uygulamanın devamlılığı takip edilmiştir. Kontrol grubuna herhangi bir müdahalede 
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bulunulmamış, doğumdan sonraki ikinci ve altıncı haftada yapılan ev ziyareti ile doğum sonu yaşam kalitesi 
değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri SPSS 23.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan 
elde edilen verilerin analizinde sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanıl-
mıştır. Kategorik veriler ki kare testi ile karşılaştırılmıştır. Nicel değişkenlerde gruplar arası fark iki ortalama 
arasındaki farkın anlamlılık testi ile, gruplar arası PGE öncesi ve sonrası farklılık Varyans Analizi (ANOVA) 
ile değerlendirilmiştir. Araştırma için Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan (2016/26) ve 
Aksaray İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nden (33527579/799) yazılı izin alınmıştır. Bulgular: 
Müdahale ve kontrol grubunda yer alan kadınlar arasında yaş, öğrenim durumu, çalışma durumu gibi özel-
likler açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Müdahale grubundaki DSYKÖ ön test-son test 
puan ortalamasının sırasıyla 24.43±4.58 ve 26.07±4.58 olduğu; son test ortalama puanında istatistiksel olarak 
anlamlı bir yükselme olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Kontrol grubundaki DSYKÖ ön test-son test puan ortala-
masının sırasıyla 23.29±4.37 ve 21.99±5.58 olduğu, son test puan ortalamasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
azalma olduğu saptanmıştır (p<0.05). Müdahale ve kontrol grubundaki kadınların progresif gevşeme egzersiz-
leri öncesinde puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) ve progresif gevşeme egzersizleri 
sonrasında gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Progresif gevşeme egzer-
sizlerinin doğum sonu yaşam kalitesini arttırmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu Dönem, Progresif Gevşeme Egzersizleri, Yaşam Kalitesi
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GEBELİK DÖNEMLERİNE GÖRE GEBELERİN DOĞUM VE  
POSTPARTUM DÖNEME İLİŞKİN ENDİŞELERİ

Burcu KÜÇÜKKAYA, İlknur DİNDAR, Özge ERÇEL, Esra YILMAZ
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşire-

liği Anabilim Dalı, Edirne / Türkiye
burcukucukkaya1992@gmail.com

ID:288 K:245

Öz: Giriş: Gebelik, kadın hayatının en önemli değişkenlerinden birini oluşturmaktadır ve kadınlarda psikolo-
jik, biyolojik ve duygusal değişimlerin meydana geldiği bir evredir. Endişe sorunun ne olduğunu kavramaksı-
zın hissedilen ve belirsiz olan bir korku türüdür. Endişe genel bir duygu durum olup, korkudan daha uzun de-
vam etmektedir. Gebeler, doğum eyleminde ve postpartum süreçte oluşabilecek muhtemel bir tehlikenin veya 
kötü bir durumun meydana geleceğinin yoğun bir şekilde hissedilmesine sebep olan bir endişe duymaktadırlar. 
Gebeler, doğum eyleminde yaşanacaklar veya yaşananlar hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları veya 
kavrayamadıkları için endişe ve anksiyete hissederken, doğum endişeleri III. trimesterde en üst düzeye çık-
maktadır. Primipar gebeler genellikle olacakların bilinmezlik korkusu, multipar gebelerde ise bazı durumların 
kötü gidebileceğinden endişelenmektedirler. Gebeler, doğum ağrılarıyla baş etmek için kullanacakları yöntem-
leri ve tepkileri bilemediği, bebeğinin ve kendisinin hayati tehlikelerinin olup olmayacağı, duygusal ve fiziksel 
olarak bireysel kontrol kaybı yaşamaktan endişe hissedebilirler. Bazı gebelerde ise bebek bakımı ve büyütme 
veya aile rollerinde oluşabilecek olan değişimlere sebep olacağından dolayı endişe yaşamaktadırlar. Bu se-
bepten gebelik dönemlerinde gebelerde ortaya çıkan endişe sebepleri ve düzeyleri değişmektedirler. Amaç: 
Bu çalışmada, gebelik dönemlerine göre gebelerin doğum ve postpartum döneme ilişkin endişelerini incele-
mek amaçlandı.  Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışma Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği ile Doğum Servisi’ne Ocak-Mart 2017 tarihle-
rinde başvuran n=273 gebe bireyler ile yürütüldü. Araştırma verileri hastaların kişisel özellikleri ve obstetrik 
ile ilgili özellikleri içeren ‘’Anket Formu’’ ve Kitapçıoğlu ve arkadaşları tarafından 2007 yılında geliştirilen 
“Doğum ve Doğum Sonrası Döneme İlişkin Endişeler Ölçeği (DDSEÖ)” ile toplandı. Veriler SPSS 23.0 paket 
programında, yüzdelik, ortalama, t testi, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis varyans analizi, korelasyon anali-
zi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Çalışmanın uygulanabilmesi 
için Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’ndan ve Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nden kurum izni alındı. Bulgular: Gebelik dönemlerinin 1. trimesterinde olan gebelerin 
DDSEÖ toplam puan ortalamasının 4,2±2,8, 2. trimesterinde 4,9±3,0 ve 3. trimesterinde 6,1±2,0 olduğu ve 
aradaki fark istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu (p<0.001). Gebelik dönemlerinin tümünde yaş 
azaldıkça DDSEÖ puan ortalamasının arttığı istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.001). 1. Trimes-
ter ve 2. Trimester gebelik döneminde ve primipar olan gebelerin aynı gebelik döneminde ve multipar olan 
gebelere kıyasla DDSEÖ puan ortalamalarının istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p<0.001). 
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Gebelik dönemlerinin hepsinde DDSEÖ alt boyutlarından alınan en yüksek puan ortalamasının “Doğum Son-
rası Emzirmeye İlişkin Endişeler” alt boyutuna, en düşük puan ortalamasının ise “Doğum Sonrası Eşinden 
Destek Alamama Endişesi” alt boyutuna ait olduğu bulundu. Gebelik dönemleri ile DDSEÖ alt boyutları karşı-
laştırıldığında 10 alt boyutta da 3.trimester olan gebelerin diğer gebelik dönemlerinden daha fazla endişe duy-
duğu istatistiksel anlamlı olarak saptandı (p<0.001). Tartışma ve Sonuç: Gebelik dönemlerine göre gebelerin 
endişe düzeylerinin genel olarak orta derecede olduğu ve gebelik döneminin sonlarına yaklaşan 3. trimester 
gebelerde 1. ve 2. trimester gebelere göre daha yüksek olduğu bulundu (p<0,001). 

Anahtar Kelimeler: Endişe, Gebelik Dönemleri, Gebelerin Doğum Ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeler 
Ölçeği, Postpartum
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ÜNİVERSİTE  ÖĞRENCİLERİ GÖZÜYLE KADININ ÇALIŞMASI 

Fatma FİDAN
Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye 

ffidan@sakarya.edu.tr
ID:285 K:213

Öz: Giriş: Kadının çalışması tarihsel süreçte farklı bakış açılarıyla tartışılmış, geçmişte kabul gören  çalışma 
karşıtı yaklaşımların yerini “kadının çalışmasını”  kabul eden, destekleyen ve  zorunluluk kabul eden yakla-
şımlar almıştır. Amaç: Bu çalışmada,  üniversite  gençliğinin “kadının çalışması”   olgusuna yaklaşımı ve de-
ğerlendirme biçimi  araştırılmıştır.  Yöntem: Araştırmada  nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşme-
si kullanılmıştır. Yüzeydeki bilgilerin ortaya çıkarılması amacı ile kullanılan odak grup görüşmesinde amaç, 
genellemelere gidecek bilgilere ulaşmak değil, katılımcıların görüşlerinin ve bakış açılarının betimlenmesidir. 
Araştırmada, giriş, anahtar ve araştırma aşamaları için 9 soru sorulmuştur. Her bir soru için 5 dakika verilmiş  
ve görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Katılımcılardan genel değerlendirmeler yerine bireysel değerlendirmeleri  
istenmiştir. Örneklem: Araştırma,   10 kişiden oluşan 10 farklı grup  ile gerçekleştirilmiştir. 2-3 ve 4. Sınıfta 
öğrenim gören  “katılma isteği” gösteren  öğrencilerden oluşturulmuştur. Gruplar,  kız ve erkek öğrencilerin 
eşit katılımı dikkate alınarak, annesi çalışanlar, gelinen coğrafi bölge, ailenin eğitim seviyesi gibi kriterler 
çerçevesine oluşturulmuştur. Bulgular: Araştırmada görüşmelere “kadın çalışmalı mı?” sorusu ile başlan-
mıştır.  Görüşmeler sonucunda kadının çalışmasının; gelir ihtiyacı, kadının istemesi ve kadının koşullarının 
uygunluğuna  bağlı kılındığını görülmektedir. Kız ve erkek öğrenciler tarafından  kadın açısından eğitimin 
zorunluluk olduğunu ancak çalışma için böyle bir zorunluluğun olmadığı ifade edilmiştir.  Erkek öğrenciler  
kadının  istemesi veya çalışma koşullarının elverişli olması durumunda çalışmasının uygun olduğunu ifade 
etmiştir. Kız öğrenciler ise  gelir ihtiyacı ve aile sorumluluklarını aksatmayacak koşulların  varlığı durumunda 
çalışmayı gerekli görmüştür. Hem kız öğrenciler hem de erkek öğrenciler kadının “ailevi sorumluluklarının 
özelikle annelik rolünün” çalışma kararında  belirleyici olduğunu  benimsemektedir. Gelirin yeterli olduğu 
durumda kadının çalışmasına gerek olmadığı kız ve erkek öğrenciler tarafından kabul edilmektedir. Görüldüğü 
gibi kadının çalışmasında gelir ve aile sorumlulukları belirleyici olmuştur. “Kadın neden çalışmalıdır” sorusu 
ise erkek öğrenciler tarafından “gelir”, kız öğrenciler tarafından “gelir  ve statü” ile ilişkilendirilmiştir. Gruplar 
arasında İç Anadolu ve Doğu bölgelerinden gelen öğrencilerden oluşan gruplarda  kız öğrenciler batı bölgeler-
den gelen kız öğrencilere göre çalışma olgusunu daha önemli ve gerekli görürken, bu bölgelerden gelen  erkek 
öğrencilerin  kadının çalışması konusunda çekince sergilediği görülmektedir. Az sayıda  olmakla birlikte erkek 
öğrenciler tarafından kadının çalışmasına yönelik gündem ve teşviklerin bu kadar fazla olmasının aslında bir 
tür “baskı” olduğu biçimine algılandığı  görülmektedir. Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda kadının ça-
lışmasına karşı duruş söz konusu olmamakla beraber kadın çalışıyor olsa da  aile ve çocuk bakım sorumluluğu-
nu yerine getirmesi beklemektedir. Görüşmelerin başında daha olumsuz  görüşe sahip olan erkek öğrenciler kız 
öğrencilerin gerekçelerini açıklamalarıyla birlikte görüşmelerin sonunda kadınların çalışmasını destekleyici 
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tavır sergilemişlerdir. Bu da kadının çalışmasına yönelik direncin olmadığını göstermektedir. Böyle bir durum 
erkeklerin kadının çalışma kararı üzerinde bir etkisi olamaması gerektiği genel kabul görmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, Kadının Çalışması, Kadın, Çalışma  



303

SÖZEL BİLDİRİLER

AİLE TARZI VE EBEVEYN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ ÇOCUK SORUNLARI İLE İLİŞKİSİ

Elif EROL, Özge BURAN KÖSE, Duyunç KOÇÖZ, Canan ERTÜRK
Psikolog, İstanbul / Türkiye

elifkoca5@yahoo.com
ID:284 K:255

Öz: Giriş Çocuk kliniğinde karşılaşılan çocuk sorunları ile ailelerin tutumları arasında belli ilişkiler vardır. 
Çocuk sorunlarına bakıldığında aile özelliklerinden ve yetiştirme tutumlarından kaynaklanan pek çok sorun 
göze çarpar. Kliniğe başvuran aileler çoğu kez, kendi davranışlarından kaynaklanan bir tutumdan dolayı ço-
cukta sorun oluştuğunun farkında değildirler. Süreli bir görüşmede uzman, görüşme esnasında sorduğu sorular 
ya da gözlemleri ile ailenin çocuğa davranışları hakkında bilgi, fikir sahibi olabilir ancak bu genel değerlendir-
me için yeterli değildir. Sorunsalı anlamak için daha kapsamlı bir incelemeye ihtiyaç duyulur. Bu kimi zaman 
çocuğa, kimi zaman aileye kimi zaman her ikisine birden uygulanan test, ölçekler ya da uzun görüşmeler 
yoluyla imkanlı hale gelir. Sorun ve buna sebep olan aile davranışı tespit edildikten sonra takip edilen çocuk 
ve ailesi arasında sağlıklı ilişki kurulması söz konusu olabilir. Amaç: Bu çalışmada amaç; ailelerin hayat tarzı 
ve çocuk yetiştirirken gösterdikleri tutumlarla çocuklarda görülen dikkat, ataklık, davranım bozukluğu gibi 
sorunlar arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ek olarak anne- baba yaşı, mesleği, eğitim durumları, annenin 
anneliğini algılama sıfatı gibi  demografik bilgilerle çocuk davranışları ve aile tutumları arasındaki ilişki de 
incelenmiştir. Yöntem: Araştırma, İstanbul il genelinde bulunan ve tesadüfi olarak seçilen 83’ü (%49.1) er-
kek ve 86’sı (%50.9) kız olmak üzere (0-12) yaş toplam 169 çocuğun aileleri ile yapılmıştır. Örneklemdeki 
annelerin %50.3’ü 24-34 yaş arasında; babaların ise %65.4’ü 35-44 yaş arasındadır. Annelerin %63.3’ü lise 
ve altı okul mezunu iken, babaların %60.1’i lise ve altı okul mezunudur. Annelerin %66.3’ü meslekleri olsa 
dahi çalışmadıklarını ifade etmişlerdir.Çalışmaya katılan aileler %36.7’sinin tek çocuğu varken, %40.8’inin 2; 
%22.5’inin 3 ve daha fazla çocuğu olduklarını belirtmişlerdir. Ailelerin %44.2’si aylık 1000 TL ve altında ge-
lire sahipken, %19.5’inin geliri aylık 5000 TL’nin üzerindedir. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan 
demografik bilgi formu, Conner’s Anne Baba Derecelendirme Ölçeği (Dereboy ve ark., 2007), Aile Hayatı ve 
Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (PARI) (LeCompte ve ark. 1978) uygulanmıştır. Verilerin değerlendirme-
sinde, normallik varsayımına uygunluk bulunmadığından ikili örneklerde Mann Whitney U, çoklu örneklerde 
ise Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Değişkenler arası farkların belirlenmesinde Mann Whitney U testi 
kullanılarak çoklu karşılaştırmaların sonuçları değerlendirilmiştir. PARI ve Conner’s ölçekleri arası ilişkinin 
incelenmesinde ise Spearman Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bulgular: Çalışmada hiperaktivite duru-
munun Demokratik-Eşitlikçi aile tutumu ile pozitif ilişkili (p<0.01); Sıkı Disiplinli aile tutumu ile negatif 
ilişkili (p<0.05) olduğu bulumuştur. Ayrıca kardeş olması durumunda ve gelir grubu 2000-5000 TL arasında 
olanlarda 1000-2000 TL arasında olanlara göre hiperaktivite puanı daha yüksek bulunmuştur. Annelerin eğitim 
durumları ile hiperaktivite puanları arasında anlamlı fark olduğu (p<0.05); lisans ve önlisans mezunu anne ve 
babaların çocuklarının ilkokul mezunlarının çocuklarına göre hiperaktivite puanının daha yüksek olduğu bu-
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lunmuştur. Davranım bozukluğu puanları ile cinsiyet ilişkisine bakıldığında erkek çocuklarının anlamlı şekilde 
daha fazla davranım bozukluğu gösterdiği görülmüştür. (p<0.05) Dikkat eksikliği puanı anneliğini “anlayışlı” 
olarak tanımlayan anneler tanımlayanlara göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. (p<0.01) Ebeveyn 
değerlendirme formlarında ise “Aşırı Koruyuculuk”, “Demokratiklik – Eşitlik” ve “Sıkı Disiplin” puanları ile 
anne ve babanın eğitim durumları arasında anlamlı düzeyde farklılık görülmüştür. (p<0.01) Eğitim düzeyi ve 
gelir arttıkça koruyuculuk ve sıkı disiplin puanları azalmakta; demokratiklik puanı ise artmaktadır  (p<0.05) 
Yine her iki alt boyut ile annenin çalışma durumu arasında anlamlı farklılık görülmekte olup (p<0.01); çalış-
mayan annelerde aşırı koruma ve sıkı disiplin puanları daha yüksek bulunmuştur. “Sıkı Disiplin” alt boyutu, 
ailenin çocuğu planlı olarak dünyaya getirmesi durumunda süpriz olmasına oranla anlamlı düzeyde düşüktür. 
(p<0.01) “Annenin Ev Kadınlığını Reddi” boyutu, birden fazla çocuk olması (p<0.01) ve gelir düzeyinin 
düşmesi (p<0.05)  durumlarında anlamlı olarak artış göstermektedir. Son olarak anneliğini “anlayışlı” ola-
rak tanımlayanların çocuklarında “davranım bozukluğu” (p<0.01), “karşı gelme” (p<0.01), “dikkat eksikliği” 
(p<0.01) ve “hiperaktivite” (p<0.05)  puanları tanımlamayanlara göre anlamlı oranla daha düşüktür. Sonuç ve 
Tartışma: Çocuklarda görülen hiperaktif bulgular ve ailelerin çocuklarına karşı tutumları arasındaki ilişki son 
zamanlarda sıklıkla incelenen bir konudur. Otoriter tutuma sahip ailelerde de gözlemlenmekle beraber çoğun-
lukla demokratik tutuma sahip ailelerin çocuklarında hiperaktiflik gözlemlenmiştir. (Börekçi, 2017) Çocuk 
psikopatolojisi açısından bakılırsa, aşırı hareketlilik ve dikkatle ilgili güçlükler çocuklarda depresif semp-
tomlar olarak değerlendirilir. Demokratik aile modeline sahip ebeveynlerin çocuklarıyla arkadaş, denk olma 
çabalarının sonucunda çocukların bu ilişkide taşımakta zorlandıkları yükler edindikleri ve bu zorlu deneyimin 
sonucunda da depresif semptom olan hareketlilik ve dikkat zorlukları gösterdikleri ileri sürülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Aile Tutumu, Dikkat, Hiperaktivite, Davranım Bozukluğu
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GÖÇMEN KADIN OLMAK:  
SURİYE’Lİ KADINLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fatma FİDAN
Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye 

ffidan@sakarya.edu.tr
ID:283 K:213

Öz: Giriş: Bir ülkede yaşanan iç karışıklıklar veya savaşlar  insanların zorunlu olarak alıştıkları ve güvenli 
yaşam alanlarını terk ederek, bilmedikleri ve yabancı bir kültürün içinde yeni bir yaşam kurmak zorunda 
kalmalarına neden olmaktadır.  Suriye’de Nisan 2011 tarihinde başlayan siyasi krizler ve savaş  sonucunda 
Türkiye’ye de çok sayıda Suriyeli göç etmiştir. Bunlar içinde kadınlar sayısal olarak önemli bir yer tuttuğu 
gibi sorunlar ve ihtiyaç duyulan politikalar açısından da öncelikli grubu oluşturmaktadır.  Amaç: Bu çalışma-
da Suriye’li göçmen kadınların “yeni bir yaşam kurma  sürecinde  mekansal, sosyal ve kültürel  yerleşiminde 
üstlendiği sorumluluklar  ve karşılaştığı sorunlar araştırılmıştır.   Yeni bir  kimlik ve aidiyet kazanma süreçleri,  
kullandığı ağlar ve algılama  biçimleri ortaya konulmuştur.  Yöntem: Bu araştırma, bilginin insanların kendi 
ifade ve anlatılarından derlendiği bir nitel araştırmadır ve nitel araştırma tekniklerinden durum çalışmasıdır. 
Yarı yapılandırılmış mülakat formu yardımıyla  derinlemesine mülakatlar yapılarak araştırmanın verileri der-
lenmiştir.  Örneklem: Araştırma, Sakarya’da yaşayan 50 Suriyeli göçmen kadınla gerçekleştirilmiştir.  1 yıl-
dan fazla süredir Sakarya’da yaşayan kadınlar örnekleme dahil edilmiş ve tesadüfi örnekleme metodu kullanıl-
mıştır. Bulgular: Araştırmaya  katılan kadınların yaş aralığı incelendiğinde 21-40 (38 ) yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. 33 kadın evli, 8 kadın bekar ve 9 kadının ise eşi ölmüştür. Çocuk sayısı ise 2 ve 3’tür. Kadınlar-
dan 10’u çalışmaktadır. 31 kadın göç etmeyi istediğini, bunda temel etkinin çocuklarının güvenliği olduğunu 
ifade etmiştir. Göç etmeyi istemeyenler ise geride kalanlar olduğu ve gidilen yerde karşılaşılacak zorluklar 
nedeniyle çekinceli davrandığını ifade etmiştir. Göç sürecinde ve sonrasında yeni yaşam alanı oluşturulma-
sında kadınların sorumluluğu ve yaşadığı sorunların daha fazla olduğu görülmektedir. Yapılan görüşmelerde 
kadınların sorunları sırasıyla;  güvenlik, barınma, temel ihtiyaçların karşılanmaması, gelir yetersizliği, sağlık  
imkanlarına erişimin güçlükleri,  önyargılar ve toplumsal dışlanma olarak  ön plana çıkmıştır. Kadınların ay-
rıca,  eşi tarafından ihmal edilme ve yalnız bırakılma, göç öncesinde yapmağı işleri yapmak zorunda kalması,  
hem yoklukla hem de yokluğun neden olduğu sorunlarla mücadele etmek zorunda kalması , çocukların uyum 
sorunu ile mücadele etmek,  ve toplum ve kurumlarca muhatap alınmama  gibi sorunlarla karşılaştıkları  görül-
mektedir.  Kadınların büyük kısmı yaşadığı travma ve belirsizlikler nedeniyle çaresizlik ve güçsüzlük içinde 
olduğunu sıklıkla dile getirmiştir.   Çoklu sorunlarla karşılaşan kadınların mücadele ve başa çıkma stratejileri 
geliştirdiği de görülmektedir.  Özellikle  Suriye’li kadınların bir araya gelerek dayanışma içinde ve destek 
olarak  sorunların üstesinden geldiği görülmektedir. Daha çok kadınlar sorunlarını ve  karşılaştıkları zorlukları 
yine göçmen kadınlar aracılığıyla aşmaya çalışmaktadırlar.  Tartışma ve Sonuç: Suriye’li göçmen   kadınların 
yaşadığı sorunların başında gelen “güvenlik” ve “sosyal dışlanma” gelmektedir.  Bu nedenle göçmen ailelerin 
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barınabileceği güvenli bölgeler seçilip buralarda yaşamaları sağlanmalıdır.   Yerel yönetimler,  kaymakamlık-
lar  ve STK’lar  bünyesinde göçmen kadınlara destek sunan birimler kurulmalıdır.  Kadınlara psikolojik destek,  
eğitim ve  yaşam  kalitelerini arttırıcı mekanizmaların sunulması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Göçmenler, Göçmen Kadınlar, Suriyeli Kadınlar 
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DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNE VE YENİDOĞANIN  
DOĞUM SONUÇLARINA ETKİSİ

Dilek SARPKAYA GÜDER, Gülşen VURAL, Mesut YALVAÇ
Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs 

cyprusdilek@gmail.com
ID:281 K:260

Öz: Giriş ve Amaç: Hemşirelerin bağımsız olarak gerçekleştirebileceği doğum öncesi eğitim hizmetlerinin 
önemli bir bileşeni doğuma hazırlık eğitimleridir. Doğuma hazırlık eğitimlerinin başlıca amaçları; gebeyi do-
ğum deneyimine hazırlamak, doğumdaki bakıma ilişkin bilgilendirmek, gebenin doğumda ağrıyla baş ede-
bilmesi için farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemleri kullanabilmesine yardımcı olmak, kadınlara 
olumlu sağlık alışkanlıkları kazandırmak, aşırı anksiyeteyi azaltmak, gebelik ve doğuma bağlı gelişen rahat-
sızlıkları azaltmak ve çiftlerin doğum deneyiminden memnun olmalarını sağlamaktır. Doğuma hazırlık eği-
timlerinin doğum deneyimi ve doğum sonuçlarına etkisi üzerine ilişkin yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Ayrıca 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğum öncesi eğitimleri henüz sistemli ve programlı şekilde özel ve dev-
let hastanelerinde yürütülmeye başlanmamıştır. Araştırma, primipar kadınlara verilen hamile pilatesi destekli 
doğuma hazırlık eğitiminin anne ve yenidoğanın doğum sonuçlarına etkisini saptamak amacı ile yapılmıştır. 
Materyal-Metod: Araştırma, yarı-deneysel ve ileriye dönük tiptedir. Çalışmada belgesel kaynak analizi yön-
temi, betimleme yöntemi, istatistiksel yöntemler, örnekleme yöntemi ve karşılaştırma yöntemleri kullanıl-
mıştır. Araştırmanın evrenini, 27.02.2015-01.03.2016 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
yer alan bir hastanesinin antenatal polikliniğine başvuran primipar kadınlar, örneklemini ise 54 deney ve 54 
kontrol olmak üzere 108 kadın oluşturmuştur. Deney ve kontrol grubunun örneklem seçim kriterleri; 18-35 
yaş aralığında olma, 28 ve 32. gebelik haftalarında olma, tek fetüse sahip olma, gebelik komplikasyonu veya 
sistemik hastalığa sahip olmama, düzenli olarak bir spor veya hamile pilatesi yapmama ve NEU Hastanesinde 
37-42. gebelik haftaları arasında doğum yapmış olma olarak belirlenmiştir. Ayırca deney grubu için doğuma 
hazırlık eğitiminin teorik kısmının tamamını ve hamile pilatesi seanslarının en az 75%’ini (6 hafta) tamamla-
mış olması kriteri aranmıştır. Örneklem büyüklüğü, daha önceden yapılmış araştırma bulguları temel alınarak 
öngörülen istatistiksel gücü 80% ve anlamlılık düzeyi (alfa) 5% ile toplam 102-116 kadın olarak hesaplan-
mıştır. Deney grubu 8 haftalık karma bir yöntemden oluşan doğuma hazırlık eğitimine tabi tutulmuş, kontrol 
grubuna herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Veriler, tanıtıcı bilgileri içeren veri toplama formu, doğum 
sonuçlarına ilişkin veri toplama formu ve Vizual Analog Skalası aracılığıyla araştırmacı tarafından yüz yüze 
görüşülerek toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) for Windows 17.0 istatistik paket programında yüzdelik, ortalama hesaplaması, Fisher Exact, 
Pearson Ki Kare ve Mann-Whitney U önemlilik testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Deney ve 
kontrol grubundaki kadınların tümünün evli, deney grubunun yaş ortalamasının 28.05±2.91, kontrol grubunun 
ise 28.00±3.69’dur (p>0.05). Deney grubundaki kadınların 61.1%’i, kontrol grubunun ise 59.3%’ü üniversite 



308

SÖZEL BİLDİRİLER

mezunudur (p>0.05).  Deney grubunda yer alan kadınlar kontrol grubuna göre doğumda daha fazla destek 
aldığını, doğum ağrısı için daha fazla baş etme tekniği kullandığını, doğum sürecinde daha az sorun yaşayıp 
doğum deneyiminden daha fazla memnun kaldıklarını ifade etmiştir (p<0.05). Deney grubunda vajinal doğum 
yapan kadın oranı %31.5, kontrol grubunda ise %13.0 olarak belirlenmiştir (p<0.05). Deney grubunda yer alan 
ve vajinal doğum yapan kadınların ortalama doğum süresince hissettikleri ağrının ortalaması 10 üzerinden 
7.58 iken, kontrol grubunda 9.28 olarak bulunmuştur. Deney grubunun kontrol grubuna göre, doğum şekli, 
sezaryenin planlı olma durumu, doğum süresince hissedilen ağrı şiddeti, yenidoğanın apgar skoru ile kilosu 
ve yenidoğanda sorun gelişmeme durumunun olumlu yönde etkilendiği belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca deney 
grubunda yer alan kadınlar kontrol grubuna göre bebekleri ile ilk temaslarını daha erken zamanda gerçekleş-
tirmiş ve daha erken emzirmeye başlamıştır (p<0.05). Çalışmada deney ve kontrol grubu arasında, doğumun 
başlangıcı, doğumun zamanı, doğumda yapılan müdahaleler, doğumun süresi ve doğum sırasında sorun ge-
lişme durumu bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Tartışma ve Sonuç: Hem 
deney hem de kontrol grubunda sezaryen sıklığı yüksek saptanmıştır. Hamile pilatesi destekli doğuma hazırlık 
eğitiminin doğum ağrısını azalttığı, vajinal doğum sayısını, yenidoğanın apgar skorunu ve kilosunu arttırdığı 
bulunmuştur. Dünyada doğum öncesi eğitimler çoğunlukla hemşireler tarafından verilmektedir. Doğum öncesi 
eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile anne ve yenidoğanın doğum sonuçları olumlu yönde etkilenebile-
cektir. Kuzey Kıbrıs’ta rutin antenatal bakım hizmetleri içinde doğuma hazırlık eğitimlerinin devlet ve özel 
hastanelerde, özel kliniklerde sistemli ve programlı şekilde yürütülmeye başlanması ve hemşire/ebelerin bu 
konudaki farkındalığının arttırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Primipar, Doğum Öncesi Eğitim, Pilates, Doğum Sonuçları
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ANNELERİN EMZİRME ÖZ-YETERLİLİĞİ İLE EK GIDAYA BAŞLAMA ZAMANLARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİ

Burcu KÜÇÜKKAYA, İlknur DİNDAR, Remziye SEMERCİ, Seda SUNAR, Buket DERLEYEN,  
Elif KIZILOK KALE

Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşi-
reliği Anabilim Dalı, Edirne / Türkiye

burcukucukkaya1992@gmail.com
ID:278 K:245

Öz: Giriş ve Amaç: Anne sütü, bebeğin gereksinim duyduğu besin maddelerini uygun miktar ve kalitede 
içeren tek fizyolojik bebek besinidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bebeklerin doğumdan itibaren ilk altı ay sü-
resince su dahil hiçbir ek gıda almadan sadece anne sütü verilmesini, bebekler altı aylık olduktan sonra sıvı ve 
katı ek gıdalara başlanmasını ve bu tamamlayıcı gıdaların yanı sıra en az iki yaşına kadar anne sütüne devam 
edilmesini önermektedir. Emzirme başarısını etkileyecek en önemli faktörlerden biri emzirme öz yeterlilik 
algısıdır. Bu çalışma annelerin emzirme öz yeterlilikleri ile ek gıdaya başlama zamanları arasındaki ilişkiyi in-
celemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, 30 Aralık 2015 ile 
30 Ocak 2016 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne  başvuran 0-24 
aylık çocuğa sahip olan n= 282 anne ile yürütüldü. Araştırmanın uygulanacağı hastaneden yazılı izin alındıktan 
sonra, Trakya Üniversitesi Girişimsel (invaziv) Olmayan Klinik araştırmalar Değerlendirme Komisyonu’ndan 
etik izin alındı. Araştırmaya katılmayı kabul eden bireyler, araştırmanın amacı ve uygulanması hakkında bil-
gilendirildi ve sözel izin alındı. Veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluştu-
rulan ‘’Tanımlayıcı Veri Formu’’ ve ‘’Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği Kısa Formu’’ kullanıldır. Veri değerlendi-
rilmesinde SPSS 21.0 paket programı kullanıldı. Veri değerlendirilmesinde tanımlayıcı özellikler sayı, yüzde, 
ortalama ile hesaplandı. Emzirme öz-yeterlilik algısı ile emzirme başarısı arasındaki ilişki Pearson Korelasyon 
analizi ile değerlendirildi. Sonuçların değerlendirilmesinde p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi. Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 29.16±7.06, %27.7’i lise mezunu ve %88.3’ü ev hanımıydı. Anne-
lerin %72.5’i ağızdan ilk kolostrum vermişti ve %69’u çocuğunu 24 aya kadar emzirmiştir. Annelerin %67.1’i 
ilk altı ayda sadece anne sütü vermiş ve ek gıdaya başlama zamanı 5.87±2.72 aydır. Annelerin %94.7’si em-
zirirken bir sorunla karşılaşmaktan endişelenmekteydi. Devlet hastanesinde, miadında ve epidural anestezi ile 
doğum yapan annelerin, doğar doğmaz bebeğine dokunan, ilk yarım saatte bebeğini emziren ve emzirme-ek 
gıda hakkında hemşire/ebeden bilgi alan annelerin emzirme öz-yeterlilik ölçek puan ortalamaları yüksekti 
(p<0.05). Ortaokul eğitimine sahip, ilçede-köyde yaşayan, preterm bebeği olan ve doğumdan sonra ilk bir sa-
ate bebeğine dokunamayan, bebeklerine ilk ağızdan mama veren annelerin ilk altı ayda anne sütü ile mamayı 
beraber kullandığı bulundu (p<0.05).  Anne yaşı, çocuk sayısı, doğum sonrası bebeğe ilk dokunma süresi ile 
emzirme süresi arasında negatif korelasyon vardı. (p=0.001). Doğum sonu ilk dokunma ve ilk emzirme süresi 
ile emzirme öz-yeterlilik ölçek puan ortalamaları arasında negatif korelasyon vardı (p=0.001). Sonuç:   Anne-
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SÖZEL BİLDİRİLER

lerin doğumdan sonra bebeklerine dokunma ve emzirme süreleri, doğum şekilleri, doğum zamanları, doğum 
yaptıkları yer ve emzirme bilgisi aldıkları kişiler emzirme öz-yeterlilik puan ortalamalarını etkiledi. Bebeğine 
doğumdan hemen sonra dokunan ve ilk yarım saatte emziren annelerin emzirme öz-yeterlilikleri daha iyiydi.

Anahtar Kelimeler: Emzirme Öz-Yeterliliği, Ek Gıda, Anne Sütü
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ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE İLETİŞİM
05/06/EKİM/2017 TARİHLİ BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI

OTURUM 1.  
SALON A 
Tarih: 05.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Vasfiye BAYRAM DEĞER 

01. Tuba ÇÖMEZ, Sevim BUZLU FİZİKSEL ENGELLİ ERGENLERDE AKRAN İLİŞKİLERİNİN 
YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ

02. Sema ÇİFÇİ, Vasfiye BAYRAM 
DEĞER, Hilal ACAY

SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
AİLE PLANLAMASI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DE-
ĞERLENDİRİLMESİ

03. 
Elif EROL, Özge BURAN KÖSE, 
Duyunç KOÇÖZ, Canan ER-
TÜRK

AİLE TARZI VE EBEVEYN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ ÇOCUK 
SORUNLARI İLE İLİŞKİSİ

04. İlknur GÖKŞİN, Fügen ÖZCA-
NARSLAN

DİSFONKSİYONEL İŞEMESİ OLAN 8-12 YAŞ GRUBU ÇOCUK-
LARDA ÜROTERAPİ VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN YAŞAM 
KALİTESİNE ETKİSİ

05. İlknur GÖKŞİN, Sultan AYAZ 
ALKAYA

PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN DOĞUM SONU 
YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

06. 

Nalan GÖRDELES BEŞER, Ali 
Suat SEKİLİ, Büşra ARSLAN, 
Canan CEYRAN, Ceren ZEY-
BEK, Özlem KICALI

SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
PSİKOLOJİK GEREKSİNİMLERİ

07. Özcan ÖZENÇ, Sibel ERGÜN, 
Gülşah SUNAY

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM KADIN 
HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ DERSİ UYGULAMASINA 
İLİŞKİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

08. Hülya ÇAKIR, Hatice BAŞ
TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞININ KADINLARDA YA-
RATTIĞI PSİKOLOJİK ŞİDDET VE ÜREME SAĞLIĞINA ETKİSİ-
NE TEORİK BAKIŞ

09. Zehra SEVİM ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN ENGELLİLİ-
ĞE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

10. Nurten KIRCAN, Bilal BUDAK, 
Ömer KİNEŞ

SEZARYEN/VAJİNAL YOLLA DOĞAN 0-2 YAŞ ÇOCUKLARIN 
HASTALIKLARININ ARAŞTIRILMASI
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OTURUM 2.  
SALON A 
Tarih: 05.10.2017
Saat: 13:15 – 15:50 
Oturum Başkanı: Dr. Yüksel CAN ÖZ

 
11.

Nurten KIRCAN, Abdülhalim 
ENSARİ, Damla BÜYÜKÜNLÜ, 
İbrahim Halil EROĞLU

GEBELİKTE PSİKOSOSYAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİ-
RİLMESİ

12. Aylin ÇAKŞAK UMBİLİKAL KORD BAKIMINDA KANITA DAYALI UY-
GULAMALAR

13. Yüksel CAN ÖZ, Gül ÜNSAL 
BARLAS

ŞİZOFRENİLİ BİREYLERİN İŞE YERLEŞTİRİLMESİ İLE 
İLGİLİ AİLELERİNİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ : NİTEL 
BİR ÇALIŞMA

14. Aylin ÇAKŞAK ERGENLERDE CİNSEL EĞİTİM

15. Cuma ÇAKMAK, Haşim ÇAPAR, 
Murat KONCA, Cahit KORKU  

BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK ÇOCUKLARA 
YÖNELİK ŞİDDET: GAZETE HABERLERİ ÜZERİNDEN 
BİR ARAŞTIRMA

16. Rabia GÖRÜCÜ, Pelin ÜLKER, 
Işıl IŞIK ANDSOY

ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEMİN İKSİRİ: 
OYUN

17. Semra KOCATAŞ, Nuriye ER-
BAŞ

İNFERTİL KADINLARIN YAŞADIKLARI PSİKOSOSYAL 
SORUNLAR VE İNFERTİLİTEDEN ETKİLENME DURUM-
LARI

18. Meltem ALTINIŞIK, Belkıs KA-
RATAŞ AKTAN

İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEV-
REYE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİR-
LENMESİ

19. Rabia SOHBET, Sibel KIYMACI
GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKÂMİL VE ŞAHİNBEY İLÇELERİ 
HALK EĞİTİM MERKEZLERİ EL BECERİ BAYAN KURSİ-
YERLERİNDE KİLOFOBİ VE BENLİK SAYGISI İLİŞKİSİ

20.                Elif VELİOĞLU, Nurcan YÜCEL

KADIN DOĞUM ALANINDAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI-
NIN HASTA MAHREMİYETİ KONUSUNDAKİ UYGULA-
MALARINA KARŞIN YATAN HASTALARIN BU KONUDA 
BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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OTURUM 3.  
SALON B 
Tarih: 05.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Azime KARAKOÇ KUMSAR

21.
Azime KARAKOÇ KUMSAR, 
Feride TAŞKIN YILMAZ, Gül-
bahtiyar DEMİREL

15-49 YAŞ ARALIĞINDAKİ KADINLARIN YAŞLILARA KARŞI 
TUTUMLARI İLE AKTİF YAŞLANMA GİRİŞİMLERİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİ

22. Dilek KARAOĞLAN, Belkıs 
KARATAŞ AKTAN

KADINLARIN SERVİKS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ VE ERKEN 
TANI YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE UYGULAMALARININ 
BELİRLENMESİ

23.
Feride TAŞKIN YILMAZ, 
Azime KARAKOÇ KUMSAR, 
Gülbahtiyar DEMİREL

OBEZ EVLİ KADINLARDA BEDEN ALGISININ CİNSEL YAŞAM 
KALİTESİNE ETKİSİ

24. Diler AYDIN, Yılda Arzu ABA ANNELERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN POST-
PARTUM EMZİRME ÖZ-YETERLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

25. Çiğdem BİLGE, İlkay GÜN-
GÖR GEBELİKTE MARUZ KALINAN İYONİZE RADYASYON

26. Çiğdem BİLGE, Ergül ASLAN JİNEKOLOJİK KANSERLERDE CİNSEL DANIŞMANLIĞIN ÖNE-
Mİ

27. Nihan ALTAN SARIKAYA, 
Sevcan ÖZ, Selda ÖZTÜRK

RUHSAL YÖNDEN RİSK ALTINDA OLAN KADINLARIN KEN-
DİNİ TOPARLAMA GÜCÜ İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ 
İLİŞKİ

28. Meryem GÜRLER, Aynur KIZI-
LIRMAK, Mürüvvet BAŞER

MENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARA UYGULANAN ARO-
MATERAPİNİN UYKU VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

29.

Yılda Arzu ABA, Dilek AVCI, 
Yılmaz GÜZEL, Semanur Kum-
ral ÖZÇELİK, Başak GÜRTE-
KİN

MÜZİK TERAPİNİN EMBRİYO TRANSFERİ UYGULANAN İN-
FERTİL KADINLARIN ANKSİYETE DÜZEYLERİNE VE GEBELİK 
SONUÇLARINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

30. Fatma ASLAN, Yılda Arzu 
ABA

ZİHİNSEL ENGELLİ KADINLARDA CİNSELLİK VE CİNSEL SAĞ-
LIK
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OTURUM . 4 
SALON B 
Tarih: 05.10.2017
Saat: 13:15 – 15:15 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU

 
31. 
 

Burcu ATLAS, Özlem DEMİ-
REL BOZKURT DOĞUM SONRASI BAKIMDA EĞİTİMİN ÖNEMİ

32.
Saliha YURTÇİÇEK, Nezihe 
BEJİ, Meltem MECDİ KAY-
DIRAK

DOĞUM SONU DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

33. Pınar SERÇEKUŞ, Okan VAR-
DAR, Hatice BAŞKALE

KANSER HASTALARININ KAYGILARINI DEĞERLENDİRME 
ÖLÇEĞİNİN (ASSESSMENT OF SURVIVOR CONCERNS) TÜRKÇE 
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

34. 
Saliha YURTÇİÇEK, Ergül 
ASLAN, Meltem MECDİ 
KAYDIRAK

GEBELİKTE GÖRÜLEN JİNEKOLOJİK KANSERLER VE HEMŞİ-
RELİK BAKIMI

35. Dilek ÖCALAN, Şenay ÜN-
SAL ATAN, Fatih ÇELİK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TEORİLER ÜSTÜ MODELE 
DAYALI YAŞAM TARZI BİREYSEL DANIŞMANLIK GİRİŞİMİNİN 
POLİKİSTİK OVER SENDROMU YÖNETİMİNE ETKİSİ

36.
Gül ÖĞREN, Şule AKTAÇ, 
Hayrunisa İÇEN, Simay FERE-
Lİ, Dicle KARĞIN

FİNİLKETONÜRİLİ YEME TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BE-
LİRLENMESİ, PİLOT ÇALIŞMA

37.
Fatma ÇOLAKOĞLU, Hasan 
Hüseyin DÖNMEZ, Fatma 
KILIÇ

HİPOTİROİDİZMLİ GEBE KADINLARIN İMMÜN SİSTEMLERİNİN 
PERİFER KAN LÖKOSİT FORMÜLÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

38. Özcan ÖZENÇ, Sibel ERGÜN, 
Gülşah SUNAY

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
CİNSEL SAĞLIKLA VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK-
LAR HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİR-
LENMESİ

39. Hatice YILDIZ, Bahar BOYA-
CI

POSTPARTUM DÖNEMDE ANNELERİN TABURCULUK ÖNCESİ 
YENİDOĞAN BAKIMINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE GEREK-
SİNİMLERİ

40. Özlem DOĞU, Hande AÇIL, 
Dilek AYGİN

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, 
DİYABET VE OBEZİTE RİSK DURUMU
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OTURUM . 5 
SALON C 
Tarih: 05.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsen DEMİR

 
41. Öznur YILMAZ, Aysel TOPAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDAKİ AYRILIK KAYGISINDA OYUN 

TERAPİNİN KULLANIMI

42. Resmiye ÖZDİLEK, Anahit 
COŞKUN, Nafiye DUTUCU

LOHUSALARIN POSTPARTUM DÖNEM YAKINMALARININ 
BELİRLENMESİ

43. Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK
YAŞAM BOYU VAJİNİSMUS: DSM-5’TE CİNSEL 
ORGANLARDA-PELVİSTE AĞRI / İÇE GİRME BOZUKLUĞU 
LEHİNE İHMAL EDİLMESİ

44. Eda ŞİMŞEK ŞAHİN, Hatice 
Merve ALPTEKİN STOMA, GEBELİK VE HEMŞİRELİK BAKIMI

45. Diler AYDIN, Zübeyde Ezgi 
ÖZGEN

ÇOCUKLARDA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ve ERKEN 
TANILAMADA HEMŞİRENİN ROLÜ

46. Aysun YÜKSEL, Hülya YIL-
MAZ ÖNAL

ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AKDENİZ DİYETİNE 
UYUM İLE OBEZİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLEN-
MESİ

47. Hatice ACAR BEKTAŞ, Ümran 
YEŞİLTEPE OSKAY

PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMDE PREBİYOTİK VE PRO-
BİYOTİK KULLANIMI

48. Hicran TÜRKKAN, Aysel TO-
PAN

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELE-
RİN SANTRAL VENÖZ KATATERLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ

49. Gülsen DEMİR, Şerife Sİbel 
KAYA

ERKEN YAŞ EVLİLİKLERİNİN ‘İSTİSMAR’ BAĞLAMINDA DE-
ĞERLENDİRİLMESİ

50.
Zekiye TURAN, Mehtap OMAÇ 
SÖNMEZ, Eylem TOKER, Fat-
ma KUTLAR

KADINLARIN VAJİNAL AKINTI TEDAVİSİ İÇİN KULLANDIĞI 
GELENEKSEL BİR YÖNTEM VE DÜŞÜNCELERİ: NİTEL BİR 
ÇALIŞMA
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OTURUM . 6 
SALON C 
Tarih: 05.10.2017
Saat: 13:15 – 15:15 
Oturum Başkanı: Dr. Nigar ÇELİK

 
51.

Havva KAÇAN SOFTA, Aybüke 
BERBER

JİNEKOLOJİK MUANEYE GELEN KADINLARIN ANKSİYETE 
DÜZEYLERİ

52. Emine ALASYA, Dilek SARPKA-
YA GÜDER

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE TEMEL GÖSTER-
GELER İLE KADININ DURUMU: DERLEME ÇALIŞMASI

53. Aybüke BERBER, Havva KAÇAN 
SOFTA GEBELİKTE ŞİDDET VE HEMŞİRELİK

54. Ayla ERGİN, Züleyha ŞİMŞEK 
YABAN MEME KANSERİ VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ İLİŞKİSİ

55. Züleyha ŞİMŞEK YABAN ÇOCUK GÖZÜYLE AMELİYAT OLMAK

56. Ayla GÜNDOĞDU KARAKAYA, 
Müge SEVAL

BEBEK MASAJI ÜZERİNE İKİ FARKLI EĞİTİM TEKNİĞİ İLE 
VERİLEN ANNE EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİL-
MESİ

57. Birgül ERDOĞAN, Aynur AYTE-
KİN

TERAPÖTİK OYUNUN HASTANEDE YATAN ÇOCUK ÜZERİ-
NE ETKİSİ

58. Ayşegül ÖZDEMİR, Meltem KÜR-
TÜNCÜ

ÇOCUKLARDA İNVAZİV İŞLEMLER SIRASINDA DİKKATİ 
BAŞKA YÖNE ÇEKME TEKNİKLERİNİN KULLANIMI

59. Meltem DEMİRGÖZ BALl, Ayla 
ERGİN SİGARA KULLANIMI VE KADIN SAĞLIĞI

60.
Özlem DEMİREL BOZKURT, Ay-
şegül BİLGİN, Gizem KARAKAŞ, 
Habibe PEKŞEN

İNTÖRN HEMŞİRELERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK 
DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI
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OTURUM . 7 
SALON A 
Tarih: 06.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK

 
61.

Menekşe Nazlı AKER, Esra USLU, Selma 
İNFAL KESİM

KULLANILAN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİNİN KA-
DIN CİNSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

62. Seda KURT, Hatice KAHYAOĞLU SÜT, 
Burcu KÜÇÜKKAYA

JİNEKOLOJİK VE MEME KANSERLİ HASTALARDA 
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLE-
Rİ KULLANIMI

63. Burcu KÜÇÜKKAYA, İlknur DİNDAR, 
Özge ERÇEL, Esra YILMAZ

GEBELİK DÖNEMLERİNE GÖRE GEBELERİN DOĞUM 
VE POSTPARTUM DÖNEME İLİŞKİN ENDİŞELERİ

64. Ramazan İNCİ, Mehmet SAĞLAM, Giray 
ERDOĞAN, Hasan GENÇ

MÜLTECİ ÇOCUKLARA YÖNELİK TÜRKİYE’DEKi EĞİ-
TİM POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

65. Resmiye ÖZDİLEK, Anahit COŞKUN, 
Nafiye DUTUCU

OBEZİTE, KADINLARIN KORUYUCU SAĞLIK UYGU-
LAMALARINA KATILIMLARINDA BİR ENGEL Mİ?

66. Mehmet SAĞLAM, Merve ÜNAL, Rama-
zan İNCİ, Giray ERDOĞAN BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

67. Zerrin MACİT, Cem TÜMLÜ “ÖLÜM EĞİTİMİ”: PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR İÇİN 
ÇOCUKLARIN ÖLÜM ALGILARI, KAYIP VE YAS

68. Buket GENÇ ROLLAS, Müge SEVAL
AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ YOLUYLA ÇOCUK YOK-
SULLUĞUNUN ÖNLENMESİNDE ÇOCUK HEMŞİRESİ-
NİN ROLÜ

69. Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK SEVGİ NEFRET İKİLEMİNDE ANNELİK BEBEK ANNE 
İLİŞKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

70. Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK STALKİNG SİNEMA FİLMLERİ ÜZERİNDEN BİR DE-
ĞERLENDİRME
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OTURUM . 8 
SALON A 
Tarih: 06.10.2017
Saat: 13:15 – 15:15 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nevin ONAN

 
71.

Funda TOSUN GÜLEROĞLU, 
Salime MUCUK, İzzet ÖZGÜR-
LÜK

DOĞUM SONU ERKEN DÖNEMDE ANNE BEBEK TEN TEMASI-
NIN MATERNAL ETKİLERİ

72.

Burcu KÜÇÜKKAYA, İlknur 
DİNDAR, Remziye SEMERCİ, 
Seda SUNAR, Buket DERLE-
YEN, Elif KIZILOK KALE

ANNELERİN EMZİRME ÖZ-YETERLİLİĞİ İLE EK GIDAYA BAŞ-
LAMA ZAMANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

73. Meltem MECDİ KAYDIRAK, 
Nevin HOTUN ŞAHİN

GEBELİKTE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
VERİLEN DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ

74. Seda CANGÖL SÖGÜT, Semra 
ERDOĞAN

ADOLESANLARDA OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE PSİKOSOS-
YAL VE DAVRANIŞSAL BELİRLEYİCİLER: TRANSTEORETİK 
MODEL PERSPEKTİF

75. Gülçin KORKMAZ ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL İSTİSMARI ÖNLENEBİLİR Mİ?

76.
Hülya YILMAZ ÖNAL, Aysun 
YÜKSEL, Elvan YILMAZ 
AKYÜZ

OBEZ KADINLARDA İNSÜLİN DİRENCİ GÖRÜLME SIKLIĞI VE 
SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

77. Semra KOCATAŞ, Gülbahtiyar 
DEMİREL, Nuriye ERBAŞ

MENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARIN ÜRİNER İNKON-
TİNANSTAN ETKİLENME VE BAŞ ETME DURUMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

78. Hatice KAHYAOĞLU SÜT, 
Selda ÖZTÜRK

İNFERTİL KADINLARDA MARUZ KALINAN ŞİDDETİN CİNSEL 
FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ

79. Fatma ÇILDIR PELİTOĞLU ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN “KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK 
TUTUM ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

80. Nevin ONAN, Nezihe KARA MENAPOZ DÖNEMİ: PSİKOSOSYAL SORUNLARI TANILAMA ve 
HEMŞİRELİK

81. Sevgi HÜR, Nevin ONAN KADININ AĞIR YÜKÜ: İNFERTİLİTE VE PSİKİYATRİ HEMŞİRE-
LİĞİ SÜRECİ

82.
Semra KARACA, Gül ÜNSAL 
BARLAS, Esen ÖNGÜN, Yük-
sel Can ÖZ, Gülçin KORKMAZ

GAZETELERDE BULUNAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET HABER-
LERİNİN İNCELENMESİ
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OTURUM . 9 
SALON B 
Tarih: 06.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Selvinaz SAÇAN

 
 83.

Derya Emre YAVUZ, Şule ECE-
VİT ALPAR

YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLARINDA GİRİŞİMSEL AĞRI VE 
NON-FARMAKOLOJİK YÖNETİMİ

84.
Murat KORKMAZ, Ali Murat KI-
RIK, Ali Serdar YÜCEL, Selvinaz 
SAÇAN

KAMU VE STK’LAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YAY-
GIN EĞİTİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİLERİN FARKLİ 
İSTATİSTİK ANALİZİ

85.
Selvinaz SAÇAN, Serap ÖZ-
TÜRK, Özlem DEMİRÖZ 
AKSOY

KORUNMA ALTINDA OLAN VE PARÇALANMIŞ AİLEDE YA-
ŞAYAN ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİLER

86. Selvinaz SAÇAN, Murat KORK-
MAZ

YAŞAMBOYU ÖĞRENME SÜRECİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ 
SINIF MODELİ VE ÖĞRETMENİN ROLÜ

87.
Müge KUNT, Arzu AKAR-
GENÇER, Aysel TÜFEKÇİ 
AKCAN

KADININ HAYATINDA HAMİLELİK: NİTEL BİR ÇALIŞMA

88. Nigar ÇELİK, Aynur SARUHAN
PREKANSERÖZ SERVİKAL LEZYON TANISI ALAN HASTALA-
RIN ROY UYUM MODELİNE GÖRE UYUM DURUMLARININ 
İNCELENMESİ

89. Ebru MELEKOĞLU, Emine 
AKAL YILDIZ

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARIN ENERJİ VE 
BESİN ÖĞESİ ALIMLARI İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ-
NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

90. Dilek SARPKAYA GÜDER, Gül-
şen VURAL, Mesut YALVAÇ

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNE VE YENİDOĞANIN 
DOĞUM SONUÇLARINA ETKİSİ
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OTURUM . 10 
SALON B 
Tarih: 06.10.2017
Saat: 13:15 – 15:15 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN

 
 91.  Elif VELİOĞLU  AİLE PLANLAMASINDA KADININ YERİ VE ÖNEMİ

92.

Neslihan YILMAZ SEZER, 
İlknur Münevver GÖNENÇ, 
Menekşe Nazlı AKER, Nazan 
ÇAKIRER ÇALBAYRAM

EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN; EBELİK MESLEĞİNİN 
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN 
SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

93. Şenay TOPUZ, Neslihan YIL-
MAZ SEZER ÇOCUK EVLİLİKLER VE KAYBEDİLEN GELECEK

94. Sevcan ÖZ, Nihan ALTAN 
SARIKAYA ÇALIŞAN ANNE OLMAK: ZORLANMIŞ ANNE SENDROMU

95.
Nigar ÇELİK, Özlem GÜNER, 
Kemal ÖZTEKİN, Ümran 
SEVİL

SEZERYAN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN DOĞUM SONU 
KONFORU>NUN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

96. Esra SARI, Gamze FIŞKIN POSTPARTUM DÖNEMDE GÖÇÜN KADIN RUH SAĞLIĞINA 
ETKİLERİ

97. Gamze FIŞKIN, Esra SARI ÇİKOLATA TÜKETİMİ VE PREEKLAMPSİ İLİŞKİSİ

98. Erkan ÇİÇEK FOTOĞRAF-FİLM DİLİYLE SAĞLIK, EĞİTİM VE İLETİŞİMDE 
YENİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ 

99.

Sevgi ÖZKAN, Sinem GÖRAL 
TÜRKÇÜ, Seleyman Erkan 
ALATAŞ, Pınar SERÇEKUŞ 
AK

FERTİLİTE VE ÇOCUK DOĞRUMAYA YÖNELİK TUTUMLAR 
ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

100.

Öznur YILMAZ, Aysel TOPAN, 
Tülay KUZU AYYILDIZ, Hülya 
KULAKÇI ALTINTAŞ, Funda 
VEREN

ZONGULDAK İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ANNELERİN GE-
BELİK, DOĞUM VE LOHUSALIK DÖMENİNDE KULLANDIĞI 
GELENEKSEL YÖNTEMLER
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OTURUM . 11 
SALON C 
Tarih: 06.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Vasfiye BAYRAM DEĞER 

 
 101.

Buket GENÇ ROLLAS, Müge 
SEVAL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FARKLI KİŞİLİK BOYUTLA-
RININ ŞİDDET EĞİLİMİ DÜZEYİNE ETKİSİ

102. Güler KAYABAŞLI, Elif ATICI
KADIN VE ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL ŞİDDET SU-
ÇUNA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM DENEMESİ: KİMYASAL KAST-
RASYON

103.
Sema ÇİFÇİ, Vasfiye BAYRAM 
DEĞER, Nurgül ARSLAN 
ACAR

SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BESLEN-
ME DAVRANIŞLARI VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ) KULLA-
NILARAK OBEZİTE DURUMUNUN SAPTANMASI

104. Işıl AR, Birsen MUTLU ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN ÖNLENMESİ: SİS-
TEMATİK DERLEME

105. Tuba ÇÖMEZ, Leyla KÜÇÜK ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK PSİKİYATRİK REHABİLİTAS-
YON PROGRAMLARI

106. Hatice ACAR BEKTAŞ KADINLAR NEDEN SPOR YAP(AM)IYOR?

107.
Çağrı ÇÖVENER ÖZÇELİK, Eda 
AKTAŞ, Narin KIRAN, Yasemin 
ATAR

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE FARKINDALIĞI

108. İlgün ÖZEN ÇINAR, Ebru 
KARA

BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞAN KADINLARIN RAHİM 
AĞZI KANSERİ VE PAP SMEAR TESTİ FARKINDALIKLARININ 
SAĞLIK İNANÇ MODELİ ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

109. Belma TOPTAŞ, Hilmiye AKSU HİSTEREKTOMİYE İLİŞKİN KADIN VE EŞLERİN BİLGİ VE 
DÜŞÜNCELERİ

110. Tuğba DÜNDAR, Sevgi ÖZSOY, 
Hilmiye AKSU

 GEBELİKTE YAŞANAN DİSTRESİN DOĞUM SONU DÖNEME 
ETKİSİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI

111. Serap BALCI, Işıl AR EBEVEYN - BEBEK BAĞLANMASI VE ÖNEMİ
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OTURUM . 12 
SALON C 
Tarih: 06.10.2017
Saat: 13:15 – 15:15 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT

 
112.

Ayşegül ÖZDEMİR, Nurten 
ARSLAN, Meltem KÜRTÜNCÜ

TAMAMLAYICI BESLENMEDE GELENEKSEL YAKLAŞIMDAN 
BEBEK DOSTU YAKLAŞIMA GEÇİŞTE BEBEK İNİSİYATİFLİ 
BESLENME: BLW

113.
Dilek AYGİN, Özge YAMAN, 
Hande AÇIL, Ayşe ÇELİK YIL-
MAZ, Havva SERT

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİNE 
YÖNELİK TUTUMLARI

114.
Veysel AKDUMAN, Emel 
METE, Gül ÖĞREN, Zübeyir 
SARI, M. Gülden POLAT

GEBELİKTE EGZERSİZ

115. Hatice Tuğçe AÇA  MATERNAL OBEZİTE VE EMZİRME UYGULAMALARINA 
OLAN ETKİSİ

116. Funda ASLAN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ENGELLLİĞİNDE HABİLİTASYON UL-
GULAMALARI VE HEMŞİRELERİN ROLLERİ

117. Funda ASLAN TÜRKİYE>DE OKUL TEMELLİ OLARAK YAPILMIŞ CİNSEL 
SAĞLIK EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SİSTEMATİK BİR DERLEME

118. Ayşe YÜCESAN, Funda ASLAN GEBELİK DÖNEMİNDE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET 

119. Menekşe Nazlı AKER KADINLIĞA VE EKREKLİĞE GEÇİŞ, RİTÜELLER

120. Seval CIBIR, Müge SEVAL, 
Sümeyye ÖZDEMİR

TIP EĞİTİMİ DIŞINDA SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİN ÖFKE İFA-
DE ETME ŞEKLİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

121. Ruken YAĞIZ, Seda AKGÜN, 
Ümran SEVİL FİZİKSEL ENGELLİ KADINLAR VE YAŞADIKLARI SORUNLAR

122. Fatma FİDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ GÖZÜYLE KADININ ÇALIŞMASI

123. Fatma FİDAN GÖÇMEN KADIN OLMAK: SURİYE>Lİ KADINLAR ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA
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SÖZEL BİLDİRİLER


